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I  Braudels verk Medelhavet och medelhavsvärlden
på Filip II:s tid (1949, svensk översättning 1997) är
havet historiens sammanhållande element, både

som förbindelselänk och som mötesplats. I senare verk
om kolonialismens och kapitalismens framväxt pekar
Braudel på sjöfarten som den drivkraft som gör Europa
till centrum i den globala utvecklingen mellan 1500- och
1800-talet.

Enligt Braudel var Nordsjön och Östersjön ”det
andra Medelhavet”.  Han anser att de nordeuropeiska
haven har spelat en kulturskapande roll i den europeiska
historien på liknande sätt som Medelhavet. I boken
Nordens Medelhav (2002) har historikerna Kristian
Gerner och Klas-Göran Karlsson inspirerats av Braudel
i sin beskrivning och analys av Östersjöområdet som
historia, myt och projekt. ”I den växlande Östersjöhisto-
rien”, skriver Gerner och Karlsson, ”utgör Östersjön
som sådan ett kontinuitetskapande element.”

Men för dessa historiker är Östersjön främst en
transportväg, medan deras studie främst fokuserar på
landbaserade sammanhang. Under 800-talet t.ex., gjor-
de skeppsbyggnadstekniken det för första gången möj-
ligt att öppna upp handelsvägar som sträckte sig hela
vägen genom Nordsjön och Östersjön, och så småning-
om vidare ner till Svarta Havet.

Det stängda eller öppna havet
En annan storhetstid för det öppna Östersjön var 1600-
talet då Östersjön var ett svenskt innanhav. Under andra
perioder av krig eller totalitära regimer stängs eller klyvs
Östersjön. När möjligheter har skapats för friare rörlig-
het över havet har också idéerna om Östersjön som
”projekt” vaknat till liv. Slagordet ”den nya hansan”
användes flitigt i början av 1990-talet. Men de nödvän-
diga samhällsförändringarna sker inte över en natt. Först
med de baltiska staternas och Polens EU-inträde 2004
kommer den ekonomiska dynamiken att få sin chans.

Även den västra delen av ”det andra Medelhavet” har
belysts i den tradition som startades av Braudel. Poul
Holm deltog som doktorand i ett västnordiskt forsk-

ningsprojekt, Kattegatt-Skagerrakprojektet. Det resul-
terade i en avhandling och bok, Kystfolk (1991) som
analyserade kontakter och sammanhang i Skagerrak och
Kattegattområdet mellan 1550 och 1914.

De maritima förhållandena står i centrum för Holms
studie. De kontakter som uppstår mellan danskar, svensk-
ar och norrmän genom sjöfart och fiske ger kustbefolk-
ningen i de tre länderna en i stora stycken gemensam
identitet. Poul Holm visar hur erfarenheterna från havet
sätter sin prägel på det omkringliggande samhället.

Sjöfart och fiske präglar samhället
Samtidigt som förbindelserna över havet fördjupades
och förändrades skedde omvälvningar i de omgivande
nationerna. Vid 1600-talets mitt blev Bohuslän och
Halland svenskt och myndigheterna strävade efter att
integrera dessa områden i Sverige. Men kust-
befolkningen, som till stor del levde av fiske och sjöfart,
kom fram till 1800-talet att ha närmare till sina grannar
vattenvägen än över land.

Holm visar hur en naturresurs kan medverka till att
forma samhällen och människors värderingar och iden-
titet. Det är ett vanligt grepp inom agrarhistorien men
märkvärdigt försummat när det gäller hav och fiske. I
den uppmärksammade studien Hur Västsverige blev
västsvenskt? (2000) kan man t.ex. dra slutsatsen att
sillperioderna, öborna och strandsittarna inte spelat nå-
gon roll för formandet av den bohusländska och halländ-
ska identiteten. Jordbruket ägnas däremot flera kapitel.

Fokuseringen i den historiska forskningen kan ligga på en epok,
ett händelseförlopp, en nation eller en person. Men man kan
också skapa historisk kontinuitet genom andra avgränsningar. I
ett av 1900-talets mest epokgörande historievetenskapliga arbe-
ten gör den franske historikern Fernand Braudel havet till den
dynamiska resurs som påverkar länderna och kulturerna runt
dess kuster.

Böckerna Kystfolk (1991) av Poul Holm samt Nordens
Medelhav (2002) av Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson
belyser ”det andra Medelhavet”.
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