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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka kornets roll som råvara och livsmedel i Höga Kusten ur 

ett gastronomiskt, agrarhistoriskt och arkeologiskt perspektiv som underlag till framtida 

forskning. Ett tvärvetenskapligt ramverk som innefattat de tre nämnda ämnena har använts. 

Metoder som använts i studien har varit en fysisk semistrukturerad intervju, ett antal e-

intervjuer med lokala aktörer i Höga kusten enligt semistrukturerad intervju, samt en 

systematisk litteraturgenomgång.  

Kornets rolls förutsättningar i Höga Kusten som ett traditionellt livsmedel samt Höga Kustens 

naturgivna förutsättningar har undersökts, beskrivits och definierats. Detta med hjälp av 

begreppen Höga Kusten, kulinarisk region, naturgivna förutsättningar, gastronomi, historia 

och arkeologi. Resultatet av studien visar att kornet som råvara har haft en historisk roll i 

Höga Kusten som traditionellt livsmedel från järnålder fram till idag. Dock har denna roll 

förändrats under årens lopp och gått från att ha varit en basvara till att falla i glömska. Idag 

säljs fortfarande produkter med korn, men inte med lokalt odlat korn. Höga Kustens 

naturförutsättningar med dess höga berg, djupa dalar, jordarter, många soltimmar och det 

karga klimatet, i uppsatsen benämnda under begreppet naturgivna förutsättningar, har haft 

betydelse för kornets förutsättningar att odlas och förädlas i regionen. Nyckelorden för 

studien har varit arkeologi, gastronomi, historia, klimat, och tvärvetenskap.  

  

Abstract 

For this study we have investigated the barley grain, and its importance in the High Coast of 

Sweden. In this region the traditional food products are flatbread, porridge and “palt” that 

traditionally contain barley.  

The locals have an ambition to promote the High Cost as a gastronomical region, but we 

believe more knowledge supporting this food heritage is needed. We have chosen to work in 

an interdisciplinary way, combining the disciplines of gastronomy, agricultural history and 

archaeology. This comparative research has in turn provided us with a broad history of 

barley, from the first permanent settlements in the High Coast during the Iron Age, to present 

day. Due to the lack of definitive description of what classifies as a local product we 



 
 

conclude that more research is needed in this area.  

The results shows that the modern local producers of today, has different opinions of when a 

product counts as locally produced. This opens up for more studies about the definition of 

locally produced food products. The results also shows that the local barley has lost its 

importance as a results of the agricultural historical development. The keywords for this 

study has been archaeology, climate, gastronomy, history and interdisciplinary.  

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Kornet var länge det mest odlade sädesslaget i Sverige, inte minst i Norrland då kornet tålde 

det kallare klimatet, mognade snabbt och med fördel kunde odlas på våren. Då bröd bakat 

enbart på kornmjöl inte kunde jäsa blev tunnbrödet ett signum för Norrland, och äts än idag. I 

dagens Höga Kusten beskrivs tunnbrödet som ett traditionellt lokalt livsmedel, men kornet 

omnämns desto mindre. Då aktörer runt om i regionen har ambitionen att lyfta Höga Kusten 

som matregion, ser vi ett behov av fördjupade kunskaper kring råvarornas historia, för att 

förstå dessa bättre. Vi som skrivit denna uppsats är gastronomistudenter som valt att 

kombinera gastronomi tillsammans med arkeologi och historia. Detta kallas att arbeta 

tvärvetenskapligt. Genom bland annat denna metod har vi kunnat se att det lokala kornet 

historiskt sett haft en betydande roll i regionen som traditionell råvara, och genom 

arkeologiska arbeten har vi kunnat se spår från att kornet har använts redan under järnåldern. 

Förhoppningen med studien är att öppna upp för framtida forskning om kornet, samt att fler 

börjar diskutera vad lokalproducerat egentligen innebär. 

  

Nyckelord 

Arkeologi, Gastronomi, Historia, Klimat och Tvärvetenskap 

 

Problemområde: 

Namnet Höga Kusten har funnits sedan 1970-talet, och utsågs till världsarv år 2000 för den 

natur som finns här. Det är en stark turismregion sett till naturen, men sedan några år tillbaka 

finns också viljan att ta ett steg till med Höga Kusten, och lyfta de råvaror och produkter som 

finns i området. 



 
 

Men vad är speciellt med Höga Kusten som matregion? Vilka råvaror anses som traditionella, 

och hur förädlas dessa idag? I en förstudie vid namn “Förstudie Höga Kusten- en möjlig 

kulinarisk region” framtagen av Hushållningssällskapet (2015) lyfts Höga Kusten som 

potentiell kulinarisk region samt tar upp flera punkter som talar för att området skulle kunna 

bli en matregion i Västernorrland. I denna förstudie går det också att läsa att mer underlag 

kring råvaror och så vidare behövs för att kunna ta projektet vidare. Vi har hittat flera 

intressanta områden som vi skulle kunna fördjupa oss i, i syfte att bidra till de fortsatta 

undersökningar som förstudien efterfrågar. Vi har valt en råvara, kornet, och vill ta reda på 

vad kornet har haft för betydelse för Höga Kusten ur ett gastronomiskt, historiskt och 

arkeologiskt perspektiv. 
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1 Inledning 

Höga Kusten, denna region längs den ångermanländska kusten fick inte sitt namn förrän på 

1970-talet (Nordlund, 2005) men är idag ett populärt resmål för naturälskare. År 2001 fick 

regionen världsarvsstatus av UNESCO och i november 2016 röstades även Höga Kusten fram 

som Sveriges vackraste natur. Detta i en tävling anordnad av tidskriften Sveriges Natur 

(Hellmark, 2016, nr 5). De skiftande landhöjningarna och variationen av den klippiga kustens 

utseende har formats av inlandsisens framfart. Landskapets utformning har skett under en 

väldigt lång tid, men de senaste åren har regionen även börjat ta en annan form. Det 

gastronomiska perspektivet har vuxit sig allt starkare i Höga Kusten, och det som förr var 

känt nästan enbart för att vara “surströmmingsmekkat” har nu flera andra produkter och 

producenter att visa upp för omvärlden. Flera småproducenter lever och verkar längs denna 

kustremsa, med ambitionen att lyfta fram det lokala.  

Nyligen lanserades en ny matbok “Vår del av världen - Höga Kusten. Ursprung, råvaror och 

smaker” där lokala kockar, skribenter, mataktörer, bönder, och jägare tillsammans har lyft 

fram vad de tycker är specifikt med Höga Kusten i matväg (Ekholm, 2017). Anledningen till 

att Höga Kusten växer som matregion menar Ekholm är bland annat de erfarna hemvändarna 

inom restaurangbranschen som värnar och uppmuntrar andra att köpa råvaror från de lokala 

aktörerna i regionen. 

“På bara några år har flera nyinflyttade men även återvändande kockar etablerat sig i Höga 

Kusten och med sina erfarenheter verkligen gjutit liv i restaurangscenen. Genom dessa 

synliggörs nu de regionala matproducenterna på menyerna.” (Ekholm, 2017, s. 6). 

  

Det lokalproducerade begreppet har fått hög status de senaste åren (Granvik, 2013, s.28), 

men verkar ännu inte ha fått en officiell definition av dess innebörd. Dock visar intresset för 

att inhandla lokalproducerade produkter att stiga, och det finns ett värde i dessa produkter och 

råvaror enligt konsumenten. Granvik nämner flera olika anledningar till varför konsumenter 

ser ett värde i att köpa lokalproducerat. Att stötta lokal kultur och ekonomi är några, 

miljöaspekten en annan. Lokalproducerat värderas också högt bland restaurangägare, 

grossister och inom handeln (Granvik, 2013, s.28). 

Som Ekholm skriver synliggörs numera en regions egna matproducenter, genom exempelvis 

restaurangers menyer (2017, s.2). Höga Kusten som etablerad matregion, må ännu vara i 
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startgroparna jämfört med andra matregioner i Sverige. Men bland de råvaror som Höga 

Kusten har att tillgå är däremot inte alla nya, utan flera av dem har använts under många år. 

Vilka dessa är bygger i regel på det som finns tillgängligt i regionen. Ulrica Söderlind fil.dr i 

ekonomisk-historia, lektor vid Restauranghögskolan och författare skriver i Nobels middagar 

att tillgänglighet är en av flera viktiga faktorer som spelar in när maten ska nå våra magar. 

Med tillgänglighet syftar Söderlind till det ätbara som finns oss nära till hands (Söderlind, 

2005, s. 22.) vilket vi i detta arbete har tittat på i Höga Kusten och dess matkultur. Tahire 

Kocktürk- Runefors, nutritionist vid näringsenheten vid statens livsmedelsverk (1990, s.392, 

nr 7) skriver i tidskriften Vår föda att ändrade vanor i kosten både berör faktorer av smak, 

psykologi och kultur samt att detta i en undersökning har visat att den maten som ligger 

närmast, vad gäller preferenser, ger individen trygghet. 

  

Ett livsmedel som både nämns i Ekholms bok (2017) samt i den slutrapport från 

Hushållningssällskapet (2015) är tunnbrödet, men vi har ambitionen att gå längre, och titta på 

det spannmål som tunnbröd traditionellt har bakats på i vår region: korn. Kornet sägs vara det 

viktigaste sädesslaget i Norrland, inte minst i Ångermanland. Detta då den klarar av att odlas 

trots det lite kallare klimat som Norrland har jämfört med södra delarna av landet. Korn ska 

vara en av våra äldsta kulturväxter tillsammans med vetet (Lantmännen, hämtat 2 juni 2017). 

Dock har det skett en förändring gällande kornets utbredning i Sverige, då den har fått ge mer 

plats för havre, råg och vete. Dagens korn odlas på 14 procent av den totala åkerarealen i 

Sverige enligt Lantmännens hemsida. 

  

Janken Myrdal, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, skriver i sin bok Medeltidens 

Åkerbruk om hur kornet först var dominerande i princip hela Sverige, men sedan successivt 

under den svenska medeltiden fick ge plats för inte minst rågen, då detta var ett sädesslag 

som det gick att baka jäst bröd på. Detta ska ha varit lite av en brödrevolution i Sverige, och 

rågens framfart redovisas av Myrdal (1985). Dock verkar rågens utbredning ha bromsats 

ungefär vid den norrländska gränsen, där kornet ännu stod sig stark och tunnbrödet fortsatte 

att bakas.  

Tunnbrödet är idag fortfarande en viktig produkt i Norrland, och inte minst i Ångermanland. I 

denna studie har vi valt att ringa in det ytterligare och fokusera på Höga Kusten, och se vad 

kornet egentligen har för historia i denna region.  
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1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att undersöka kornets roll som råvara och livsmedel i Höga Kusten ur en 

tvärvetenskaplig ansats som innefattar ämnena gastronomi, agrarhistoria och arkeologi som 

ett underlag till framtida forskning.  

Frågeställningarna är: 

- Hur ser Höga Kustens naturgivna förutsättningar ut ur ett agrarhistoriskt, arkeologiskt och 

gastronomiskt perspektiv gällande sädesslaget korn?  

- Hur och varför har kornet använts som traditionell råvara och livsmedel i Höga Kusten, och 

hur används det idag i regionens förädlade livsmedel? 

  

1.2 Arbetets relevans för restaurang- och måltidsvetenskap 

Som gastronomistudenter där restaurang- och måltidsvetenskap varit huvudämnet under 

utbildningens gång, hoppas vi kunna bidra med en ökad förståelse för kornets roll som 

traditionellt livsmedel inom Höga Kusten. Detta genom att utifrån ett gastronomiskt håll 

kombinera gastronomin tillsammans med historia och arkeologi i en tvärvetenskaplig 

multidisciplinärt ansats, i syfte att få en bredare kunskap om kornets bakgrund. Detta hoppas 

vi ska öppna upp för framtida studier. Som vi har tolkat nuläget i Höga Kusten finns ett 

växande intresse för att lyfta fram de lokala livsmedelsprodukterna, dock saknas kunskap 

kring vissa råvarors bakgrund och historia. Det är här vi som gastronomistudenter kommer in 

i bilden med syfte att bidra till att utöka denna kunskap, med fokus på den utvalda råvaran 

korn. 

  

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen studerar och redogör för kornets roll i Höga Kusten ur ett gastronomiskt, 

agrarhistoriskt och arkeologiskt perspektiv. Vi har valt en tvärvetenskaplig ansats där de tre 

ovan nämnda ämnena kommer att mötas på ett multidisciplinärt sätt och data har insamlats i 
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enighet med detta ramverk. Vi har valt att avgränsa oss till sädesslaget korn då detta har varit 

det sädesslaget som i historien dominerat i regionen Höga Kusten och vi tänker inte inkludera 

andra sädesslag eller råvaror som verkat i området. Detta sädesslag har enligt vår vetskap inte 

tidigare lyfts fram med ett tvärvetenskapligt ramverk som innefattar gastronomi, arkeologi 

och agrarhistoria. Avgränsningen i det gastronomiska perspektivet kopplas till dess definition 

(förutsättningar för hur maten når våra magar). Med förutsättningar menar vi de 

förutsättningar som gör att kornet kan nå våra magar som råvara eller livsmedel. Dessa 

förutsättningar innefattar såväl de naturgivna förutsättningarna i Höga Kusten för kornodling 

samt förädling av korn som råvara till slutprodukt. Avgränsningen i det arkeologiska 

perspektivet redogör för kornets roll i järnåldersbyn vid Genesmon, utanför Örnsköldsvik. 

Det historiska och arkeologiska perspektivet avgränsas genom en beskrivning av när man har 

kunnat påträffa korn i vår region på järnåldern och ger en överblick hur kornet odlats och 

använts i Höga Kusten. Vår beskrivning sträcker sig från järnålder, genom medeltid, 1800-

talet, vidare in på industrialiseringen, och 1900-talet för att avslutas i nutid.   

  

2 Forskningsbakgrund 

2.1 Definitioner  

2.1.1 Gastronomi 

Begreppet har enligt sitt ursprung i det grekiska språket (gastronomi’a) vilket innebär 

förutsättningarna för hur mat når våra magar, med andra ord maglära. Det är via franskan 

som begreppet (gastronomie) sedan har tagit sig in i det svenska språket (Söderlind, 2005 

s.22). Gastronomi ingår i vår utbildning under ämnet restaurang- och måltidsvetenskap. I vår 

studie definierar vi begreppet gastronomi som kornets naturgivna förutsättningar när det 

används som råvara, livsmedel och måltid. Med förutsättningar menar vi dessa naturgivna 

förutsättningar i Höga Kusten för odlingen av korn och dess förädling som råvara och 

livsmedel i slutprodukter. Med vår definition menar vi också hur kornet äts.  
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2.1.2 Agrarhistoria 

Då historia är ett brett ämne med flera olika infallsvinklar behövs en definition av vilken 

form av historia som en studie ämnar rikta sig mot. Detta arbete är inriktat mot agrarhistoria 

med kulturhistoriska inslag då detta har störst relevans för studien. Enligt 

Nationalencyklopedin (NE) betyder agrarhistoria “forskningsfält inom historievetenskapen 

som behandlar jordbruk och agrarsamhällen” (NE, 2017). Detta innebär att det 

agrarhistoriska forskningsfältet har valt att avgränsa sig till de historiska aspekter som 

innefattar jordbruk, samt samhällen där jordbruket har spelat en central roll. Genom att 

använda oss av ett agrarhistoriskt perspektiv kan vi i arbetet redogöra för odling och bruk av 

korn som sädesslag, råvara och traditionellt livsmedel. 

Med kulturhistoria syftar NE till “vetenskap som utforskar kulturlivet och 

civilisationsprocessen, bortseende från det politiska skeendet” (NE, 2017). Detta begrepp 

definierar vi till ett vidare begrepp där agrarhistoria är en undergren, som vi valt att rikta vår 

studie mot. 

  

2.1.3 Arkeologi 

Enligt NE betyder arkeologi en “vetenskap som med stöd av materiella lämningar studerar 

äldre tiders mänskliga kultur särsk. om studiet av kulturer utan bevarade skriftliga 

vittnesbörd” (NE, 2017). 

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet (2017) beskriver arkeologi 

som “Arkeologi handlar om människans historia från den tid då inga skriftliga källor fanns, 

men också senare.” 

  

I vår studie definierar vi arkeologi som ett sätt att kunna studera resultatet av de arkeologiska 

utgrävningar i regionen Höga Kusten som skriftliga historiska källor inte kan 

redogöra.  Arkeologi har relevans för vår studie då det annars skulle vara svårt att kunna se 

om kornet odlades under järnåldern. 
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2.1.4 Naturgivna förutsättningar 

Naturgivna förutsättningar är en del av vad som inom måltids- och restaurangvetenskap 

brukar benämnas som terroir. Terroir är ett begrepp med stor vidd. Det kan enligt Amy 

Trubek, docent vid institutionen för näring- och livsmedelsvetenskap (2008, förord) beskrivas 

utifrån Pierre Laorusses terroirsmaksdefinition från 1800-talet. I definitionen beskriver 

Laorusse att den separata platsen ger produkten sin doft och smak och menar att detta då 

särskilt har med vin att göra. Terroir beskrivs av Odd Nygård, professor i biologi och av Per 

Wramner, professor i miljövetenskap samt ordförande för Vetenskapliga rådet för biologisk 

mångfald. Nygård och Wramner (2013, s.204) beskriver att begreppet ska kunna användas 

för produkter och råvaror som benämns att vara från en specifik plats eller i närområdet. Men 

också hur den specifika platsen rent geografiskt har haft påverkan på slutproduktens särskilda 

karaktär. Terroir förklaras av Jancis Robinson, författare och vinkritiker (2011, s. 16) som 

olika förutsättningar för vinodlingsplatser där klimat och jordarter tas upp som några av de 

påverkande faktorerna. Robinson menar att terroir också handlar om naturens specifika 

platspåverkan på ett vin.  

 

Eftersom vi inte använder oss av hela begreppet full ut har vi valt att kalla de valda delarna 

för naturgivna förutsättningar. I denna uppsats definierar vi naturgivna förutsättningar som 

främst jordarter men också Höga Kustens många ljustimmar, landhöjningen, och människans 

inflytande och påverkan på råvaran och slutprodukten.  

 

2.1.5 Kulinarisk region 

Enligt en förstudie av Höga Kusten som en potentiell kulinarisk region av 

Hushållningssällskapet (2015) beskrivs begreppet med stor vidd. Det kan handla om allt från 

platsens naturvillkor vad gäller jordmån, väderförhållanden och kultur, till dess påverkan av 

produkten och råvarorna från den givna platsen. Genom de lokala produkterna från platsen 

och dess kulinariska tradition bildas lokala mervärden. Den kulinariska regionen kan också 

utmärkas av den tradition som innefattar de bearbetade produkterna, råvarorna och 

maten som är lokala genom den kulinariska traditionen. Utveckling av regionens gastronomi 

och den huvudsakliga produktionen pågår fortfarande.  
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2.1.6 Höga Kusten 

Höga Kusten löper från norra delen av Skagsudde, längs Örnsköldsviks kommun, förbi 

Nordingrå och slutar där Ångermanälven mynnar ut i havet. Även områden längs E4:an kring 

Skuleberget ingår i Höga Kusten-området. Höga Kusten ska vara det enda naturvärldsarvet 

som finns i Sverige, och är ett av våra tydligaste exempel på att naturen kan förändras under 

historiens gång, av sina egna krafter. Här har inlandsisen dragit fram och format den säregna 

natur som Höga Kusten representerar (Länsstyrelsen Västernorrland, 2015). 

Candell och Bergvall (2012, s.27) skriver “ Världsarvskommitténs motivering till att Höga 

Kusten blev upptagen på UNESCO´s världsarvslista: Höga kusten är en av de platser på 

jorden där landhöjning pågår efter inlandsisens avsmältning. Den isostatiska höjningen är 

väl illustrerad och områdets särprägel är omfattningen av landhöjningen, 286 meter, som 

överträffar andra platser. Området är typlokal för forskning om isostatisk landhöjning, ett 

fenomen som först bevisats och studerats här.” 

  

2.2 De olika perspektiven 

2.2.1 Det gastronomiska perspektivet  

Genom det gastronomiska perspektivet i vår kontext undersöker vi kornets förutsättningar för 

att nå våra magar som råvara och slutprodukt, enligt den definition av gastronomi som 

angetts ovan. Utifrån det gastronomiska perspektivet önskar vi med kunskap från vår 

gastronomiutbildning kunna se på kornets roll, som ett traditionellt livsmedel, med en vidare 

blick vad gäller råvarans ursprung. Det gastronomiska perspektivet kopplas ihop till 

ovannämnda definitioner då Höga Kustens historia respektive arkeologiska bakgrund behövs 

för att ge en djupare förståelse för kornets roll i regionen. De naturgivna förutsättningarna 

vävs in för att skapa förståelse kring varför kornet har använts som råvara i det utvalda 

området. 

2.2.2 Det historiska perspektivet 

Det historiska perspektivet i vår kontext spelar sin roll då vi vill ta reda på hur det sett ut 

historiskt gällande kornets roll i regionen. Vi har valt att börja vår historiska undersökning av 

kornets roll i järnåldern i regionen Höga Kusten. Då skrifter från järnåldern inte är vanligt 

förekommande, används också arkeologi som komplement till det historiska perspektivet.  



8 
 

Detta för att kornet påträffades som sädesslag i en i en utgrävning av en fast bosättning från 

järnåldern inom regionen. Efter detta har vi valt att översiktligt nämna det medeltida 

jordbruket för att avsluta det historiska perspektivet i vår nutid. Som gastronomistudenter är 

de naturgivna förutsättningarna intressanta även i det historiska perspektivet, då vi önskar 

undersöka om förutsättningarna för denna potentiella kulinariska region historiskt sett har 

förändrats eller inte.  

 

2.2.3 Det arkeologiska perspektivet 

Det arkeologiska perspektivet i vår kontext används då historiskt skriftliga material sällan 

finns tillgängligt från vår forntid. Spår efter människan, kvarlevor och utgrävningar kan 

användas för att sedan ge oss information som inte finns i skrift.  I vårt arbete har det 

arkeologiska perspektivet använts för att fördjupa vår kunskap kring en typisk 

järnåldersbosättning i vår region där sädesslaget korn påträffades.  

Myrdal (1985, s. 28-29) menar att det skriftliga materialet (historia) som finns tillgängligt 

från tiden före 1200-talets slut inte spelar den viktigaste rollen gällande den tidsperioden. 

Istället är det i arkeologin som man bäst kan hitta källor och tolka dessa angående hur 

jordbruket såg ut under denna epok. Som nämnt i avsnittet där begreppet gastronomi 

definieras, handlar gastronomi i denna studie bland annat om hur kornet äts. Genom 

arkeologiska fynd vid utgrävningar i regionen är det möjligt att tolka hur kornet möjligtvis 

har använts och förtärts, samt vart sädesslaget har odlats någonstans. Här kan även de 

naturgivna förutsättningarna avläsas genom arkeologiska studier, vilket i sin tur kan ge svar 

på kornets roll i Höga Kusten. 

 

3 Metod 

3.1 Förförståelse 

Vi som skrivit denna uppsats är två studenter vid gastronomiprogrammet som läst det tredje 

och avslutande året på Restauranghögskolan vid Umeå Universitet. Under utbildningens gång 

studerade vi bland annat gastronomins grunder samt måltids– och restaurangvetenskap, vilket 

har gett oss en fördjupad förståelse för råvaror, hantverket bakom samt måltidsaspekter i 



9 
 

samhället. Detta gav oss en bra grund att stå på när vi i detta arbete beslöt att studera en 

utvald råvara: korn. 

Vi avläste att det finns en vilja att sätta Höga Kusten på kartan som en stark matregion. Detta 

genom böcker, förstudier, sociala medier och lokala aktörers engagemang som förmedlats ut 

både vid särskilda evenemang men också via deras konton på exempelvis Facebook och 

Instagram. Men vi bedömde också att i vissa fall saknas en bakgrundliggande vetenskaplig 

kunskap kring vissa råvaror som är traditionella i Höga Kusten, vilket vi som 

gastronomistudenter ville kunna bidra med till framtida arbeten.  

  

3.2 Metodval 

Vid val av metod utgick vi från en tvärvetenskaplig multidisciplinär ansats där gastronomi, 

arkeologi och agrarhistoria var de tre tvärvetenskapliga ämnen som möttes. Den 

tvärvetenskapliga ansatsen fungerade som ett ramverk och genomsyrade syftet, det valda 

studieområdet och metoden (intervjuer, besök på platser, systematisk databassökning, 

litteraturgenomgång). Genom systematisk databassökning har relevanta källor för arbetets 

problemområde, dess syfte och teoretiska bakgrund identifierats och kritiskt granskats. Vi 

önskade att besöka platser som för studien kunde tillföra en historisk och gastronomisk 

aspekt.  

  

3.3 Tvärvetenskaplig metod 

Med tvärvetenskap menas att ett samarbete mellan olika kunskapsområden går samman för 

att lösa ett gemensamt problem. Nationalencyklopedin benämner begreppet tvärvetenskap 

som en ”allmän benämning på vetenskapligt samarbete mellan forskare eller forskargrupper 

från skilda discipliner. Detta kan ha formen av ett större forskningsprojekt eller mindre 

informellt samarbete mellan individuella forskare.” (NE, 2017) 

Myrdal var tidig med att arbeta utifrån tvärvetenskaplig metod, och använde sig av detta i sin 

avhandling Medeltidens Åkerbruk (1985). I denna avhandling använde han sig av sina 

kunskaper kring jordbruk i sitt arbete att tolka arkeologiska belägg och källor. Enligt Myrdal 

måste forskaren behärska det utvalda problemområdet, samt källmaterialet när 

tvärvetenskaplig metod används (Myrdal, 1985, s. 14). 
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Öberg (2008, s.73-74) beskriver att det tvärvetenskapliga arbetssättet går ut på att med hjälp 

av olika vetenskapliga traditioner och dess metoder, modeller, teorier och uppfattningar göra 

det möjligt att få en djupare uppfattning om det valda området. Den goda tvärvetenskapen 

beskrivs av Öberg (2008, s. 182) som hur man genom syftet i studien, och med hjälp av de 

olika träffpunkterna kan åstadkomma en djupare insikt om sitt studieområde. Fredrik 

Sunnemark, fil.dr i idéhistoria och lektor i kulturvetenskap, samt Martin Åberg, lektor i 

kulturvetenskap och docent i historia (2004, s. 11) beskriver att den tvärvetenskapliga 

överblicken kännetecknas av att använda sitt egna och andra ämnens kännedom för att 

bearbeta studiens frågeställningar och problemformulering. Magnus Friberg, Per Hyenstrand, 

Kjell Larsson, Ulf Sandstöm & Daniel Wadskog från vetenskapsrådet (2005, s. 15-16) 

beskriver det multidisciplinära forskningssättet som att ett antal ämnen går samman för att se 

på ett valt problemområde, samarbetar i detta problemområde och efter detta separeras till sitt 

eget ämne igen. 

  

Vi har använde det tvärvetenskapliga multidisciplinära arbetssättet som en ansats i vår studie 

för att låta gastronomi, agrarhistoria och arkeologi mötas och användas i undersökningen av 

kornets roll som råvara och livsmedel i Höga Kusten. De tre ämnena integrerades genom 

litteratur, en fysisk semistrukturerad intervju, samt semistrukturerade e-intervjuer med lokala 

aktörer och besök på historiska platser. Vi anser att denna ansats gav arbetet en vetenskaplig 

trovärdighet för studien eftersom detta innebar att vi kunde titta på problemområdet från olika 

håll och på detta sätt bilda en helhetsuppfattning. Då vi är studenter inom gastronomi 

arbetade vi med tvärvetenskap som en ansats, då vi inte behärskar historia och arkeologi på 

samma sätt. Vi stod genom arbetet stadigt i det gastronomiska fältet, med vår kunskap kring 

måltids- och restaurangvetenskap, och tog till oss ämnena arkeologi samt agrarhistoria för att 

stärka arbetet. 

  

3.4 Deduktiv metod 

Bryman (2011, s. 26–29) beskriver den deduktiva teorin som “Utifrån det man vet inom ett 

visst område och de teoretiska överväganden som rör detta område, härleder eller deducerar 

forskaren en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning. I hypotesen 

ingår begrepp som ska översättas till utforskningsbara företeelser.” När man arbetar 
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deduktivt regleras hypoteser och teorin hur man ska samla in data. Bryman beskriver den 

deduktiva processen i sex olika steg i viss ordning enligt en linjär process. Även om det i 

praktiken inte alltid är så att man följer denna ordning. De sex stegen är teori, hypotes (er), 

insamling av data, resultat, bekräftande eller förkastande av hypoteser och till sist en 

omformulering av teorin (Bryman 2011, s.26).   

Vi valde att applicera en deduktiv tes i den semistrukturerade intervjun som genomfördes 

med Per Ramqvist professor emeritus i nordeuropeisk arkeologi vid institutionen för idé – 

och samhällsstudier vid Umeå universitet. Vår deduktiva tes var att det gastronomiska 

perspektivet sällan appliceras i arkeologiska studier. Vi valde att lägga fram denna tes i 

intervjun för att få insikt i hur Ramqvist uppfattat att arkeologer arbetat inom arkeologin vad 

gäller gastronomi vid utgrävningar och dess analyser. Vi anser att denna tes har gett oss en 

någorlunda inblick i det arkeologiska arbetet vad gäller gastronomi. 

  

3.5 Systematisk litteraturgenomgång 

David & Sutton (2016, s.71) beskriver att en systematisk litteraturgenomgång är ett sätt att se 

på den använda litteraturen och forskningen. När den systematiska litteraturgenomgången 

används undersöks litteraturen och genom detta tittar man på resultaten från forskningen och 

vilka metoder som har använts.  Genom att undersöka litteraturen minimeras riskerna att 

forskarens egna förutbestämda syn speglas för mycket. Denna genomgång går bland annat ut 

på att använda sig av nyckelord. Under den systematiska databassökning som genomfördes 

under uppsatsprocessens gång använde vi oss av sökorden arkeologi, gastronomi, historia, 

klimat, terroir och tvärvetenskap. Genom den systematiska litteraturgenomgången och 

databassökningen hade vi i åtanke vad Ejvegård (2009, s .19) beskriver som objektivitet. Det 

handlar om att använda objektiva ord och undvika värdeladdade ord i arbetet. Därför valde vi 

i det systematiska sökarbetet till exempel att inte söka på “Höga Kusten vackert” utan istället 

“Höga Kusten”. En stor del av den tryckta litteraturen som legat till grund för arbetets 

arkeologiska och agrarhistoriska delar om Västernorrland har lånats på Örnsköldsviks 

bibliotek på en avdelning som är inriktad mot Västernorrland. I den ständigt pågående 

processen med uppsatsarbetet ringade vi in vad som varit viktigt att lyfta, bearbeta och styrka 

i de olika delarna och därigenom hittat litteratur som blivit relevant för vårt arbete. En del av 

litteraturen har tidigare använts som obligatorisk kurslitteratur på vår utbildning, 

gastronomiprogrammet, Umeå Universitet. Ett par böcker som var viktiga för vårt arbete 
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lånade vi efter litteraturtips från vår handledare.  

3.6 Litteratur  

Till främst det historiska perspektivet har litteratur använts som underlag till vårt resultat. Få 

böcker med historisk inriktning beskriver Höga Kusten, då detta är en benämning som 

myntades på 1970-talet. Därför valde vi i resultatdelen att använda oss av Norrland, 

Västernorrland och Ångermanland. Vi försökte ringa in oss mot Höga Kustenområdet i bäst 

möjliga mån, men gjorde en generell bedömning i vissa anseenden.   

  

3.7 Intervjuer 

Vi valde att använda oss av intervjuer till detta arbete, då viss information och kunskap inte 

gick att hämta ur litteratur. Intervjun med Per Ramqvist skedde på ett semistrukturerat sätt 

och var den enda intervjun där en deduktiv tes användes. De genomförda semistrukturerade 

e-intervjuerna gav oss en inblick i nutida synsätt på valda begrepp, definitioner samt på 

kornets roll som ett traditionellt livsmedel i Höga kusten samt Höga Kustens naturgivna 

förutsättningar.  

  

3.7.1 Semistrukturerad intervju 

När Bryman (2011 s. 415-416) beskriver den semistrukturerade intervjun framkommer det 

att  det ett intervjusätt som är ganska fritt för både den som intervjuar och intervjupersonen. 

Den som intervjuar använder sig av en intervjuguide med ämnen man vill ta upp, men 

frågorna kan ställas i vilken ordning som den som intervjuar önskar. När tydliga 

frågeställningar ska besvaras väljs oftast den semistrukturerade intervjun. Bryman (2011, 

s.419–422) beskriver vad intervjupersonen ska tänka på vid utformning av en intervjuguide. 

När en intervjuguide för en semistrukturerad intervju ska skapas kan denna bestå av en lista 

med de aktuella frågeställningarna som intervjupersonen vill undersöka. Bryman beskriver 

vidare att det är viktigt för den som intervjuar att utgå från sina ämnen och frågeställningar 

och under intervjun därigenom få reda på vad som känns relevant för intervjupersonen. Att 

spela in intervjun istället för att bara skriva upp det som sägs är bra för att senare kunna höra 

intervjupersonens ordval och formuleringar.  En faktor som är betydande är hur frågorna är 
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utformade och att språket som används är lätt att förstå. Det är till exempel viktigt att 

frågorna inte är ledande och att frågorna har en uttänkt ordning, även om det är så att 

ordningen kan ändras. 

En semistrukturerad intervju genomfördes under ett bokat möte med Per Ramqvist då vi 

ansåg att viss kunskap inhämtad från litteraturen behövde kompletteras. Inför intervjun läste 

vi Ramqvists doktorsavhandling Gene. On the orgin, function and development of sedentary 

Iron Arge settlement in Northen Sweden från år 1983. Vår litteratur som rörde arkeologiska 

utgrävningar och analyser i Höga Kusten var mycket användbar men publicerad på 1980-talet 

och därför kompletterade vi arbetet med denna intervju. Detta för att få fördjupad kunskap 

om eventuell nytillkommen information från utgrävningar samt om det gastronomiska 

perspektivet i arkeologiska studier.   

3.7.2 Urval av intervjupersoner 

Bryman (2011, s. 433–437) beskriver olika typer av urval i kvalitativa studier. Dessa kan vara 

baserade på sannolikhet, bekvämlighet och målinriktat urval. Det målinriktade urvalet går ut 

på att genom studiens problemformulering välja vilka intervjupersoner som känns aktuella. 

På så sätt väljs intervjupersoner utifrån hur väsentliga dessa personer är för studiens frågor.  

När urvalet av intervjupersoner gjordes hade vi en önskan om att intervjua synliga lokala 

aktörer i regionen Höga Kusten genom e-intervjuer. Med synliga lokala aktörer menar vi 

aktörer som lever och verkar i regionen Höga Kusten. Med hjälp av det målinriktade urvalet 

önskade vi visa på en bredd av lokala aktörer genom deras olika verksamhetsområden som 

exempelvis bageri, lokal mataktör och jordbrukare. Dessa personer valdes då dessa ansågs 

väsentliga för studiens frågor.  

I vårt målinriktade urval önskade vi också genomföra en intervju med en arkeolog då viss 

kunskap/material till detta uppsatsarbete var svårt att finna i artiklar och litteratur. Vi valde 

att skicka en förfrågan om intervjudeltagande till Per Ramqvist. Detta då Ramqvist sedan 

1970-talet studerat främst fasta bosättningar av järnåldersbyar i bland annat Höga Kusten-

området och att detta var intressant för vår studies syfte.  

  

3.7.3 E-intervjuer 

Bryman (2011, s. 592–598) beskriver olika sätt att använda elektronisk kommunikation som 
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en del av olika forskningsmetoder. Bryman nämner personliga intervjuer som sker online 

som en del av elektronisk kommunikation i kvalitativ forskning. En fördel som tas upp är att 

man på ett effektivt sätt når många respondenter samt att det är mer ekonomiskt effektivt då 

detta sätt spar tid. En ytterligare fördel som nämns är att genom en personlig e-intervju är de 

noga övertänkta svaren. De nackdelar som nämns med denna metod är att de personer som 

ska intervjuas, på grund av att de har fått frågorna skickade till sig, har längre tid på sig att 

betänka sina intervjusvar. När kontakten mellan respondenter och den som intervjuar inte 

sker som ett fysiskt möte kan vissa delar av kommunikationen så som kroppsspråk eller 

reaktioner och tonlägen inte komma med.  

Vi valde att genomföra 6 stycken e-intervjuer med lokala aktörer i regionen Höga Kusten för 

att få ett nutida synsätt på kornets roll som traditionellt livsmedel i Höga Kusten och Höga 

Kustens naturgivna förutsättningar. Vi frågade även hur de definierar begreppet gastronomi, 

kulinarisk region samt vad de anser utmärker Höga Kusten som en kulinarisk region. Vissa 

intervjudeltagare var relevanta gällande kornprodukter samt odling av spannmålet korn, 

därför fick de även svara på frågor angående detta. Vi genomförde en e-intervju med en 

geolog för att fördjupa vår kunskap om Höga Kustens jordarter och naturförutsättningar. Vi 

kunde med hjälp av e-intervjuer nå ut till ett önskvärt antal aktörer. Dessa var spridda i vår 

region och vi ansåg att detta sätt var mest lämplig till vår studie.  

3.7.4 Intervjugenomförande 

Den 26 april 2017 genomfördes en 90 minuter lång semistrukturerad intervju med Per 

Ramqvist vid Umeå universitet. Ramqvist hade innan intervjun mottagit information om vår 

studie, dess syfte och varför vi önskade Ramqvist medverkande. Vi arbetade deduktivt i 

intervjun genom vår tes om att det gastronomiska perspektivet sällan applicerats i 

arkeologiska arbeten. Intervjun spelades in och därefter har det inspelade materialet 

transkriberats. Transkriberingen omvandlades därefter i uppsatsarbetet till ett referat. När de 

aktuella lokala aktörerna hade valts ut kontaktades dessa med en första förfrågan om 

deltagande. I denna förfrågan informerades de lokala aktörerna om studiens syfte, vad vi 

önskade undersöka och varför vi önskade deras medverkan i vår studie. När förfrågan 

godkänts av de lokala aktörerna skickades e-intervjuer ut per epost. Användningen av 

samtliga intervjusvar godkändes via samtycke. Våra e-intervjuer skickades ut från perioden 

28 april till 9 maj 2017. 
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3.7.5 Intervjubearbetning 

Bryman (2011, s.428–432) beskriver att transkriberingsprocessen tar lång tid och att 

mängden text kan växa sig stor vid transkriberingen. En fördel som nämns med transkribering 

är att intervjupersonens formuleringar och ordval bevaras. Bryman beskriver att det är viktigt 

att låta intervjun vara flexibel. 

Vid intervjubearbetning valde vi att transkribera den inspelade intervjun med Ramqvist. Efter 

att transkriberingen hade genomförts så användes materialet för att skriva ett sammanfattande 

referat av intervjun med Ramqvist. Detta för att lyfta det material var relevant för vår studie, 

dess syfte och frågeställningar. Hållsten, S., Moberg, B., Schött, K & Strand, H (2015, s. 

135–136) beskriver referat som att man läser en text som sedan sammanfattas.  Det beskrivs 

vara viktigt att referatet ska innehålla de delar som är väsentliga, skrivas på ett sätt som är 

lättförståeligt för mottagaren samt att det ska vara skrivet med egna ord. Svaren från e-

intervjuerna med de lokala aktörerna bearbetades genom att dessa sammanställdes i ett referat 

(se bilaga 3). Denna bearbetning valdes för att vi ansåg att detta tydliggjorde den insamlade 

data vi har inhämtat från e-intervjuer. Genom detta angreppssätt ansåg vi att vi kunde visa de 

lokala aktörernas syn på de olika definitionerna som legat till grund för vår studie. 

Råmaterialet från e-intervjun med geologen har redovisats i sin helhet då svaren var korta och 

koncisa och innehöll geologisk terminologi. Genom denna intervju kan fakta om Höga 

Kustens jordarter och klimat redovisas som en del av underlaget för Höga Kustens naturgivna 

förutsättningar (se bilaga 1). 

 

3.7.6 Intervjuanalys 

Vi valde att genomföra en intervjuanalys med delar ur vad som kallas meningskoncentrering. 

Denna metod beskrivs av Steinar Kvale (professor i pedagogisk psykologi) och Svend 

Brinkmann (professor i allmänpsykologi och kvalitativa metoder). Meningskoncentrering 

beskrivs av Kvale & Brinkmann. Meningskoncentreringen går ut på att man tar 

intervjumaterialet, sammanfattar detta och skriver om till ett fåtal ord. Genom denna metod 

kan också teman skapas för att sedan analyseras och tolkas (2014, s. 245–249). Vi valde 

denna metod då vi ville kunna analysera våra e-intervjusvar och sammanställa kortare svar. 

Meningskoncentreringen av de genomförda intervjuerna innebar att vi snabbt kunde få en 

överblick över vad som var “kärnan” i intervjusvaren och sedan använda dessa till resultatet. 
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Vårt intresse var inte att ta fram huvudteman för att utveckla dessa då det inte bedöms 

relevant för vår studie och har således inte behandlats i texten. Utifrån råmaterialet från e-

intervjun med en geolog (se bilaga 1) har dess helhet legat till grund som en del av vårt 

resultatunderlag vad gäller Höga Kustens naturgivna förutsättningar.  

3.8 Besök av platser 

Vi genomförde ett besök på Genesmon utanför Örnsköldsvik och utgrävningarna efter den 

järnåldersby som fanns på denna plats. Platsen har analyserats av arkeologer, och då 

avgränsats från 100-tal (romersk järnålder) till 600 e.Kr. i det arbete som vi tagit del av 

(Ramqvist, 1983). Besöket genomfördes måndag den 24 april av studenterna. Vi besökte 

också Gene Fornby, en identisk uppbyggd järnåldersby nära till ursprungsplatsen för att se 

gårdens struktur.   

Vi planerade också att genomföra besök i några av de medeltida kyrkor som finns i och 

angränsande till Höga Kustenområdet utifrån Myrdals beskrivning av medeltida kyrklig 

konst. Enligt Myrdal (1985, s. 29–35) kan konst i kyrkan användas som ett källmaterial från 

medeltid. Den konst som nämns är kalkmålningar, dopfuntar, altarskåp och bilder ur Olaus 

Magnus Historia om de nordiska folken. Myrdal menar att jordbrukets redskap och 

jordbruksarbetet gestaltas genom dessa bilder, men att den inte helt kan svara för jordbrukets 

redskap och jordbruksarbetet. Vi önskade undersöka om det i några av dessa kyrkor fanns 

bevarade målningar som avbildade medeltidens jordbruk eller dess redskap som en del i det 

historiska underlaget i vårt arbete. Svenska kyrkan i Härnösands stift har under ett projekt vid 

namn “Medeltiden” samlat 21 medeltida kyrkor i Härnösand stift (Svenska Kyrkan 2017). Vi 

valde ut ett antal medeltida kyrkor i vårt område och ringde till kontaktpersoner på Svenska 

Kyrkan för att få information om nämnda avbildningar finns representerade. Detta då besök 

till dessa kyrkor skulle omfatta en stor del av vår tid. De kyrkor som vi avgränsade oss till var 

Ytterlännes kyrka (i höjd med Kramfors) som enligt Svenska Kyrkan (personlig 

kommunikation 19 maj 2017) var en typisk medeltida kyrka för regionen. Andra medeltida 

kyrkor var Anundsjö kyrka, Grundsunda kyrka och Sidensjö kyrka. Några besök gjordes inte 

till nämnda kyrkor då ett resultat framkom i samtalen med kontaktpersonerna över telefon.  

 

Vi genomförde ett besök på Myckelgensjögården den 15 maj. Detta för att bilda oss en 

uppfattning om hur en typisk ångermanländsk gård där det odlats korn sett ut från 1600-tal 

och fram till 1930-tal.   
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Vi valde att genomföra ovan nämnda besök för att få en bild av hur två olika “bosättningar” 

vid två olika historiska tider har sett ut.  

  

3.9 Etiska reflektioner 

Bryman (2011, s. 131–132) beskriver fyra olika etiska principer. Nyttjandekravet handlar om 

att det insamlade materialet från individer bara får användas i studien. Informationskravet 

innebär att personerna som deltar i studien får veta vilka delar som ingår samt vilket studiens 

syfte är. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter lagras på ett säkert sätt. 

Samtyckeskravet innebär att alla som deltar i undersökningen gör det på frivillig basis. 

Vetenskapsrådet (2011, s. 66–69) nämner fyra olika viktiga begrepp som gäller etik. 

Konfidentialitet beskrivs handla om att bara de som är behöriga får ha tillgång till materialet. 

Sekretess kan vara bestämd till en viss tid men också absolut. Anonymitet innebär att känslig 

information som namn och uppgifter om personen tas bort så att personen inte ska kunna 

kopplas till sina svar. Tystnadsplikt handlar om att om en uppgift som omfattas av sekretess 

så ska också tystnadsplikt gälla. 

Vid behandling av den datainsamling som genomförts till detta arbete har vi diskuterat och 

avvägt för – och nackdelar med hur materialet ska hanteras. En av dessa punkter som har 

diskuterats är huruvida våra intervjupersoner skulle anonymiseras eller inte. Att ange en 

person vid namn avråds enligt Bryman (2011, s. 132–133), detta då personen skulle kunna 

komma till skada. Vi diskuterade vår uppsats innehåll och syfte, och kom fram till att våra 

intervjupersoner inte skulle riskera att komma till skada av denna uppsats om deras identiteter 

inte anonymiserades. Dessutom ansåg vi att vissa intervjupersonernas namn och status var 

relevanta för uppsatsens trovärdighet. En annan faktor har varit det område som vi studerar, 

det vill säga regionen Höga Kusten. Regionens begränsade storlek kan göra det möjligt för 

läsaren av denna uppsats att räkna ut vem som deltagit i denna intervju. Dock ansåg vi att det 

som väger tyngst gällande anonymisering inte bara var huruvida känsligt uppsatsämnet är, 

utan även relevansen till att anonymisera intervjupersonerna överhuvudtaget. I detta fall 

ansåg vi att det inte var relevant att nämna intervjupersonernas eller deras företag vid namn, 

utan dessa ersattes med benämningar som ändå styrker deras relevans till uppsatsen. Gällande 

vår intervju med Ramqvist ansåg vi att hans namn stärkte trovärdigheten i vår uppsats. 

Dessutom använde vi Ramqvists arbete som referens i detta arbete, då han studerat bland 

annat Gene, som vi undersökt. 
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Våra intervjupersoner blev tillfrågade om samtycke till att deras svar användes till denna 

uppsats. De blev informerade om uppsatsens syfte och att denna i framtiden blir en offentlig 

handling i databasen DIVA när den har godkänts. 

3.10 Källkritik 

Att arbeta källkritiskt är en viktig del i det vetenskapliga arbetet, då det material och den 

litteratur som finns tillgängligt inte alltid visar en rättvis bild av verkligheten. Det finns alltid 

en risk att författaren till ett verk har haft en agenda när hen har utfört sitt arbete, och 

exempelvis medvetet valt ut vissa delar i tidigare vetenskapliga arbeten, och uteslutit andra 

delar som “inte passar in” i författarens egen vinkel. Detta gäller även om källan ifråga är en 

förstahandskälla eller så kallad kvarleva. Ett exempel på detta skulle kunna vara en historisk 

kung eller politikers dagbok. Trots att källan är deras privata dagbok betyder inte detta att 

dess innehåll är ren sanning. Detsamma gäller historieskrivningar. Risken finns att viss 

information uteslutits till författarens fördel, eller av ointresse, eller möjligtvis för att framstå 

i bättre dager än vad verkligheten egentligen visade. Ejvegård (2009) ger benämningen på 

kung Kristian II som exempel, där han i danska historiska skrifter bär namnet “den gode” 

medan han i svenska historiska skrifter är känd som “tyrann”.  

Ett annat tänkbart scenario som bör finnas med i det källkritiska arbetet är det Ejvegård kallar 

för äkthetskrav, där källans äkthet granskas för att kunna utesluta om källan i fråga är falsk. 

Ejvegård ger exempel på en händelse där Hitlers dagböcker påstods ha hittats, vilket till och 

med en tysk tidning var nära att publicera innan dagböckerna underkändes av forskare 

(Ejvegård, 2009, s.71). Ejvegård fortsätter rada upp ytterligare tre krav gällande källkritik: 

oberoende krav, färskhetskrav samt samtidighetskrav. Oberoendekravet berör varifrån 

forskaren har hämtat sina källor ifrån, om detta är primär – eller sekundärkällor. I överlag 

uppmuntras forskare att främst arbeta med primärkällor, men dessa kan vara svåra att få tag 

på, exempelvis i historiska studier. Dock bör, om möjligheten finns, primärkällan kollas upp 

om ett påstående anges i en sekundärkälla, exempelvis litteratur eller forskning som hänvisar 

till en statlig myndighet. Här bör primärkällan användas framför den sekundärkälla som 

nämner den i sitt eget arbete, då denne kan ha gjort en tolkning som inte stämmer överens 

med ursprungskällan (Ejvegård, 2009, s.71).  

När det kommer till färskhetskravet är det enligt Ejvegård att föredra nyare källor framför 

äldre, då dessa kan komma med ny eller mer information som dess föregångare inte tagit upp. 

Dock behöver nyare källor inte nödvändigtvis innebära att de garanterat tar upp eller 
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förstärker de tidigare källorna, vilket forskare bör ha i åtanke i sitt researcharbete. 

Gällande samtidighetskravet, där källor och material helst ska vara i samtid med det område 

man undersöker, blir det en aning svårt i just vårt arbete att hitta litteratur från exempelvis 

järnåldern. Däremot är den litteratur gällande arkeologi som vi använt oss av skriven i 

ungefärlig samtid som när utgrävningarna ägde rum. De använda källorna som legat till grund 

för de arkeologiska delarna i vårt arbete är svenska. Litteraturen har skrivits av två svenska 

professorer, numer professor emeritus i arkeologi, Ramqvist och Janken Myrdal, numer 

professor emeritus i agrarhistoria och ekonomhistoriker. Ramqvists doktorsavhandling Gene. 

On the orgin, function and development of sedentary Iron Arge settlement in Northen Sweden 

från 1983 är en av källorna. Vi har kombination till inläsning av denna avhandling genomfört 

en intervju med författaren och bedömde denna källa som tillförlitlig. Alla böcker som 

använts som underlag för de historiska delarna har varit svenska. Avhandlingen Medeltidens 

åkerbruk Agrateknik i Sverige ca 1000 till 1520 från 1985 av Myrdal har haft stor betydelse. 

Då boken har inriktningen arkeologi och jordbruk och bearbetas på ett tvärvetenskapligt sätt 

bedömde vi denna som en pålitlig källa. Statistiska Centralbyråns (SCB) historiska rapporter 

om bland annat jordbruk under 1800-talet i Västernorrland är inscannade dokument av de 

ursprungliga fysiska rapporterna. Vi bedömde dessa som tillförlitliga då avsändare (SCB) 

anges, samt att rapporternas syfte redovisas. Rapporterna är skriven på den svenska som 

användes under 1800-talet, vilket indikerar på att dessa inte har skrivits om i efterhand i vår 

nutid. Dock anges inget namn på vem eller vilka som genomfört respektive rapport på 

uppdrag av SCB. Eftersom rapporterna är genomförda under större delen av 1800-talet gjorde 

vi dock bedömningen att det inte är en och samma person som skrivit rapporterna. Detta 

kunde också avläsas då respektive rapports innehåll fokuserar olika mycket på jordbruket och 

vad invånarna i Västernorrland åt. Vi bedömde dock att SCB som statlig myndighet är en 

tillförlitlig källa. Jordbruket i siffror åren 1866–2007 från 2011 av Jordbruksverket och 

Statistiska centralbyrån är en bok med tabellbilaga. Denna källa ansågs som högst trovärdig 

då den visar Sveriges officiella statistik och att författarna är statliga myndigheter. Följande 

böcker har haft Janken Myrdal som vetenskaplig huvudredaktör och bedömdes som högst 

tillförlitliga som historiska vetenskapliga källor: Det svenska jordbrukets historia. Bd 3, Den 

agrara revolutionen: 1700–1870 från 2000 av Carl-Johan Gadd, professor emeritus i 

ekonomisk historia, Det svenska jordbrukets historia. Bd 4, Jordbruket i industrisamhället: 

1870–1945 av Mats Morell, professor i ekonomisk historia med inriktning mot lant- och 

jordbrukshistoria och Det svenska jordbrukets historia. [Bd 5], Jordbruket i 
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välfärdssamhället:1945–2000 av Iréne. A Flygare, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet 

och fil.dr i agarhistoria och Maths Isacson, professor i ekonomisk historia.  

Boken Nobels middagar. Banketter, Festligheter och Pristagare under 100 år från 2005 av 

Ulrica Söderlind fil.dr i ekonomisk-historia och lektor vid Restauranghögskolan, Umeå 

Universitet har använts som en historisk grund för matkultur och gastronomi. Denna källa 

bedömdes som relevant och högt tillförlitlig eftersom författaren arbetar tvärvetenskapligt.  

Kokboken Vår del av världen - Höga Kusten. Ursprung, råvaror och smaker av journalisten 

Steven Ekholm, har använts som en del av underlaget för nutida gastronomi i Höga Kusten. 

Eftersom boken samlar Höga Kustens mest typiska råvaror och smaker har denna gett oss en 

inblick i vad Höga Kusten anser sig själva har idag. Den antyder också på att Höga Kustens 

gastronomi är på frammarsch. Boken var inte vetenskaplig och vi bedömde att den skrivits i 

marknadsföringssyfte. Även om den inte vägde allra tyngst i vår uppsats är den ändå aktuell 

för vårt arbete där vi jämfört historia med nutid.  

Odd Nygård, professor i biologi och Per Wramner, professor i miljövetenskap och ordförande 

för Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald har skrivit ett kapitel i boken Från 

matproduktion till gastronomi. Kapitlet som vi har använt heter Terroir - ett nyckelbegrepp 

för att ge lokalproducerade livsmedel geografisk identitet och bedömdes som en tillförlitlig 

källa till underlag för terroir i vårt arbete då författarna arbetar vetenskapligt. Ett annat kapitel 

från samma bok som använts är Interaktion mellan stad och landsbygd i fysisk planering- 

Lokaliseringsprocesser för livsmedelssystem i Sveriges kommuner. Detta kapitel är skrivet av 

Madeleine Granvik, fil.dr i landskapsplanering och denna källa bedömdes som trovärdigt 

vetenskapligt material som underlag för det lokalproducerade begreppet.  

För vår tvärvetenskapliga ansats har flera vetenskapliga böcker legat till grund för vår 

förståelse av vad tvärvetenskap innebär. Boken Tvärvetenskap - en analys av Ulf Sandström, 

Magnus Friberg, Per Hyenstrand, Kjell Larsson & Daniel Wadskog är en del av en 

rapportserie av Vetenskapsrådet och bedömdes därför som högst tillförlitlig. Andra böcker 

som behandlar tvärvetenskap är Tvärvetenskap: Fält, perspektiv eller metod från 2004 av 

Fredrik Sunnemark, fil.dr i idéhistoria & Martin Ågren, lektor i kulturvetenskap och docent i 

historia. En annan bok är Praktisk tvärvetenskap - tankar om och för gränsöverskridande 

projekt från 2008 av Gunilla Öberg, chef för Institute for Resources, Environment and 

Substainability och professor. Dessa böcker bedömdes som tillförlitliga eftersom de är 

vetenskapligt skrivna samt att Öberg varit med i ett flertal gränsöverskridande 
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tvärvetenskapliga projekt.  

Ett flertal böcker har legat till grund för uppsatsens metodarbete och dessa har fått 

komplettera varandra. Samhällsvetenskapliga metoder från 2011 av Alan Bryman, professor 

emeritus i social– och organisatorisk forskning, bedömdes vara en högst tillförlitlig 

vetenskaplig källa. Detta då den i ett flertal kurser på vårt program, gastronomiprogrammet, 

varit obligatorisk kurslitteratur för metodarbete. Samhällsvetenskaplig metod från 2016 är 

skriven av Matthew David, lektor i sociologi & Carole D. Sutton, universitetslektor i 

kvantitativa metoder. Denna vetenskapliga bok bedömde vi som högst tillförlitlig och den 

uppfyllde färskhetskravet då den nyligen är utgiven. Annan tillförlitlig vetenskaplig litteratur 

som använts i metodarbetet var: Vetenskaplig metod från 2009 av Rolf Ejvegård, professor 

emeritus i statsvetenskap och Den kvalitativa forskningsintervjun från 2014 av Svend 

Brinkmann, professor i kvalitativa metoder och allmänpsykologi och Steinar Kvale som var 

föreståndare för Center for kvalitativ metodeudvikling och professor i pedagogisk psykologi 

och biträdandande professor vid Saybrook Institute. Enstaka litteratur har i 

orginalutgivningen varit skriven på engelska men läst som översatt i svenska versioner.  

4 Resultat 

4.1 Järnålder & Genesmon, 500 f.kr – 1050 e.kr 

Genom de metoder som använts kan det konstateras att kornets historia i Höga Kusten 

sträcker sig långt bakåt i tiden. I intervjun med arkeologen Per Ramqvist gick det att slå fast 

att kornet odlades på gården i Genesmon, och enligt de pollenanalyser som gjordes under 

utgrävningarna vid 1970-talets slut var kornet gårdens viktigaste sädesslag. Fynd som gjorts i 

de nedbrända långhus där förkolnade rester av korn påträffats var enligt Ramqvist eldstäder. 

Ramqvist berättade i intervjun att i utgrävningarna av Genesmon påträffades stora lerhällar 

som mest troligt användes till att baka ojäst platt bröd (en tidig variant av tunnbröd) av det 

sädesslag som odlats på platsen; korn. Då långhus i regel var en gårds huvudbyggnad 

(Ramqvist, 1983) indikerade detta ur ett gastronomiskt perspektiv att kornet i denna byggnad 

användes bland annat i matlagning. Möjliga “maträtter” som kornet kan ha använts till skulle 

kunna vara korngröt. Vid intervjun med Ramqvist lade vi fram tesen att gastronomi sällan 

applicerats på det arkeologiska arbetet.  Ramqvist bekräftade denna tes och menade att det i 

princip aldrig har gjorts. Orsakerna till detta menade Ramqvist ska ha varit att de metoder 

som använts inte varit tillräckligt utvecklade samt att intresset för gastronomi inte funnits hos 
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arkeologerna. Ramqvist berättade att arkeologerna förr i huvudsak var män och att de 

generellt sett inte var intresserade av matlagning. En kombination av dessa nämnda orsaker 

gjorde att gravarna hanterades på ett sätt som gjorde att utgrävningsmaterialet inte alltid 

behandlades optimalt för framtida gastronomiska analyser. Ramqvist beskrev att på plats för 

utgrävningen av Genesmon leddes inte denna av miljöarkeologer eller laborativa arkeologer. 

De arkeologer som genomförde utgrävningen skickade fynden från platsen till de laborativa 

arkeologerna och miljöarkeologerna för analys. Enligt vad Ramqvist berättade har 

miljöarkeologer nästan aldrig den kulturhistoriska kunskap om utgrävningsplatsen för att 

kunna placera fynden i ett kulturhistoriskt sammanhang. De slutsatser som dras görs av 

arkeologerna som genomför utgrävningen, och fyndresultaten sammanförs med övriga 

resultat för att kunna dra slutsatser. Med detta som grund fick vi en ytterligare förståelse till 

varför den analys som genomfördes på hittade fynd i Genesmon inte hade ett gastronomiskt 

perspektiv. 

Kornet ska, tillsammans med vetet, ha tagit sig till den norrländska kusten från sitt ursprung i 

vad som idag är känt som Turkiet. Detta ska ha varit en lång process på cirka 2 000 år, där 

sädesslagen tillsammans med jordbruket sakta men säkert med en hastighet på en kilometer 

per år rört sig från sina ursprungsmarker till 200 mil norrut genom Europa, för att tillslut nå 

det som idag är Sverige. Jordbruket ska enligt Ramqvist ha fått sitt fäste i Sverige efter Kristi 

födelse, och på denna tid var det mer vanligt att människor flyttade runt sina bosättningar 

efter vad naturens tillgångar hade att erbjuda säsongsmässigt. Men när jordbruket väl slagit 

rot skedde även en förändring i människans levnadsförhållanden. Fasta bosättningar började 

förekomma, där gården i Genesmon är ett sådant exempel. Anledningen till detta menade 

Ramqvist var bland annat ekonomiska intressen, då Genesmon hade en samtida järnåldersby i 

höjd med dagens Sundsvall vid namn Högom. Denna by ska enligt Ramqvist ha varit ett 

starkt fäste, med ett kontaktnät som ska ha sträckt sig långt bort i utlandet, varav dessa hade 

ett intresse av de resurser som fanns uppe i norr. Handeln blev därmed enligt Ramqvist 

viktig, och bosättningen i Genesmon trodde han skulle ha fungerat som en stark utpost i norr 

åt byn Högom. 

I sitt jordbruk ska invånarna i Genesmon ha använt sig av gödsling framför svedjebruk enligt 

Ramqvist. Med svedjebruk menas att odlingsmarken brändes vilket gav ett bra resultat första 

året, men att marken nästa år skulle ha gett en betydligt sämre skörd. Detta innebar att 

människan hade behövt flytta sina odlingsmarker efter varje svedjebruk. Därför ansåg 

Ramqvist att i Genesmon gödslade de bosatta sina odlingsmarker, med en viss form av 



23 
 

växelbruk på den tre hektar stora yta som i Ramqvists doktorsavhandling utpekats som 

Genesmons odlingsmark. De jordmåner som påträffades under utgrävningarna i Genesmon 

var mo, sand och mjäla, varav mjäla var den jordart som kornet trivdes bäst i. Sand menade 

Ramqvist var för torrt för odling av korn.  

Varför kornet blev Genesmons mest odlade sädesslag berodde enligt Ramqvist på dess 

egenskaper, tillsammans med det klimat som förekom under järnåldern. Kornet var lättskött, 

och tålde att odlas på våren trots det kyligare klimatet i Höga Kusten, jämfört med de 

järnåldersbyar som fanns inom Mälardalens kulturram. Tack vare de många ljustimmarna 

uppe i norr, samt dess tålighet och hur lättskött sädesslaget var hann kornet gro för att sedan 

skördas till hösten, enligt Ramqvist. Jordmånerna och dess näringsinnehåll ska heller inte ha 

förändrats enligt Ramqvist, utan menade att det idag är fullt möjligt att bruka samma mark för 

odling. Detta behandlas vidare längre fram i resultatdelen gällande naturgivna förutsättningar. 

Bilder på Gene fornby ses i bilaga 2. 

4.2 Medeltiden, cirka år 1050–1520 

Enligt Myrdal (1985) pågick den svenska medeltiden ungefär från år 1050 till 1520. Under 

den tidiga delen av medeltiden skedde en förändring på gårdarna, däribland att de långhus 

som förekom under järnåldern började ersättas med fähus istället, och själva gårdsstrukturen 

började därmed förändras (Myrdal, 1985, s. 46). Vid den senare delen av den svenska 

medeltiden uppstod också benämningen loge, vilket var själva sädesladan på gården där man 

tröskade det skördade spannmålet. Det otröskade spannmålet ska ha förvarats i det förrådshus 

som kallades lada (Myrdal, 1985, s. 46). Kornet var fortfarande det dominerande sädesslaget 

i Sverige under medeltiden, men under denna period började rågen etablera sig allt mer i 

jordbruket. Myrdal skriver att fördelningen kunde variera från olika områden i Sverige, men 

att det går att avläsa hur rågen vann mer mark under årens lopp. Detta då rågen ur 

gastronomiskt perspektiv hade fördelar, då det gick att baka jäst bröd. Rågbrödet ska ha varit 

ett av de viktigaste bröden i den kontinentala medeltida brödkulturen, det vill säga ett område 

från Danmark ner till södra Frankrike, och södra Sverige med sina kontaktvägar influerades 

av detta. Märkbart är dock att rågen inte omnämns i vare sig Dalalagen eller Hälsingelagen, 

vilka det då kallade Nordsverige räknades till (Myrdal, 1985, s. 64–70). Detta tyder på att 

kornet fortfarande var det dominerande sädesslaget i norra Sverige.  

Även nyare redskap ämnade för jordbruk började användas under den svenska medeltiden, 

exempelvis plogen som underlättade jordbearbetningen för jordbrukarna (Myrdal, 1985, s. 
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76.). Det har dock inte fastställts exakt när plogen började användas i Norrland, än mindre i 

Höga Kusten. Enligt inventarieförteckningar som omnämns av Myrdal fanns ett antal plogar 

bland annat i Norrland under 1500-talets andra hälft (Myrdal, 1985, s. 79.).  

Med ovanstående som bakgrund, där kornet fortsatte att dominera som huvudsakligt 

sädesslag i Norrland, är det utifrån det gastronomiska perspektivet tolkningsbart att kornet 

förekom i maten. Detta i form av exempelvis tunnbröd, korngröt och välling. Kornet kan 

även ha använts till rusdrycker. 

4.3 Medeltida kyrkor i Höga Kusten 

De medeltida kyrkor i Höga Kusten som varit intressanta för denna studie är Ytterlännes 

kyrka, Sidensjö kyrka, Anundsjö kyrka och Grundsunda kyrka. Detta framkom genom 

information med kontaktpersoner på Svenska Kyrkan (personlig kommunikation, 19 maj 

2017). Dessa kontaktpersoner menade att ingen av de ovanstående nämnda medeltida 

kyrkorna hade målningar som avbildade medeltida jordbruk eller dess redskap bevarade. De 

målningar som finns bevarade i dessa kyrkor innehöll enligt informationen dekorationer och 

bilder på helgon.  

 

Av det besök som genomfördes 15 maj 2017 på Myckelgensjögården kunde det konstateras 

att på denna ångermanländska gård inom Anundsjö socken från 1600-talet har i huvudsak 

korn odlats. Byggnader såsom kornbastu och fäbodar fanns kvar på gården nära till 

huvudbyggnaden, och även redskap var bevarade enligt vad vi kunde se under besöket. 

Gården hölls i bruk fram till 1930-talet, och vårdas idag av länsmuseet i Västernorrland. 

Kornet som odlades på gården fick torka på höhässjan. Detta sädesslag var tåligt nog för att 

kunna växa i klimatet i norr, och användes sedan bland annat till tunnbrödbakning. Kornet 

skördades i augusti och bands fast i kärvar. 

Även om råg förekom på gården ska kornet ändå ha använts mest enligt den information från 

länsmuseet Västernorrland som fanns att tillgå på plats på Gammelgården. Denna kvarleva 

gav oss en tydlig inblick i hur en gård i Ångermanland kunde se ut (se bilaga 4, referat besök 

Myckelgensjögården). Bilder på gården ses i bilaga 2. 
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4.4 1700-tal till år 2007 

Carl-Johan Gadd, professor emeritus inom ekonomihistoria, skriver att betydelsen för det 

norrländska åkerbruket inte bör underskattas. Detta då dels tåligare sädesslag klarade av det 

karga klimatet, och dels var jordmånerna bördiga. Jordbruket i Norrland skedde också särskilt 

längs kusten samt i älvdalar (Gadd, 2000, s. 39–40). 

Kornet var, som tidigare nämnt av Myrdal (1985), det dominerande sädesslaget under 

medeltiden, men under 1700-talet ska rågen ha hunnit ikapp kornet, och dessa ska ha varit 

jämlika i såväl värde som vikt. I Norrland fortsatte dock kornet att dominera, vars mjöl 

användes till bland annat gröt och tunnbröd. Det sistnämnda, då bröd bakat på kornmjöl inte 

kunde jäsa och därav fick sitt tunna och platta format. Tunnbrödet ansågs också kunna hålla 

länge, och fick en bättre karaktär om det lagrades en längre tid. Därav ska traditionen av ett 

storbak under vår respektive höst ha uppstått där samtliga i hushållet medverkade, varav 

tunnbrödet sedan lagrades (Gadd, 2000, s.132–133). En tradition som hållit sig levande sedan 

dess, och i bland annat Ångermanland hålls storbak under höst eller vår.  

  

Kornet fortsatte att vara en central del in på 1800-talet i Västernorrland. Under detta 

århundrade fördes femårsberättelser av Statistiska Centralbyrån för respektive län, däribland 

jordbruket nämns. Rapporten från år 1839–1843 beskrev kornbröd som den vardagliga födan, 

detta tillsammans med välling, gröt, strömming och potatis. Vid nödår eller vid sämre skördar 

kunde också bark användas för att dryga ut mjölet. Noterbart är att i Anundsjö socken 

förekom en form av sedvänja att barkmjöl ändå användes i brödbaket, oavsett nödår eller inte. 

Detta då bröd bakat på mjöl enbart på sädesslag ansågs som lyxigt (Statistiska centralbyrån, 

1844, s. 11, hämtat 14 maj 2017.). 

Kornet var i Västernorrland ännu oförändrat det huvudsakliga sädesslaget, och tog upp två 

tredjedelar av den totala åkermarken. Råg omnämndes flyktigt, och kornet påståddes i denna 

rapport ha haft bättre egenskaper än motsvarande som odlades i södra Sverige. Orsak till 

detta framkom inte i rapporten (Statistiska Centralbyrån, 1844, s.15–16, hämtat 14 maj 2017). 

I femårsberättelsen som omfattade åren 1846–1850 skrev Statistiska Centralbyrån att 

Västernorrland upplevdes ligga efter gällande jordbruket, då övriga län hade tagit sig an nya 

metoder och utvecklade redskap som effektiviserade arbetet. Detta ska ha berott på en allmän 

ovilja bland länets invånare att ta sig an det nya. I denna femårsberättelse gick det att läsa 

“Ärfda vanor och ett envist motstånd mot allt nytt, förr än detta så till sägande handgripligen 
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visar att det är mera vinstgifvande än det gamla, lägga hinder i vägen för jordbrukets 

uppdrifvande och det är således endast med långsamma steg det går framåt.” (Statistiska 

Centralbyrån, 1852, s. 28, hämtat 14 maj 2017). I denna femårsberättelse nämndes också 

jordmånerna flyktigt, där lermylla och lera var den dominerande jordmånen i det så kallade 

“ådalarne” medans kusten bestod av jordmånen sand. Socknarna hade bra och näringsrika 

jordar som gav goda skördar, dock så länge den sköttes med omsorg. Femårsberättelsen 

nämnde också hur egendomligt det var att trots att länet endast hade en kort period under året 

som bestod av värme, påskyndades växtligheten. Detta innebar att skörden skonades från 

nattfrosten. (Statistiska Centralbyrån, 1852, s.29, hämtat 14 maj 2017).  

Anledningen till att kornet fortfarande dominerade i Västernorrland, trots att rågens fördelar 

vunnit mark i andra landskap och län, ska ha varit västernorrlänningens envishet och 

matkultur. Femårsberättelsen beskrev att norrlänningen, sedan hen var barn, var van att äta 

mat innehållandes korn. Detta var en matkultur som hen ogärna ville släppa taget om. Detta 

ihop med de ärvda fördomar som norrlänningen hade om det nya och okända (Statistiska 

Centralbyrån, 1852, s.29, hämtat 14 maj 2017). 

I en annan rapport från Statistiska Centralbyrån, via Medicinalverket (1851) var kornbrödet 

fortfarande det vanligaste livsmedlet, men rågen började då på allvar att etablera sig i länet. 

Fortfarande levde gamla bruk och seder, men ”nymodigheterna” hade fått ett visst fäste. 

Brödet beskrevs också som gott, och att det hade blivit mer vanligt att mjöl av råg och korn 

blandades tillsammans vid brödbak (Statistiska Centralbyrån, 1851, s. 31, hämtat 14 maj 

2017). 

Under 1870-talet gick jordbruksutvecklingen fortsatt långsamt då de västernorrländska 

jordbrukarna fortfarande ville bruka jorden på det sätt deras förfäder hade gjort innan dem. 

En annan orsak ska ha varit avsaknaden av större, väl omskötta gårdar, som kunde föregå 

som gott exempel (Statistiska Centralbyrån, 1876–1880, s. 8, hämtat 14 maj 2017.). Väl inne 

på 1880-talet hade kornodlingen märkbart minskat, varav havre och råg fick mer yta på den 

totala odlingsarealen. Samtidigt ska länet ha blivit alltmer fokuserat på djurfoder, boskap 

samt mejeri (Statistiska Centralbyrån, 1881–1885, s. 11, hämtat 14 maj 2017.). Dock fortsatte 

kornet att vara den viktigaste beståndsdelen i västernorrlänningarnas mat (Statistiska 

Centralbyrån, 1886–1890, s. 11–12, hämtat 14 maj 2017). 

Väl inne på 1890-talet hade en ökning bland befolkningen märkbart skett, vilket i sin tur 

innebar att åkerbruket inte hängde med i att möta behovet. Allt fler arbetade inom 
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skogsindustrin, med exempelvis flottning och timmerkörslor. I och med att en större del av 

befolkningen valde arbeten inom skogsindustrin blev jordbruket mer eller mindre försummat. 

Statistiska Centralbyrån skrev att åkerbruket försummades till den grad att det inte ens fanns 

tillräckligt med gödsel till odlingsmarkerna, vilket gav en minskad skörd av korn. Som följd 

till detta började allt större volymer av rågmjöl och vetemjöl att importeras, då behovet av 

sädesslag kvarstod. Dock ska en förändring ha skett under detta decennium, då 

skogsförbrukningen fortsatte att öka och nya ångsågar byggdes runt om i länet. 

Hemmansägare (gårdsägare med jordbruksverksamhet) började inse hur viktigt det var att 

sköta åkermarkerna med omsorg. Nära till sågverken började därför nya odlingsmarker att 

arbetas fram, den tidigare motviljan att använda sig av modern teknik och metoder avtog, 

vilket gav de nya markerna en god skörd som enligt Statistiska Centralbyrån kunde mäta sig 

med framgångsrika jordbruk i södra Sverige (Statistiska Centralbyrån, 1891–1895, s.14, 

hämtat 14 maj 2017). Under 1890-talets andra hälft fortsatte arbetet med att förbättra 

jordbruket, vilket gav resultat då dess framtid spåddes bli betydligt bättre, detta inte minst 

längs kusten. Jordbruket fick också hjälp av Hushållningssällskapet, som omnämnts i en 

femårsrapport från Statistiska Centralbyrån: ”År 1898 väcktes inom sällskapet förslag om 

anordnande inom länet af en praktisk försöksanstalt, där, bland annat, erfarenhet kunde 

vinnas om de olika gödningsämnenas verkan på olika jordmån, om rätta förfaringssättet för 

jordbrukets rationella bedrifvande, särskildt inom detta län, hvilka växter och växtföljder 

lämpade sig bäst för olika jordmån, lämpligaste metoden för jordens bearbetning m. m.” 

(Statistiska Centralbyrån, 1896-1900, s. 16, hämtat 14 maj 2017). 

  

En faktor som påverkade kornets roll som livsmedel under 1800-talets andra hälft var 

industrialiseringen. Med denna nya våg av teknik, metoder och kommunikationer skedde 

också en förändring i folkets levnads– och arbetsvillkor, exempelvis genom högre inkomster. 

Detta nämner Mats Morell, ekonomhistoriker vid Uppsala Universitet, i boken Jordbruket i 

industrisamhället 1870–1945. Folket fick nu helt andra förutsättningar att leva, från att ha 

levt på endast det som gick att odla på sina egna marker hade nu allt fler råd med dyrare 

livsmedel. Industrialiseringen påverkade därigenom folkets matvanor. Morell skriver att 

spannmålet som dominerat kosten innan industrialiseringen fick ge mer plats för animaliska 

livsmedel under perioden 1870–1945. Även livsmedelshanteringen påverkades av 

industrialiseringen, vilket innebar tillslut att de småskaliga produktionerna successivt 

försvann, varav allt mer producerades i fabriker. Mindre kvarnar i bygderna försvann, medan 
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de större omstrukturerades till fabriksmodeller (Morell, 2001, s. 89–92). 

I en skrift av Länsstyrelsen Västernorrland från 2013 vid namn Där vatten hade 

verkankulturlämningar vid vatten nämndes att under de första decennierna av 1900-talet 

började kvarnar drivas av elektricitet genom kraftverket i bygden. Det fanns förr flera tusen 

kvarnar i Västernorrlands län, där några kvarnar ska finnas kvar men ingen för produktion.  

Iréne A. Flygare, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och fil.dr i agrarhistoria, och 

Maths Isacsson, professor i ekonomhistoria vid Uppsala Universitet, har skrivit boken 

Jordbruket i välfärdssamhället 1945–2000. I den går det att läsa om att Statistiska 

Centralbyrån beslutade under 1910-talet att landet behövde få nya indelningar gällande sitt 

jordbruk, varav tre stora riksområden tillslut fastställdes. Västernorrland hamnade under 

benämningen “Riksområde 3”, som i sin tur delades in i produktionsområdena Övre Norrland 

respektive Nedre Norrland. I den sistnämnda räknades Västernorrland, tillsammans med 

Jämtlands län, nedre Norrlandskusten, norra Värmland, samt mellanbygderna i Dalarna. Detta 

är en indelning som verkar gälla än idag, och cirka sex procent av landets totala åkermark 

noterades i Nedre Norrland vid 1990-talets slut (Flygare & Isacson, 2003, s. 345). I boken 

Jordbruket i siffror 1866–2007 av Jordbruksverket (2011) går det att avläsa bland annat 

åkerarealens användning i hektar. I Västernorrland år 1999 användes 7 420 hektar åkermark 

till odling av korn, motsvarande drygt 74 kvadratkilometer. Detta jämfört med det första året 

som noterats i boken, år 1866, då åkerarealen för korn låg på 14 341 hektar (Jordbruksverket, 

2011, s.183). Efter år 1999 minskade åkerarealen för korn i Västernorrland, och år 2007 låg 

siffran på 3 506 hektar. 

4.5 Nutid 

Fortfarande odlas korn i Höga Kusten, men detta produceras i huvudsak till djurfoder framför 

livsmedel till människan. I en e-intervju med en jordbrukare inom regionen Höga Kusten fick 

vi veta att hen odlar korn, men att detta säljs till Lantmännens fabrik i Holmsund utanför 

Umeå för att produceras till djurfoder. Jordbrukaren använder också djurfoder av korn till 

hönsen i sin ekologiska äggproduktion, men varifrån detta korn kommer är hen osäker på. 

Djurfodret som köps in till hönsen kommer från Lantmännen, men att kornet i detta foder kan 

komma både från Sverige och utlandet (se bilaga 3, fråga 7). Förutsättningarna för att odla 

korn i Höga Kusten beskriver jordbrukaren som bra, då jorden är näringsrik, samt att 

tillgången till gödsel är stor. Dock berättar också jordbrukaren att ett spannmålsjordbruk är 

mycket väderberoende, och att kornet bör sås tidigt för att det ska hinna mogna. Samtidigt får 
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man inte vara för snabb då en för kall jord kan hindra kornet från att gro, och istället hinner 

ogräset växa och därmed bromsa kornets tillväxt (se bilaga 3, fråga 12–13). Jordbrukaren 

berättar också att även om det inte går att jämföra med södra Sverige har ändå 

utsädessorterna i Höga Kusten blivit bättre, men tillägger att mycket åkermark i regionen 

riskerar att försämras då underhåll inte upprätthålls av ekonomiska skäl. 

Svaren från e-intervjuerna (se bilaga 3) ger en indikation på vad lokala aktörer anser är 

lokalproducerat, samt definitionen av en lokalproducerad produkt. På frågan om aktörerna 

använder korn i sina produkter svarar majoriteten att de använder korn, orsaken för en aktör 

som inte använder korn är att de inte hittar lokalproducerat korn (se bilaga 3 fråga 6). En av 

aktörerna fick frågan hur hen upplever kornets roll i dagens Höga Kusten, varpå svaret lyder 

att kornets roll är under utveckling genom intresse, men att dess roll är liten idag (se bilaga 3, 

fråga 6 till intervjuperson 3). Denna aktör svarar också att traditionella livsmedel med korn 

som förtärs i dagens Höga Kusten är främst kornmjölsgröt, kornpalt (i folkmun kallad kams) 

och tunnbröd (se bilaga 3, fråga 7 till intervjuperson 3). 

En gemensam nämnare som våra intervjudeltagare har är att ingen av dem använder sig av 

det lokala kornet i sina produkter. Orsakerna till detta varierar, då några stycken menar att 

avsaknaden av lokala kvarnar för att mala kornet är deras anledning till att köpa korn från 

mellansverige istället. En annan menar att det inte finns lokalt maltkorn att köpa, därför 

importeras en stor del från södra Sverige, samt en mindre del från utlandet.  

Genom resultatet från e-intervjuerna med de lokala aktörerna (se bilaga 3) kan det utläsas att 

lokalproducerat benämns av samtliga sex lokala aktörer som att det har att göra med vikten 

av närhet till produktionsplatsen. Avstånden för att få kalla en produkt lokalproducerad 

skiljer sig något mellan de lokala aktörerna. Allt från nära hemmet, kommun och 

angränsande kommun och intilliggande landskap nämndes (se bilaga 3, fråga 1). 

På frågan om hur en lokalproducerad produkt definieras svarar fem av sex aktörer att det har 

med produktionsplatsen att göra. Svaren skiljer sig något mellan aktörerna vad gäller 

avståndet till produktionsplatsen och allt från 10 mil, till kommun, nära område eller nära 

kommuner nämns. En aktör svarar att det har att göra med produktionens omfattning (liten 

och kvalitativ produktion). Vikten att företaget har lokal anknytning, märkning av ursprung 

och att produkten inte har några tillsatser i sig nämns också av några av aktörerna (se bilaga 

3, fråga 2). 

Avsaknaden av närliggande kvarnar har nämnts som en anledning till varför det lokala kornet 
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inte används i dagens lokalproducerade kornprodukter. Istället köps kornet in från södra 

Sverige, då det ekonomiskt och miljömässigt inte anses som hållbart att köra ner det lokalt 

odlade kornet till södra Sverige där det sedan mals, och sedan transporteras upp till Höga 

Kusten igen.  

4.6 Höga Kustens naturgivna förutsättningar 

Candell och Bergvall (2012, s. 38) beskriver hur landhöjningen har påverkat 

odlingsförutsättningarna och vad som växer i Höga Kusten. Den brukade och odlade marken i 

Höga Kusten ligger i dalgångarna. Detta beror på havets påverkan på de platser som tidigare 

har legat vid kusten. Genom den senare landhöjningen har stoffet, från de kustnära platserna, 

kommit upp från havets botten och detta stoff har sedan blivit grunden för dalgångarnas 

odlingsbara jordar. Att jordarterna i Höga Kusten skulle vara oförändrade kan avläsas som en 

del av resultatet från intervjun med Ramqvist. Ramqvist menar att de arkeologiska 

utgrävningar som gjorts på Genesmon visar att jordmånerna inte har förändrats 

överhuvudtaget över tid i detta område. Ramqvist menar att det enda som kan förändras är 

förnan, det översta skiktet, och att korn skulle kunna odlas på denna specifika plats idag. 

Detta kan bekräftas genom råmaterialet från e-intervjun med en geolog som är verksam på 

Högskolan Dalarna (se bilaga 1). Hen beskriver att jordarterna mjäla, sand och mo inte har 

förändrats i betydlig grad i området Höga Kusten. Den påverkan som skett på jordmånen är 

genom odling då det som odlats har tagit upp näring från jorden. En annan faktor är att 

näringsämnen kan försvagas genom att dessa går nedåt till markvattnet. Genom påverkan av 

vatten och vind kan jordar brytas ned genom så kallad erodering. Den enda klimatfaktor som 

nämndes skulle kunna påverka jordarternas i Höga Kustens innehåll är om nederbörden blir 

större och därmed ha en påverkan på erosionen. I sin tur skulle detta göra att jorden vittras ur. 

Men geologen tillägger att detta bara skulle ge en obetydlig skillnad för Höga Kustens 

jordarters innehåll. Erodering (i dessa jordar så kallad podsolering) sker inte i jordar som 

består av lera, mo och mjäla eftersom dessa har en markvattenrörelse som är långsammare. 

Den näring som har försvunnit naturligt ur jordarna har genom bearbetning av marken och 

gödsling fått tillbaka näringen. Jordmånen i Höga Kusten har enligt den intervjuade geologen 

inte förändrats i den mån att det påverkat förutsättningarna för att kunna odla.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Kornet har odlats i Höga Kusten sedan järnåldern, exempelvis i Genesmon utanför 

Örnsköldsvik, vilket arkeologiska utgrävningar har kunnat visa genom pollenanalyser. 

Förkolnade rester av korn har även påträffats i utgrävningar av Genesmons långhus samt i 

dess eldstäder. Även bakhällar har påträffats i Genesmon, vilket Ramqvist menar kan tolkas 

som att bröd bakades på gården. Genom detta indikerar de funna spåren av korn på att 

sädesslaget användes inte bara till bröd utan även i maten, till exempel i form av välling och 

gröt. Söderlind (2005) skriver som nämnt i inledningen att tillgänglighet är en faktor som 

spelar in för att maten ska nå våra magar. Då kornet fanns tillgängligt nära gården i 

Genesmon i och med de åkermarker som påträffats i arkeologiska utgrävningar, finns 

anledning att kunna anta att kornet använts som livsmedel. Vi gör antaganden, då det 

gastronomiska perspektivet i princip aldrig har applicerats i arkeologiska arbeten. Detta är 

den tes som vi presenterade i vår deduktiva metod, det vill säga att det gastronomiska 

perspektivet sällan appliceras i arkeologiska arbeten. Denna tes visade sig stämma enligt 

intervju med Ramqvist och därmed har vi valt att bekräfta vår tes. I och med detta finns vissa 

svårigheter att tolka arkeologiska utgrävningar ur ett gastronomiskt perspektiv, när det inte 

funnits intresse att analysera fynd av matrester. Även om det gastronomiska intresset skulle 

växa inom det arkeologiska arbetet i framtiden, finns en risk att möjligheterna att göra nya 

gastronomiska fynd på redan utgrävda fornplatser blir små. Detta då mycket fyndmaterial 

som för en gastronom möjligtvis hade varit intressant, bedömdes som ointressant för 

arkeologen, varpå dessa fynd inte bevarades. Å andra sidan är det möjligt att kunna göra 

gastronomiska tolkningar i efterhand på de fynd som är gjorda och redovisats i arkeologiska 

arbeten. Dock är dessa möjligheter begränsade, samt att det kan vara svårt att göra en rättvis 

gastronomisk bedömning om gastronomen inte varit på plats under utgrävningarnas gång och 

sett ett större sammanhang. Det är svårt att påverka dåtiden, men däremot kan fler och större 

tvärvetenskapliga samarbeten mellan arkeologi och gastronomi i större grad uppmuntras, 

snarare än att lägga en för stor vikt på tidigare utgrävningars ointresse för det gastronomiska 

perspektivet. 
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Kornet fortsatte att vara dominerande i Norrland under medeltiden, även om rågen vann allt 

mer mark i södra Sverige (Myrdal, 1985, s. 64–65). Med detta som bakgrund kan här antydas 

en början på den förändring som skulle komma att ske under en lång tid framöver, och som 

tillslut även påverkade kornets roll i Höga Kusten, Västernorrland. Rågen slog igenom med 

anledning av sina fördelar, som nämnt i resultatdelen, och södra Sverige fick en brödkultur 

med jäst bröd, medan det ojästa kornbrödet fortsatte att vara en basföda i norr. Anledningen 

till detta pekar på människans matvanor som kan kopplas ihop med det som nämnts i 

inledningen. Kocktürk- Runefors (1990) berättade om hur matkultur och matvanor är något 

som skapar trygghet. Detta kan kopplas till det Statistiska Centralbyrån skriver i 

femårsberättelsen från 1852 där norrlänningens matvanor är starkt kopplat till vad hen åt 

under sin barndom. Sen tidig ålder förtärdes mat innehållandes korn (Statistiska 

Centralbyrån, 1852, s.29, hämtat 14 maj 2017), vilket kan tolkas som bidragande orsak till att 

kornet fortsatte vara viktig i maten. Detta indikerar på att förändringar i överlag pågick i 

långsam takt. Det envisa motståndet som nämns i resultatet antyder att denna matvana ärvdes 

från generation till generation. Med tanke på definitionen av gastronomi i detta arbete där 

bland annat processen för maten att nå våra magar tas upp, kan detta kopplas ihop till en 

kombination av kornets goda förutsättningar att odlas i Norrland med människans långa 

invanda matkultur. Detta kan anses som en bidragande faktor till att rågens spridning till 

Västernorrland bromsades och inte etablerades på allvar förrän långt senare. Dock kan 

regionala skillnader förekomma. 

 

I början av detta diskussionsavsnitt förflyttade vi oss hastigt från medeltid till 1800-tal. Men 

då kornbröd, gröt och välling var den huvudsakliga basfödan under 1800-talet (se resultat) 

kan slutsats dras att denna matvana inte försvann under 1600 och 1700-talet, för att sedan 

dyka upp igen. Dock är det möjligt att det funnits annan kornbaserad mat under historiens 

gång, samt regionala och lokala skillnader. Ett exempel är kornpalten (kams) i Höga Kusten 

(se bilaga 3, fråga 7). Detta är ett intressant område som har potential att forskas vidare kring 

gällande kartläggning av regionala matskillnader.  

  

Trots att en viss motvilja till nya sädesslag, metoder och tekniker förekom bland allmogen i 

Västernorrland under 1800-talet skulle även moderniteter etablera sig i det västernorrländska 

jordbruket (Statistiska Centralbyrån, 1852, s. 28, hämtat 14 maj 2017). Andra sädesslag 
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odlades, men inte i samma omfattning som kornet. Kornmjöl kunde också blandas med andra 

sädesslag, men också med barkmjöl vid nödår (se resultat). Det är intressant att i Anundsjö 

socken användes barkmjölet oavsett nödår eller inte, då det var lite av en mattradition att 

dryga ut kornmjölet med barkmjöl. Det ska till och med ha ansetts lyxigt att baka bröd enkom 

på spannmål såsom korn (Statistiska centralbyrån, 1844, s. 11, hämtat 14 maj 2017.), detta 

indikerar på att kornet hade en form av “lyxstatus” i Anundsjö under denna tid. 

I denna studie resoneras som tidigare nämnt kring möjligheten till en gradvis förändring av 

matvanorna i Västernorrland under denna tid. I och med att mjölet nu blandades, dras 

slutsatsen att det också förtärdes jäst bröd utöver tunnbrödet.  I denna studie har vi inte 

fastställt exakt när det jästa brödet kom till Höga Kusten, eftersom fokus låg på kornets roll i 

regionen framför det jästa brödet.  

Det pekar på att motviljan till moderniteterna, samt att allt fler gick över till att arbeta inom 

det växande skogsbruket (Statistiska Centralbyrån, 1891–1895, s.14, hämtat 14 maj 2017) 

bidrog till att jordbruket i Västernorrland hamnade efter i utvecklingen, vilket tillslut innebar 

försummade åkermarker och sämre skörd som i sin tur ledde till att det importerades större 

mängder av spannmål istället. I och med detta dras slutsatsen att kornet till viss del tappade 

sin centrala roll när andra spannmål allt mer blandades in i den vardagliga kosten. 

Industrialiseringen, som nämnt i resultatdelen, förändrade människans levnadsvanor, 

däribland matvanorna (Morell, 2001, s. 89–92). Livsmedel baserade på spannmål som innan 

industrialiseringens debut var den huvudsakliga födan, fick ge plats åt livsmedel som kött och 

mejerier när människan hade råd med andra råvaror än endast det som de själva odlade. I 

kombination med att mer spannmål importerades från andra delar av Sverige, samt att 

kornmjölet blandades ut med andra mjölsorter, blev dessa påverkande faktorer till varför det 

nutida tunnbrödet i Höga Kusten inte innehåller det lokalt odlade kornet (se resultat). Med 

detta ovanstående som grund behöver därmed det lokalproducerade som begrepp diskuteras i 

framtiden. 

  

Lokalproducerat 

Då det inte verkar finnas en officiell definiering av vad begreppet lokalproducerat innebär 

(Granvik, 2013, s.28) tillfrågades våra intervjudeltagare hur de själva definierar begreppet. 

Som lokala matproducenter och aktörer med Höga Kusten som utpost bedömer vi deras svar 

som högst relevanta, då det är deras region som vi studerar. Deras verklighetsbild av vad de 
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anser är lokalproducerat kontra vad det lokala kornet faktiskt används till idag, samt varifrån 

de själva köper in korn till sina lokalproducerade produkter, öppnar upp för en lång rad av 

diskussioner. Bland annat visar svaren gällande varifrån det korn som de tillfrågade aktörerna 

själva använder i sina lokalproducerade produkter att det lokala kornet inte används. Istället 

köps kornet in från både södra Sverige samt utlandet, för att sedan på plats i regionen 

framställas till den produkt som marknadsförs som lokalproducerad.  

Med detta resultat som bakgrund, vad är egentligen lokalproducerat? Och vart går gränsen för 

när det inte längre räknas som lokalproducerat? Är en produkt lokalproducerad, om 

framställningen sker på produktionsorten inom regionen, men utan lokalt producerade 

råvaror? Detta är frågor som bör diskuteras vidare i framtida forskning då det med denna 

studie som bakgrund pekar på att det lokalproducerade begreppet har urvattnats. Inte minst i 

sin marknadsföring. I denna studies inledning nämner vi Granvik (2013) som talar om värdet 

för konsumenten att köpa lokalproducerat. Detta kan vara ur exempelvis miljöaspekt, eller i 

syfte att stötta den lokala kulturen och dess aktörer. Då vi själva har gjort en avgränsning där 

konsumentens perspektiv inte ingår, ser vi gärna att framtida forskning lyfter detta. Då det 

lokalproducerade begreppet officiellt inte har en självklar definition kan det finnas en 

problematik i att marknadsföra en regions gastronomiska tillgångar. Detta om definitionen av 

lokalproducerat om inte skulle inte stämma överens mellan producenten och konsumenten. 

Ett tänkbart scenario om konsumentens förväntningar av vad som är lokalproducerat inte 

bemöts är att denne inte längre ser ett värde i att köpa produkten. Ekholm skriver i Vår del av 

världen – Höga Kusten kort om vikten för regionen att arbeta lokalt. 

“Det lokala perspektivet måste alltså råda om en matregion som Höga Kusten ska kunna 

utvecklas. Platsen spelar roll och känslan av tillhörighet är minst lika viktig.” (Ekholm, 

2017, s.7)  

Med ovanstående sagt att lokala perspektivet är viktigt för Höga Kustens potentiella 

utveckling, bör det också finnas en tydligare definiering av vad lokalproducerat i regionen 

innebär. Detta skulle stärka Höga Kusten som varumärke. 

Avsaknaden av närliggande kvarnar har nämnts som en anledning av våra intervjudeltagare 

till varför Höga Kustens korn inte används i dagens lokalproducerade kornprodukter. Istället 

köps kornet in från södra Sverige då det, enligt svaren från våra e-intervjuer, ekonomiskt och 

miljömässigt inte anses som hållbart att köra ner det lokalt odlade kornet till södra Sverige 

där det sedan mals till mjöl. Detta för att sedan transporteras upp till Höga Kusten igen. Dock 
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verkar det enligt en översiktlig undersökning åtminstone finnas en kvarn i angränsande länet 

Jämtland. Dock som nämnt i resultatet verkar just denna kvarn storleksmässigt inte ha 

kapaciteten till att mala mjöl till större företags produktioner.  Detta kan anses som en svår 

aspekt för producenten att påverka. Att de lokala kvarnarna försvann i takt med 

industrialiseringen samt den lokala jordbruksutvecklingen i Västernorrland, är något som 

dagens producenter omöjligt kan bära någon som helst ansvar för. Däremot ser vi ingen 

omöjlighet att starta en lokal kvarnverksamhet i Höga Kusten. Det behövs också initiativ för 

att korn ämnat för livsmedel återigen ska börja odlas i Höga Kusten då det lokala kornet idag 

produceras till djurfoder (se resultat).  

Det framkommer i vårt resultat att jordmånerna i Höga Kusten är oföränderliga, och därmed 

ska det vara möjligt att odla korn på samma marker som brukades redan på järnåldern. Detta 

berättade Ramqvist i vår genomförda intervju. Detta bekräftades även av den geolog som vi 

har haft kontakt med (se bilaga 1). Den enda faktor som nämns kunnat påverka jorden i Höga 

Kusten näringsmässigt är den brukats och odlats men eftersom gödsling har gjorts är nu 

brukbarheten densamma som när den odlats. I de för Höga Kusten typiska jordarna bestående 

av lera, mo, finkornig sand och mjäla sker inte erodering (nedbrytning genom vind och 

vatten) och på detta sätt kan jordarna inte påverkas genom vittring. Sammanfattningsvis 

bedöms därför kornets odlingsförutsättningar, vad gäller jordmånen i vilken den odlas i, vara 

likvärdiga i Höga Kusten från järnålder till nutid. Vi bedömer att om odling av korn skulle 

bedrivas på samma platser idag krävs nog en omfattande bearbetning av marken. Detta då 

den mark som Genesmons invånare brukade under järnåldern idag till stor del består av 

tallmo. 

Det historiska resultatet har gett oss en röd tråd hur kornets roll successivt har förändrats. 

Från att ha varit det viktigaste sädesslaget i Höga Kusten, och därigenom ur gastronomiskt 

perspektiv även varit en viktig del i maten, till att idag vara ett sädesslag som odlas för att 

produceras till djurfoder. Kornet finns kvar i vissa livsmedel, exempelvis det 

lokalproducerade tunnbrödet. Men kornet som används är inte lokalt, och vid brödbakning 

blandas kornmjöl med andra mjölsorter. Svårigheterna med vårt historiska resultat är att det 

finns få källor om agrarjordbruk inriktat endast på Höga Kusten, då denna benämning inte 

myntades förrän under 1970-talet. Därför har vi försökt hålla oss nära Höga Kusten i bästa 

möjliga mån, och gjort bedömningen att när Västernorrland och Ångermanland nämns ingår 

även Höga Kusten. Lokala skillnader kan förekomma under historiens gång i hur jordbruket 

förändrades i Västernorrland.  
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5.2 Metoddiskussion 

Vi har valt att arbeta utifrån en tvärvetenskaplig ansats i detta uppsatsarbete. Då använt oss av 

tre ämnen; gastronomi, agrarhistoria och arkeologi, anser vi att detta har gynnat studien och 

tillfört vetenskaplig tyngd i hela processen, från start till slut. Detta kan kopplas till vad 

Öberg (2008, s.182) beskriver som den goda tvärvetenskapen som nämns under avsnittet 

tvärvetenskaplig metod i denna uppsats. Öbergs beskrivning av den goda tvärvetenskapen 

kan användas som diskussion när vi ser på vår studie. Om denna appliceras på vår studie 

innebär det att med vårt syfte som förutsättning (att undersöka kornets roll i Höga Kusten 

med en tvärvetenskaplig ansats) och med hjälp av de olika träffpunkterna i gastronomi, 

agrarhistoria och arkeologi kan detta leda till att vi får en djupare insikt för kornet som 

studieområde. Vi anser att den tvärvetenskapliga ansatsen har varit en givande metod för 

studiens process och att detta har tillfört studien att bli mer djupgående och balanserad. Den 

största fördelen med att vi använt oss av en tvärvetenskaplig ansats är att arbetet genomsyras 

av en helhetsbild med infallsvinklar från både gastronomi, agrarhistoria och arkeologi. Dock 

har det varit en utmaning att arbeta enligt den tvärvetenskapliga metoden, då vi inte är vare 

sig historiker eller arkeologer. Därför kan vi endast säga att vi gjort en tvärvetenskaplig 

ansats, snarare än att ha genomfört ett renodlat tvärvetenskapligt arbete. Trots detta anser vi, 

att den tvärvetenskapliga ansatsen har tillfört arbetet mer dynamik än om endast ett ämne 

hade stått till grund för vår studie.  

När det kommer till den deduktiva metodanvändningen har vi valt att applicera en utvald del 

av denna metod, hypotes, i vår semistrukturerade intervju med Ramqvist. Vi har valt att 

avgränsa den deduktiva metoden till endast framläggandet av vår hypotes då det är det som är 

betydelsefullt för vår studie. Genom att lägga fram tesen att gastronomi sällan appliceras i 

arkeologiska studier får intervjun en grund att utgå ifrån. Genom att läsa arkeologisk litteratur 

uppfattar vi en antydan till att det gastronomiska perspektivet sällan appliceras i arkeologiska 

arbeten. Detta är något som vi velat undersöka, och därför har vi använt oss av den deduktiva 

metoden. En fördel med att arbeta med en tes är att testen senare analyseras och kan bekräftas 

eller förkastas. Vi ser inga nackdelar att vår hypotes lades fram under intervjun, utan snarare 

har den tillfört en mer ingående diskussion kring Ramqvist svar på detta. Genom att använda 

denna metod har vi också förstått vidden av att applicera det gastronomiska perspektivet i ett 

annat ämne, vilket kan tillföra nya synvinklar på redan undersökta områden.  

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011 s. 415–416) beskriver 

detta intervjusätt som en någorlunda fritt intervjusätt där tydliga frågeställningar får 
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användas. Bryman (2011, s.419–422) beskriver att frågeställningarna kan användas som en 

intervjuguide och att ordningen på frågorna får ändras. Vi anser att den semistrukturerade 

intervjun har passat vår studie, oss och vår intervjuperson. Detta då vi velat ställa relevanta 

frågor om kornets roll på järnåldern och att våra frågeställningar ska fungera som en guide till 

vad vi ville undersöka. En fördel med den semistrukturerade intervjun anser vi vara att 

ordningen på frågorna får ändras vid behov så att intervjun har ett bra flyt. Vi skulle kunna ha 

använt oss av en helt strukturerad intervju men vi anser att vi får ut mer av följdfrågor, då det 

är ett stort ämne som vi inte själva besitter. Därför har vi valt den semistrukturerade 

intervjun. Vi bedömer att det har funnits en risk med en strukturerad intervju då 

intervjupersonen skulle kunna missuppfatta frågan och att vi inte skulle kunna förtydliga 

detta genom flera följdfrågor. Vikten av att förstå det material vi samlar in och risken med att 

vi inte skulle förstå ämnet då vi själva inte är insatta inom exempelvis arkeologi, har gjort att 

vi valt denna typ av intervju framför en helt strukturerad intervju. Genom att transkribera den 

inspelade intervjun till ett råmaterial anser vi att den vetenskapliga trovärdigheten har blivit 

starkare. Råmaterialet finns tillgängligt vid efterfrågan men vi har valt att sammanställa detta 

i ett referat i syfte att göra materialet mer lättläst. Även detta referat finns tillgängligt vid 

efterfrågan. 

Vårt urval av intervjupersoner (se avsnitt urval) baseras dels på att de lokala aktörerna är 

förankrade i Höga Kusten samt att de är på ett eller annat synliga via sociala medier eller 

andra tillvägagångssätt. Dock kan vi ha missat någons röst genom att vi har gjort ett litet 

urval. Vi har också diskuterat under arbetets gång antalet lokala aktörer samt om en 

enkätundersökning skulle kunna ge oss mätbara siffror kring vissa områden. Dock har vi inte 

varit ute efter mätbara data när vi diskuterat våra metodval. Om vi istället skulle välja ett 

slumpmässigt urval finns risken att vi missar relevanta aktörer i Höga Kusten för denna 

studie. Vi ser ett större värde i färre men mer relevanta intervjudeltagare framför många 

intervjudeltagare där det inte har varit garanterat att alla har en relevant koppling till vår 

studie.  

Vi väljer att genomföra e-intervjuer med våra lokala aktörer till denna studie, och har varit 

medvetna om svagheterna som Bryman nämner angående e–intervjuer. En av nackdelarna 

som Bryman beskriver (2011, s. 592–598) är att intervjupersonerna får tid att tänka igenom 

sina svar. Denna nackdel anser vi dock är en fördel i vår studie då vi önskade utförliga svar 

exempelvis hur intervjudeltagarna definierar lokalproducerat. En annan fördel med detta 

intervjusätt har varit den tidseffektiva aspekten. Vid intervjuanalys av e-intervjuerna har vi 
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valt att genomföra en del av meningskoncentrering enligt Kvale och Brinkmann (2014). Vi 

har valt att inte genomföra de delar som innefattar att ta fram kategorier och teman då detta 

inte tillför studien något. Detta då vi vare sig har varit ute efter att kategorisera våra svar eller 

ta fram teman. Dock kan vi med denna metod enkelt se kärnan i varje intervjusvar, vilket har 

varit till hjälp vid analysering av e-intervjuerna. 

De genomförda besöken på Myckelgensjögården respektive Genesmon och Gene fornby 

anser vi i efterhand inte är tyngre vikt när vi tittar på resultatet. De har hjälpt oss att skapa en 

uppfattning och en bild av vad vi studerat, men inte mer än så.  Bilder från besöken visas i 

bilaga 2. Sammanfattningsvis tycker vi att de använda metoderna har lämpat sig för att få 

fram ett resultat som sedan har kunnat behandlas under diskussionsavsnittet samt öppnar upp 

för framtida forskning. 

  

6. Slutsats 

Resultatet visar att jordmånerna inte har förändrats under det tidsspann som vi valt att 

studera, samt att korn klarar det kalla klimatet som kan råda i Höga Kusten. Baserat på det vi 

också fått veta genom våra intervjuer, drar vi slutsatsen att det är fullt möjligt att odla korn på 

samma marker idag. Genom vår tvärvetenskapliga ansats dras därmed slutsatsen att kornets 

roll i Höga Kusten idag har förändrats genom den mänskliga faktorn mer än de naturliga 

faktorerna. Kornet har gått från att ha varit ett dominerande sädesslag där spannmålet använts 

i basfödan sedan järnåldern, fram till en bit in på 1900-talet. Detta efter att industrialiseringen 

har gjort sitt avtryck under 1800-talet. Därefter har en förändring skett och det nutida 

traditionella tunnbrödet, som förr bakades på det sädesslag som fanns att tillgå (korn), är idag 

i regel bakat med en blandning av olika mjölsorter som importeras utanför Höga Kusten. Vi 

drar slutsatsen att kornets historiska ursprung och betydelse i Höga Kusten ur ett 

gastronomiskt perspektiv är relativt bortglömt.  

Det lokalproducerade begreppet anser vi behöver definieras tydligare, för att Höga Kusten 

som kulinarisk region ska kunna utvecklas som gastronomiskt varumärke. Detta då det 

saknas en officiell benämning, samt att uppfattningen varierar mellan våra intervjudeltagare 

som är lokalt verksamma i regionen. 

Ur ett arkeologiskt perspektiv drar vi slutsatsen att det gastronomiska perspektivet skulle 

gynna framtida arkeologiska arbeten, då detta vanligtvis inte prioriterats i tidigare 



39 
 

genomförda utgrävningar samt analyser. 

Ur ett historiskt perspektiv har Höga Kusten en spännande jordbrukshistoria, som bör 

studeras ytterligare i syfte att stärka de gastronomiska ambitioner som Höga Kusten som 

kulinarisk region har. 

7. Framtida forskning 

Genom vår tvärvetenskapliga ansats har vi märkt att det gastronomiska perspektivet inte i stor 

utsträckning har applicerats på arkeologiska arbeten. Därför anser vi att detta öppnar upp för 

möjlig framtida tvärvetenskaplig forskning och samarbeten mellan gastronomi och arkeologi.  

Vi efterlyser också forskning där lokala och regionala skillnader i matkultur samt historia 

studeras. Detta då vi i vårt arbete i många fall har fått göra antaganden att den agrara 

utvecklingen i Västernorrland även inkluderade Höga Kusten. 

Vi föreslår att forskning kring lokalproducerade livsmedels produktförpackningar utformas. 

Vad står det på förpackningen i innehållsförteckningen kontra hur produkten marknadsförs?  

Det lokalproducerade begreppet behöver en officiell definition. Dels för framtida forskning 

inom gastronomi, men också i marknadsföringssyfte. Vi ser också gärna framtida studier där 

konsumentens perspektiv lyfts, för att få en tydligare bild av riskerna med att det 

lokalproducerade begreppet inte har samma innebörd för dem som för producenterna. 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

  



40 
 

8. Referenser 

 

Bergvall, M., Candell, L., Länsstyrelsen i Västernorrlands län, & Sverige. Naturvårdsverket. 

(2002). Höga kusten - ett världsarv: [Västernorrland]. Härnösand: Stockholm: Docksta: 

Länsstyr. i Västernorrlands län; Naturvårdsverket ; Skule naturum [distributör]. 

 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2., [rev.] uppl. ed.). 

Malmö: Liber. 

 

Bonow, M., Rytkönen, P., Wramner, P. (Red). (2013). Från matproduktion till gastronomi. 

Stockholm: E-print. 

 

David, M., & Sutton, C (2016). Samhällsvetenskaplig metod (1. uppl. ed.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod (4. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Ekholm, S. (2017). Vår del av världen - Höga Kusten. Ursprung, råvaror och smaker. 

Örnsköldsvik: Magasin Höga Kusten Publishing AB 

 

Flygare, I., Isacson, M., Nordiska museet, & Stiftelsen Lagersberg. (2003). Det svenska 

jordbrukets historia. [Bd 5], Jordbruket i välfärdssamhället: 1945-2000. Stockholm: Natur 

och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg. 

 

Granvik, M. (2013). Interaktion mellan stad och land i fysisk planering: 

Lokaliseringsprocesser för livsmedelssystem i Sveriges kommuner. In (pp 25-37. Från 

matproduktion till gastronomi). 

 



41 
 

Hellmark, M. (2016, november). Läsarnas val: Sveriges vackraste natur. Sveriges Natur, 5. 

Tillgänglig: http://www.sverigesnatur.org/natur/hoga-kusten-vackrast-sverige/ 

 

Hermerén, G., & Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed (Vetenskapsrådets rapportserie 

; 2011:1). Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/ 

(Hämtad 2017-05-23) 

 

Hushållningssällskapet. (2014). Förstudie Höga Kusten- en möjlig kulinarisk region. 

http://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2015/02/slutrapport-forstudie-hoga-

kusten-en-mojlig-kulinarisk-region-kk-.pdf (hämtad 2017-04-19) 

 

Kocktürk-Runefors. T (1990 nr 7) Förändrade kostvanor hos invandrare. Vår Föda, nr 7, 

391-397 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. [rev.] uppl. ed.). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Lantmännen. (2017). Korn. Hämtad 2017-06-02 från  

http://lantmannen.com/bra-mat/fyra-sadesslag/korn/ 

 

Myrdal, J., (1985). Medeltidens Åkerbruk. Agrateknik i Sverige ca 1000 till 1520. 

Centraltryckeriet. Borås. 

 

Myrdal, J., Gadd, C., Nordiska museet, & Stiftelsen Lagersberg. (2000). Det svenska 

jordbrukets historia. Bd 3, Den agrara revolutionen: 1700-1870. Stockholm: Natur och 

kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg. 

 



42 
 

Myrdal, J., Morell, M., Nordiska museet, & Stiftelsen Lagersberg. (2001). Det svenska 

jordbrukets historia. Bd 4, Jordbruket i industrisamhället: 1870-1945. Stockholm: Natur och 

kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg. 

 

Nationalencyklopedin [NE.2017. Agrarhistoria. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/agrarhistoria 

(hämtad 2017-05-19) 

 

Nationalencyklopedin [NE]. 2017. Arkeologi.Tillgänglig: 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/sok/ne-ordbok-sv-sv?q=arkeologi 

(hämtad 2017-04-05) 

 

Nationalencyklopedin [NE]. 2017. Kulturhistoria. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kulturhistoria 

(hämtad 2017-05-18) 

 

Nationalencyklopedin[NE]. 2017. Tvärvetenskap.Tillgänglig: 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/sok/ne-ordbok-sv-

sv?q=tv%C3%A4rvetenskap 

(hämtad 2017-04-05) 

 

Nordlund. (2005). How the Coast Became High. 11(2), 113-138. 

 

Nygård, O., & Wramner, P. (2013). Terroir - ett nyckelbegrepp för att ge lokalproducerade 

livsmedel geografisk identitet. In (pp. 201-235. Från matproduktion till gastronomi). 

 

 



43 
 

Ramqvist, P. (1983). Gene. On the orgin, function and development of sedentary Iron Arge 

settlement in Northern Sweden. (doctoral thesis, department of Archaeology University of 

Umeå). Umeå: Reproduktionscentralen. 

 

Robinson, J., & Wine Spirit Education Trust. (2011). Wines and spirits: Understanding style 

and quality (Rev. ed.). London: Wine and Spirit Education Trust. 

 

Sandström, U., Friberg, M., Hyenstrand, P., Larsson, K., & Wadskog, D. (2005). 

Tvärvetenskap: En analys (Vetenskapsrådets rapportserie, 2005:10). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

 

Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok (3. [bearb.] uppl. ed.). Stockholm: Liber. 

 

Statistiska Centralbyrån. (1844). Kongl. Maj:ts befallningshafvandes uti Westernorrlands 

Län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne Femårsberättelse för Åren 1839, 1840, 1841, 

1842 och 1843. Stockholm: P.A Norstedt & Söner. Hämtat 14 maj 2017 från: 

http://www.scb.se/H/Officiell%20statistik%201811-1860/Femårsberättelser%201817-

1855/Femårsberättelser%20Västernorrlands%20län%201817-1855/Befallningshavandes-

femarsberattelse-1838-1842-i-16-Vasternorrlands-lan.pdf 

  

Statistiska Centralbyrån. (1852). Kongl. Maj:ts befallningshafvandes uti Wester-Norrlands 

Län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne Embets-berättelse för Åren 1846, 1847, 1848, 

1849 och 1850. Stockholm: P.A Norstedt & Söner. Kongl. Boktryckare. Hämtat 14 maj 2017 

från: http://www.scb.se/H/Officiell%20statistik%201811-1860/Femårsberättelser%201817-

1855/Femårsberättelser%20Västernorrlands%20län%201817-1855/Befallningshavandes-

ambetsberattelse-1848-1850-i-16-Vasternorrlands-lan.pdf 

 

Statistiska Centralbyrån. (1853). Sundhets-Collegii Underdåniga Berättelse om 

Medicinalverket i Riket 1851. Stockholm: P.A Norstedt & Söner. Kongl. Boktryckare. 

Hämtat 14 maj 2017 från: http://www.scb.se/H/Officiell%20statistik%201811-1860/Hälso-



44 
 

%20och%20sjukvården1851-1860/Sundhetscollegii-underdaniga-berattelse-om-

Medicinalverket-i-riket-1851.pdf 

 

Statistiska Centralbyrån. (1862). Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. Kongk. Maj:ts 

Befallningshafvandes femårsberättelser. Landshöfdine-embetets uti Westernorrlands län 

undernådiga berättelse för åren 1856–1860. Stockholm: P.A Norstedt & Söner. Kongl. 

Boktryckare. Hämtat 14 maj 2017 från: http://www.scb.se/H/BISOS%201851-

1917/BISOS%20H%20Femårsberättelser/Femårsberättelser%20Västernorrlands%20län%201

856-1905%20(BISOS%20H)/Befallningshavandes-femarsberattelser-H-Vasternorrlands-lan-

1856-1860.pdf 

  

Statistiska Centralbyrån. (1882). Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. Kungl. Maj:ts 

Befallningshafvandes femårsberättelser. Åren 1876–1880. Västernorrlands län. Stockholm: 

P.A Norstedt & Söner. Kongl. Boktryckare. Hämtat 14 maj 2017 från: 

http://www.scb.se/H/BISOS%201851-

1917/BISOS%20H%20Femårsberättelser/Femårsberättelser%20Västernorrlands%20län%201

856-1905%20(BISOS%20H)/Befallningshavandes-femarsberattelser-H-Vasternorrlands-lan-

1876-1880.pdf 

  

Statistiska Centralbyrån. (1887). Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. Kungl. Maj:ts 

Befallningshafvandes femårsberättelser. Åren 1881–1885. Vesternorrlands län. Stockholm: 

P.A Norstedt & Söner. Kongl. Boktryckare. Hämtat 14 maj 2017 från: 

http://www.scb.se/H/BISOS%201851-

1917/BISOS%20H%20Femårsberättelser/Femårsberättelser%20Västernorrlands%20län%201

856-1905%20(BISOS%20H)/Befallningshavandes-femarsberattelser-H-Vasternorrlands-lan-

1881-1885.pdf 

 

Statistiska Centralbyrån. (1892). Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. Kungl. Maj:ts 

Befallningshafvandes femårsberättelse. Åren 1886–1890. Vesternorrlands Län. Stockholm: 

P.A Norstedt & Söner. Kongl. Boktryckare. Hämtat 14 maj 2017 från: 

http://www.scb.se/H/BISOS%201851-



45 
 

1917/BISOS%20H%20Femårsberättelser/Femårsberättelser%20Västernorrlands%20län%201

856-1905%20(BISOS%20H)/Befallningshavandes-femarsberattelser-H-Vasternorrlands-lan-

1886-1890.pdf 

  

Statistiska Centralbyrån. (1897).  Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. Kungl. Maj:ts 

Befallningshafvandes femårsberättelse. Åren 1891–1895. Vesternorrlands Län. 

Stockholm: P.A Norstedt & Söner. Kongl. Boktryckare. Hämtat 14 maj 2017 från: 

http://www.scb.se/H/BISOS%201851-

1917/BISOS%20H%20Femårsberättelser/Femårsberättelser%20Västernorrlands%20län%201

856-1905%20(BISOS%20H)/Befallningshavandes-femarsberattelser-H-Vasternorrlands-lan-

1891-1895.pdf 

  

Statistiska Centralbyrån. (1903). Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. Kungl. Maj:ts 

Befallningshafvandes femårsberättelse. Åren 1896–1900. Vesternorrlands Län. Kungliga 

Boktryckeriet. Hämtat 14 maj 2017 från: http://www.scb.se/H/BISOS%201851-

1917/BISOS%20H%20Femårsberättelser/Femårsberättelser%20Västernorrlands%20län%201

856-1905%20(BISOS%20H)/Befallningshavandes-femarsberattelser-H-Vasternorrlands-lan-

1896-1900.pdf 

 

Sunnemark, F., & Åberg, M. (2004). Tvärvetenskap: Fält, perspektiv eller metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Svenska Kyrkan. (2017). 21 Medeltida kyrkor….två ruiner och ett kastal. Hämtad 2017-05-

19, från 

https://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/21-medeltida-kyrkor 

 

Sverige. Statens jordbruksverk, & Sverige. Statistiska centralbyrån. (2011). Jordbruket i 

siffror : åren 1866-2007 = [Agriculture in figures years 1866-2007] (Sveriges officiella 

statistik). Jönköping: Stockholm: Jordbruksverket ; Statistiska centralbyrån. 

 



46 
 

Söderlind, U., (2005). Nobels middagar. Banketter, Festligheter och Pristagare under 100 år. 

Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

 

Trubek, A. (2008). Taste of Place. 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/reader.action?docID=345554 

(hämtad 2017-03-23) 

 

Umeå Universitet. Institutionen för idé- och samhällsstudier. (2017). Arkeologi. Hämtad 

2017-04-17, från http://www.idesam.umu.se/om/amnen/arkeologi/presentation/ 

 

Öberg, G. (2008). Praktisk tvärvetenskap: Tankar om och för gränsöverskridande projekt (1. 

uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

9. Bilagor 

 

Bilaga 1, e-intervju med geolog 

  

Fråga 1 

Hur kan jordmånernas näringsinnehåll förändras med tiden, som eventuellt kan 

påverka möjligheterna för jordbruk och odling? 

  

“Över tid kan en jordmån bli urlakad på näringsämnen genom nedåtriktad rörelse i 

markvattnet. Den övre delen av marken blir då surare och fattigare på diverse joner som 

vandrat neråt i markhorisonten. I terräng med hög grundvattennivå (lägre liggande mark i 

regel, t.ex. i anslutning till myr, vattendrag eller sjö) sker inte detta, men marken är då 

vanligen för vattenmättad för odling. Sådan mark kan dock genom dikning göras till 

produktiv odlingsjord. 

Näringsförlust sker också vid odling, eftersom biomassa som tagit upp näringsämnen ur 

marken avlägsnas.” 

Fråga 2 

Hur kan jordmånerna mjäla, sand och mo förändras med tiden? 

  

“I sig själva knappt alls, om vi tittar på tidsramar relevanta för Höga kusten-området. 

Vittring sker långsamt i vårt klimat och med våra ganska svårvittrade mineral i partiklarna. 

OBS att mjäla, sand och mo är jordarter, inte jordmåner, om man följer gängse terminologi. 

Jorden kan eroderas bort genom vind eller vid vattendrag.” 

 Fråga 3 

Hur kan man se det? 

“Erosion går lätt att se vid bäckkanter eller då vind blåser över torra ytor och river med sig 

stoft. Vittringen i sig syns inte men ett märkbart spår i t.ex. grövre sandjord är skiktningen 

med mår-blekjord-rostjord (podsoljordmån). Sådan mark är vanligen inte odlingsjord pga att 
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den är torr och näringsfattig. I finkornigare jordar (mo-mjäla eller lerjord) sker podsolering 

som regel inte eftersom sådan mark har långsammare markvattenrörelse nedåt och motstår 

försurning bättre.” 

Fråga 4 

Har jordmånernas innehåll förändrats i Höga Kusten? 

  

“Ja, något, men inte så att odlingsbetingelserna ändrats märkbart över tiden. Kulturjordarna 

har urlakats en del naturligt men detta har sedan odlingen tog fart (under troligen 

järnåldern) motverkats av gödsling och markbearbetning (dikning/omblandning).” 

 Fråga 5 

Hur kan klimatförändringar påverka jordarternas innehåll i Höga Kusten? 

  

“De kan öka erosion om vi får mer nederbörd. De påskyndar vittring men det medför bara en 

marginell skillnad sett med mänskliga tidramar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 
 

Bilaga 2, bilder från besök 

 

 
Replika av långhus, Gene fornby. 
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Ursprungsplatsen, Genesmon. 
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Torkbastu där kornet torkades, Gammelgården, Myckelgensjö. 
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Hässja där kornet bands i kärvar och hängdes upp. Myckelgensjögården. 
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Loge på Myckelgensjögården.  
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Bilaga 3, referat av e-intervjuer med lokala aktörer i Höga Kusten. 

 

Detta är ett referat av de e-intervjuer som genomförts med lokala aktörer i Höga 

Kusten-området. Intervjudeltagarna har valts att anonymiseras då vi inte ser en 

vinning på att publicera vare sig deras namn eller företagsnamn i detta arbete. 

Deltagarna har olika bakgrund, och har valts ut enligt ett målinriktat urval enligt 

Bryman (2011). De som valts ut är verksamma inom bageri, kaféverksamhet, jordbruk, 

destilleri, hotell, samt allmän lokal mataktör. Dessa har fått ett frågeformulär skickade 

till sig via e-post, och därefter svarat på frågorna och skickat tillbaka formuläret till 

avsändaren.  Här kommer svaren att redovisas i form av en sammanfattad brödtext 

under respektive fråga som ställts intervjudeltagarna. 

 

Fråga 1 

Vad innebär lokalproducerat för er? 

På denna fråga kunde svaren i vissa fall variera mellan deltagarna, då vissa ansåg att 

lokalproducerat innebär produkter i deras närområden, med cirka 10-15 mils avstånd som 

maximal gräns, medan andra ringade in lokalproducerat till produkter som kommer ifrån 

Ångermanland eller Medelpad. Några tycker att lokalproducerat räknar in produkter inom 

den egna kommunen eller från grannkommuner.  

En annan deltagare menar att “svenskproducerat” också kan anses som lokalproducerat, och 

syftar till den globala marknaden då många produkter köps in från hela världen. Denna 

deltagare tillägger dock att ju närmare producenten man kommer, desto mer ökar betydelsen 

för produkten. En av deltagarna anser att en lokalproducerad produkt kan framställas, lagras 

och förpackas i regionen ifråga, men att själva råvarorna kan komma från annat håll. 

En annan deltagare ser helst att lokalproducerade produkter inte går via några mellanhänder. 

 

Fråga 2 

Hur skulle ni definiera en lokalt producerad produkt? 

Majoriteten av deltagarna nämner att en lokalt producerad produkt och dess producent helst 

ska vara förankrad i regionen ifråga. En av deltagarna menar att företag som ägs av stora 

koncernföretag i landet inte räknas in under definitionen av lokalproducerat. Andra deltagare 

nämner som i föregående fråga att definitionen av lokalproducerat innefattar produkter inom 

egna kommunen alternativt dess grannkommuner. Även råvaruursprung där konsumenten ska 
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kunna läsa vem som är producenten samt vart den är producerad är viktigt, likaså att 

produkten inte innehåller “konstiga” tillsatser. En annan deltagare säger att hen lägger stor 

vikt på att en producent av en lokalproducerad produkt inte fokuserar på kvantitet före 

kvalitet. 

 

Fråga 3 

Hur skulle ni definiera gastronomi? 

Här finns en salig blandning av hur deltagarna definerar begreppet gastronomi. Från att inte 

lämna något svar alls till mer målande bilder av vad just de tycker att begreppet står för. 

Samtliga beskriver begreppet med positivt laddade ord, som exempelvis hantverk, kultur, 

kännedom, upplevelse, inspiration, stort intresse för mat och dryck och utveckling. En annan 

beskriver gastronomin som en metod för att arbeta med minnen, både att väcka redan 

befintliga matminnen samt att skapa nya minnen genom att prova något nytt inom mat och 

dryck. Begreppet gastronomi verkar ha olika innebörd beroende på individen, men den 

gemensamma nämnaren utifrån dessa svar är att det anses som något positivt. 

 

Fråga 4 

Hur skulle ni definiera vad en kulinarisk region är? 

 

Enligt våra intervjudeltagare är en kulinarisk region ett “geografiskt avgränsat område” som 

har ett stort utbud på lokalproducerade produkter. Ett par deltagare anser att produkterna bör 

vara unika, medan andra trycker mer på att de ska vara typiska för regionen i fråga. Det 

handlar om identitet, hantverk samt en kunskap om regionens matkultur. En av deltagarna 

nämner hur tradition och nyskapande “går hand i hand”, samt att man känner hantverket i 

produkten. En deltagare svarar att en kulinarisk region ska kunna erbjuda “spännande och 

kvalitativa smakupplevelser”. 

 

Fråga 5 

Vad utmärker Höga Kusten som en kulinarisk region? 

Höga Kusten har, enligt våra intervjudeltagare, en rad olika producenter som aktivt arbetar 

med att lyfta fram det lokala. Regionen beskrivs också ha bra klimatförutsättningar för att få 

fram de produkter som finns tillgängliga idag, trots att klimatet också ibland kan utmana 

producenterna att få fram sin produkt, till exempel vid odling av grönsaker eller spannmål. 
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Denna utmaning pekar dock, enligt en intervjudeltagare, på “den strävan som finns bland 

Höga Kustens aktörer.”. 

De ljusa nätterna under sommarhalvåret, luftfuktigheten, lufttrycket och markförhållandena 

nämns av deltagare som påverkande aspekter inom den livsmedelsproduktion som 

kännetecknar Höga Kusten.  

Regionen hör till Ångermanland vilket är ett landskap med mattraditioner enligt en av 

intervjudeltagarna. Här har det ätits bland annat blodbröd, tunnbröd, surströmming, fatost, 

dopp i grytan med tunnbröd samt palt, men också barkbröd (bröd bakat med mjöl gjort på 

tallbark) när det varit nödår. 

En intervjudeltagare nämner att det är de senaste åren som det har skett en ökning av den 

lokala matproduktionen i Höga Kusten, och att det numera finns en positiv stämpel över det 

som finns i denna region. 

 

Fråga 6 

Använder ni er av korn i era produkter? 

Majoriteten av de tillfrågade använder sig av korn i sina produkter eller i sin verksamhet. En 

intervjudeltagare säger nej, då denne ännu inte har hittat någon som kan producera lokalt 

korn till hen. En annan deltagare nämner att det korn som hen använder sig av är i form av 

djurfoder till verksamhetens höns. 

En deltagare berättar att förr i tiden var kornet i regel det enda korn som fanns att tillgå och 

kunde odlas i regionen, då korn mognar snabbare. Idag bakas en typ av tunnbröd enligt ett 

traditionellt recept från 1900-talets början berättar denne deltagare. I detta fall används naket 

korn. En annan deltagare använder sig av tvåradigt korn i sina produkter. 

 

En av deltagarna är inte producent, och fick därmed frågan “Hur ser ni på kornets roll i Höga 

Kusten idag?” istället. Denne svarade att hen upplever kornets roll i Höga Kusten som 

ganska liten, men att hen har märkt av ett växande intresse bland regionens mest framstående 

kockar. Med detta sagt menar deltagaren att kornets roll har en utvecklingspotential. 

 

Fråga 7 

Varifrån kommer detta korn som ni använder? 

Här får vi blandade svar från våra intervjudeltagare, men den gemensamma nämnaren är att 
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ingen använder sig av det korn som odlas i Höga Kusten. Inte heller verkar det korn som 

används komma ifrån närliggande områden, landskap eller län. En av deltagarna svarar att de 

köper in sitt korn från mellansverige, en annan har köpt in via Lantmännen som köper sitt 

korn ifrån både Sverige och utlandet. En av deltagarna köper sitt kornmjöl från Saltå Kvarn 

medan en annan svarar ett det största delen av deras korn kommer ifrån södra Sverige, och 

resterande från Belgien, Frankrike samt Skottland. 

 

Till den intervjudeltagare som inte är en producent ställdes frågan “Finns det traditionell mat 

som äts i Höga Kusten idag som innehåller korn?  I så fall vilken?”.  

På detta svarade intervjudeltagaren palt (också kallat kams i folkmun), tunnbröd och 

kornmjölsgröt. Gröten, berättar intervjudeltagaren, kunde stekas i smör och ätas ihop med 

sirap. Alternativt tillagas ihop med blåbär. 

 

Fråga 8 

Om kornet ni använder inte är lokalt, hur kommer det sig? 

En anledning som två av deltagarna nämner är att det saknas lokala kvarnar i regionen för att 

kunna mala det lokala kornet på plats. En av deltagarna nämner att de övervägt att köra ner 

det lokala kornet till södra Sverige där kvarnar finns, men att de avvisat detta ur 

miljösynpunkt då transporten fram och tillbaka bedömts som onödig. Deltagaren nämner 

också att det medför en hög kostnad om de skulle gjort på detta sett istället. En annan 

deltagare som använder korn till mältning menar att det saknas korn i Höga Kusten för detta 

syfte. 

 

Fråga 9 

Hur länge har er verksamhet funnits? 

De lokala aktörerna som vi har valt att intervjua har varit verksamma olika länge, där ett par 

aktörers företag har funnits sedan 1900-talets början, medan andra startade sina verksamheter 

under 2000-talet.  

 

 

Nedanstående frågor ställdes som extrafrågor till den jordbrukare som intervjuades till 

detta arbete, då denne odlar korn i dagens Höga Kusten. Även dessa svar har 



58 
 

bearbetats om till ett referat. 

 

Fråga 10  

Hur är det att odla korn i Höga Kusten idag?  

Intervjudeltagaren menar att det idag finns bättre utsädessorter, även om dessa inte går att 

jämför med de sorters som finns tillgängliga i södra Sverige. Med detta sagt upplever 

deltagaren att det går bra att odla korn i dagens Höga Kusten, men påpekar också att 

åkermarken tyvärr inte tas om hand ordentligt och därmed fördärvas. Detta då det inte alltid 

är ekonomiskt möjligt att underhålla marken samt att dränera den. 

 

Fråga 11 

Var odlar ni ert korn? 

Här svarar intervjudeltagaren att de använder sig av både arrenderad samt egen mark när de 

odlar korn, som är belägen i och runt omkring byn Banafjäl, i norra spetsen av Höga Kusten. 

 

Fråga 12 

Vilka förutsättningar behövs för att odla korn? 

Intervjudeltagaren nämner dels en bra tillgång till gödsel, samt mark med jord som är 

“näringsbevarande”. Med detta menas jord vars näringsinnehåll inte urlakas. 

 

Fråga 13 

Vilka utmaningar finns det med att odla korn? 

Dels är kornodling väderberoende, svarar intervjudeltagaren, och dels gäller det att så vid rätt 

tillfälle. Kornet ska helst sås tidigt för att hinna mogna till hösten, men det kan heller inte sås 

för tidigt då den kalla jorden riskerar att bromsa tillväxten vilket innebär att ogräs hinner gro 

före kornet, och därmed tar den plats som kornet behöver för att kunna växa 

 

Följdfråga: Ert egenodlade korn- vad används det till? 

Det egna kornet säljs vidare dels till Lantmännen vars foderfabrik ligger i Holmssund utanför 

Umeå, Västerbotten. Deras korn säljs också till ekologiska mjölkbönder, enbart i Norrland 

eller hela landet är oklart. 
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Bilaga 4, referat av Myckelgensjögården 

  

Gammelgården i Myckelgensjö har funnits sedan 1600-talet, och var i bruk framtill 1930-

talet. Denna gård har försörjt sig bland annat för sitt jordbruk, där korn och lin har odlats. 

Byggnader i området visar på hur kornet har skördats, hässjats och tröskats. 

  

Under 1700-talet fanns fem så kallade hemman i Myckelgensjö, det vill säga bostäder med 

jordbruksverksamhet. Byn ska ha varit uppdelad i öst, respektive väst, där just 

Gammelgården tillhörde den östra delen. 

  

Enligt kartor som upprättades år 1866 i och med laga skiftet ska den tidens byggnader såsom 

ladugård, långloge med tröskbana, mangårdsbyggnad samt förmånsstuga stämma överens 

med de byggnaders lägen som finns att besöka idag. 

Gammelgården ska ha varit självhushållande inom jordbruk under 1860-talet. 

  

Kornet som odlades på gården fick torka på höghässjan. Detta sädesslag var tåligt nog för att 

kunna växa i klimatet i norr, och användes sedan bland annat till tunnbrödbakning. Kornet 

skördades i augusti och bands fast i kärvar. 

Även om råg förekom på gården ska kornet ändå ha använts mest enligt den information som 

finns att tillgå på plats på Gammelgården idag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


