
Röster från  
ingenmansland 

En identitetsarkeologi  
i ett maritimt mellanrum

OSCAR TÖRNQVIST 

SÖDERTÖRN DOCTORAL DISSERTATIONS 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Röster från  
ingenmansland 

En identitetsarkeologi  
i ett maritimt mellanrum

OSCAR TÖRNQVIST 

Södertörns högskola



  

  

Ämne: Arkeologi 
Område: Historiska studier 

Institutionen för historia och samhällsstudier 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Södertörns högskola 

Biblioteket 
SE-141 89 Huddinge 

 
www.sh.se/publications 

 
 

Omslagsbild: Möte mellan holländare och pomorer eller nordnorska  
kustsamer i ett hyddläger på ön Kildin utanför Kolahalvön år 1594.  

Källa: J. H. van Linschoten, 1601, Voyagie,ofte schip-vaert,  
van Ian Huyghen van Linschoten, s. 48f. (beskuren) 

Omslag: Jonathan Robson 
Grafisk form: Per Lindblom & Jonathan Robson 

Tryck: Elanders, Stockholm 2019 
 

Södertörn Archaeological Studies 14  
ISSN 1652-2559 

 
Södertörn Doctoral Dissertations 167 

ISSN 1652–7399 
ISBN 978-91-88663-76-4 (print) 

ISBN 978-91-88663-77-1 (digital) 



  

Abstract 
Archaeological investigations into late iron age and medieval coastal soci-
eties in Sweden have been dominated by concepts and conceptions de-
lineating a maritime culture, a traditional coastal and island-dwelling fisher-
farmer and activities centered on fishing and maritime activities in a long 
maritime tradition or longue durée and a specific maritime identity and ha-
bitus. By deconstructing commonly used concepts through a theoretical 
discussion and by using primarily written sources, it is here shown that 
there is a need for putting this culture and its agents into perspective by 
opening up the history of the maritime interspace and let in previously 
overlooked or disregarded historical actors in the narrative field dominated 
by men and landed farmers, such as landless, powerless, strangers, foreig-
ners and women. 

Contrary to prevailing notions, it is here maintained that the maritime 
interspace was never dominated by a maritime culture or a fisher-farmer 
engaged in a subsistence economy or later on fishing for the market but that 
the coastal zone and archipelagoes always were a contested space. It was 
instead an arena for opportunism, societal expansion under landed gentry, 
nodes for procurement and social oppression and focal points for inter-
cultural contacts, trade, networking and self-realization and that the role of 
the islands and the “fisheries” was constantly remolded to fit different power 
strategies. There was no maritime culture, no tradition, nor were there spe-
cific “fishermen” and only relatively recently in history any household fishing 
in the skerries, but rather various opportunistic strategies under shifting con-
trol and for varying maritime procurement. 

From a theoretical and methodological point of view, it is shown that a 
richer set of actors can be identified by positioning the islands and coastal 
locations in a wider historical and societal context, where the maritime 
interspace yields decisive clues through spatial relations and properties; 
physical and sociocultural networking, the physics of the natural environ-
ment, and the phenomenological, social, emotive, psychological and judicial 
properties of the lucrative but physically harsh and marginal interspace. 

Through a series of case studies, seldom discussed social relations, social 
groups and social predicaments are unmasked and discussed; the relation 
between norse and proto-Saami cultures, the role of women in fishing, em-
ployment of the poor or serfs, of incentives by strangers and foreigners. From 
the archaeological records it can be shown that many localities speak of con-
flict, struggle and self-sought or forced marginalization; the emergence of 
taxation and the control of fishing, piracy and insurgency but also of exile, 



  

 

reclusion and asceticism. Running through history there has been a dicho-
tomy and tension between the workforce and the benefactor, between small-
scale and large-scale maritime procurement, between cooperation and con-
flict and between the meeting place and the hidden refuge. 

As a result of these studies and excursions, it can be shown that each island 
or “fishing camp” must be studied in detail and that, by using methods bor-
rowed mainly from critical realism, micro history, network theory, pheno-
menology and social history, and by analytically studying the landscape using 
geographical information system, it is possible to identify and elucidate the 
transformative capacity of the maritime interspace between cultures, social 
classes and within single actors operating on the fringes of society for per-
sonal gain, in unwanted or self-sought exile and ordeal. 

To widen the perspective on the maritime actors, the study sketches the 
ethno genesis of the hitherto dominating “fisher-farmer” and exposes a 
wider set of actors and their strategies in the maritime space and ends with 
advocating a series of potentially fruitful research frameworks of study; (i) 
cultural niches in the maritime environment, (ii) actor geographies in the 
outback, (iii) the use of maritime produce in societal transformations, and 
(iv) to further investigate the harsh, hidden or exposed, islands as places for 
sociocultural and economical strategies with profound social, psychological 
and spiritual impact. 

 
Keywords: Maritime landscape archaeology, coastal societies, maritime cul-
ture, fishing, hunting, trade, fisher-farmer, maritime interspace, contested 
space, interculturality, network society, social relations, cultural identities, 
marginalization, critical realism, network theory, phenomenology, social 
history, actor geographies, cultural niche construction, maritime history, 
medieval history, Viking Age. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
Liv är kontrasternas möte, 
liv är ingendera parten. 
Liv är varken dag eller natt 
men gryning och skymning. 
Liv är varken ett ont eller ett gott, 
det är mälden mellan stenarna … 

Gunnar Ekelöf, Tag och skriv 
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Prolog: Vilkas röster ljöd över ingenmansland? 

På tre runstenar vid Sigtuna och på en runsten i Södermanland (Sö 318, U 
320, 419, 445), daterade till cirka 1020–1100 e.Kr., omnämns personer som 
kallas Kylfing. Dessa omnämnanden i form av egennamn och tidigare, i 
form av någon slags titel, roll eller grupp som var verksam under vikin-
gatiden, följer ett mönster analogt med titlarna och övergången till egen-
namn för Karl och Sven. Kylfingar nämns nämligen från denna tid i Egils 
saga och poemet Haraldskvæði, likväl som i uppteckningar från Bysans och i 
Ruskaya Pravda, Kievrikets lagtext. Enligt Egils saga ägnade sig kylfingarna åt 
plundring och handel i finnmarken omkring år 900 e.Kr. och kung Haralds 
skattmas rapporteras ha dräpt hundra av dem i ödemarken. I ryska källor 
kallades främmande köpmän och handelsresande ofta ”kolbjager”, synbar-
ligen ibland verksamma tillsammans med väringarna. I Bysans förefaller en 
enhet kylfingar ha tjänat vid sidan av väringagardet i Konstantinopel. I tur-
kiska språk kan köl-beg likställas med sjökung, dvs. mer eller mindre syno-
nymt med viking. 

Etymologiskt har deras namn kopplats till bland annat pälsjägare, skatt-
masar eller slutna handelsgillen. Försök har gjorts att se en etnisk identitet 
någonstans mellan nordiskt, finsk och ryskt, där voterna och esterna har 
pekats ut. Men det finns även forskare som menar att benämningen avser en 
slavisk, germansk eller dansk stam eller krigarklass. I Ungern verkar de dyka 
upp som skandinaviska legoknektar under främst 950-talet. Kylfingarna, som 
vid sidan av väringarna åtnjöt vissa handelsprivilegier i Kievriket, dyker även 
upp under slaget vid Hafrsfjord som fiender till Harald Hårfagre och allierade 
med de jarlar och småkungar som motsatte sig Haralds anspråk på envälde. 
Där kallas de austkylfur, de östliga kylfingarna. 

Berättelserna om kylfingarna är svårfångade. Rör det sig om ett folk, ett 
yrke, en grupp eller samhällelig funktion, om en eller flera grupper med lik-
nande identitet och samhörighetskänsla? Eller är det ett epitet tillskrivet av 
en omvärld som såg en grupp beväpnade nordfarare och hårdföra päls-
jägare? Oavsett vilken förklaring man väljer berör deras identitet något out-
forskat i nordisk vikingatid och även medeltid; mellanrummets aktörer, 
mobila grupper, med flytande betydelser i sociala och fysiska nätverk mellan 
etniska grupperingar och över Östersjön. Kylfingarna verkar bland annat ha 
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varit mellanmän, inte bara knutit samman merkantila intressen, agerat sak-
förare mellan olika politiska sfärer utan även opererat som länkar i det 
maritima rummet, en roll som vi finner även hos bättre kända farmän, fjärr-
fiskare och säljägare, betydelsemässigt och rumsligt mellan regioner, etnicitet 
och ”folk”. Denna grupps eventuella existens visar med tydlighet att vi bör lyss-
na lyhört efter historiens verkliga aktörer, i synnerhet i samhällets marginal. 

I skärgårdarna, det bebodda rummets marginal, finns många avsides plat-
ser med okända brukargrupper och syften. Vilka byggde egentligen kustlaby-
rinterna, vistades i tomtningarna och reste kuströsena under vikingatiden 
och medeltiden? Kan vi verkligen teckna en kulturgeografi baserad på långa 
traditioner och enkla kategorier av fast boende brukare – odalbönder och 
fiskare – eller var samhällets mellanmän, pälsjägare, stigmän och strandsit-
tare ett betydande inslag i samhällsapparaten och geografin? I skärgårdarnas 
– mellanrummens – landskap?  

Vilkas strandhugg och fotspår är det vi idag ser rester av, och bygger vår 
historia kring, i de maritima mellanrummen? Hur lyssnar vi till de glömda 
rösterna i ett sedan länge bortglömt ingemansland? 
 
Kanske finns det behov av en ”identitetsarkeologi”, en forskning som med 
tankar lånade från exempelvis genusforskning och postkolonialism för fram 
tysta och bortglömda gruppers existens och historia. En forskning som till skill-
nad från identitetspolitik inte avser att föra dessa gruppers talan utan istället 
försöker återupptäcka dem och deras viktiga roller i historiens brokiga väv. 
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Introduktion 

Denna bok handlar om människor och mänskliga relationer i kustbandet, 
sedda både genom arkeologisk och historisk teori och empiri. Detta rum 
med sina människor och händelser har tidigare betraktats genom olika lin-
ser; en maritim etnologi, en maritim historia och olika arkeologiska ansatser 
som framförallt avhandlar maritim ekonomi och ideologi, inramat i en 
traditionsbunden maritim allmogekultur. Om man jämför dessa olika bilder 
med varandra blir det ganska tydligt att i synnerhet arkeologin, men även 
viss (i synnerhet äldre) etnologi och historieskrivning, vilar på en uppfatt-
ning om ett rum som dominerats av en traditionsbunden skärgårdskultur 
och en fiskande kustbonde, en bild som här utvecklas till något helt annat; 
till ett rum som befolkats av otaliga aktörer i stark förändring och där 
opportunism, underordning och konflikter är återkommande inslag. 

Denna avhandling är en fortsättning på ett fristående arbete (Törnqvist 
2019) i vilket det visades att de arkeologiskt undersökta skärgårdslokalerna, 
ofta omfattande s.k. tomtningar, döljer en rik flora av verksamheter och 
mänsklighet, och det menas i detta arbete att det är just människans iden-
titet, sociala relationer och hennes samhälleliga vävar som skulle vara mer 
fruktbara forskningsobjekt än de arkeologiska lokalerna i sig. Genom att 
utgå från och försöka identifiera människorna i kustbandet, deras strand-
hugg och aktörsrum, blottläggs ledtrådar till historien som varande ett re-
sultat av olika aktörers nätverkande, kamp och situerade opportunism ut-
tryckt i olika föränderliga sammanhang, alltså en direkt motsats till den för-
härskande bilden av en traditionsbunden maritim kultur och skärgården 
som en allmogefiskares livsrum. 

En utgångspunkt är att både ur etnologisk, historisk och arkeologisk syn-
vinkel har skärgårdarna oftast behandlats separat från den övriga kulturgeo-
grafin och historien. Behovet av att fläta ihop olika forskningsgrenar för-
stärks därför med iakttagelsen att det är angeläget att identifiera större sam-
hälleliga sammanhang, kausala vävar och ”generativa mekanismer”, med den 
kritiska realismens terminologi. Nedan skisseras bakgrunden till denna ansats 
och dess huvudsakliga arkeologiska empiri och utgångspunkt. Denna empi-
riska bakgrund utgörs till stor del av ganska nyupptäckta byggnadsrester i 
skärgårdarna som benämnts ”tomtningar”, vilka hittills och för i synnerhet 
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Mellan- och Västsverige har förknippats med säsongsmässigt utskärsfiske. 
Inom arbetets olika tematiska djupdykningar i följande kapitel återknyts 
hela tiden till fisket och tomtningarna och ger detta fiske och dessa lokaler 
olika inramningar och perspektiv. Genom detta blottläggs olika historier, 
aktörer och sociala situationer gällande vid skärgårdarnas små och oansenliga 
– men mycket talrika, det rör sig om flera tusen – arkeologiska lämningar. 

I denna process visas att den kulturella elaboreringen, den kulturella 
rutinen och aktörernas identitet var mer mångfacetterade företeelser än ut-
tryck för någon ”maritim kultur” eller ”fiskare” som distinkt folkgrupp, det 
senare alltså fortfarande till stor del en uppfattning som präglar forskningen 
om och berättelserna kring skärgårdens historiska inbyggare och brukare. 

Den etnologiska bakgrunden: Skärbondens livsvillkor och kultur 
Delvis som ett led i en nationalromantisk vurm och en romantisering av 
bondekulturen började det framförallt under slutet av 1800- och första hal-
van av 1900-talet bedrivas etnologisk forskning om skärböndernas livsvillkor 
i havsbandet och på öarna. Denna forskning bestod av en stor mängd hem-
bygdsinriktade verk i artikelform under framförallt Nordiska museet, där 
Ernst Klein (1924) och Sigurd Erixon kanske var de mest namnkunniga (se  
exempelvis Erixon 1922, 1957). Under mitten av 1900-talet resulterade forsk-
ningen i några breda översikter och ”helhetshistorier”, där den främste 
forskaren var Bertil Hedenstierna. Nydanande var hans avhandling, ”Stock-
holms skärgård: kulturgeografiska undersökningar i Värmdö gamla skepps-
lag” (Hedenstierna 1949), som är en översikt av i huvudsak skärgårdens bo-
sättningsmönster, näringar och livsvillkor främst efter medeltiden. Hans 
digra forskning har populariserats (Hedenstierna 2000) och kompletterats 
med arbeten av rapsodisk karaktär av framförallt Alfred Jansson (exem-
pelvis 1964, 1965). Några mer lokala undersökningar har också varit ton-
givande, främst John Granlunds ”Runnö i Kalmarsund: en skärgårdsös 
omvandling” (Granlund 1958), i vilken man stiftar närmare bekantskap 
med skärgårdens livsvillkor och verksamheter inom årscykeln och in i den 
industrialiserade tiden. 

Som etnolog försökte Olof Hasslöv (1970) skapa en maritim etnologi 
kring detta rum eller snarare ”sjöbrukarens liv och gärning”. Hans forsk-
ning kan relateras till ett framförallt under mitten av 1900-talet fram-
växande intresse för sjömanskultur, sjöliv och den ”särpräglade kultur” som 
skapades i och med sjöns mobila liv och kulturella möten (Genrup 1990). I 
detta sammanhang märks särskilt Gunnar Jonssons avhandling där han 
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belyser ”detta flytande och flyttande samhälle” som etnologisk gren (Jons-
son 1988). Under 1970-talet och framåt kom flera etnologiskt inriktade av-
handlingar kring framförallt skärgårdsfisket (Thornström 1978, Rosén 
1987, Sundberg 1993, Löfgren 1977). Nyare forskning har det gemensamt 
att den studerar en kultur som består av ett antal traditioner vilka ses sam-
manlänkade med livsvillkoren i havsbandet och vilka, på grund av fram-
förallt industrialiseringen under senare tid, har underkastats kraftiga för-
ändringar. Gemensamt är den postmedeltida inramningen och att de tidi-
gare etnologerna förlitade sig på kontinuitet och tradition (”allmogekultur”) 
snarare än på dynamik och förändring medan de senare arbetena fokuserat 
just på hur skärgården kom att omvandlas från central samhällsplats till 
pauperiserad utmark i olika samhälleliga konjunkturer (alltså en form av 
”glesbygdsproblematik”, om analogin tillåts). 

Denna maritima etnologi, ofta med materiell kultur eller landskap som 
inslag eller rekvisita, har efterhand regionaliserats i sin tematik, varför man 
exempelvis på Västkusten ofta diskuterar det postmedeltida säsongsfisket och 
dess betydelse för samhället (Hasslöf 1985[1949], Pettersson 1953). I norra 
Sverige och för Finlands del är det istället framförallt säljakt, fjärrfiske, handel 
och kommunikation över Östersjön, Norrlands ekonomiska sjöfart (exempel-
vis skog och malm) och relation till den svenska centralmakten i Stockholm, 
exempelvis gävlefiskare och det bottniska handelstvånget (Nyström 1993, 
Sandström 1990, Tedebrand 1995) som studeras. Gällande Mellansverige är 
det i synnerhet skärböndernas mångsyssleri och fiske samt sjöfartens logis-
tiska landskap som man återkommer till, nu senast av Lilja (2012). 

En stor begränsning för den etnologiskt inriktade forskningen är att den 
till övervägande del behandlar levnadsförhållanden under 1800- och 1900-
talen och inte sällan tvingas till anakronistiska bakprojektioner av källor för 
att skissera äldre perioder. Ibland resulterar detta i en uppfattning även från 
etnologiskt håll om en lång kontinuitet av mångsysslande fiskarbönder och 
fiskarborgare, se Orvar Löfgren (1994:111f). Janken Myrdal kallar sådana 
bakprojektioner, då reliktföreteelser från sen allmogekultur tas för konservat 
av ännu äldre tidsskikt, för ”det etnologiska misstaget” (Myrdal 2012:17). 
Särskilt märkbart är detta inom etnologiskt inriktad arkeologi som be-
handlar medeltida eller förmedeltida förhållanden. Här finns en fullständig 
parallell i forskningen kring fäbodar, en annan utmarksnäring, där den 
tidiga uppfattningen om ”tusenåriga rötter” i allmogens utmarksbruk dolt 
komplexitet och variation även i nyare forskning (Larsson 2009). Beforskar 
vi tidigt historiska eller förhistoriska förhållanden är det förstås inte en 
optimal väg att gå att bakprojicera historiskt material, även om sådana 
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anakronistiska försök ofta gjorts (exempelvis Pettersson 1995, Norman 
1993a). Dessa försök är dock begripliga eftersom tillgången till både textuell 
och arkeologisk empiri fortfarande är begränsad och forskningen ännu i sin 
linda. Metodologiskt bär även mycket arkeologisk forskning fortfarande på 
en viss tidlöshet, då man exempelvis inte tar hänsyn till social- eller mentali-
tetshistoria, något som intill ganska nyligen även präglade svensk historisk 
forskning i stort (Österberg 1980). 

Skärgårdsarkeologi som utmarksarkeologi och marginalfenomen 
Precis som inom etnologin har kusten och skärgårdarna även inom arkeo-
login betraktats som något apart. Den kulturhistoriska forskningen kring 
landskap, bosättning och näringar under järnålder och medeltid har i Mel-
lansverige fullständigt dominerats av en agrar kulturgeografi (exempelvis 
Sporrong 1985, Myrdal 1985, Tollin 2010, Widgren 1983), ofta med stats-
bildningsprocessen och framväxten av administrativa strukturer i fokus 
(Ambrosiani 1964, Hyenstrand 1974, Wijkander 1983). Det som under 
1900-talet främst sågs som en centraliserad planläggning av en stat har efter 
hand kommit att handla om framförallt frälsets nätverksmakt, implemen-
tationen av ett katolsk herreideal och en konsolidering av huvudgårdar i 
godskomplex som tillsamman bildade det tidiga rikets artärer (Hermanson 
2000, Hansson 2001, Berg 2003, Rahmqvist 1996). Utmarkens kulturgeo-
grafi är i detta perspektiv en nästan helt obeforskad arena. Senare tids un-
dersökningar har kunnat visa att det på många håll finns oerhört om-
fattande lämningar av utmarksbruk även från sen vikingatid och medeltid 
(Hennius et al. 2005, Hennius 2012, 2018). Till en del har utmarksbruket – 
som en variant av opportunt konjunkturrum – relevans för den större his-
torieskrivningen i termer av centrum-periferi och överregional integration, 
till exempel i järnframställningsfrågan (Hyenstrand 1971, 1972, 1974), men 
förstås även lokal kulturell utveckling och självbild (Svensson 1998). Med 
tillräcklig ägnad uppmärksamhet har utmarken till och med en potential att 
helt förändra synen på kulturlandskapet, dess näringar och disposition, 
samhällets ekonomiska ramar och även landskapets aktörer, dvs. arbetarna, 
och deras organisation samt genom detta förstås de övergripande socio-
ekonomiska systemen. 

För kustens del har denna, som samhällelig scen i utmarken, sällan upp-
märksammats arkeologiskt annat än som arena för olika ofta specifika eko-
nomiska aktiviteter (fiske, jakt) eller samhälleliga etableringar (exempelvis 
pålspärrar och handelsplatser) och oftast som endimensionella aktörsrum 
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med enkla funktionalistiska tolkningar av lokaler. Tidigast har man sett 
kusten som ett rum för framförallt sjöförsvar, som även som sådant kunde 
inlemmas i en tanke om statsbildning via sjöfart, ledungsorganisation och 
vårdkasesystem (Hafström 1949, Varenius 1992, 1998) kopplat till en gan-
ska schematisk inkrementell administrativ konsolidering, dock med över-
regionala variationer. Denna forskning har inte i någon nämnvärd grad 
belyst faktiska arkeologiska lämningar eller landskap utan diskussionen har 
förts på ett principiellt plan. Följaktligen har kustens inbyggare och brukare 
inte belysts i dessa arbeten. Mindre och spridda historiska och arkeologiska 
insatser har gjorts för att bättre förstå iögonfallande etableringar som kas-
taler, pålspärrar och häradshamnar, men då empiriskt, utan etnologiskt 
eller socialt fokus (Gällande kustkastaler se t.ex. Lovén 1996:433–445, 2000, 
Olsson 1932, Rahmqvist 1996:296ff, Norberg 2013, Norberg & Petterson 
2010, Norberg & Petterson 2009, Dahlgren 1973:11, Schück 1939, Nordén 
1933, för pålspärrar se Westerdahl 1986b, Westerdahl 1989b:129, Rundkvist 
2011, Högmer 1989, Högmer 1999, Hjulhammar 2003a, Edberg et al. 2001, 
Gill et al. 1995, Svennewall 1996, Olausson & Lindström 2003, samt för 
härads- och ledungshamnar, se även Deckel 2001, se också Larsson 2007:301–
317, Line 2007:312ff). 

En mer omfattande arkeologi som är direkt inriktad på kustens bosättare 
har framförallt retrogressivt hakat in i äldre kulturgeografi och då främst 
studerat skärböndernas livsvillkor, dock genom att projicera källor över 
stora tidsrymder, vilket har lett till en bild av tradition och kultur snarare än 
dynamik och förändring (Norman 2012), dvs. analogt med äldre etnologi. 
Direkt uttryckligt vilande på kultur och tradition är den kulturhistoriska 
forskningsgren som bygger på begreppet ”det maritima kulturlandskapet” 
(Westerdahl 2014). Både Norman och Westerdahl dröjer upprepade gånger 
vid Braudels (1958) begrepp longue durée för att beteckna skärgårdens för-
ment långa tradition av maritim kultur och maritima näringar. 

Trots bidrag från skilda håll inom etnologi, kulturgeografi, historia och 
arkeologi dominerar fortfarande bilden av en traditionsbunden maritim kul-
tur och en fiskarbonde i kustbandet. Kustens mer finmaskiga nätverk av bru-
kargrupper och sammanhangens dynamik är därmed mycket dåligt kända. 
Framförallt gäller detta perioden innan senmedeltiden, efter vilken kameralt 
material och ambitioner från kronan och den växande staten inom handel 
och förvaltning tillsammans till någon del tecknar en mer komplicerad och 
till viss del känd kulturgeografi, på olika sätt länkad till inlandets dito. 
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Människan i skärgårdsarkeologin 
Avhandlingens geografiska fokus, det huvudsakliga undersökningsområdet 
(UO), omfattar Södertörns och Södermanlands skärgård och den krono-
logiska tyngdpunkten rör sig mellan sen vikingatid och senmedeltid. På 
grund av detta områdes från samhällets centralpunkter rumsliga margina-
lisering har nästan ingen arkeologi bedrivits här. Det bedrivs ju heller ingen 
exploateringsarkeologi i detta rum. Områdets tidiga medeltid är dock mycket 
intressant med romanska kyrkor, uppbyggnaden av Nyköpings slottslän och 
de närbelägna städerna samt en rätts- och skattehistoriskt intressant avvikelse 
från mönstret i resten av Mälardalen när det gäller jordtaxeringen (Ambro-
siani & Wijkander 1985). Först i och med det akademiska ämnet marin-
arkeologi har studier av först sjöfart och försvar (framförallt under Carl Olof 
Cederlund) sedan ekonomi och ekologi (i synnerhet genom Peter Norman 
och Johan Rönnby), som direkt berör detta arkeologiska rum, genomförts. 

En av utgångspunkterna för sjöfartsstudier i denna geografi har varit en 
lista på platsnamn i den danska medeltida volymen Codex Holmensis A 41, 
”kung Valdemars jordebok”, ur Danmarks riksarkiv. Denna platslista, även 
kallad ”det danska itinerariet”, är en 1300-talskopia av en handskrift, tro-
ligen upprättad under danske kung Valdemar Sejrs regering (1204–1241) 
som mycket kortfattat beskriver sjövägen från Utlängan i sydöstra Blekinge 
till Reval (nuvarande Tallinn) i Estland och kallas populärt kung Valdemars 
segelled (KVS), (Westerdahl 1992a, 1995, Gallén 1993, Cederlund 1997a, 
Breide 2006). Tidigast försökte man se dessa platser som lotsplatser medan 
Gallén ville se en franciskansk expansion via dessa lokaler. Senast har Breide 
(2006) med denna urkund istället försökt se skärgården som ett mer mång-
facetterat rum, implicit med olika aktörer och agendor som konvergerar vid 
olika maritima stödjepunkter. Gällande områdets försvar har pålspärrar och 
lämningar från militära aktiviteter studerats (Hjulhammar 2003a, 2003b, 
2002, Gill et al. 1995, Svennewall 1996, Edberg et al. 2001). I dessa studier 
har fokus legat på att diskutera arkeologiska lämningar ur en strängt militär 
synvinkel, mot bakgrund av administrativ indelning (ledungen, ledungs-
hamnar, se Deckel 2001, se också Larsson 2007:301–317) eller det större 
systemet av sjöförsvar med Stockholm i centrum (Lindström 2001). När det 
gäller ekonomi och ekologi är det istället de förmodade lämningarna från 
medeltida utskärsfiske (tomtningar) som har studerats och använts för att 
teckna en utveckling av naturmiljö och kustnäringar i ett tusenårsperspektiv 
och en kusttradition som uttryck för en geografiskt determinerad longue 
durée med Braudels (1958) ord. Det har dock inte formats någon enhetlig 
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syn på skärgårdens kulturlandskap för tiden innan den moderna tidens 
inträde som tar hänsyn till den mångfaldiga, varierande och svårtydda arkeo-
logiska rekvisitan och något mer kvalificerat etnologiskt eller socialhistoriskt 
fokus har arkeologin inte haft. Med andra ord har man inte ägnat aktörernas 
identitet eller relationer någon forskning som utgår från platser och landskap 
i sammanhang utan man har istället beskrivit en maritim kultur och platser 
med olika maritima funktioner. 

Gemensamt för de arkeologiskt och historiskt vagt skisserade aktörerna 
och platserna i landskapet ligger alltså en ofta funktionellt determinerad 
kultur. Som en slags maritim landskapsarkeolog med ofta etnologiskt anslag 
har Christer Westerdahl många gånger propagerat för beskrivningen av en 
sådan maritim kultur och ett maritimt kulturlandskap (exempelvis Wes-
terdahl 1992b, 2008, 2014). Genom en mycket omfångsrik gärning har han 
ägnat stor forskarmöda åt skärgårdarnas fornlämningar på ett principiellt 
eller typologiskt plan. Utan någon avgränsning i tid och rum har han för-
sökt ge olika typer av platser eller anläggningar en samhällelig betydelse, 
definition och en beteckning. Westerdahl är en välkänd förespråkare för 
och ansedd som ”upptäckaren” av det maritima kulturlandskapet (ibid:21–
31). På samma sätt som han inte gör någon kronologisk eller geografisk 
distinktion gör han heller ingen avgränsning av studieobjekten; även rum, 
mentalitet, ideologier och semiotiska element objektifieras och typindelas. Vi 
har här med hans terminologi bland annat maritima enklaver och transport-
zoner (Westerdahl 1997), en maritim kosmologi (Westerdahl 2007), kognitivt 
binära oppositioner (antagonism) mellan hav och land (Westerdahl 2005c) 
och ”hydroliminalitet” (Westerdahl 2007, 2013), liksom naturgeografiskt in-
delade kapell (Westerdahl 2006b) osv. 

Christer Westerdahl har med dessa empiriska och kognitiva kategorier 
försökt definiera en maritim kultur och olika företeelser i det maritima 
rummet, synbarligen i syfte att via begreppsbildning göra det maritima och 
dess landskap analytiskt nåbart och vetenskapligt vederhäftigt. Oftast med 
utgångspunkt i det fysiska landskapet bygger han bryggor av ideologi över 
till kollektiva förhållningssätt, vanor och referensramar – maritima habitus 
med Bourdieus (1977:72ff) beteckning. I det maritima landskapet huserar 
enligt hans sett att se det fiskare och sjömän med ett specifikt maritimt 
habitus (Westerdahl 2008:203). Frågan är här då om och hur vi i detta 
system eller i denna typologi kan se någon specifik kultur kring specifika 
skärgårdslokaler, hur denna kultur sett ut under olika tider och hur den 
ingått i ett större samhälle som social, kulturell, ekonomisk, logistisk och 
fortifikatorisk zon, för att nämna några aspekter. I innevarande arbete är ett 
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huvudfokus att som kontrast till en maritim kultur istället med mikroarkeo-
logiska studier ”återupptäcka” varierande, olika och udda, mänskliga situa-
tioner som kan användas för att undersöka och börja förstå olika kulturella 
och sociala situationer i skärgårdarna och därmed ge Westerdahls forskning 
och det maritima kulturlandskapet nya dimensioner. 

Den ekonomiska eller ekologiska arkeologin (Norman 2006, 2008, 2012, 
Norman & Windelhed 2008, 2012) som utförts har främst syftat till att för-
klara förekomsten av olika lämningar i skärgårdsmiljön, i synnerhet tomt-
ningslokaler men även lerbottnar, båtlämningar med mera. Dessa objekt 
används tillsammans med historiska källor och olika naturgeografiska para-
metrar (landhöjning, flora och fauna) till att med ganska breda penseldrag 
teckna en ekonomisk historia kring skärgårdsnäringar, vilka ”nästan undan-
tagslöst” består av skärböndernas säsongsfiske i ytterskärgården (Norman 
2012:24). Eftersom studierna har bedrivits utan större geografisk och krono-
logisk differentiering anses det i stora drag ha förekommit samma typ av 
säsongsfiske sedan vikingatiden längs hela Sveriges kust och följaktligen att 
denna typ av näring även i studieområdet har utgjort en seg och tämligen 
oförändrad struktur under tusen år. Metodiken har i korta drag gått ut på 
att förklara fornlämningarna utifrån historiska dokument som skattehand-
lingar och lagtexter. Aktören under lupp har valts ut till den postmedeltida 
skärbonden, arbetets organisation ses som tämligen statisk med fritt fiske på 
skattlagda skär under en vikingatida storman eller senare under kronan, 
bedrivet främst av fria bondehushåll i kustzonen (Norman 2009, 2012). 
Johan Petterssons avhandling om tidigmoderna fiskelägen på västkusten 
öppnar som kontrast upp dörren till en mycket mer komplicerad aktörs-
geografi som rymmer utlänningar, strandsittare, frälsemän och långväga 
temporära fiskare (Pettersson 1953). Även via denna skillnad framstår rele-
vansen av att titta närmare på hävdvunna begrepp och kategorier. 

I ett projektförslag från 2009 som berörde skärgårdsområdet kring Djurö 
by menade Norman och Windelhed att tiden var mogen att bedriva en mer 
teoretiskt medveten arkeologi kring skärgården och att den klassiska skär-
gårdsetnologin som Hedenstierna (1949) utvecklade som forskningsmetod 
måste ses som föråldrad. I utvecklingen av ämnet vilar Norman och Win-
delhed dock på Hedenstiernas arbeten, tematiken de propagerar för berör 
liksom tidigare skärböndernas ekonomiska kulturgeografi fast den inom 
deras förslag vävs in i ett teoretiskt perspektiv baserat på kritisk realism och 
ett aktörsperspektiv, dock med fokus på det lokala agrarsamhällets aktörer. 
De propagerar för en undersökning av sociala och ekonomiska förhållanden 
men litar fortfarande på tradition, kontinuitet och longue durée. Deras mål 
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är att ”rekonstruera det lokala agrarsamhället”. Deras bild av samhällsför-
ändring har två teoretiska perspektiv: ”Det ena bygger på att interna krafter 
åstadkommit förändringar i lokalsamhällen. Det andra att lokalsamhällen 
har påverkats av externa krafter” (Norman & Windelhed 2009:132). Frågan 
är om inte dessa teoretiska krafter skall förkroppsligas och om inte ett 
aktörsperspektiv med fler aktörer än de fria bönderna vore en givande ut-
gångspunkt, där identiteter studeras i olika och specifik historicitet, och där 
förändringens krafter studeras över tid? 

Medan Westerdahl konstruerar kulturella, kognitiva och empiriska be-
grepp har Norman konstruerat ett antal modeller för kustbornas skärgårds-
bruk. Här kan man sammantaget fläta ihop Westerdahls och Normans 
forskning och fråga sig vilken ”kultur” som kan ha funnits i skärgårdsrum-
met, om vi kan knyta vissa typiska aktörer till detta rum och utläsa gene-
rella, sega strukturer och skärgårdsbruk eller om vi har mer komplicerade 
sociala situationer med mer finmaskiga aktörsnät och större spatiotemporal 
variation än vad som ryms inom Westerdahls och Normans begrepps- och 
modellbyggen. 

Den postmedeltida maritima etnologin av senare tid visar som kontrast 
till ansatserna ovan att det har förelegat stor komplexitet i sociala förhållan-
den i skärgårdarna, där arbetsdelningen mellan könen har varierat stort 
(Kirby & Hinkkanen 2000:186ff, 231ff, Mosseby 2009, Rosén 1987). Med 
detta i ryggen kan vi transponera frågan mot innevarande arbete. Hur såg 
de sociala förhållandena ut under medeltiden och vikingatiden kring skären 
i Södermanlands skärgård? Var fanns människorna och vilka var de? Kan vi 
verkligen retrogressivt extrapolera en aktörsroll baserad på en postmedel-
tida skärbonde ner i medeltid och till och med vikingatid? Var alla aktörer i 
detta rum del av en ”maritim kultur”, delade de ett maritimt habitus (Wes-
terdahl 2008:203)? 

De två främsta företrädarna för skärgårdsarkeologi i Sverige, Norman 
och Westerdahl, intar diametrala positioner till varandra i ett vetenskaps-
spektrum. Ingen av dem använder sig uttryckligen av någon teoribildning 
som förklarings- eller elaboreringsinstrument i sin forskning. Båda nämner 
dock enligt ovan Fernand Braudel och hans longue durée. Norman gör i sina 
analyser traditionella funktionalistiska ekonomistiska tolkningar. Han näm-
ner även Foucault i sin avhandling men gör ingen analys eller specifikation 
av olika maktförhållanden i skärgårdszonen (Norman 1993a:19). I ett se-
nare arbete (Norman & Windelhed 2009) refererat till ovan menar han att 
kritisk realism är ett förhållningssätt som han anser relevant att arbeta med. 
Hur detta skall ske arkeologiskt är dock en öppen fråga. Westerdahl å andra 
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sidan väver ex nihilo egna begrepp med transcendentala egenskaper, vilka 
han placerar ut som aktanter i landskapet (hydroliminalitet, maritim kosmo-
logi, antagonism land–hav, maritim enklav osv.) och verkar i denna process 
lita till någon slags fenomenologi där landskapet verkar genom människan 
och så att säga skapar en maritim kultur, kulturyttringar och föreställningar, 
emergent ur det naturgeografiska sammanhanget, vilket skapar en maritim 
longue durée. Begreppens eller kategoriernas existens oberoende av tid, rum 
och aktörer, där själva landskapet formar kulturella universalia, för tankarna 
till objektiva idealister som Platon och Hegel. Forskningsmässigt kan man 
nog relatera denna syn på fornlämningar och kulturlandskap till den folklo-
ristiska traditionen, inom vilken platser och objekt ofta fick stå för sig själva, 
utan problematisering kring olika mänskliga sammanhang (jfr Ahola 2014:42). 

Kustens aktörer kan följaktligen misstänkas vara mycket dåligt kända 
och dynamiken i tid och rum har varit obeforskad. Den historieforskning 
som behandlar skepp och sjöfart i samma rum försöker som kontrast mer 
analytiskt se olika verksamheter, mer tydligt spåra förändringar samt med 
olika källmaterial tänja analysen bakåt in i medeltiden och vikingatiden, 
dock med allt för lite tillgänglig empiri och svag eller ingen rumslig föra-
nkring just i de aktuella studieområdena och landskapem för att kunna spri-
da ljus över de där verkande aktörsgrupperna (Breide 2006, Eriksson et al. 
1995, Reiher 1998, Glete 2009). Sådan och närliggande historisk forskning 
tenderar dessutom att tillhandahålla historiska anekdoter kring och analyser 
av vissa utmärkande platser, som de centrala natur- och militärhamnarna 
vid Djurö och Älvsnabben och aktörerna inom flottan, snarare än att ana-
lysera de sociala sammanhang som är relevanta i en regional lanskapsanalys 
och landskapsförståelse med allmogen i fokus, där kulturgeografin eller 
landskapsarkeologin kanske har sin största styrka. Bakgrunden till detta är 
förstås att mycket historisk forskning ideologiskt till stora delar vilar på 
nationalromantiska föreställningar och ideal; vikingatida sjöslag, medeltida 
statsbildningar och stormaktstida tilldragelser i skärgårdsrummen finns som 
en dov idéhistorisk bakgrund till mycket av den forskning som framförallt 
tidigt kom att definiera skärgårdarna som logistiska och maritima rum (Ce-
derlund 1997b, 2002, 2011). Under senare decennier har flera etnologiskt 
färgade arbeten försökt föra samman dessa bilder, så att skärbönder och 
kungens lotsar har kommit att smälta samman på ett relevant sätt (Bergman 
1995, Cederlund 1997a). Denna forskning har dock liten förankring i 
arkeologiskt källmaterial och ser inte heller på den parallella utvecklingen i 
centralbygderna, dvs. den större samhälleliga – och med dem den sociala – 
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kontexten. Studierna berör dessutom nästan uteslutande postmedeltida 
förhållanden. 

Bristen på en arkeologi, historieskrivning och etnologi som fokuserar på 
dynamik och förändring för kusten, i synnerhet under tiden innan 1800-
talet, gör det motiverat att försöka hitta den mänskliga (sociala, kulturella) 
inramningen till kustens arkeologiska lokaler, landskapets betydelse för 
mänskliga (kollektiva och individuella) omständigheter; kulturellt, ekono-
misk, socialt, psykologiskt. I ett tidigare arbete (Törnqvist 2019) presente-
rades olika arkeologiska ansatser som kan användas för detta syfte. I förelig-
gande volym används de teoretiska resonemangen från detta arbete till att 
först lösa upp begreppen ”maritim kultur” samt ”fiskarbonde” och sedan göra 
ett antal analyser av olika och udda identiteters ekonomiska, sociala och 
psykologiska predikament i skärgårdshaven. 

Syfte, disposition och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling är att formulera en ”identitetsarkeologi”, en 
ansats som avtäcker fler och rikare mänskliga identiteter och relationer i 
skärgårdarna och längs kusterna – och att exemplifiera vinsterna med en 
sådan ansats med olika analyser. Målet med detta är att bättre förstå histo-
riens verkliga aktörer och människans predikament i skärgårdsrummet, där 
det centrala är hur landskapsrummets egenskaper möjliggjort och förstärkt 
mänskliga relationer och personliga predikament.  

Arbetet är indelat i fyra avsnitt. Avsnitt I tecknar en teoretisk bakgrund 
till arbetet; dess forskningsmässiga förelöpare, tidigare begrepps- och idé-
bildning vad gäller den maritima kulturen och dess aktörer, samt avser att 
forma en metodologi mellan historia och arkeologi, landskap och aktör, där 
sökandet efter olika mänskliga identiteter, roller och situationer i nätverk av 
beroenden och konflikter ses som central för forskningen. I detta avsnitt är 
de drivande frågeställningarna följande: 

 
• Vad är det för mänsklighet som generella förklaringar och en generell 

kultursyn kring en maritim kultur och en bondefiskare förbiser? 
• Hur kan man använda olika källmaterial för att komma närmare en 

rikare social och kulturell historia kring människorna i kustzonen? 

Dessa frågor bemöts nedan under kapitlet ”Teoretisk bakgrund och nya 
vägar framåt”, vari en principiell ståndpunkt formas som bygger på att via 
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ting och text söka efter historiens aktörer och aktörsgrupper och avkoda 
deras betydelse i mänskliga och fysiska nätverk. 

I avsnitt II genomförs en övergripande analys av identiteter och relatio-
ner i skärgårdshaven där det påvisas att med utgångspunkt i skärgårdarna 
som ett fysiskt mellanrum och plats för nätverkande går historien och dess 
aktörer bättre att förstås om man uppmärksammar spänning, konflikt och 
historiens brokiga aktörsvävar både i större sammanhang, exempelvis ge-
nom koloniala eller prekoloniala relationer, och mer lokalt genom att belysa 
marginaliserade grupper, egendomslösa och även den förbisedda kvinnans 
roll. Avsnitt två avser därför att besvara följande forskningsfrågor: 

 
• Finns det arkeologiska och historiska tecken på olika och varierande 

sociala förhållanden, intressenter och brukare knutna till kusten och 
skärgårdsön? Finns det tysta grupper, avvikare, främlingar och margi-
naliserade grupper vars historia skulle komplettera och komplettera 
uppfattningen om skärgårdarnas obrutna traditioner och fiskar-
bondens eviga existens? 

• Är det till och med så att lokaler i det fysiska, kulturella och sociala 
mellanrummet skulle kunna användas som idé- och metodkritik inom 
arkeologin och som slagträ mot en historieskrivning som ännu ofta 
vilar på chauvinism, centralistiska idéer och en kolonial historia? 

I avsnittet belyses därför historiskt och arkeologiskt ouppmärksammade 
identiteter och det visas att historien rymmer en rik social komplexitet som 
kan utforskas med ting och text samt att det på ett generellt plan finns 
problem med uppfattningen om den manlige bondefiskaren både ur kultu-
rell och ekonomisk synvinkel men även ur genus- och kulturperspektiv. 
Historien menas här göras begriplig och meningsfull om de olika aktörerna 
uppmärksammas inbegripna i olika, oftast skeva och orättvisa, kulturella, 
sociala och ekonomiska band. 

I avsnitt III genomförs sedan fyra detaljerade fallstudier där nya, ovän-
tade och okända aktörer lyfts fram för att exemplifiera möjligheterna med 
den i avsnitt II tecknade ansatsen; att teckna historien med mikroarkeo-
logiska medel utifrån olika aktörers landskapsbruk med fokus på sociala 
beroenden och spänningar. I detta avsnitt avser forskningen att komma 
ännu närmade det studerade subjektet genom att ”kliva in” i det och visa 
skärgårdsrummet som en arena för artikulerandet av sociala, andliga och 
psykologiska relationer och tillstånd. Genom att undersöka specifika iden-
titeter och deras omständigheter menas att människans levnadsvillkor med 
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arkeologin kan tecknas tydligare än vad generella modeller och begrepp kan 
göra. Centralt i detta avsnitt är följande frågor: 

 
• Vad händer med arkeologin och dess förmåga att fördjupa bilden av 

det mänskliga om man vid arkeologiska lokaler tidigare förknippade 
med bondefiske letar efter historiens verkliga aktörer inom varierande 
strukturer av opportunism, beroenden, tvång och konflikter, margina-
lisering och utsatthet? 

• Vilka identiteter och relationer kan vi då upptäcka, och hur kan dessa 
hjälpa oss att bättre förstå livsomständigheter vid kusten? 

Genom att avtäcka ett antal udda identiteter, sociala roller och samhälleliga 
relationer verksamma vid ”fiskeskären” påvisas vikten av att avtäcka lokala 
sammanhang för att identifiera historiens verkliga aktörer och förstå deras 
livsomständigheter och genom detta bygga upp historien ”underifrån”, uti-
från olika subjektpositioner. 

Avsnitt IV formar slutligen en slutsats utifrån de generella (avsnitt II) 
och specifika (avsnitt III) studierna och visar hur den maritima kulturen 
med dess aktörer kan omvärderas och användas för att staka ut fyra tänk-
bara forskningsvägar framåt för arkeologin i kustbandet. Detta avsnitt för-
söker därmed svara på följande fråga: 

 
• Hur kan vi bedriva en arkeologi som för kust och skärgård kilar in sig 

mellan logistiska, ekonomiska och ideologiska förklaringar, samt 
mellan maritim och terrester tematik? 

Denna sista fråga utgör avhandlingens slutsatser och avslutning, och formar 
konturerna av nya arkeologiska ansatser gällande den maritima landskaps-
arkeologin där tematiken fokuserar på kulturella nischer, aktörsgeografier, 
historisk förändring och det mänskliga (sociala, fenomenologiska, mentala 
osv.) rummet som analysdomäner. 
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Teoretisk bakgrund och nya vägar framåt 

Analys av begreppet ”maritim kultur” och associerade tankefigurer 
Tidigare har visats att de arkeologiska lokalerna, inbegripet ”tomtning” och 
fiskeläger, kan omprövas om de utvärderas som begrepp och fenomen 
(Törnqvist 2019). Rimligtvis bör de som frekventerat dessa lokaler också 
undersökas som grupp eller kategori. Uppfattningen är ju vanligtvis att 
dessa aktörer tillhör en maritim kultur och att de både har sin yrkesidentitet 
(fiskare) och sina kognitiva, mentala och religiösa förmågor och föreställ-
ningar kopplade till havet inom denna maritima kultur (till exempel Wes-
terdahl 2014). Ger detta en fullödig bild och kan vi verkligen avgränsa något 
maritimt som en kulturell sfär? Vad är det vi möjligtvis missar om vi utgår 
från en konstituerande, universell maritimitet, dvs. läser in specifika mari-
tima egenskaper och förhållanden i kustens lokaler och aktörer som gemen-
samma och generella för just den maritima sfären? Finns det andra sätt med 
vilka man kan betrakta kustens lokaler, kulturer och aktörer? Nedan vill jag 
genom att dekonstruera en dominerande tankefigur i forskningsfältet, den 
maritima kulturen, hitta en väg bortom detta begrepp, och en ny väg framåt 
för forskningen. Dekonstruktionen utförs genom att problematisera dels 
hur begreppet maritim kultur har knutits till arkeologisk empiri för att 
teckna breda mänskliga kollektiv, och dels hur begreppet habitus har knu-
tits till samma empiri för att beskriva och analysera dessa kollektivs kultu-
rella innehåll; föreställningar, beteenden, referensramar, språk- och symbol-
bruk osv. Enkelt uttryckt vill jag nedan visa att det inte finns någon specifik 
maritim kultur och att det inte går att utifrån arkeologisk rekvisita teckna 
specifika habitus som varande kulturens byggstenar och innehåll. 

Ämnet som jag har valt har varit och kan kallas för maritim- eller t.o.m. 
marinarkeologiskt. Kanske just inom marinarkeologin har för djupare sam-
hällsstudier alltför tekniska eller mekaniska kategorier ofta använts som 
material och mål, exempelvis hur en viss typ av skepp såg ut och hur de var 
konstruerade (dvs. klassisk skeppsarkeologi). Slutar forskningen där är det 
ju fråga om teknikhistoria, ingen djupare arkeologi kring det mänskliga 
(Eriksson 2014:30–36). Det är allmänt känt att marinarkeologi är ett yvigt 
begrepp som svårligen låter sig tyglas (se Rönnby 2014:11ff). En möjlig och 
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ibland använd utgångspunkt är att vi kan peka på en maritim empiri (något 
i och vid vatten, ibid) eller maritim kultur (människor som relaterar till 
vatten). Initialt när jag började min forskning ville jag även tillföra maritim 
miljö (med tanken att det finns speciella egenskaper hos detta rum). Man 
kan väl enkelt uttrycka det som om forskare inriktade på maritima frågor 
hittar en eller fler skärningspunkter mellan dessa olika men sammanlän-
kade forskningsfält, exempelvis en maritim kultur som relaterar till miljöns 
fenomenologi eller ekonomiska potential, eller skeppsteknologins position i 
kulturen (i termer av kommunikation, varuutbyte, symbolik, status eller lik-
nande. I en artikel i Marinarkeologisk tidskrift menar Nanouschka Myrberg 
(2012) att det är just i relationen ting–människa–vatten som det marin-
arkeologiska har sin potential och egenart. Hon skriver:  

En analytiskt grundad definition av vad det maritimarkeologiska ämnet «är« 
och av dess specifika arkeologiska potential skulle kunna vara: den tredelade 
relationen mellan människa (samhälle, ideologi och föreställningar), vatten 
(hav, flod, sjö) och ting (materiell kultur). Hur har människor, praktiskt och 
intellektuellt, bemästrat och relaterat till det våta elementet? Genom att 
fokusera definitionen på relationen mellan dessa tre komponenter tydliggör 
man vad som är de särskilda förutsättningarna i maritima studier, samtidigt 
som frågeställningarna på ett plan blir mer lika vad som diskuteras inom 
annan arkeologi. 

Men finns det då några generella relationer mellan dessa entiteter, någon 
maritim kulturteori? Man kan nog med arkeologins partikulära empiriska 
grund hävda att ämnet med framgång utgår från att dokumentera och 
beskriva vissa specifika tilldragelser och förhållanden på en viss plats, där 
teori och metod växer fram och utvecklas i ett närmande till de förhållan-
den man studerar och att studien sedan kan fås att knyta an till större frågor 
av mer övergripande karaktär. Arkeologin utgår ju oftast från den mate-
riella kulturen; tingen, platserna, landskapen. Det blir då helt enkelt ting 
(eller rum) kring vatten som bildar det segment av samhället vi här studerar 
och den relationella teoriapparaten kring människa, hav och ting får ut-
vecklas inom diskursen kring empirin. Teorin blir här resultatet av forsk-
ningen, inte dess givna utgångspunkt (s.k. retroduktiv inferens, se Daner-
mark et al. 2003). Men kan detta avgränsas som något ”maritimt”? Det är 
här inte på förhand givet vad ett visst landskap eller viss miljö kan bära på 
för relevanta frågeställningar eller mänskliga strategier; detta ges av de iakt-
tagbara spåren i landskapen, arkeologins empiri. En liknande ståndpunkt 
förs fram av Rönnby (Rönnby 2014:23f). 
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Om vi vill studera en maritim tematik, låt oss som illustration till ett 
sökande efter något maritimt göra en perspektivförskjutning mot skogs-
bruk. I detta sammanhang kan vi som exempel studera kärror med vilka 
trävirke fraktas fram och tillbaka i skogen, samt miljön kring en kolmila. 
Vari ligger då det skogliga i kärran (jämför här med skeppet, tomtningen)? 
Hur definierar man gränsen mellan skogens kultur och inägornas kultur (jfr 
det maritima landskapets maritima kultur)? Vilken speciell relation råder 
mellan skog–människa–kolmila? I vilket avseende är det meningsfullt att 
teckna en holistisk men anakronistisk bild av ett skogligt kulturlandskap 
med kolmilor, orienteringsspår, jakttorn för vilt, sandtag, vandringsleder 
osv. (jfr ”det maritima kulturlandskapet”)? Denna fråga har tidigare ställts 
på liknande sätt (Hunter 1994:262). 

Det kan visas vara svårt att knyta aktörsgrupper, handlingar eller motiv 
uteslutande till en viss landskapstyp; sjöfarten har ju inte som mål att vara 
sjöfart utan är ett redskap för större syften, kustbondens skärgårdsbruk är ju 
del av en kultur, mentalitet och vardag som har maritima inslag men inte är 
något avgränsat maritimt i sig. Sjöförsvaret är del av ett större problem-
komplex där målen inte har med vattnet att göra utan istället utgörs av 
bland annat kollektiva ambitioner angående säkerhet, vissa gruppers väg till 
ära och berömmelse eller en liten elits behov av kontroll, disciplin och 
extern tillägnelse. En bonde som letar sig ut i skogen för att hugga ved kliver 
lika lite in i skogens kultur som samma bonde ror ut i en maritim kultur när 
han vittjar sina fiskenät. I bondens likväl som sjöofficerens handlingsreper-
toar överlagras handlingar grundade i associationer, motivkomplex, före-
ställningar osv. som kan innehålla maritim rekvisita (semiotik) men som i 
sin essens är sociologiska, holistiska och del av personligheter som inter-
agerar i större nätverk av aktörer i olika sammanflätade ”livsföringar” (habi-
tus, se löpande diskussion nedan). 

Exemplen visar med all tydlighet det problematiska med att teoretisera 
och skapa begrepp och episteme på en för abstrakt nivå. I den mån något 
”skogligt” i skogen existerar är det något som ligger fenomenologi, psyko-
logi och kulturell semiotik närmast. I den mån det är tidlöst eller ett univer-
sellt begrepp är det inte beroende av arkeologisk empiri. I den mån det finns 
arkeologisk empiri som fångar upp kognitiva, emotiva eller estetiska rela-
tioner till landskap befinner vi oss inom fenomenologisk arkeologi. Men en 
sådan är meningslös utan förankring i ett större sammanhang: Som isolat är 
en fenomenologisk idé (t.ex. det vilda landskapets vildhet) en truism. Det 
arkeologiskt centrala i den maritima/skogliga miljön är förstås inte skogen, 
utan snarare hur det mänskliga har uttryckts under vissa tider i mänskliga 
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miljöer, däribland inbegripande skogen/havet, synligt i varierande arkeo-
logisk empiri. Exempelvis har samma relationer förstås gällt mellan en 
godsägare och en landbo oavsett om arbetet bedrivits i skogen eller på sjön. 
Fiske förutsatte inga fiskargubbar utan förekommer i olika sociokulturella 
miljöer och aktörer har därmed olika kognitiva och rituella landskap, ba-
serat på deras historicitet utanför den omedelbara kontexten (skogen, 
havet). Rent empiriskt och deskriptivt finns här ett behov av att särskilja 
skogliga/maritima miljöer från inägornas miljöer då det etnologiska skall 
skisseras och människans ekonomi eller förhållanden till naturen bättre 
skall förstås. Som analytisk grund ligger dock betydelsen inte i mossan eller 
bränningen utan vad som hände de människor som av någon anledning 
vistades där, hur deras habitus gestaltades av deras livssituation, inte av en 
viss typ av landskap. I den mån just det skogliga/maritima är relevant att 
studera i sig, rör det sig alltså om något som uppenbarar sig som relevant 
för det större mänskliga och relaterar till faktiska personers livssituationer, 
inte till analytiska universalia, till begrepp och termer. 

Förutom som rekvisita (vilken t.ex. visar naturhamnens skyddande för-
måga eller skogens ekonomiska värde) vilken duger till att skissera en enkel 
ekonomisk-logistisk kulturgeografi (och alltså där vi enligt det ovan sagda 
egentligen bör forma andra, djupare berättelser), ligger den omedelbara 
betydelsen av något skogligt/maritimt på ett socialt-kognitivt-emotivt plan 
(t.ex. gammelskogens trolskhet, öns ensamhet). Men dessa sociala, kogni-
tiva och emotiva plan har förstås sett olika ut i olika kulturhistoriska situa-
tioner. Frågan blir här hur människor som verkar i landskap kan genera-
liseras till bärare av ”skoglig” eller ”maritim” kultur eller inom olika ana-
lytiska kategorier (t.ex. ”hydroliminalitet”, se vidare nedan), och hur arkeo-
logisk empiri kan användas för att utveckla sådana begrepps mening i en 
forskningsprocess. En framkomlig väg är att identifiera och använda be-
grepp på en lämplig abstraktionsnivå och forma en teori som öppnar våra 
tankar för återkommande teman men som inte låser fast bilden av statiskt 
innehåll eller relationer, som ”tomtningar” eller en ”maritim kultur”. Ett 
försök till ett embryo till en sådan teori, där teorin visas bestå av ett ramverk 
istället för ett innehåll, finns presenterad i ett tidigare arbete (Törnqvist 
2019) och vidareutvecklas mot mänskliga identiteter i innevarande arbete. 

De enda egentliga försöken att lyfta blicken och faktiskt peka på vad som 
är maritimt, vad som är speciellt med det maritima rummet eller det mari-
tima kulturlandskapet (dvs. bär på vissa konstitutiva egenskaper) inom 
svensk arkeologi är några ansatser av Johan Rönnby och Christer Wester-
dahl. Den förra har i några artiklar och antologier utvecklat främst eko-
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logiska perspektiv vid kust och skärgård och i dessa naturmiljöer långa sam-
hälleliga eller kulturella duréer (Rönnby 2001, 2003a, 2003b, 2006, 2007). 
Hos Rönnby ses människans kulturella possibilism i ett utsatt landskap där 
även handel och externa kontakter har samverkat med aktörernas histo-
ricitet. Rönnby ger i några korta drag en bild av ett komplext samhälle som 
beror av många små sammanlänkande händelser vilka sammantaget ger 
upphov till en mångfacetterad historia, inramad i landskapets långa rytm, 
där man som forskare gör bättre i att fokusera på skillnader än likheter i 
empirin för att på så sätt nå fram till kunskap om olika maritima strategier. 
Som slutsats menar han att just studiet av relationen mellan människa och 
maritim omgivning borde vara en central fråga inom maritim arkeologi. 

Åt andra hållet riktar sig Westerdahls forskning: Från en uppfattning om 
något maritimt till existensen av aktörer med maritima habitus i maritimt 
kognitiva landskap. Ovan har exempelvis nämnts att det enligt Westerdahl i 
det maritima landskapet huserar fiskare och sjömän med ett specifikt mari-
timt habitus. Bryggorna mellan landskap och habitus som Westerdahl byg-
ger består av ”kognitiva landskap”, folktro, toponymer, ritualer osv. Men är 
inte arkeologi en forskning om människan snarare än en begreppsbildning? 
Har inte forskningen som syfte att i kontrast till begreppsbildning blottlägga 
de mekanismer som ger upphov till de fenomen vi studerar genom extensiv 
och intensiv forskning, dvs. avtäcka en reell historisk relevans (Danermark 
et al. 2003:53f)? Westerdahls senaste inspel som är en mycket omfångsrik 
genomgång av i stort sett hela hans forskning (Westerdahl 2014) innehåller 
följande passus, riktad åt kritiker mot begreppet ”maritim kultur”: 

Nyligen understryker David J. Stewart att spridda röster visserligen ifråga-
satt begreppet maritim kultur, eftersom ingen kulturell grupp torde ha varit 
totalt beroende av maritima resurser eller för delen oberoende av terrestrisk 
kultur och samhälle. Men både sjömän (som är hans studieobjekt) och fis-
kare är distinkta »folk groups,» med en tydligt särpräglat habitus som skiljer 
dem från andra grupper i samhället. Folklore, berättelser, sånger, sedvänjor, 
värderingar, ideal som självuppoffring och uttrycksmedlen för dessa an-
knyter ständigt till livet och dess villkor vid och på havet. Också i denna text 
kommer att antydas tillvaro för sådant längs Norrlandskusten, även om spå-
ren idag (ibland) är vaga. Det är möjligt eftersom uttrycken för maritim 
kultur är internationella till en grad som sällan är möjlig i terrestriskt präg-
lade samhällen (Westerdahl 2014:21f). 

Här är det tveksamt om Westerdahl till fullo har bemött kritiken. Det 
avgörande är kanske inte om en ”kultur” har varit helt eller bara delvis 
beroende av maritima resurser. Avgörande är snarare om ett landskap och 
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dess lämningar kan likställas med bärare av en kultur, maritima habitus 
eller ses producera kognitiva strukturer – och att det formas några distinkta 
folkgrupper i dessa landskap. I flera arbeten definierar Westerdahl explicit 
sin syn på den maritima kulturen. Det heter t.ex. att: 

Maritim kultur är en sammanfattande benämning för alla de tänkesätt, va-
nor, föremål, företeelser och handlingsmönster som är förknippade med ett 
liv vid havet. Den är med andra ord anpassade till ekologi och näringar vid 
stora vatten. Men den består sällan bara av det. Den vardagliga maritima 
kulturen har kanske mera med livsformen att göra, än med de yttre känne-
tecknen för den (Westerdahl 2003b:9). 

Men delade verkligen aktörerna vid havet under olika tider samma tänke-
sätt och vanor? Kulturen sitter ju i människan, inte i fisknätet. Ett kul-
turbegrepp som omfattar allt i ett rum normerar människorna utifrån 
rummet. Under medeltiden (som är fokus i hans arbete citerat ovan) fanns i 
Skandinaviens skärgårdar fiskare i form av t.ex. kustsamer, holländska val-
fångare, klosterbröder, skärkarlar, örlogshjältar, fiskande borgare, legohjon 
och kronans knektar städslade i fiskeri. Mer än hälften av alla landbor, tor-
pare och skattebönder fiskade också. Frälset ägnade sig åt en omfattande 
fiskeindustri och flottan hade sina egna fiskare. Hur kan man då tala om 
fiskare som en ”distinkt »folk group»” (Westerdahl 2014:21f) och via ”kog-
nitiva strukturer” och generella principer (exempelvis antagonism land–hav 
eller kosmologi) koppla ett habitus inom fisket till olika geografiska och 
arkeologiska lokaler på ett principiellt, även internationellt plan, dessutom 
överbryggande alla tider? Hur medieras ett sådant fiske-habitus aktörsgrup-
perna emellan, över millennier? Vid en genomlysning visar det sig att inte 
heller sjömän är eller var en distinkt grupp. Uppfattningen om en maritim 
särart delas dock av många och gäller då inte bara fiskare utan även sjömän. 
Kirby och Hinkkanen framställer denna problematiska uppfattning som att 
”the prevalent view from the land is that sailors constitute a highly distinc-
tive community, with its own language, dress, customs and habits. It is an 
oft-repeated cliché that the sea »is in their blood»” (Kirby & Hinkkanen 
2000:187). Enligt modern historisk forskning var istället sjömannens (och 
sjökvinnans!) roller föränderliga, i ett föränderligt maritimt samhälle. Som 
sjömän betraktat har således inte vikingar på plundringsfärd, hanseatiska 
köpmän, örlogsmatroser eller finska bondmoror i sin utrodd med kreaturen 
i skärgårdarna särskilt mycket kognitivt, kosmologiskt eller kulturellt gemen-
samt. Kanske borde man därmed våga ifrågasätta begreppet ”maritimt ha-
bitus”. Hur detta fysiska rum alltså skulle kunna likställas med eller ge upphov 
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till en mänsklig kultur, eller ens utgöra plats för en viss mänsklig kultur, är 
något oklart. 

En svaghet är nog i detta sammanhang att förespråkare för det maritima 
kulturlandskapet generaliserar begrepp och principer utan att med någon 
vetenskaplig frågeställning pröva dessa principer och begrepp mot någon 
empiri. Gör man en initial bedömning av vissa etablerade kategorier inom 
arkeologin kan man sätta vissa frågetecken kring deras tillämplighet som 
vetenskapliga episteme. Om öarnas labyrinter anlades enligt en maritim 
kosmologi, vilka av alla dessa aktörsgrupper uppräknade ovan anlade dem? 
Alla? Alla har ju uppenbarligen delaktiga i den ”maritima kulturen”. I syfte 
att definiera kategorier riskerar denna typ av forskning inte bara att hamna i 
en kulturell determinism (där ideologi, kultur och landskap kedjas ihop) 
utan även att resultera i en geografisk determinism, då landskapet formar 
kulturen. Exempelvis menar Westerdahl att näringslandskapet är den min-
sta skalan för transportzoner och att man där finner små områden med ge-
mensam tradition för småbåtsbyggen. Men han nämner också zoner för 
fjärrfiske eller jakt över väldiga ytor (säljakt). Sedan beskriver han trans-
portlandskapet med farledskorridorer, lastageplatser, sjömärken osv. (Wes-
terdahl 1996). Prövar man sådana begrepp mot arkeologisk eller textuell 
empiri går det att visa att dessa ”zoner” egentligen är överlappande och utan 
egentlig gräns. De utgör inget annat än olika aktörsgruppers rörelserymd 
eller nätverk, vilka dessutom är dynamiska, inte zonindelade, rumsligt defi-
nierbara eller utan historiska sammanhang. Hur skall man följaktligen 
använda dessa begrepp när man t.ex. studerar finska kustfiskares fjärrfiske 
och försäljning av fisk i Stockholm, eller åländska skärbönder som fraktade 
ved från Upplands och Björneborgs skärgårdar till den svenska huvud-
staden? Hur fångar man in vissa kustbor i Tjust som drev egen handel med 
fisk på tyska städer när andra i samma socknar fiskade för husbehov vid de 
lokala skären? Hur kan man forska i samhällelig förändring? Näringsland-
skapet har inga gränser eller någon skalnivå och näring är förstås reciprokt 
beroende av sociala förhållanden och markägande. Landskapet brukas av 
olika aktörer i överlappande rumsliga mönster sammanlänkat i komplice-
rade och varierande logistiska kedjor. Westerdahls begrepp ”maritim en-
klav” som via olika rumsligt varierande tekniska traditioner menas ringa in 
”kulturer” likställer åter igen kultur eller identitet med rum och i detta fallet 
även teknik. En identitetsbildande etnologisk enklav är en kulturell före-
teelse, inte en geografisk–teknisk, även om den ofta har geografiska lokus. 
Måste man verkligen tillhöra en viss kultur för att man benämner årtull 
med en viss term eller konstruerar den på ett visst sätt (som exempelvis hos 
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Sandström 1998)? Inom i synnerhet äldre etnologi var denna typ av forsk-
ning vanlig. 

Efter många års forskning gör även Westerdahl reflektionen att något 
maritimt kan vara svårt att avgränsa (Westerdahl 2008). Han kvarhåller 
dock termen maritim kultur och menar att den snarare skall ses som ett 
samlingsbegrepp under vilket multidisciplinära studier kan bedrivas, än att 
man skall dela upp ämnet och bedriva antingen arkeologi eller historisk 
forskning kring det maritima. Trots att han diskuterar begrepp som genus, 
identitet, habitus och mentalitet fortsätter han att göra sådana begrepp 
platsbundna på ett typologiskt eller geografiskt plan; vi har här följaktligen 
lastkajens kultur, en kustkultur och en större maritim kultur. Han presen-
terar även fortfarande generella rumsliga kategorier så som transportzoner 
och maritima enklaver, utan att definiera vilka tänkta aktörer han avser 
följer dessa gränser. Istället för att diskutera olika kulturella identiteter 
beskrivs en maritim kultur befolkad av personer vilka delar ett ”particular 
habitus of the maritime sphere” (Westerdahl 2008:203), men även genom 
dess geografiska kulturlandskap (vilket förstås ger ett cirkelresonemang), 
genom rituell mediering mellan ett antagonistiskt förhållande land–hav, en 
maritim kosmologi m.m. En utmaning med allt detta är förstås att precisera 
eller exemplifiera det vetenskapliga eller pedagogiska värdet med sådana 
begrepp, hur de lånar sig till en relevant forskning. Hur skall man t.ex. 
arkeologiskt använda begreppen transportzon eller maritimt habitus? Dessa 
begrepp kan bara vara meningsfulla inom de ramar som avses för deras 
definition. Först när begreppen används i forskning kring något mänskligt 
kan de alltså få en definition, avgränsning och innebörd.  

Kopplingen mellan habitus och landskap är alltså problematisk. Så som 
habitus har definierats inom sociologin avser termen delade tankar och för-
hållningssätt, social och vardaglig praktik, smak och åsikter, förmedlade och 
reproducerade i rutiniserade mänskliga nätverk och via övergripande nor-
merande, institutionella system (Bourdieu 1984, Bourdieu 1977:78f, 1990:53). 
Hur kan man då mena att samma habitus delas av t.ex. en vikingatida 
sjöfarare, en finsk bondmora, en hamnsjåare och en kustsame, att habitus 
förmedlas via landskapet? 

Även när man granskar de empiriska begreppen i de maritima kultur-
landskapsstudierna uppenbaras utmaningar med dessa generella begrepp 
som analytiska eller deskriptiva instrument. I vilket avseende är det t.ex. 
meningsfullt att skilja på skärgårdskapell, maritima kapell, fiskekapell, och 
kapell på öar (Westerdahl 2006b, 2012b:322f)? Är det inte kapellens roll och 
mening som bör studeras, i olika sammanhang, t.ex. katolskt och protestan-
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tiskt? Bör man inte förstå vad olika ”maritima kulturcentra” hade för be-
tydelse som faktiska specifika platser, inte teoretiska och generella platser 
inom en typologi? I vilket avseende kan vi dela in kusten i transportzoner när 
vi vet att samma och olika aktörsgrupper har nätverkat med olika avstånd och 
syften samtidigt? Och varför är sådana kategorier och begrepp meningsfulla 
att definiera? Utan att ta regionalitet, samhällelig kontext och tänkta aktörer i 
beaktan lämnar vi inte bara en arkeologi utan även en humanistisk vetenskap. 
Även Westerdahls försök att diskutera kognitiva och rituella eller kultiska 
landskap stöter på samma problem eftersom det måste finnas några aktörer 
som avses och förstås i ett visst sammanhang; vilka är det då t.ex. som be-
känner sig till en maritim kosmologi? Alla som fiskar? Seglar? Bor vid 
havet? Reser över havet? Vilka är sjöfolket som erfar en antagonism mellan 
land och hav (Westerdahl 2013:110f, Westerdahl 2011b)? 

Fyller man begreppen med innehåll framgår direkt att dessa aspekter 
kanske oftast inte är maritima, utan facetter, skärvor av olika mänskligheter. 
Till Westerdahls diskussioner om ”maritim övertro” (t.ex. Westerdahl 2005b) 
där vattenassociativa föreställningar såsom sjöjungfrur och noa-namn (ta-
buerade namn) sägs underbygga en maritim kultur eller kosmologi kan 
man på ett principiellt plan anmärka att tabuering förekommit inom alla 
landskap och verksamhetsområden. Inom kolning och tjärbränning fick 
t.ex. orden ”eld” och ”kol” inte användas under arbetet, utan istället ”värme” 
och ”det svarta”. Tjäran kallades med samma syfte ”olja” (Wahlfisk 1895:109). 
För Södermanlands del har observerats en direkt parallellitet mellan sko-
gens och havets övertro (ibid:103f). För att exemplifiera detta kan man åter-
ge följande observation angående folktro av etnologen Gunnar Olof Hyltén-
Cavallius: 

Trollens egentliga näringsfång är jakt och fiske. De råda öfver skogen och 
dess villebråd, öfver sjön och dess fiskar, samt öfver vädret och vinden. De 
kunna samla till sig skogsfogeln och villebrådet, likasom fisken i sjön, och 
ega vissa dem serskildt tillhöriga djur, trollharar, trolltuppar (tjädrar), skäll-
gäddor osv, hvilka ingen kan döda eller fånga, utan som alltid går fria. 
Gamla skyttar och fiskare söka derföre gerna ställa sig väl med skogsnufvan 
eller skogsrå’t, och med sjörå’t, för att få lycka vid jakt och fiske. Stundom 
får man äfven om nätterna se ett litet bloss fara över sjön; det är då »troll-
gubben som är ute och ljustrar». Ingen fiskare vågar då skjuta sitt ”skepp” 
ifrån land, och man väntar sig storm och oväder, liksom trollens uppen-
barelser gerna åtföljas av häftiga vindkast och dön och gny i luften (Hyltén-
Cavallius 1864-1868a:18). 
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Citatet ovan belyser tydligt att folklig tro i Norden inte var uppdelad mellan 
land och hav. Skogens och havens mytologi befolkades av ett oupplösligt 
Pantheon. För Södermanlands del finns en liknande beskrivning hos Wahl-
fisk (1895:103f), vilken knyter ihop sjörået, skogsjungfrun och trollen i 
skrock kring fisket. Flytande arketyper och associationer användes i otaliga 
omskrivningar i skiftande sammanhang. Det bärande är förstås att olika 
naturlandskap (berget, vattnet, skogen, jorden) har haft olika rådare, natur-
väsen (gällande UO se alltså Wahlfisk 1895:104–113), inte att landskapen 
bebotts av olika mänskliga kulturer (för Södemanlands del se Wahlfisk 
1895:104–113), inte att landskapen haft olika kultur. I detta avseende är det 
alltså samma ”kultur”, bara olika geografiska rekvisita med metafor kul-
turell semiotik. Föreställningarna är ofta modellerade på varandra. Den 
iakttagna antagonismen mellan manligt och kvinnligt i ett skärgårdsland-
skap, omnämnt ovan, har följaktligen även haft sin motsvarighet i terrestra 
landskap: Det betydde exempelvis i det inre av Småland otur för en man att 
möta en ensam gift kvinna på vägen när han var ute och gick (Frykman 
1993:82), något som skall jämföras med etnologiska uppteckningar som 
anger att en fiskare förr inte fick möta en kvinna på vägen när han gick ner 
till fiskebåten. Då fick han vända och gå hem igen (Magnusson 2012, Fryk-
man 1993:82). Likheten är förstås slående. Det blir enligt dessa exempel 
svårt att finna en särpräglad maritim kosmologi frikopplad från samhälle, 
tid och geografi utan människan inkorporerar olika meningsbärande iakt-
tagelser och förhållanden från sin omgivning. 

Problemet med dikotomin maritim och terrester arkeologi har tidigare 
belysts av Berg Tuddenham (2010) som menar att uppdelningen hotar att 
skapa forskningsmässiga skiljelinjer istället för att främja interdisciplinari-
tet. Med hans ord skulle man kunna ta hans kritik vidare och beteckna 
många abstrakta definitioner (enklaver, transportzoner, maritimt habitus, 
maritim kosmologi, maritima kulturlandskap osv.) som kvasi-objekt med 
tveksamma akademiska värden. Med Bourdieus ord är sådana begrepp och 
kategorier resultat av ”scholastic epistemocentrism” (Bourdieu 2000:50ff), 
effektfullt sammanfattat av Loïc Wacquant som att 

»scholastic epistemocentrism» leads one to overlook the embodied and 
embedded logic of practice by collapsing practical reason into theoretical 
reason and by confounding the detemporalized, totalizing view that one may 
gain of the world by standing outside of (and above) it with how it actually 
operates. In the order of ethics, it gives rise to an intellectualistic univer-
salism which forgets that reason is not given in the structure of mind or 
language but a historical invention permitted by the emergence of these 
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peculiar social microcosms that are fields of cultural production (Wacquant 
1999:277). 

En faktor som ligger bakom denna situation är förstås att förespråkarna för 
maritima kulturlandskap inte har problematiserat begreppet kultur. I den 
mån kultur är något mänskligt ligger det ju inte i landskapet utan i subjek-
tet. Det finns förstås många definitioner av kultur, men om man bygger en 
kulturteori på att studera landskapselement och mänskliga konstruktioner 
och sedan menar att kulturen består av dessa landskapselement och kon-
struktioner har man ju gått i cirkel. Det har redan tidigt poängterats att den 
instrumentella bilden av maritim kultur (verksamhet, objekt, funktion) som 
tidigast i ett arkeologiskt sammanhang framhävdes av Muckelroy (1978) och 
sedan av Westerdahl har fungerat politiskt och pedagogiskt, för att framhäva 
ämnet (Hunter 1994, Ford 2011). Men vilken är dess vetenskapliga relevans 
som analytiskt verktyg? Vad är den maritima kulturen och hur kan ett 
sådant begrepp användas för att förstå något utöver detta begrepp? 

Det går att göra en idéhistorisk förankring för denna instrumentella och 
objektifierade syn på kultur och landskap i äldre etnologi. Den äldre etno-
login förlitade sig på en essentialistisk kultursyn där ”folkets” kultur, med 
betoning på en forntida enhetskultur, kunde begripas genom att studera, 
typologisera och kartlägga dess materiella kultur. Den materiella kulturen 
tillsammans med grundläggande relationer till landskap och näringsfång 
sågs här som den viktiga analysdimensionen och avgörande för kulturens 
betydelse och gestaltning (Pettersson 2004). Westerdahl och även Norman 
har fortsatt denna forskning genom att kategorisera, objektifiera och kart-
lägga kulturella fenomen och på motsvarande sätt placerat dessa i relation 
till landskap och grundläggande mänskliga försörjningsmönster. Hos den 
tidiga etnologin liksom hos Westerdahl och Norman är det autentiska kul-
turelement, som via la longue durée står i fokus; en antikvarisk uppfattning 
om en homogen ursprungskultur. Sigurd Erixon skrev om denna tidiga 
etnologi att: 

Folklivsforskningen har att reda ut hur livet i verkligheten tett sig och ter sig 
för nordborna och särskilt svenskarna och försöker karakterisera dem i 
grupper och typer genom att studera deras beteenden, tänkesätt, utrustning, 
verktyg och produkter (Erixon 1946a:19). 

Westerdahl skriver i samma anda att: 
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Maritim kultur är en sammanfattande benämning för alla de tänkesätt, va-
nor, föremål, företeelser och handlingsmönster som är förknippade med ett 
liv vid havet. Den är med andra ord anpassade till ekologi och näringar vid 
stora vatten. Men den består sällan bara av det. Den vardagliga maritima 
kulturen har kanske mera med livsformen att göra, än med de yttre kän-
netecknen för den (Westerdahl 2003b:9). 

En sådan syn finns uttryckt som enhetlig tradition hos Norman som skriver 
att: 

Människan fann tidigt en rytm i vardagslivet som hon sedan följde i århun-
draden. Arbetet på den svenska gården har till exempel sett ut på samma vis 
i hundratals år. Jordbruket bedrevs enligt samma mönster, byns gemen-
samhetsarbeten följde samma rutiner och man vistades på utskärsfiskeläget 
under samma perioder av året” samt att ”man fångade samma typ av fisk 
med samma metoder under samma tider på året, århundrade efter århun-
drade. Man utnyttjade samma fiskeläge och bodde i samma typ av enkla 
bostäder (Norman 2012:21, 43). 

Hos den tidiga etnologin och folkloristiken liksom hos Westerdahl och 
Norman saknas all tanke på att studera processer, relationer, dynamik och 
förändring. Kartläggningen av urtypen (den maritima kulturen, fiskarbon-
den och fiskelokalen) står i fokus. En avgörande skillnad mellan den tidiga 
etnologin och Westerdahls arbeten är att han introducerar mentala och kog-
nitiva objekt in i analysen. Ofta görs det genom att hänvisa till äldre verk i 
folkloristik, en forskningsgren som inte heller tog hänsyn till några aktörs-
perspektiv eller någon historicitet utan precis som etnologin försökte ”sålla 
fram” kulturella urtyper genom kartläggning av traditionstyngda sägner, före-
ställningar osv. (jfr Ahola 2014:42). Westerdahl öppnar ändå dörren till en 
mer flerfacetterad variant av maritim kultur. Han menar t.ex. att: 

Vi har så att säga den geografiska aspekten, den geografiska underindelnin-
gen, att också ta ställning till. Om vi alltså skall söka pluraliteten, mångfal-
den, kan det vara lämpligt att använda begreppet maritimt kulturområde i 
stället för en enstaka maritim kultur. I varje fall av gränsdragning för ett spe-
cifikt maritimt kulturområde mot andra maritima kulturområden skall man 
finna ”särutvecklingen” (från vadå?) uttryckt i ekonomisk och social struk-
tur, i språkliga särdrag, båttyper, teknologi, speciella redskap, särskild folk-
lore, mentala föreställningar etc. Bara att det finns sådana tydliga drag måste 
uppfattas som ett uttryck för en specifik maritim kultur i området (Wester-
dahl 2003a). 
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Synbarligen hoppas han här vidga kulturanalysen genom en mer finmaskig 
hierarkisering av kulturen i landskapet, inte att hitta någon metod för att 
studera bredare samhälleliga, sociala, förhållanden eller förändring, sociala 
relationer eller att kritiskt granska de maritima narrativen. 

Även en postmodernt orienterad forskare kan lätt överutnyttja kate-
gorier och begrepp. Vid sidan av Christer Westerdahl är det i Sverige under 
de senaste åren bara Kristin Ilves som i något mer omfattande arbeten har 
försökt att arkeologiskt analysera någon aspekt av det maritima landskapet 
som inkluderar UO. I sin avhandling från 2012 problematiserar hon det 
hon kallar landningsplatser (”landing sites”), dvs. lokaler där man klivit av 
och på fartyg av olika slag (Ilves 2012, även Ilves 2011). Hon gör i sina arbe-
ten en förtjänstfull insats genom att utveckla synen på denna typ av maritim 
lokal och hon pekar ut olika verksamheter som förlagts dit, samt försöker 
ställa sig frågan om det finns en potential för den maritima mötesplatsens 
sociologi. Som kritik mot tidigare förenklad ”hamnarkeologi” fungerar en 
sådan diskussion (där det är kategorin ”hamn” hon kritiserar) men denna 
diskussion eller kritik mot en förenklad bild av hamnbegreppet är förstås 
inte ny (se t.ex. Cederlund 1979, Carlsson 2008, 2012). Ilves vill här se något 
gemensamt bakom landningsplatserna som mötesplatser och föreslår en 
generell metodik för analysen av dem: 

Landing sites, having been created for people using watercraft, constitute 
areas for interaction between humans and one special kind of place – the 
waterfront. Only on the waterfront is social interaction both on land and by 
watercraft made possible within one and the same zone. Therefore, I suggest 
that landing sites should be looked upon as contact zones – sites where 
movements and meetings are facilitated by the location. Based on this 
definition, which takes into account a diversity of cultural processes invol-
ved in landing, a model is presented as a tool for explaining the available 
archaeological data, as well as a framework to apply when studying water-
craft landing sites. Although there are differences among sites, the concep-
tual similarities override any differences in my opinion (Ilves 2012:224). 

En av de platser Ilves berör är sjökrogen på ön Ulvskär i Södertörns skär-
gård (Ilves 2011:19–22). Utan att analysera platsen vill hon här i enlighet 
med sin metodik se en sociologi i mötet mellan olika besökare vid öns 
sjökrog, något som till förstone kan ses som motiverat och nyskapande. 
Men är det verkligen så att den arkeologiska potentialen främst ligger i att 
kunna formulera en mötets sociologi? Eller är det inte snarare så att ämnet 
bättre lämpar sig för att förstå olika samhälleliga tilldragelser vid en specifik 
plats, i ett specifikt samhälle, och att genom den arkeologiska empirin och 
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analysen bättre kunna sätta verksamheter, sociala relationer och möten i 
större sammanhang? Om hon hade studerat det historiska materialet hade 
hon kunnat utgå från lokalens roll i de större sammanhangen; hamnen så 
som fiskehamn, godset Herrhamras maritima logistikcentrum, arbetsplats 
för landbor, tullstation för skepp destinerade Stockholm, som dykeridepå 
samt som stormaktstida militärbas (LMV Akt 01-tor-5, Generalstaben 
1937:149, Tham 1850:336f, Roque 1997, HRSH 1836:393, Preussisches 
Handelsarchiv 1861:388, Schultén 1806, Ljunggren 1855:8f, Fryxell 1902:35f, 
HRSH 1828a:41, Eriksson 1992, Hedenstierna 1950:166, Styffe 1884:449f, 
Öberg 1987:71ff, Myhrberg 2014, Stockholms Rådhus 1740, Sveriges Riks-
dag 1855:162, Landin et al. 2009:27f, Hammar 1994). Avgörande för det 
historiska nyttjandet och betydelsen av en sådan ”landningsplats” är  mark-
ägande (jfr Carlsson 1999) och reglering av olika verksamheter under privi-
legier och utan att förstå denna inramning och de specifika aktörsgrupperna 
verksamma vid lokalen blir sociologin famlande och tom. 

Allmogefiskarens rangliga brygga som beträds i enskildhet har förstås 
ingenting gemensamt med Siljalineterminalen eller det multietniska myllret 
på bryggorna i Birka. Mötets sociologi skiljer förstås principiellt inte en 
maritim mötesplats från någon annan mötesplats och handelsmötena på 
Birka har förstås föga parallellitet med tår- och alkoholdrypande farväl på 
Siljalineterminalen. Att använda termen sociologi utan att referera till 
sociologisk forskning eller diskutera hur sociologisk forskning skulle kunna 
användas vid landningsplatsen, och att underlåta att undersöka platsens 
historicitet ger ingen ny kunskap om vare sig platsen eller mötets betydel-
ser. Ulvskärs roll som fiskehamn, tullplats, sjökrog, arbetsplats eller örlogs-
hamn inspirerar istället analyser av olika specifika möten och relationer, 
inte konstruktionen av en maritim mötessociologi. 

När Ilves föreslår en landningsplatsernas sociologi fyller hon således 
platsen med en egen slags förförståelse, introducerar ett nytt begrepp och 
empirisk kategori (”landing site”) och gör då gemensam sak med Wester-
dahl när han exempelvis definierar den maritima kosmologin och ett mari-
timt habitus. Landningsplatsen som kategori är inte tillämplig, dvs. lånar sig 
inte till en relevant forskning och visas här vara lika tom eller överfull som 
alla andra av dessa begreppskonstruktioner (t.ex. transportzon, maritima 
kulturcentra, maritim kultur, maritimt habitus). Som paraplybegrepp har de 
föga förklaringspotential och ger föga metodologiska verktyg. De land-
ningsplatser Ilves laborerar med har sociologiska implikationer och en so-
cialarkeologisk potential inte ställt till någon slags landningsplatsbegrepp 
eller mötessociologi utan ställt till de vid platsen varande personernas iden-
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titet, relationer och verksamheter i termer av aktörernas mellanhavanden, 
vilka till någon del kan undersökas arkeologiskt och historiskt men aldrig 
kan reduceras till en allmän maritim mötesplatssociologi. Där finns lika lite 
att hämta som inom en ”maritim kultur”. 

Om sålunda typbegrepp som maritimkultur och typlokaler är problema-
tiska återstår att bestämma en mer mänsklig analysnivå. Ett förslag följer 
nedan. 

Ett avstamp i den kritiska realismen 
Den kritiska realismen är både en kunskaps- och vetenskapsfilosofi, kanske 
främst utvecklad av Roy Bashkar (t.ex. 2008, 2009, 2011), och en forsknings-
metodik som kan användas för att förklara samhället (Danermark et al. 
2002, 2003) där det finns goda möjligheter att fånga in olika sociala posi-
tioner, relationer och sociokulturell dynamik (Souza 2014). I detta arbete 
menar jag att för arkeologin nödvändiga ställningstaganden – både ontolo-
giska, epistemologiska och forskningsmetodologiska – finns hos den kri-
tiska realismen (Danermark et al. 2002, 2003). Denna metodik som den för-
klaras av Danermark et al. förkastar både positivismens reduktionistiska 
slutledningssätt och den extrema postmoderna relativismen. Istället hålls 
verkligheten för faktisk och vår kunskap om den som möjlig även om kun-
skapen, då den alltid formas i en historisk kontext genom sociokulturell 
mediering, alltid bör kritiseras och utvecklas vidare. Kausala samband för-
kastas och istället fokuseras på olika mekanismer som får saker att hända 
och krafter som uppkommer när saker händer. Verklighetens väv ses som 
en produkt av många samverkande mekanismer och krafter och där histo-
rien skapas av aktörsgrupper med olika position, incitament och agens; 
aktörsgrupper som befinner sig i en historiskt betingad position och genom 
sitt aktörskap elaborerar kulturer och strukturer både konservativt och 
transformativt genom sociokulturell interaktion enligt olika incitament, 
opportunt baserat på t.ex. cost-benefit eller konservativt genom socio-
kulturell rutinisering (Souza 2014), varför tankeskolan förstås relaterar till 
både Bourdieu och Giddens. 

Verkligheten och kunskapen om denna ses vidare, enligt författarna 
ovan, som stratifierade. För arkeologins del skulle en sammanfattning av 
detta kunna göras enligt följande: I det verkligas domän finns all potential, 
allt ”som pågår”, alla förhållanden som är verkliga men kanske inte är rea-
liserade vid en viss tid och plats. I det faktiskas domän uppträder under en 
tid och vid en plats det som faktiskt händer, utfallet av olika kombinationer 
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av mekanismer och krafter. I den empiriska domänen återfinns det som 
(arkeologiskt) kan iakttas och mätas, vilket alltså är en delmängd av det fak-
tiska. Man kan säga att verklighetens domän är den samhällsbild som 
arkeologin ofta försöker teckna. Det faktiskas domän är de förhållanden 
som fått en arkeologisk lokal att gestaltas på ett specifikt sätt och den empi-
riska domänen är de verksamheter och förhållanden som arkeologer kan 
teckna mer eller mindre direkt utifrån det mätbara. Arkeologiska hypoteser 
om gångna tiders sociala och ideologiska förhållanden bygger alltså på den 
empiriska domänen och sträcker sig in i det verkligas domän genom att ta 
ställning till vad empirin verkar säga om det faktiska, dvs. historiens utfall 
på en plats i en tid. Tolkningen försöker sedan avtäcka det verkligas domän; 
hur och varför det faktiska uttrycks i det empiriska. Redan här framstår det 
som angeläget att ifrågasätta vad en arkeologisk ”typ” (t.ex. ”tomtning”), en 
delmängd av den empiriska domänen, kan säga om verkligheten, och hur vi 
förlöser dess förmåga att tala till oss, att avslöja sin mening. 

Den kritiska realismen har även en kritisk aspekt. En grundsten i meto-
den består av att studera strukturella och kollektiva mekanismer och krafter 
med avseende på sociala förhållanden, exempelvis makt och genus. Genom 
att studera aktörsgrupper, incitament och sociokulturell elaborering menar 
t.ex. Roy Bhaskar att historien kan förstås som ett uttryck för olika gruppers 
självförverkligande och kulturella elaborering. En för arkeologin viktig 
aspekt är att den kritiska realismen ämnar överbrygga tankar om kulturen 
som struktur (culture-as-system) och som praktik (culture-as-practice) (Souza 
2014). Via en rik kontextualisering och ett fokus på aktörskap (agency) finns 
då en möjlighet att se kulturell dynamik och brist på sådan just utifrån det 
arkeologiska materialets diakrona och synkrona egenskaper. Det talas ibland 
om ett ”positon-practice system” som nedbrutet inom den arkeologiska 
forskningen inte blir något annat än teorier om vilka aktörsgrupper som 
agerat på en plats, vad som legat bakom deras verksamhet och vad de gjort 
där, och vad detta kan säga för något om sociokulturell rutin och transfor-
mation. Givet denna ansats står det klart att det även är motiverat att 
ifrågasätta enkla typkaraktärer och aktörsmodeller i samband med verksam-
het och arkeologiska lokaler. Detta betyder att arkeologin kanske snarare 
skulle bejaka sin platsspecifika brokighet och leta efter historiens aktörer 
istället för att försöka abstrahera bort dessa och bygga teoretiska schabloner. 

En utmaning för den kritiska realismen om den används inom arkeo-
login är att identifiera de aktörsgrupper och roller som historien skapas av. 
Denna utmaning är oerhört svår att bemöta med arkeologi eftersom 
kulturen enligt den kritiska realismen ofta ses som en slags ”total världsbild” 
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som inte får förväxlas med synlig eller empirisk social eller materiell prak-
tik. Dessutom kan man inte förvänta sig enkla kulturella sfärer med delade 
meningar (”a community of shared meanings”) utan det föreligger både 
kulturell/ideologisk heterogenitet och dynamik i de mänskliga kollektiven 
(Souza 2014, även Archer 1996). En möjlig framkomlig väg för arkeologisk 
forskning att nå aktörsgrupperna är att genom rik arkeologisk kontextuali-
sering försöka finna historiskt och kulturellt relevanta specifika identiteter 
(t.ex. ”roller”, ”yrken”, ”lokalsamhällen”) som kan misstänkas ha ett viktigt 
aktörskap, kulturella ”egenheter”, t.ex. specialiserad ekonomi, samhälleliga 
uttryck eller speciella relationer till andra. Genom att teckna sådana speci-
fika eller viktiga roller eller funktioner i historien kan man, givet en bredare 
historisk läsning, försöka förstå hur historien förändrats i enlighet med 
dessa gruppers verksamheter; genom deras position, interaktion och elabo-
rering, inflätat i olika nätverk. 

Med utgångspunkt i diskussionen ovan blir det viktigt att se de arkeolo-
giska lokalerna som resultat av generativa mekanismer, vilka konstitueras av 
och konstituerar övergripande emergenta krafter; samhällskonjunkturer, kul-
turella praktiker osv. Genomgående i arbetet fokuseras följaktligen på kollek-
tiva strategier och förändringar i aktörsnät, platsbruk, samhälle, klimat och 
ekologi. Ett av huvudresultaten av arbetet är således diskussionen om arkeolo-
giska möjligheter med att finna sådana sammanhang, mekanismer och krafter – 
och att arbeta med att finna olika roller och identiteter i skärgårdsrummet. 

Den kritiska realismen kan som forskningsmetodik forma en metateori 
som i sin tur vilar på att man undersöker mekanismer och ”emergenta kraf-
ter” med andra teorier, t.ex. lånade från postmodern teoribildning (”kritisk 
metodpluralism”, t.ex. Danermark et al. 2003:107). Kravet är då att dessa 
teorier bättre kan belysa och avtäcka olika förhållanden på ett relevant sätt. I 
linje med detta resulterar kommande tolkande avsnitt i en diskussion inom 
vilken visas hur olika teoretiska angreppssätt kan användas tillsammans 
inom ett kritiskt realistiskt tänkande för att dels bryta ner förenklade bilder 
av kulturer, aktörer och verksamheter, dels öppna upp för en synkretistisk 
metod som avser att bättre förstå aktörer, verksamheter, relationer och 
kulturella gestaltningar utifrån det maritima rummet med dess arkeologiska 
landskap. I detta arbete är alltså den föreslagna teoretiska synen ett resultat 
av den arkeo-historiska diskursen, inte en given förutsättning för den. 

De sociala, materiella och merkantila problemkomplexen som skisseras i 
tidigare arbete (Törnqvist 2019) underbygger de fallstudier gällande olika 
historiska aktörer (roller, nischer, identiteter) som utvecklas i denna volym. 
Huvudpoängen är förstås att varierade förutsättningar och uttryck hänger 
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ihop med förändringar i samhällsväven och därmed i ”den maritima kul-
turen”, dvs. skapar många olika ”kulturer”. Genom att ta tids- och platsspe-
cifika helhetsgrepp och nå dem från olika håll i en slags krysspejling kan en 
mycket varierande historia även för skärgårdarna och deras brukarskaror 
skönjas. Med utgångspunkt i fiskeplatser och tomtningar bringar arbetet 
följaktligen dessa lokaler i dialog med samhällstrender och kausala vävar 
med fokus på fiske och varierande skärgårdsbruk och söker då avtäcka 
ouppmärksammade eller okända historiska aktörer. 

Mellan vikingatid och medeltid 
Tomtningarna har daterats till vikingatid och medeltid och detta tidsspann, 
inom vilket skärgårdarna koloniseras och ett industriellt skärgårdsbruk ut-
vecklas, är innevarande studies fokus. Tiden mellan vikingatiden och me-
deltiden är särskilt problematisk ur ett arkeologiskt perspektiv eftersom 
glappet mellan text och ting kan upplevas som alldeles särskilt stort just när 
texterna träder in som källmaterial. En naturlig tendens inom den textlösa 
arkeologin är ofta en ganska ensartad, homogen tolkning av forntida för-
hållanden med långa duréer, återkommande symbolvärldar, stor geografisk 
koherens och en förändringsmodell för samhällssystem som i allt väsentligt 
kan reduceras till en stegvis komplexitetsökning, stegvis hierarkisering, 
specialisering, individualisering samt ”privatisering” och ”professionalise-
ring” av institutioner, resurser osv. Det finns faktiskt även i mycken samtida 
arkeologi en dold evolutionism med hart när teleologiska förtecken i bilden 
av ”då”, ”nu” och ”sedan”; en av tiden riktad pil eller vektor (exempelvis Li-
hammer 2007). Ett område där detta märks tydligt är övergången mellan 
mellersta järnålder och högmedeltid, ”mellan stam och stat”, ett problem-
komplex som ofta lånar linjära eller i alla fall stegvisa evolutionära drag för 
samhällsomvandlingar och statsbildning. 

Om man i detalj konsulterar det textuella materialet när det inträder i 
historien öppnas som kontrast Pandoras ask och det blir uppenbart vid stu-
dier av detta material hur komplicerad samhällsväven även under tidig me-
deltid var och hur snabbt förändringar kunde bölja fram och tillbaka. 
Texterna illustrerar även det svåra i att finna relevanta samhälleliga ut-
trycksformer i det arkeologiska materialet. När texterna exempelvis uppen-
barar en oerhörd social pluralitet under medeltiden i form av bland annat 
stubbekarlar, huskarlar och skogsfinnar – hur kan vi då försvara en bild av 
vikingatiden som bygger på en central odalbygd, familjehushåll och en 
ekonomisk utmark? Hur kan vi förfäkta en arkeologi byggd på arkeologiska 
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perioder omfattande flera hundra år när samhällsomstörtande verksam-
heter kunde ske flera gånger under en och samma generation? 

Just i skiftet mellan vikingatid och medeltid är det därför möjligt och 
motiverat att försöka ”sy ihop” ting och text, de arkeologiska resterna av 
praktiker med det narrativa kvarlåtenskapet från dåtidens språkrör och med 
dessa ledtrådar teckna korta, lokala, varierande berättelser. Särskilt viktigt 
blir den arkeologiska empirin då de skriftliga källorna i allt väsentligt teck-
nar en bild ”från ovan”, medan arkeologin i alla fall i teorin har en förmåga 
till en mer demokratisk historia tecknad ”underifrån”. Ting och text har ju 
sina olika tystnader (Andrén 1997:150ff). Just med tanke på detta sista är 
arkeologin relevant både som den skrivna historiens komplement, kontrast 
och kontrollinstans. Stämmer den historiska bilden? Finns det andra bilder 
att teckna utifrån det arkeologiska materialet eller utifrån en komparation 
av den totala empiriska kroppen? Kan teoribildning kring typiskt arkeolo-
giska frågor så som rumslighet och materialitet samt centrerade till faktiska 
platser och enskildheter via mänsklig praktik komplettera den mer generella 
skriftligt tecknade historien? Dessa frågor bildar avstamp för de interdisci-
plinära undersökningarna i föreliggande arbete, vilka enligt diskussionen 
ovan används föra att skissera olika aktörsrum. 

Mellan ting och text 
Eftersom ämnet ligger mellan historia och arkeologi och källorna är mycket 
få och magra uppstår med ens ett problem med att skapa en meningsfull 
tolkning. Här har jag valt att inspireras av Janken Myrdals genomgång av 
metoder och källkritik vid studiet av historiska förhållanden med bristfälliga 
källor (Myrdal 2007b, 2012:13–19), vilket fått mig att utgå från en källplu-
ralism i en interdisciplinär studie, där ledtrådsparadigmet (indirekta, oav-
siktliga indikatorer) används och ett sökande efter sällsynta belägg ingår, 
t.ex. det medeltida diplommaterialet, som i viss mån lånar sig till kvanti-
tativa studier (Franzén 2011). Här har en försiktig källkritik och en kvanti-
fiering av indicier och ledtrådar i tid och rum fått utgöra förklaringsvärdet i 
en multidisciplinär studie som lutar sig på en stor mängd grundforskning 
från olika håll. I synnerhet Myrdals diskussion om behovet av ett närmande 
i tid och rum, kontextualisering, aspektrikedom och en blandning av kvan-
titativa och kvalitativa diskussioner – med en hänsyftning till Ginzburgs 
”ledtrådar” (Ginzburg & Davin 1980) – har blivit en viktig utgångpunkt. 
Med ämnets forskningsmässiga, tematiska och empiriska bakgrund i arkeo-
login blir det naturligt att söka sannolika snarare än sanna konklusioner och 
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arbetet som helhet ställer snarare egentligen frågor än hävdar några precisa 
slutsatsers absoluta giltighet. Inom arkeologin är det ju även i större ut-
sträckning än inom historisk forskning vanligt med studier av enskildheter 
och fragmentarisk empiri. 

Om texter enligt diskussionen ovan kan bringas i dialog med arkeolo-
giska material kan de även tillsammans med det specifika arkeologiska 
materialet polemisera med skärgårdens ekonomiska arkeologi som i allt vä-
sentligt är en kulturgeografi av klassiskt snitt. Partikulära texter och mate-
riella lämningar går nämligen, som vi kommer att se, på tvärs mot en enkel 
funktionalistisk, evolutionär kulturgeografi. En arkeohistorisk analys av 
detta rum skulle kunna bli en parallell till Mats Widgrens försök till om-
tolkning och syntes av järnålderns klassiska ”ekologiska jordbruksarkeo-
logi” tillsammans med mer dramatisk arkeologisk empiri (Widgren 1998). 

Att arbeta med både ting och text har inte alltid varit någon självklarhet. 
Till viss del beror detta på de olika disciplinernas kunskapsdjup, krav på 
källkritik och med detta associerade svårigheter att arbeta över disciplin-
gränserna. Arkeologer har ofta varit dåliga på att tillägna sig det skriftliga 
materialet i all sin komplexitet och samtidigt hävdat det arkeologiska mate-
rialets objektivitet i motsats till de textuella, ofta litterära, källornas subjekti-
vitet. Historiker har merendels satt en egen agenda och placerat in arkeo-
logiska rön som illustration till de textuella källornas historia (Josefson 
2001). En av utgångspunkterna i föreliggande arbete är att vissa arkeologer 
har gjort likaledes i sina försök att förstå kustens förhistoria och historia 
(t.ex. Norman 1993a). 

Här måste vi hitta en interdisciplinaritet som nyttjar arkeologins och det 
skriftliga materialets olika skalnivåer och överbryggar deras respektive tysta 
”zoner” (Andrén 1997). Som komplement till att studera arkeologiska läm-
ningar lämpar sig då studiet av textuellt material för att komma närmare en 
förståelse för hur kusten och skärgårdsområdena har nyttjats under histo-
risk tid. Norman (2009:142) menar att det inte finns några skriftliga källor 
till fiskarens geografiska och sociala bakgrund innan senmedeltiden. Detta 
kan i viss mån ifrågasättas. I föreliggande arbete har i huvudsak använts 
med analysen samtida källor i form av medeltida lagar (t.ex. Larson 1935), 
krönikor (t.ex. Mortensen & Ekrem 2003), diplom (Franzén 2011), helgon-
legender (framförallt Sundström 1982), ekonomiska redogörelser (t.ex. Fritz 
& Odelman 1994), reseberättelser (t.ex. Major 1873, Orosius 1859) och det 
spretigare sagamaterialet och krönikorna från den norröna kultursfären 
(t.ex. Ekrem & Mortensen 2006). I synnerhet textuella källor som ramar in 
skärgårdsbruket i vidare sociala, ekonomiska, logistiska och aktörsmässiga 
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kontext är av intresse. Säkerligen har förbiseendet av sådana källor bidragit 
till synen på en lång durée av obruten och oförändrad skärgårdskultur. 

Norman (1993) tar upp en del textuella källor för att förstå utskärgårds-
bruk under medeltid, och, som det visar sig, även vikingatid. Ett problem 
med detta är att han inte försöker kontextualisera texterna kronologiskt 
eller rumsligt och att han i praktiken inte använder sig av med det arkeo-
logiska materialet samtida texter. Den överväldigande delen av texterna är 
efterreformatoriska. Det stora antalet tomtningar som härrör från perioden 
vendeltid – högmedeltid har inte fått textuell belysning eller inramning. Än 
mer problematiskt blir det när Pettersson (1995) tar etnologiska iakttagelser 
av 1800- eller till och med 1900-talets makrillfiske som relevant material för 
att tolka medeltidens tomtningar. Gör man en uttömmande analys av me-
deltidshistoria öppnas som kontrast ånyo Pandoras ask för arkeologin även 
för denna period och människorna bakom dessa lokaler framstår därmed 
som mycket oklara. 

Man bör förstås inte projicera textuella källor okritiskt eller lättvindigt på 
arkeologiska platser i landskapet tillbaka i tiden (ett lätt gjort missbruk av 
den retrogressiva analysmetoden). Antar man t.ex. att det förelåg säsongs-
fiske även under vikingatid på tomtningplatser och tar hög- eller post-
medeltida källor för att belysa detta kommer ju svaret att vara givet. Här 
kan vi istället använda arkeologisk empiri för att försöka se för vilka perio-
der och platser den textuellt beskrivna historien kan användas som hypotes. 
Avvikelser i arkeologisk empiri tecknar då en rik samhällelig schattering 
samt temporala och korologiska skiktningar som inte det ofta ensidiga 
medeltida textmaterialet fångar upp. 

Om nu de olika källmaterialen har sina olika tystnader har de även olika 
skalnivåer och geografiska skillnader. Där det arkeologiska materialet har 
svårt att t.ex. förklara sociala strategier kan det istället ge den magra tex-
tuella basen en empirisk rikedom; faktiska platser med tydligt när, var och 
hur. En apparent konflikt mellan olika källmaterial kan då belysa en kul-
turell och geografiska heterogenitet och komplexitet, med både lokala 
(arkeologiskt studerbara) och mer övergripande (textuellt studerbara) kom-
ponenter (Thurston 1997). Vi har dessutom bara fragmentariskt textuellt 
material från medeltiden. Ofta är den sociala och kulturella rutinen full-
ständigt odokumenterad. Det som lyser igenom i textuella källor är ofta 
brott mot rutinen; tvister, olagligheter, särintressens dragkamp och svall-
vågor från trauman i samhällskroppen. 

Ett problem vi har, förutom sedvanlig källkritik när det gäller historiskt 
material som berör vikingatid och ofta är författat ett par hundra år efter de 
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dokumenterade tilldragelserna, är att vi även har att göra med ett stort 
geografiskt rum. De allra flesta senvikingatida eller tidigmedeltida källorna 
från Norden tecknar händelser på Island, i Norge eller Danmark. Om nu de 
olika källmaterialen är ungefär samtida, hur närmar vi oss den geografiska – 
och genom detta delvis den kulturella – avvikelsen? Här finns inget lätt svar. 
Precis som vid tolkningen av arkeologiskt material i stort måste vi försöka 
navigera genom materialet och se skillnader utanför berättelsen som har 
hjälpt till att forma berättelsens innehåll och som vi måste ”översätta”. Ett 
givet exempel är skillnader i ekologi och ekonomi mellan t.ex. Island och 
östra Mellansveriges skärgårdar. Här måste man exempelvis försöka ”över-
sätta” valjakt till säljakt, och se vilka strukturer och förhållanden mellan 
människa, miljö och verksamheter som är möjliga att överföra eller som 
kan utgöra en komparativ fond. Forskningen antar då en slags multidisci-
plinär triangulering genom en komparativ etnohistoria. Förståelsefonden 
får då karaktären av en tidsanda, zeitgeist, med olika teknologiska, sociala, 
ekonomiska, kulturella och ideologiska inslag. Fonden är extremt viktig. 
Betydelsen hos t.ex. fisket på Island (där den utgjorde en huvudnäring) och 
i Mellansverige (där mer av underordnad betydelse) kan alltså inte likställas 
(Szabo 2008:72–75). När t.ex. tillgången på torkad fisk var ett tecken på 
rikedom hos en isländsk storman hade godsägarna i Sörmland helt andra 
uttryck för framgång och inflytande (jfr Vésteinsson 2005). 

I detta arbete avser jag att presentera en bild av skärgården och män-
niskans verksamheter längs kuster och på öarna framförallt under vikinga-
tid och in i senmedeltid där ting och text tillsammans får teckna en rumsligt 
och kronologiskt varierande bild av aktörer, verksamheter och sociala rela-
tioner. En utgångspunkt är att ting och text är olika rester av en koherent 
verklighet, där de olika källmaterialen belyser olika delar av samhället och 
att den ofta monumentala arkeologin tillsammans med de textuella källorna 
i stort tecknar ett ganska ensidigt förlopp ”ovanifrån”. Den lilla människans 
etnologi finns fossiliserad i arkeologins arbetslandskap och endast undan-
tagsvis mellan texternas hjältesagor, kungakrönikor och donationsbrev. 

Rent allmänt är förstås äldre historieskrivning mycket färgad av både 
nationalistisk vurm och en anakronistisk syn på framförallt tidigmedeltida 
och forntida samhällsförhållanden. I största möjliga mån har jag därför an-
vänt äldre källors referenser till primärlitteratur, där de fortfarande ofta är 
värdefulla, inte de i litteraturen förekommande tolkningarna. 
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Mellan skröna och fakta 
Att göra en generell bedömning av källvärdet hos historiska texter och 
sagamaterial är svårt. Det är uppenbart att man måste betrakta materialet 
som funktionellt betingade sociala produkter. Att exempelvis försöka dela 
upp historiska berättelser och lagtexter i kategorierna fiktion och dokumen-
tation låter sin inte göras. Lagtexterna är ju normativa och den faktiska 
verkligheten återspeglas endast delvis. Allt historiskt material kan och skall 
alltså ses som historiska verk; producerade i sin historicitet, med olika syf-
ten men alltid begripligt, meningsfullt, historiebärande. Då värderingen av 
källvärdet hos ett verk står och väger med forskarens egen historiesyn blir 
det uppenbart att det textuella materialet skall betraktas som ännu en form 
av argumentativa inlagor, vaga förslag kring antingen hur något var, eller 
hur något ansågs borde vara eller ha varit. Här får sagamaterialet utgöra en 
beskrivning av hur historiska folk konstruerade sin värld, ingöt mening i 
den och fyllde den med känslor. Materialet kommunicerar alltså alltid me-
ningsfullt, men oftast anakronistiskt, som palimpsest, då nedskrivning och 
omskrivningar har fogat olika tiders historiesyn till berättelsens form och 
innehåll (Boulhosa 2005:32ff) och brister i vår förförståelse gör att vi ofta 
går miste om stämningar, associationer och t.ex. betydelsen bakom ken-
ningar (Zilmer 2005:236ff). 

Historisk kunskap är således alltid indirekt, suggestiv, härledd och teck-
nar en sannolik bild. Genom att föra ihop källor från olika håll kan bilden 
av något gemensamt, en historisk situation, styrkas. En bild som sedan 
måste diskuteras, polemiseras och verifieras via t.ex. arkeologisk empiri 
(Vésteinsson 2005). En hel del även äldre texter kan anses ha tämligen högt 
källvärde. Exempelvis vill en studie av Rígsþula göra gällande att texten, 
både med tanke på den materiella kultur som presenteras, de teman som 
behandlas, den i texten sociala och normativa modus vivendi som har sina 
paralleller i framförallt irländska lagar och historieskrivning, med all sanno-
likhet ursprungligen härrör från 900-talet, tämligen oförvanskat nedteck-
nade under högmedeltiden (Amory 2001, Herschend 2005:28–33). Svaret 
på varför texten överlevde med endast mindre historiska anpassningar 
anses vara att den tidigt fick en folksagas status och spridning, något som 
förstås minskar risken för anpassning och förvrängning. Men Rígsþula är 
även en text som samtidigt är en fantastisk fiktion och en bitvis historiskt 
vederhäftig beskrivning av vissa vikingatida förhållanden. Att den över 
huvud taget överlevt i Codex Wormianus har förstås att göra med att den 
under högmedeltiden var salongsfähig i samhällets övre strata, varför den 
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just som överlevare återspeglar även högmedeltida samhällsförhållanden 
och ideal (Johansson 1998). 

Här har Ólafía Einarsdóttir (1995) visat att det inte är textens ålder, eller 
ens tiden mellan själva tilldragelsen och nedtecknandet, som är den största 
förvrängande faktorn utan fastmer författarens eller historietecknarens 
motiv till historievinkling eller falsifiering, vilket alltså föreslår ett rent dis-
kursanalytiskt förhållningssätt till texterna. Texter med officiell status och 
politiska motiv censurerades alltid av överheten. Texterna bär därmed alla 
på både historistisk tendens men även mening eroderad via recitation, 
omskrivning, översättning etc. och källvärdet är alltid svårt att uppskatta (jfr 
Ghosh 2011). Einarsdóttir håller i synnerhet traditioner och kollektivt med-
lade historier rent generellt för mer värda som historiska källor än episoder 
och förhållanden nedtecknade inom en viss smal politisk agenda. Mer 
jordnära meningsbärande detaljer kan alltså förmedlas friare än t.ex. poli-
tiska förhållanden. Och det är just mer jordnära förhållanden vi söker här, 
historiens maritima rekvisita och oglamorösa aktörer. 

Meningsbärande recitation av förhållanden som människan har att 
orientera sig efter (t.ex. sociala och geografiska) har förstås varit central i 
alla berättarkulturella samhällen. Här har Kyhlberg (2012) visat hur sega 
strukturer från vikingatid överlever långt in i medeltid. Detta inkluderar 
uppenbarligen med referens till Rígsþula även litterärt material. Därmed 
alltså inte sagt att mening och verklighet är eller har varit liktydiga. Nils 
Blomkvist (2005:170f) citerar Augustinus de Dacia när han menar att me-
deltida texter hade fyra dimensioner; den bokstavliga (manifesta, histo-
riska), den allegoriska (som spegel), den tropologiska (som moralisk lärdom) 
och anagoga (dess eskatologiska mening). Innevarande studie som efter-
söker en bättre rent etnografisk eller etnologisk kunskap om skärgårdsbruk 
har alltså att försöka filtrera fram den manifesta, osminkade historiska 
bilden, historiens rekvisita, i ett försök att minimera förvrängningar från 
moraliska, allegoriska och eskatologiska budskap. Analysen använder därför 
inte texters pejorativ, kvantitativa överdrifter eller skönmålning av personer 
eller tilldragelser. Av samma orsak bör inte studien heller lida så mycket av 
brist på insikt i texternas performativitet, metaforer (kenningar) eller vår 
brist på förförståelse (Zilmer 2005:236ff). 

Även legender kan tillmätas visst värde. Kollektiva legender behöver i 
traditionen vara möjliga att identifiera sig i. Med en allt för avvikande rekvi-
sita kan inte legenderna upplevas som meningsfulla. Kulturell rekvisita i 
sagamaterial måste därför kunna tillmätas någon slags historisk relevans, 
om än efter en försiktig sovring. Om vi då med viss förtröstan kan ta oss an 
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textuellt material för att teckna en diskbänksrealistisk historisk etnologi 
kvarstår problemet att föra detaljerna till rätt samhällssammanhang. Även 
om vi har undvikit de värsta anakronismerna och skönmålningarna är just 
exempelvis skiftena mellan senvikingatida storgods, medeltida landbor och 
senmedeltida slottsekonomier ganska avgörande. Med all sannolikhet kan vi 
dock betrakta det mesta i sagamaterialet som reflekterande vikingatida för-
hållanden eller samhällsformer under tidig medeltid, eftersom vi helt saknar 
högmedeltidens kyrklighet, feodal relationsproblematik, maktuttryck och 
agendor i sagamaterialets etnografiskt deskriptiva scenarier som ofta kretsar 
kring gårdstun, huskarlar och endemiska småstrider, ganska analogt med 
hur vikingatiden upplevs rent allmänt i Norden. 

Sammantaget menar jag här att vi kan nyttja samtliga beskrivningar av 
skärgårdsbruk vi finner i textuellt material, efter att ha försökt sålla bort 
främst förhållanden som tecknas inom smalare politiska agendor och 
genom att i texterna se kvalitativa relationer och förhållanden, inte lita till 
kvantitativa uppgifter. 

Att identifiera historiens kausala agenter 
För att bättre förstå tidigmedeltida eller forntida levnadsförhållanden före-
faller en socialt eller etnologiskt inriktad arkeologi lämplig. Genom att mer 
fullödigt diskutera verksamheter, identiteter och relationer i skärgårdarna 
även för skriftlösa perioder eller framförallt då vi ändå har visst, om än 
bristfälligt, skriftligt material till förfogande skulle en eventuell ”maritim 
kultur” och dess landskap, som mänskliga rum, bättre kunna förstås. En 
sådan arkeologi vilar dock på att det arkeologiska materialet ramas in i rätt 
tid, rum och sammanhang. En sådan arkeologi är även i behov av ett aktörs-
perspektiv, då t.ex. logistik, handel och relationen mellan kust och inland 
skall kunna förstås. 

Vi har ovan sett att både den existerande arkeologiska forskningen kring 
maritim kultur och skärgårdsekonomi/skärgårdskultur dock saknar tids- 
och aktörsperspektiv. Dessa båda dominerande forskningsinriktningar, som 
kanske kan betecknas ekonomisk kulturgeografi och ”naturgeografisk 
identitetsgeografi”, har alltså flera drag av generalisering, determinism och 
homeostasis. Som kontrast skulle en historiskt och geografiskt positionerad 
analys av sociala förhållanden, perspektiv på klass, grupp, genus och 
etnicitet vara givande. Genom att förena dessa antipoder av ekologisk och 
evolutionär determinism (Norman) med ideologisk och kulturell rumslig-
het (Westerdahl) och diskutera variationer mot bakgrund av olika teoribild-
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ningar och varierande samhälleliga kontext skulle forskningen därmed 
kanske kunna komma olika maritima kulturer, olika aktörer, deras närin-
gar, sociala relationer – och olika habitus – och deras betydelse för agrar-
bygden och historien, närmare. 

Det finns här några arbeten att utgå ifrån. Forskning och utbildning vid 
Södertörns högskola har sedan starten haft både mångkultur och regionen 
Östersjön/Östeuropa som centrala tema. I någon mån har detta även präglat 
det arkeologiska ämnet. År 2008 författade Kerstin Cassel sin Det gemen-
samma rummet. Migrationer, myter och möten (Cassel 2008). Här gör hon 
upp med ett antal centrala tema inom arkeologin så som etnicitet, migra-
tioner, kultur och ursprung. Genom att visa på dessa begrepps plasticitet 
illustrerar hon att samhället även under forntiden var mångkulturellt, frag-
menterat och dynamiskt. Hon visar bland annat med hjälp av exemplet 
skogsfinnarna hur arkeologiska entiteter så som en byggnadstradition kan 
föras in av invandrare och sedan hybridiseras med inhemska motsvarigheter. 

Cassel visar även att rummet har sin egen identitetsproblematik. Trans-
migrans exempelvis i form av invandring av hantverkare, rumslig differen-
tiering baserat på ”klass”, status eller ursprung samt en organisk differen-
tiering av identiteter och grupper via olika habitus, sociala funktioner och 
nätverksbildande är alla aspekter på relationer mellan ”kulturer”, rum och 
det arkeologiska materialet. Sådana ”enklavbilder” kan alltså ses i motsats 
till eller i relation till människans kommunikation och nätverkande som 
verkade åt andra hållet; att förena platser och identiteter i en kulturell 
hybridisering eller kreolisering. När det gäller den vikingatida och tidig-
medeltida expansionen i Atlanten och Nordsjön har denna under senare år 
ofta setts som en slags diaspora vilken resulterat i kulturell kreolisering, ofta 
med öar och kust som bas (t.ex. Mcdonald 2012, Ballin Smith 2007, Down-
ham 2012, 2014, 2015, Glørstad 2014, Edmonds 2014, Szabo 2012). 

Dessa tankesätt har jag valt att överföra till Östersjön. Transmigrans kan 
ju initialt väljas som en benämning på fjärrfisket över havet. Här ser vi 
direkt två kanske intuitivt motsatta men ändå länkade angreppssätt; att 
försöka se en rumsligt differentierad mångkultur i Östersjöområdet, eller se 
nätverk av olika gemenskaper (som hos Gustin 2008). Alldeles särskilt tyd-
ligt blir det i en skärgårdskontext. Om man antar att kulturgeografin defi-
nieras av olika ”kulturer” (maritima enklaver eller kulturgränser med Wes-
terdahls ord) sida vid sida, var går då den fysiska gränsen i ett skärgårdshav? 
Var Åland svenskt eller finskt? Detta är förstås en retorisk fråga. Cassel 
fokuserar även ett kapitel på mötesplatser. Just i en maritim kontext blir det 
mycket tydligt att hamnar och handelsplatser utgör den fysiska knut-
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punkten för olika sociala, ekonomiska, ideologiska och andra nätverk. Men 
vilka identiteter rörde sig på platserna? Mellan platserna? Vad hände när de 
olika agendorna eller kollektiva strategierna konvergerade i en punkt? 
Kanske vi kan betrakta en stor del av den historiska utvecklingen som en 
funktion av kulturell hybridisering vid sådana mötesplatser. Detta är i alla 
fall vad den tidsgeografiska skolan menar (Hägerstrand 1970:15ff). 

Vid sidan av dynamik och kreolisering kan vi även fundera en del över 
kulturens lokala karaktär och vår konstruktion av historiska kulturer. 
Baserat på pollendiagram som indikerar ett ganska intensivt markbruk och 
förekomsten av ett stort antal gravrösen från sen järnålder och tidig medel-
tid i finska skärgårdar (Tuovinen 2002) tycker sig Tuovinen (2011) se en 
rumslig zonering mellan en skärgårdsbefolkning och en inlandsbefolkning, 
med någon slags utbyte dem emellan, något som kan kritiseras eftersom det 
saknas tecken på regelrätt bebyggelse i skärgårdarna från denna tid (Asp-
lund 2008:13ff). Frågan kvarstår dock: Vilka begravdes i kuströsena och 
vilka avsatte intensiva spår av odling som kan ses i pollendiagrammen från 
sen vikingatid och tidigaste medeltid i Finlands södra kustzon (Alenius et 
al. 2014)? Fanns det olika kulturer sida vid sida? Tuovinen (2002) visar att 
äldre maritima rösen orienterades inåt land medan den sena järnålderns 
och tidiga medeltidens rösen orienterade sig utåt vattnet. En kognitiv, 
emotiv eller mytologisk koppling till havet gör sig alltså troligtvis förmärkt 
under rösebyggandets senare perioder. Fanns det en maritimt orienterad 
kultur som föredrog begravningar i skärgårdarna framför gårdsgravfälten? 
Brukades öarna av någon speciell yrkeskategori eller etnisk grupp? Missar vi 
hela befolkningssegment när vi främst forskar kring gårdstun och gårds-
gravfält och projicerar ut postmedeltida bönder i vikingatidens skärgårds-
hav? För Danmarks del har Grethe Bukkemoen konstaterat att det finns ett 
antal kustgravar från järnålder, vilka hon menar markerar ”samfunnets 
fruktbarhet i elementenes vold” (Bukkemoen 2007:234ff). Även längs Sve-
riges kuster finns stensättningar och rösen på höjdnivåer som anger att 
gravarna är från vikingatid eller till och med tidig medeltid. Traditionellt 
har det ansetts att det generellt sett rör sig om begravda sjömän (Westerdahl 
2012a). I ljuset av gravarnas talrikhet (flera tusen lokaler) framförallt längs 
Norrlandskusten och i Finlands skärgårdar – ofta långt bort från farlederna 
– är detta synsätt förstås en orimlighet som heltäckande förklaring. Vilka 
valde då att begrava sina döda i elementens våld? Svårligen kan man tänka 
sig ett större avsteg från agrarbygdens odalsgeografi eller bruket av den 
kristligt helgade kyrkogården inom den katolska sockengemenskapen. 
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I Sverige har några få uppmärksammat problemet med en okänd kust-
kultur (t.ex. Rathje 2001) och Per Ramqvist har vågat använda sig av be-
greppet ”kväner” för att peka på denna intressanta och komplicerade situa-
tion längs Norrlandskusten (Ramqvist 2012). För Ålands del har det disku-
terats hur denna korsväg mellan norrönt och finskt på något sätt skapat 
hybrididentiteter under vikingatid och medeltid (Ahola et al. 2014). Be-
traktar vi svenskt skärgårdsbruk under medeltid framgår det direkt av land-
skapshandlingar, skattehandlingar, privilegiebrev och medeltidsdiplom att 
det har funnits olika aktörer i skärgårdarna med sinsemellan olika sociala 
relationer. Detta visar på behovet av att relativisera ”typkaraktärer” och 
påkallar behovet av en socialt mer relevant arkeologi kring detta rum. 

Närbesläktat med diskussionen om en eventuell zonering av näringar 
och kultur i finska eller svenska skärgårdar (Tuovinen 2011) är relationen 
mellan centralplats och omland. Den arkeologiska forskningen har länge 
sysslat ganska oreflekterat med ”kultplatser” eller vikingatida handel vid 
centrala orter som Birka och Hedeby. Men hur såg egentligen relationen ut 
mellan människorna på dessa platser och människor i deras omland? Vilka 
möttes för kult, hur samlades handelsplatsens råvaror in, var producerades 
de, vilka olika identiteter möttes på dessa platser (jfr Callmer 2007)? Här 
har Hillerdals diskussion om dels invånarna i Birka, dels väringarna i Ryss-
land och ”svenskbygden” på Runö i Estland fått utgöra inspiration till per-
spektivförskjutning och identitetsupplösning. För det är ju så att vi auto-
matiskt tolkar in vår egen tid och använder kulturella klichéer när vi ”befol-
kar” forntiden (Hillerdal 2009). Likafullt var den faktiska forntiden oerhört 
komplex där landskapet befolkades av skiftande grupper med både självpå-
tagen och tillskriven identitet. Att t.ex. utreda ”kvänerfrågan” eller den ”sven-
ska kolonisationen” av Finland eller Estland under framförallt sen vikingatid 
och tidig medeltid (Markus 2004) baserat på historia eller etnologi har visat 
sig mycket svårt (för Runö jfr t.ex. Klein 1924, Hillerdal 2009). Kan en nog-
grann arkeologi i skärgårdshaven hjälpa till att nyansera sådana problem-
komplex? 

Vid sidan av stora kult- och handelsplatser (Cassel [2008] nämner som 
multifunktionella handelsplatser Gudme, Stora Karlsö och Helgö) som för-
stås är oerhört intressanta och i många fall outforskade, antyds det i skrift-
liga källor en stor mängd små mellanplatser, där olika identiteter, intresse-
sfärer och agendor strålat samman; ofta socialt och geografiskt marginali-
serade, någon gång oreglerade och omtvistade, i det arkeologiska materialet 
ännu så länge i stort sett osynliga. I vissa fall har vi några tecken på att de 
måste finnas, de ”små” platserna och deras udda karaktärer: Vilka byggde 
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kustens labyrinter och hur umgicks de med resten av bygden? Hur övergick 
ett mellansvenskt norrönt samhälle i något norrländskt, kvänskt eller sa-
miskt; kulturell och geografiskt? Hur och var verkade gårdfarihandlarna, 
resandefolken och kusttattarna? Hur och var bedrev man landsköp av mari-
tima produkter och vilken betydelse hade detta för det vidare samhället? 

För att arbeta med sådana frågor måste vi söka principiella utgångs-
punkter. Vi måste hitta en frågeställning och ett källmaterial som är möjligt 
att utforska med dessa tankar i bakhuvudet. Valet i detta fall har fallit på en 
kategori av fornlämningar som redan till viss del har undersökts, men 
kanske inte förståtts tillräckligt. Kategorin i fråga är ”tomtningar”, i prak-
tiken tolkade som ”fiskelägen”, ute i skärgårdshaven. Är de verkligen rester-
na efter medeltida (och numera erkänt vikingatida) säsongsfiske (Norman 
2012)? Om dessa lokalers lämningar utgjorde skärgårdens byggnader under 
den aktuella perioden, var idkade man landsköp, var låg man i överfall och 
var bad man till gudarna? Var bodde och arbetade de egendomslösa klabbe-
sittarna, var byggdes skeppen och var rörde sig skärgårdarnas alla rotlösa 
besökare; gårdfarihandlande ryssar, fjärrfiskare och kylfingar? Hur såg skär-
gårdens fäbodar och pionjärbebyggelse ut? 

Av det ovan sagda framstår det som rimligt att anta att skärgårdens öar 
kan presentera en annorlunda historia än den agrara centralplatsen, och att 
skärgårdsrummet inte bör tolkas som ett maritimt annex till agrarbygden. 
Det förefaller även angeläget att föra in tid, regionalitet, förändring och hete-
rogenitet i analysen. Det är även angeläget att försöka komplettera eller 
kontrastera historisk forskning, inte bara illustrera redan kända förhållanden. 
Om man försöker ge sig på att definiera maritima kulturer (eller ideologier, 
mentaliteter och habitus) är det även angeläget att försöka begripa sig på hur 
sådana identiteter (mänskliga grupper, etnicitet, yrken, nätverk) har tagit 
plats i landskapet, på platserna, och att alltså i slutänden skapa en kulturgeo-
grafi i kustbandet med aktörer, ekonomier, ideologier och sociala relationer 
inskrivet i ett dynamiskt och mångskiftande samhällssammanhang och land-
skap, inte endast beskriva statiska begrepp, kategorier, modeller och långa 
duréer som ett appendix till den agrara kulturgeografin. 

Genom att på liknande sätt som i tidigare arbete (där framförallt be-
greppen ”tomtning” och ”utskärsfiske” behandlades, se Törnqvist 2019) lösa 
upp begrepp så som ”maritim kultur” och ”fiskarbonde”, och genom detta 
försöka se skiftande aktörskap, verksamheter, agendor och konjunkturer i 
skärgårdarna kan man förhoppningsvis komma närmare ett mångfacetterat 
och hittills i stort sett okänt geografiskt rum. Som mellanplats har detta rum 
en oerhört viktig roll att fylla i den arkeologiska diskursen; handel, utbyte, 
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marginalisering, konflikter, utmaningar, utsatthet, undandragenhet och 
dennas motsats möten och hybridisering bör till del ha skett på mellanplat-
ser i detta rum. Rotat i faktisk empiri kan vi så via platsspecifika under-
sökningar mot en mer gemensam samhällelig fond upptäcka andra nyanser 
av forntiden än vad den agrara centralbygdens arkeologi kan teckna. Sam-
mantaget söker vi här efter mer mänskliga rum genom att upptäcka agen-
ternas landskap. 

Att närma sig agenternas landskap 
I det arbete som ledde fram till denna bok (Törnqvist 2019) görs en omfat-
tande idé- och metodutveckling med sin grund i kritisk realism och metod-
pluralism. De sociala, materiella och merkantila problemkomplex som skis-
serades i detta förberedande arbete underbygger därmed de fallstudier som 
utvecklas i innevarande volym. Huvudpoängen är förstås att varierade för-
utsättningar och uttryck hänger ihop med förändringar i samhällsväven och 
därmed i ”den maritima kulturen”. Genom att ta tids- och platsspecifika hel-
hetsgrepp och nå dem från olika håll i en slags krysspejling kan en mycket 
varierande historia även för skärgårdarna och deras brukarskaror skönjas. 
Med utgångspunkt i tomtningarna bringar arbetet följaktligen dessa lokaler 
i dialog med samhällstrender och kausala vävar med fokus på fiske och 
varierande skärgårdsbruk. 

Denna boks fallstudier omfattar vissa öar, flertalet i Sörmlands skärgård, 
för vilka det här menas vara viktigt att se ön som en sammanhängande hel-
het, där platserna får olika betydelse i förhållanden till olika kollektiva eller 
individuella motiv. En uppgift för denna avhandling är att upptäcka en möjlig 
logik baserad på landskapet och platsens egenskaper, där den sociala situa-
tionen och den faktiska verksamheten till viss del går att uttolka och göras 
begriplig och trovärdig, givet hur man kan uppfatta platsen i landskapet. 

I denna studie förekommer därför två fallstudier som överbryggar glap-
pet mellan arkeologi, kulturgeografi och fenomenologisk platsanalys. Detta 
gör den genom metoderna ”comparative site performance characteristics” – 
nedan benämnt platsprestanda – samt landmärkesanalys. Termen site per-
formance characteristics avser egenskaper hos en plats som gör denna läm-
pad för någon specifik aktivitet. Egenskaperna kan exempelvis inkludera 
orientering, utsikt, ljudbild, tillgänglighet och avstånd. Begreppet introdu-
cerades av Schiffer och Skibo (1997) i syfte att bättre förklara vissa sprid-
ningsmönster hos artefakter. Teorin har senare använts och utvecklats i en 
uppsats av Zedeño (2000) i vilken hon undersöker hur människor bygger 
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sociala miljöer och ianspråktar naturen. Vanligtvis associeras en uppbyggd 
miljö med en modifiering av naturen, vilket resulterar i t.ex. hus och monu-
ment. Denna analysram är dock inte lämplig för människor som bygger sin 
sociala miljö runt naturliga resurser, såsom en dynamisk havsmiljö och 
landformer. Därför föreslår Zedeño ett alternativt synsätt, varvid begreppet 
landmärken (”landmarks”), införs (Zedeño 2000, Zedeño et al. 1997). 

Ett landmärke är en plats som har blivit en relevant kategori inom den 
materiella kulturen genom mänskliga handlingar. Ett landmärke kan inne-
fatta naturliga egenskaper såsom klippformationer eller mänskligt modi-
fierade egenskaper, t.ex. ett monument. Landmärket är relevant som ett 
stycke historia, där platsens med dess förutsättningar, mänskliga syften och 
arbetsmetoder smälter samman. Till exempel kan ett landmärke börja som 
en fiskeplats. Över tid blir det också en plats för minnet av platsanvändning, 
och övergår från space till place, dvs. från rum och funktion till lokal för 
social och kulturell betydelse och verkan (jfr Lefebvre 1991). Av den anled-
ningen har ett landmärke en roll som innefattar flera funktioner, vilka 
inkluderar händelser och minnen av episodisk, rituell, ekonomisk och social 
natur. Denna s.k. placemaking är nödvändig i ett berättarkulturellt samhälle 
(Coote 2011:59f, Kyhlberg 2012:35ff). Platsens egenskaper, biografi och 
”prestanda” måste förstås om vi skall förstå hur sociala miljöer växer fram 
ur naturliga platser (Zedeño 2000:98), inte som lagbundenhet utan som vad 
jag har kallat kausala argument, en suggestion baserad på bland annat 
possibilism, opportunism och habituerad, social rutin, inom den kritiska 
realismen benämnd strategisk vägledning (Danermark et al. 2003:143). 

En landmärkesanalys omfattar identifiering av formella egenskaper och 
prestanda hos en plats, i syfte att utvärdera dess potential för att locka män-
niskor att bedriva viss verksamhet där. Vidare omfattar analysen studier av 
interaktioner och aktiviteter som förvandlat platsen till ett landmärke (Ze-
deño 2000). Landmärken skapas i enlighet med det som Whitridge (2004) 
kallar ”ongoing histories of place-making”, en genomlevd, förkroppsligad, 
biografisk geografi. Denna biografiska geografi påminner om resoneman-
gen som Mats Mogren med referens till bland andra Richard Bradley för om 
kognitiv kontroll och rummets temporalitet; om att människor genom 
minnen och associationer gör rummet begripligt så att t.ex. verksamhet i 
utmarken har kommit att återupptas eftersom någon tidigare varit i detta 
rum; rummet verkar ”prestera” för olika ändamål (Mogren 2001). Vi kan på 
öarna alltså ha ett återbruk utan kontinuitet, men med en traderad upp-
fattning om rummets prestanda, något som förstås har påverkat även skär-
gårdarnas platsnamnsbildning (jfr Strid 1999). 
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Motiveringen till valet av denna metodik i arbetets fallstudier baseras på 
två förhållanden. Dels utgör bebyggelse och platsanvändning i ytterskär-
gårdarna temporära etableringar med något uttänkt syfte snarare än bo-
platser och livsrum för en dominerande del av en brukargrupps sociala och 
kulturella spektrum med familj, tradition och kontinuitet (som i fallet odal 
och inägomark), och som sådana blir skärgårdarnas karaktär tongivande för 
verksamheter där. Dels är det fysiska maritima rummet kraftigt påverkat 
och utsatt av vädrets och klimatets mer extrema verkningar (framförallt 
vind och vattenvågor men även havsis och brist på t.ex. färskvatten och 
bränsle), varför en anpassning av mänsklig aktivitet till rådande fysiska 
omständigheter alltid är en framträdande formerande faktor i kulturgeo-
grafin vid kusten och på öarna. Platsernas prestanda för olika verksamheter 
är alltså helt avgörande för aktiviteterna där. Praktiskt realiseras metodiken 
genom att använda geografiska informationssystem, GIS, för att rekon-
struera det historiska landskapet och ”erfara” det ur olika konkreta syn-
vinklar (jfr Rennell 2012). Här är det viktigt att förstå att även det vardag-
liga, inte bara det ”rituella” eller ”monumentala” landskapet, kan studeras 
med GIS (Rennell 2009). I en fallstudie förlitar sig den här använda meto-
den på enkla redskap från space syntax (Meilinger 2008) för att dessutom 
hitta rationella rörelseaxlar över landskapet; en rörelsens riktadhet mellan 
olika landmärken, särskilt lämplig i skärgårdarnas navigationslandskap. 

Plats och landskap har inom arkeologin främst utvecklats som erfaren-
hetsfenomen ifrån den postprocessuella teoribildningens kritik av positivis-
tiska, processuella eller oreflekterade karteringar och slutsatser. På senare år 
har landskap, som en del av den materiella kulturen, begripliggjorts inte 
som ett externt fenomen i ett kartesiskt rum utan som ett subjektivt feno-
men integralt med olika facetter av samhället, både konstruerat av och del i 
att konstruera sociala handlingar. Om vi följer Jesús Monsterin (2008) kan 
vi här sammanföra platsens praktiska rationalitet (mekanistiska performa-
tivitet) med dess teoretiska rationalitet (betydelse i kognitiva-emotiva-
sociala sammanhang), alltså en artikulering av Zedeños landmärken i olika 
possibilistiska ”argument”, synliga egenskaper och sakförhållanden. Denna 
rationalitet som även gäller i synbarligen irrationella sfärer så som kult och 
föreställningsvärld är för övrigt en grundsten i fenomenologiska tolkningar 
av platser (t.ex. Tilley & Bennett 2001, 2004) men är svåravkodad då 
rationaliteten bygger på en för oss ofta okänd estetik, semiotik och kulturell 
kontext. Enklare uttryckt: Platser bär på egenskaper som ger både praktisk 
och teoretisk funktionell vägledning, formar individuella och kollektiva 
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strategier, och det blir då i detta fall viktigt att försöka identifiera öns olika 
funktioner, konkret praktiska och abstrakt mentala, sida vid sida. 

På den skalnivå där aktörer engagerar sig utvecklas mening i dialogen 
mellan landskap, individ och kollektiv, i aktivt platsbruk. Detta är en situe-
rad ansats, vilken leder till fenomenologiska filosofer så som Merleu-Ponty 
och Heidegger när det gäller att förstå relationen mellan plats, verksamhet, 
uppfattning och identitet. Här är även termen ”dwelling” från Bourdieus 
theory of practice (1977) relevant för att studera platsbruk och dess psyko-
logi. Detta i kombination med Hägerstrands tidsgeografi (2009) och Latours 
aktörs-nätverksteori (ANT) skapar ett fokus där tiden och rummet kan ses 
som punkter i en interaktionistisk geografi, platserna kan ses som relaterade 
från-platser eller gemensamma till-platser där den sociala rutinen upprepas 
och identitet och habitus gestaltas, i sociala och betydelsemässiga nätverk i 
rekursiv reciprocitet: Platsbruk inte bara förutsätter utan förstärker även 
identitet i en ”logic of practice”, och en ”duality of structure”, med Giddens 
(1984) terminologi. 

Här är platsen som punkt i det mänskliga nätverket avgörande som 
social arena eller isolerad asocial dito. Erfarenheten och engagemanget på 
platsen kan ses som länkad till rörelse mellan platser, i tiden. Den fysiska 
verkligheten blir då viktig på en lokal nivå för att ”rama in” eller möjliggöra 
olika verksamheter. Platsernas egenskaper, prestanda, utgör även den kog-
nitiva fonden som skänker platsen en naturnära, estetisk och ideologisk 
mening. Detta betyder att arkeologi måste ske lokalt och att stor försiktighet 
skall iakttas vid användande av spridningskartor eller tolkning av arkeo-
logiska typlokaler. Här är alltså den avgörande skillnaden mellan Wester-
dahl och Mosterin att den senare menar att landskapet befinner sig i olika 
dialog med olika brukare, inte underbygger en viss kognitiv eller mytologisk 
struktur. Den fenomenologiska rationaliteten är historiskt och sociokultu-
rellt betingad. 

Viktigt är således att inte bara studera rituella, monumentala eller på 
annat sätt speciella landskap. Identitet och kultur förstås inte utan att 
begripa de vardagliga landskapen, som i lika hög grad som andra landskap 
är del av den egna identiteten (jfr Altenberg 2003). Vardagliga landskap är 
även aktiva i att forma kosmologi, trossystem, sociala relationer och iden-
titeter. I detta sammanhang kan Westerdahls ”maritima kosmologi” komma 
in som specifik kulturell semiotik, snarare än en generell kultur i sig. Vi 
måste då erkänna att det inte föreligger några enkla skott mellan rituella och 
vardagliga landskap och att detta kan nås analytiskt (se t.ex. von Hackwitz 
& Lindholm 2015). Bourdieus habitus och Preds (1985, 1990) analyser av 
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socialt och tidsligt betingade platsbruk blir viktiga verktyg för att förstå t.ex. 
marginaliserade gruppers mobilitet eller vardagliga, mindre framträdande 
sysslor, omsatt i en vikingatida eller medeltida social kontext (se t.ex. Berg 
2003:21ff för ett försök). Här ser vi att vardagliga struktureringsprocesser 
genom daglig praktik inom plats och nätverk i landskapet är samhällets 
själva klister. Genom att komma närmare erfarenheten av dessa platser och 
där spåra hur sociala positioner och vardagliga göromål gestaltas kommer vi 
närmare i att förstå olika gruppers praktik. Fenomenologiskt kan man indi-
rekt (genom ett närmande och rekonstruktion) försöka uppleva landskapets 
karaktär (t.ex. visuella egenskaper, tillgänglighet, marginalitet eller centra-
litet) och genom en arkeologisk diskurs relatera detta till olika lämningar 
och tolkningar. 

Landskapets karaktär kan analyseras med GIS. Traditionellt har GIS an-
vänts framförallt för att studera visuella egenskaper hos landskapet, efter-
som tillgängliga analytiska verktyg för detta var för handen. Detta har ver-
kat begränsande på tolkningar och landskapsuppfattning (Hacigüzeller 
2012). Med mer utvecklade metoder kan fler av de iakttagbara egenskaper-
na i landskapet analyseras och presenteras som tolkningsunderlag. Målet 
blir då att via formella metoder presentera olika ”argument” eller ”erfaren-
hetsunderlag” hos landskapet (t.ex. brant, blött, gömt, kargt) som kan ut-
göra inlagor till att förstå människors taskscape, platsbruk eller bruksplatser 
genom en possibilistisk och kontextuellt belyst argumentation. Genom att 
presentera hela landskapsavsnittets egenskaper i en relativ skala undviker vi 
i någon mån godtycke och spekulativt tillskrivna egenskaper (för kritik se 
Barrett & Ko 2009). Metoden har alltså en fenomenologisk ansats med 
utgångspunkt i formell analys. De formella analyserna består här av en illu-
stration av framförallt topografisk prominens, vindexponering, exponering 
för havsvågor, landskapets slutenhet m.m. Tolkningen sker sedan bland 
annat genom en komparativ platsprestandaanalys och diskussion om land-
märken. Resultatet blir en uppskattning av vad landskapets olika delar före-
slår för betraktaren i termer av lämplighet för olika verksamheter, dvs. feno-
menologisk rationalitet. Inom ANT, ”Actor-Network Theory” (Latour 2005), 
skulle platserna med avseende på deras för människans meningsfulla egen-
skaper, prestanda, betecknas aktanter. Genom den kritiska realismen bär 
platser i detta sammanhang på emergenta krafter via sin possibilism som 
ger aktörerna ”strategisk vägledning” i sina ”projekt” som i synnerhet vilar 
på positionsintressen och kulturell elaborering visavi möjlighetskostnader 
(Danermark et al. 2003:143–146). 



I. FOTSPÅR I SANDEN  

 65 

En analys av formella egenskaper måste sedan kompletteras med infor-
mella iakttagelser och andra arkeologiska eller historiska data för att begrip-
liggöra, via hur platserna var konstituerade, vilka verksamheter som kan ha 
bedrivits på olika platser (platsprestanda) i relation till olika rumsuppfatt-
ningar (t.ex. Popa & Knitter 2015) och sociala gestaltningar påverkade av 
dessa uppfattningar. Målet är att med bättre underlag kunna laborera med 
rekonstruktionen av olika sociala taskscape. Här måste förstås den formella 
analysen kombineras med faktiska besök på platsen. 

Försök till enkel modellering utifrån GIS-analyser har som ovan antytts 
ofta utmålats som teoretiskt sterilt och intellektuellt reduktionistiskt. Ge-
nom att betrakta GIS-verktyg som olika formella metoder med vilka egen-
skaper och relationer kan presenteras, och att iaktta sträng källkritik an-
gående dessa relationer, kan man reducera användandet av GIS till att 
utgöra en teknik, inte en tolkningsmetod eller teori (se t.ex Verhagen 2012). 
Rekonstruktionsprocessen som inbegriper andra data blir då metoden och 
den teoretiska ramen kan innehålla olika ideologiska och metodologiska 
ståndpunkter och verktyg, exempelvis sociologiska eller historiematerialis-
tiska. Med en historisk landskapsrekonstruktion och ett försök att ”för-
kroppsliga” landskapet, att göra det mer begripligt som konkret dåtida 
upplevelse, kan det kanske gå att i någon grad fjärma sig från sin historicitet 
och skrivbordsarkeologi (Giles 2007). 

Slutligen är inte bara platsernas karaktär avgörande i en landskapsanalys 
utan även platsernas relationer inbördes. Exempelvis skapar barriärer i 
landskapet, samt avstånd mellan platser, socialt och kulturellt avgränsade 
zoner eller kanske rättare tomrum i aktörernas fysiska nätverk. Människan 
använder rummet för att accentuera identitet eller annorlundahet (Wilton 
1998, Lefebvre 1991). Här kan vi t.ex. se utmarken som en sådan konstitue-
rande, stigmatiserande zon, dit identiteter förs och förstärks, bland annat 
enligt platsens fysiska förutsättningar och karaktärsdrag (Schmidt Sabo 
2005:44). Platserna skall alltså förstås i relation till andra, annorlunda, platser. 
Zonering och positionering i ett fysiskt eller juridiskt rum är alltså minst lika 
viktig som t.ex. i ett ekonomiskt eller rituellt rum. Rummets karaktär ingår 
här i den nedan utvecklade dialogen mellan näring och nisch inom vilket 
kulturell nischkonstruktion kan tillämpas, varför detta berörs nedan. 

Att koppla fysiska nätverksrum till agenternas nätverkande 
I tidigare arbete (Törnqvist 2019) propagerades för att människan bör stå i 
fokus för forskningen. Samtidigt diskuterades platser och händelser i rum-
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met i termer av fysiska, maritima, nätverk genom nätverksteori och genom 
att belysa mötesplatsers, i synnerhet handelsplatsers, fysiska nätverk. Ut-
markens produktionslokaler har både syftat till produktion av handelsvaror 
och i kusten ofta utgjort lokaler för utbyte, varför ekonomiskt, kulturellt och 
fysiskt nätverkande var avgörande för dessa lokaler. Hur skapar vi en länk 
mellan fysiska nätverk och människor? I en antologi från Uppsala universitet 
(Gunneriusson 2002) visas hur socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital om-
sätts och investeras i formella och informella nätverk och hur detta kan an-
vändas i historisk forskning. Forskarna utvecklar en syn på historien inom 
vilken vissa grupper söker fördelar framför andra individer eller grupper och 
där nätverken aktiveras inom olika samhälleliga fält, i Bourdieus bemärkelse 
(Harker et al. 1990:8–10). I tidigare samhällen med ingen eller svag institu-
tionell utveckling eller formalisering var personliga nätverk i olika grupper 
dominerande som medel för vissa aktörer och grupper att vinna fördelar. 
Informell ekonomi byggde på dialog samt kulturellt och ekonomiskt kapital 
som gav förmåga till agens och framgång i olika fält. I frånvaro av klasser 
eller professioner och institutioner skapade agens och makt ett opportunt 
nätverkande (Hasselberg et al. 2002) som är analogt med den bild av den 
vikingatida och medeltida ”maritima entreprenören” som tecknas i det för-
beredande arbetet (Törnqvist 2019) och utgör basen för att söka oppor-
tunister, kamp och konflikt även i innevarande arbete. 

I avsaknaden av en formaliserad marknad var det alltså olika mjuka och 
hårda kapital som möjliggjorde opportuna initiativ. Handel, i bemärkelse 
utbyte av överskottsproduktion, syftar i samhällen utan eller med svaga 
institutioner till att stärka aktörernas sociala, ekonomiska och kulturella 
kapital på olika sätt. Agensen skapas därmed opportunt, spontant, och är 
beroende av förmåga att agera. Nätverket blir en ”handelsklubb” (Hassel-
berg et al. 2002) och bakgrunden till t.ex. medeltida gillen är därmed ganska 
självklar. Tidig medeltid ansågs exempelvis av Braudel som ”nätverkens 
guldålder” (ibid:17) och under vikingatid borde handel och utbyte ha skapat 
ett förtroendebaserat nätverkande mellan likar, i patron-klientrelationer 
samt med främmande vars bidrag kunde stärka aktören i dess nätverkande. 
Tillgångar som byts i nätverket – på det fysiska nätverkets platser – måste 
vara så värdefulla att aktörerna vill ha dem; distribution, exklusion och in-
klusion reglerar framgången inom den vänskapspraktik och det gåvosystem 
som skisserats tidigare (t.ex. Törnqvist 2019). Gåvorna och handeln 
bekräftar också deltagarnas position i nätverken samt stärker tillit. Kunskap 
om hur man nätverkar och ekonomiska medel att göra detta, förmågan att 
verka och agera i andra nätverk (kultur, språk, ”världsvana”) är alla egen-
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skaper som utmärker den medeltida aristokratin. För att vinna socialt kapi-
tal på hemmaplan integrerades även övrig befolkning i utbytessystem men 
de som rörde sig mellan grupper, de som hittade till nätverkets platser och 
lärde sig behärska de övergripande kollektivens habitus och lingua franca, 
blev under loppet av medeltiden därmed både aristokrati och handelsmän. 
Just därför är övriga aktörers sociala position på nätverks fysiska platser – 
som arbetare, trälar, främlingar – extra viktiga för att hitta maktrelationer 
och dynamik mellan och inom olika kollektiv och beskriva samhällelig ut-
veckling då relationerna tydligt stakar ut samhällets socioekonomiska me-
kanismer, vilka både definierar och driver förändring eller brist på sådan. I 
ett förmodernt samhälle drevs alltså handel, utbyte och nätverkande av de 
som dominerade de samhälleliga fälten. De samhälleliga fälten var därmed 
även geografiska fält, eller fysiska nätverk. 

De mer komplicerade fysiska noderna i det maritima rummets nätverk 
(handels- och fiskeplatser) är därmed platser där fysiska och sociala nätverk 
strålar samman och identiteter skapas genom ackumulation av socialt, kul-
turellt och ekonomiskt kapital. Initiativ bakom handel och förmåga att 
bedriva denna styrdes enligt ovan av ackumulerat kapital (socialt, kulturellt, 
ekonomiskt). Det svårtillgängliga utmarksrummet och de kostsamma etab-
leringarna i detta utsatta rum långt från inägorna stärker tesen om att det 
var den stora gårdsägaren, runstensbonden, senare husbonden och gods-
ägaren, som kan ha varit den ”maritima entreprenören” i det vikingatida 
och medeltida skärgården, en tes framlagd redan tidigare (Törnqvist 2019). 
Detta ger en social koppling mellan landskapets olika noder, i fysiska, eko-
nomiska och sociala nätverk. 

Att söka en meningsbärande identitetsarkeologi 
Jag kommer i detta arbete beröra att olika yrkesgrupper har opererat i det 
maritima nätverksrummet, t.ex. fiskare, handelsmän, frälsemän och säl-
jägare. Beroende på de olika samhälleliga ramarna (bland annat senvikinga-
tida godsdrift, feodalism, borgarmonopol samt stånds- och klassamhälle) 
har aktörerna haft olika sociala relationer under olika tider, fisket och jakten 
har bedrivits av olika orsaker, handel på öarna har haft skilda betydelser (se 
Törnqvist 2019). Om man bara ser till gruppen fiskare har den ju utgjorts 
både av landbor, frälsets slottsfiskare, kronans knektar, fattiga strandsittare 
och åländska fjärrfiskare. Handel dessa grupper emellan har varierat mellan 
olika samhälleliga överenskommelser, bestämmelser och behov. Således var 
fisket, jakten och den småskaliga logistiska service vi kan påträffa vid kusten 
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och på öarna inte bara en passiv reflektion av samhälleliga trender, utan en 
aktiv transformerande faktor från gräsrotsnivå, en av rötterna till mellan-
svensk handel med Bottenviken, Novgorod och senare Hansan. 

Men det finns även mer principiella sociala och kulturella relationer, 
studerade i många andra sammanhang, som har verkat mellan människor 
med havet och skärgårdarna som fysiskt rum. I detta sammanhang lyfter jag 
fram ekonomiska skillnader, underordning, genusperspektivet och ”etnisk” 
identitet. Den senare är satt inom citationstecken eftersom etnicitet är ett 
trubbigt ord som inte lätt går att överföra till rent arkeologiska studier 
(Hillerdal 2009, Jones 1997). Faktum är att själva begreppet etnicitet är utan 
givet innehåll; beroende på hur man definierar begreppet får det olika inne-
börd. En studie av etnicitet handlar lika mycket om att definiera begreppet 
som att använda det för olika studier. Både etnicitet och kulturell till-
hörighet vilar på ett närmande till en grupp och ett förfrämligande visavi 
andra grupper. Om essentiell etnicitet innebär delat ursprung och språk är 
en operationell ”kultur” mer avhängigt en gemenskap byggd på ideologisk 
samhörighet, normer, sammanhang, yrkesroller och livsomständigheter 
ofta uttryckt som ”seriell praktik” med materiella uttryck (Johannesen 2004). 
Vissa övergripande praktiker, t.ex. valfångst (Szabo 2008) eller säljakt (Ed-
lund 2000) har hjälpt till att forma olika kollektiv kring naturlandskapets 
ekologiska nischer. Samhörighet, mening och sammanhang får då mer eller 
mindre gemensamma materiella uttryck, ibland vilande på en gemensam 
identitet och likartade förställningar. Den diskursivt formade kulturen byg-
ger alltså delvis på delad materiell kultur, i motsats till andra kulturer som i 
någon mån har andra referensramar, preferenser, och ”försanthållanden”, 
någon gång uttryckt i annan materiell kultur. Det finns dock ingen given 
skillnad mellan vare sig etniciteter eller kulturer (se vidare kapitlet ”Från 
plats- och kulturtypologi till identitetskontext” nedan). Är det då alls me-
ningsfullt att studera olika grupper med egen eller tilldelad identitet och 
annorlundahet? 

Studiet av kollektiva relationer, genus, etnicitet eller avvikande kollektiv 
skulle faktiskt inte bara kunna teckna kustens sociala geografier bättre utan 
även hjälpa till att tydligare förstå det plurala samhället under gångna tider, 
där både hela segment av samhället (t.ex. kvinnor, egendomslösa) och tysta 
grupper (t.ex. resandefolk, främlingar, gårdfarihandlare) med olika kollek-
tiva identiteter, vars historia är obefintlig eller svår att teckna, något bättre 
kan förstås eller i alla fall behovet av deras beforskande kan poängteras. 
Etnicitet växer fram och accentueras när två eller fler grupper erfar skill-
nader dem emellan och väljer att poängtera dessa skillnader. Det har visats 
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att möten och interaktion är en sådan anledning (Barth 1994). Förekomst 
av olika grupper tyder alltså på förekomst av t.ex. handel, utbyte, konkur-
rens eller utnyttjande. En studie av fler interagerande etniciteter eller kollek-
tiva identiteter leder alltså studierna av nätverkande vidare och har dess-
utom möjlighet att upptäcka skeva relationer, exempelvis koloniala, dessa 
grupper emellan. 

Sammantaget ger alltså fokus på identiteter, i en ”identitetsarkeologi”, 
goda förutsättningar för att bättre förstå mänskliga relationer och predi-
kament; en slags sociologi eller etnologi byggd ovanpå arkeologiska läm-
ningar och landskap. 

Vilka kausala vävar, orsakssammanhang, som frambringat en given 
situation och hur dessa kan identifieras och studeras är inte på förhand 
givet. I synnerhet gäller detta när man söker beskriva, förklara och förstå 
mänskliga öden. Av denna orsak går det inte på förhand att välja en viss 
uppsättning teorier och referensramar utom på en basal, övergripande nivå 
(så som skisserats ovan). Vid olika tematiska fallstudier kommer därför 
skilda teoretiska angreppssätt och förklaringsmodeller vara meningsfulla 
och en produkt av ett explorativt närmande till ett visst ämne. I linje med 
detta förekommer det en hel del diskussion om teori i kapitlen nedan. 
Dessutom går det, givet arbetets helhet, att forma några slutsatser om olika 
synbarligen fruktbara teoretiska förhållningssätt att anta inför vidare forsk-
ning. Eftersom dessa slutsatser är ett resultat av bedriven forskning är de 
beskrivena i slutet av arbetet, som resultat. En mer precis teoretisk positio-
nering eller ett mer specifikt teorival bör nog nämligen snarare vara resul-
tatet av en forskarmöda, inte en given förutsättning för denna. 
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Slutsatser 

Ovan menas att det finns en mening med att söka historiens verkliga agen-
ter, kollektiva identiteter, bortom schablonbilder och att existerande arkeo-
logi och historieskrivning genom att missa dessa identiteter inte fångar upp 
historiens mening. Genom att koppla identiteter i olika nätverk till platser i 
fysiska nätverk kan historia och arkeologi sammantaget börja belysa några 
av de omständigheter av bland annat social, ekonomisk, kulturell och ideo-
logisk art som möjliggjort historien och som går att spåra i olika mänskliga 
gestaltningar i det fysiska landskapet, i mänsklig strävan och möten. Kust-
bandet är här en särskilt lämplig zon för detta genom sin position i mellan-
rummet och sin karaktär av opportunt transitorum. Av denna anledning 
genomförs i nästa avsnitt tematiska studier som söker avtäcka osedda identi-
teter och relationer i skärgårdsrummet som kanske kan hjälpa till att till nå-
gon del skriva om historien, eller mer korrekt uttryckt belysa och berätta nya 
historier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 
 

II. Korsvägar och strandhugg 
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Introduktion 

Givet den i föregående avsnitt beskrivna målsättningen att identifiera nya 
och dåligt belysta aktörer i skärgårdsrummet är syftet med detta avsnitt att 
påvisa existensen av aktörsgrupper och identiteter i kust- och skärgårdskon-
text som motsäger en enkel bild av en kustkultur och en viss typ av fiskare. 
Här menas även att en dominerande egenskap hos kusternas kulturgeografi 
är konflikt och opportunism, inte tradition och kontinuitet. En förutsätt-
ning för att kunna beskriva sådan samhällelig dynamik är att identifiera 
historiens kollektiv av kausala agenter, de som utgjort och format samhälle-
liga strategier och processer. 

En förutsättning för att kunna arbeta med historiens kausala agenter, att 
identifiera deras situation och relationer, är dock att först forma en för-
ståelse för vad som vinns på att lämna ett kulturbegrepp och istället iden-
tifiera ett forskningsmässigt rimligt gruppbegrepp och identitetsbegrepp 
som låter oss undersöka situationer och relationer. Vi måste också hitta ett 
förhållningssätt inom vilket vi genom en platsspecifik arkeologi kan dra 
nytta av platserna i deras nätverk, i mellanrummet, och identiteterna i deras 
sammanhang, nätverken, genom arkeologisk och historisk analys. 

En sådan positionering följer därför omedelbart nedan, där skärgårdarna 
som mellanrum undersöks i termer av hur en arkeologiskt nåbar identitet 
kan se ut samt vilka olika udda identiteter och kulturer som kan påträffas i 
detta mellanrum, och hur spänningar och konflikter i detta rum kan använ-
das som medel för att förklara samhällsförändring i stort. 

Efter denna positionering följer studier i olika aktörsgrupper och deras 
relationer med andra grupper, kulturer och identiteter, samt även en fler-
facetterad mänsklighet inom den normativa ”kustkulturen” i vilket socio-
ekonomisk schattering och genus är två givna utgångspunkter. I detta kapi-
tel behandlas därför på ett generellt plan etniska eller överregionala rela-
tioner som en protokolonial geografi. Skeva relationer, fattigt och rikt, med 
öarna i fokus undersöks som en social geografi och tysta eller okända grup-
pers skärgårdsbruk diskuteras som de okändas geografi. Slutligen kontras-
teras den traditionella skärbonden, fiskaren i den maritima kulturen, genom 
att teckna fiskarbondens geografi och etnogenes; hur och när denna tanke-
figur och arketypiska gestalt kom till. 
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Människor i det maritima mellanrummet 

Från plats- och kulturtypologi till identitetskontext 
År 1952 gick två amerikanska antropologer igenom kulturbegreppet och 
kunde då hitta 164 olika beskrivningar av dess innehåll (Kroeber & Kluck-
hohn 1952). Debatten kring begreppets innebörd har sedan dess fortsatt och 
meningarna är förstås fortfarande delade kring detta. Det finns ett bestickan-
de faktum bakom detta förhållande, nämligen att kultur, liksom begrepp 
som exempelvis urbanitet, etnicitet eller ekonomi, är fullständigt intellek-
tuella konstruktioner (t.ex. Jones 1997), vilket förstås även gäller konkreta 
begrepp som ”staten” (Gustafsson 1994) eller ”feodalismen” (Jarrick 1998). 
Innehållet i begreppen blir vad vi lägger in i dem. Diskursanalytiker vill 
ibland mena att innehållet i sådana begrepp är politik (Fairclough 1989:23, 
jfr även Wittgensteins ”språkspel”, Sprachspiel). Just därför blir det viktigare 
att definiera ett kulturbegrepp som låter oss göra relevant forskning istället 
för att diskutera begreppets innehåll som universalia. De flesta forsknings-
områden som inbegriper ett kulturbegrepp litar inte till ett instrumentellt 
sådant utan ett mer essentiellt, där våra tankar och självuppfattning är 
centrala. Kroeber och Kluckhohn menade mycket enkelt hållet att kultur 
kan ses som inom en grupp delade normer, värderingar, beteenden och ut-
tryckssätt i en viss historisk situation, traderade, medierade och polemise-
rade mot andra gruppers kollektiva värderingar och uttryckssätt.  

Genom arkeologins materiella kultur och diskussioner kring kognitiva 
landskap och maritim övertro blir det relevant att föra fram ett kultur-
begrepp som synliggör kulturens manifestationer i olika lager av mening. 
Här kan man använda Scheins (1990) tredelade modell som vill illustrera att 
kulturen gör sig synlig genom artefakter (materiell kultur, sociala koder 
med mera), verkar genom olika normsystem (emotiva, kognitiva, moraliska) 
vilka vilar på ett antal grundläggande undermedvetna antaganden. Den 
översta nivån är den vi direkt kan nå med arkeologi. Mellannivån är den i 
vilken de olika maritima föreställningarna verkar, till någon del indirekt 
synliga i exempelvis toponymer eller fysiska anläggningar. Slutligen är den 
understa nivån en produkt av gruppens historicitet, av dold eller undermed-
veten ackulturation. En inom arkeologin vanlig uppdelning av kultur som 
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påminner om Scheins är Julian Huxleys kategorier mentifacts, artifacts och 
sociofacts. Inom denna är sociofakterna ofta ett uttalat mål att nå inom 
arkeologin, den tredje nivån i den s.k. ”Hawkes ladder of inference” (Haw-
kes 1954). Vid studiet av sådana ”mentala” eller ”sociala” nivåer, strukturer 
eller system (gemensamma övertygelser och gemensamt kodade traditioner) 
åligger det alltså arkeologen att med olika teoretiska referensramar försöka 
pussla ihop vad den materiella kulturen egentligen berättar om. Fallstudierna 
i föreliggande arbete visar hur metoderna abduktion och retroduktion kan 
användas för att med viss akribi ”klättra upp” för Hawkes förklaringsstege. 

Det finns inget som säger att nyttjandet av en artefakt är direkt avhängigt 
en kulturell kontext, eller att just en viss typ av norm eller underliggande 
kulturell kod resulterar i ett visst kulturellt uttryck. Olika ”kulturer” kan och 
kommer dela materiella uttryck och normsystem (för att inte tala om land-
skap). Det finns alltså inga vattentäta skott mellan olika ”kulturer”, något 
”maritimt” eller ens något arkeologiskt, till skillnad från något annat (etno-
logiskt, historiskt, sociologiskt). Och det finns heller inte något i det mari-
tima landskapet som via kategorisering eller platsbruk kan dela in män-
niskor, artefakter, normsystem, sociala system eller undermedvetna anta-
ganden i vattentäta skott mellan exempelvis maritimt eller terrestert. Kul-
turen måste utforskas i sin rika historicitet, den totala kontexten, ”these 
peculiar social microcosms that are fields of cultural production”, för att 
åter låna Wacquants (1999:277) ord citerade ovan. Med en rikare kunskap 
om både historiens föränderlighet och pluralism, iakttagbar i ett arkeo-
logiskt material, blir behovet av en konstruktivistisk, postmodernistisk syn 
på mänskliga grupper även i gångna tiders havsband tydligt. Vikingatiden 
har redan dekonstruerats som en serie koloniala eller nationella fiktioner 
(Svanberg 2003). Här känns även det maritima kulturbegreppet och all-
mogefiskaren som en kolonial blick bakåt i historien, en exotisering och 
projektion av våra egna föreställningar och följaktligen ett utslag av det 
redan omnämnda ”etnologiska misstaget” (Myrdal 2012:17). 

Det har visat sig att inte bara arkeologin utan förstås även historieskriv-
ningen behandlar både kulturer och mer essentiella etniska identiteter styv-
moderligt och svepande beteckningar tilldelas av de utomstående skriftstäl-
larna. Det som i historieskrivningen är enkla kategorier visar sig genom 
källkritik och arkeologisk empiri vara mångfacetterade och flyktiga företeel-
ser (Garipzanov et al. 2008). Eftersom man med den kritiska realismen kan 
betrakta historien som utfall av olika aktörsgruppers sociokulturella elabo-
rering, utifrån olika positionsintressen (Suoza 2014), och den arkeologiska 
empirin avspeglar olika platspraktiker utförda av olika aktörsgrupper, är ett 
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arkeologiskt relevant begrepp i detta sammanhang identitet (eller instru-
mentell etnicitet) snarare än geografiskt sammanhållen kultur (eller essen-
tialistisk etnicitet) genom att culture-as-practice ses minst lika viktig som 
culture-as-system, i olika mänskliga, identitetsskapande, nätverk. 

Man kan mena att det går att betrakta olika gruppers möjligheter, be-
gränsningar och kulturella elaborering som byggande på olika ”försant-
hållanden”, yrkesidentitet, sociokulturella positioner, possibilism, incita-
ment och möjlighetskostnader (Danermark et al. 2003). Gruppernas kultu-
rella elaborering kan då ses som det drivande i historien och därmed den 
relevanta analysdomänen. Kulturen – kollektiva identiteter i samverkan – 
kan här betraktas som både system och praktik och där båda dessa aspekter 
finns fossiliserade i det arkeologiska materialet, men där ”monuments and 
assemblages of material culture have to be understood in the context of 
heterogeneous and often conflicting constructions of cultural identity” 
(Jones 1997:140). Här har jag valt att betrakta detta identitetsbegrepp som 
att avse en grupptillhörighet baserad på en socialiseringsprocess; iden-
titeterna är kollektiva självbilder som uppkommer i daglig praktik i socialt 
samspel (Clarke 2008). Till viss del kan vi tillskriva olika identiteter olika 
habitus. Genom arkeologin kan man studera den manifesta, materiella 
metoden (”materialitet”) genom vilken subjektet ”lever” sin identitet, sitt 
habitus. Varje person kan ha flera identiteter som i sin teori och praktik 
definieras som skillnader, i kontrast till andra och som befinner sig i 
förändring (jfr Derridas Différance). Kön, ålder, yrke och social status är 
några exempel på sådana identiteter, språk och etnisk härkomst kanske de 
två mest tydliga. Samhällsklasser och sociala grupper har rent allmänt varit 
svåra att definiera och använda i historisk forskning eftersom förhållanden 
och relationer är i ständig förändring och undandrar sig formalisering 
(Andræ 1978). Dessutom är identiteter och gruppbeteckningar ofta teoribe-
roende och forskningen introducerar i detta sammanhang normativa tolk-
ningsfilter (för historiematerialism, se Loit 1978). Yrken kan vara en värde-
full och konkret kulturell identifikation och var under medeltiden kul-
turformande framförallt utifrån skrå- och gillesväsendet. Gillena hade både 
ekonomiska, andliga och sociala funktioner inom olika gemenskaper och 
”arbetarkultur” (Reinholdsson 1993, Lindström 1993). Fiskarna hade dock 
inga egna skrån i städerna och i landsbygdens gillen hade inte fiskare heller 
någon speciell nisch. Att hänvisa till fiskare som en distinkt ”folk group” är 
även av denna orsak problematisk. Meningsfulla kollektiva identiteter kan 
här istället formas som hypoteser utifrån arkeohistorisk forskningsprag-
matik; grupper eller roller som modelleras fram ur empirin, genom att stu-
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dera blandningar av exempelvis etniska, sociala och yrkesmässiga livssitua-
tioner. Dessa identiteter ligger det etnologiska kulturbegreppet nära; grup-
per som delar ”vardagsliv” (Pettersson 2004:34f). Hur man sedan skall tolka 
det arkeologiska materialets mönstring – eller brist på mönstring (kulturellt, 
etniskt, som yrkespraktik, genus eller liknande) får en djup kontextualise-
ring av identifierade seriella praktiker svara på. Viktigt är att se dessa grupp-
identiteter som produkter av olika historiska situationer (t.ex. Jones 1997). 

Men vilka maritim identiteter kan vi då undersöka arkeologiskt, via ma-
teriell kultur? Olika maritima yrkeskollektiv har tidvis haft egenartad mate-
rialitet. Transatlantiska sjömän manifesterade exempelvis sin identitet med 
tatueringar (Arnshav et al. 2014), vilket inte skärgårdens fiskare gjorde. De 
transatlantiska sjömännen har inte uppfört skärgårdarnas labyrinter utan 
här var en annan, okänd, identitet aktiv. Skärgårdskapellen var uttryck för 
bland annat katolsk helgonkult och protestantisk nit, framförallt från kyrk-
ligt styrda drivkrafter, inte någon slags maritimitet. Genom att försöka 
finna en tillräckligt finmaskig väv av identiteter kan vi försöka se vad havet 
under olika tider har hyst för aktörer, verksamheter och relationer. Dessa 
sinsemellan helt olika aktörsgrupper, t.ex. den svenska allmogens fiskare, 
lastkajens hamnsjåare eller örlogsmatrosen, delar i termer av gruppvisa 
identiteter mellan sig viss materiell kultur, överlappande och heterogent. 
Aktörskollektiven bildar subkulturer, historiskt och interaktionistiskt betin-
gade. Detta resonemang bygger på att att det inom viss kulturforskning 
argumenteras för att förstå kultur som en produkt av kommunikation, för-
ståelse och meningsfulla handlingar i olika aktörsnätverk, så kallad exter-
nalism (Hartley & Potts 2014:21ff). Vid ett brott i kommunikation och 
utbyte eller ändrade omständigheter omformas den kollektiva förståelsen 
och identiteten. I konflikt med eller kontrast till främmande grupper fram-
hävs arbetet med den kollektiva identiteten, dvs. modus vivendi, självbilden 
och särarten, delvis formad genom professionaliserad chaîne opératoire. 

Här börjar man närma sig Fredrik Barths (1994) kulturbegrepp. Han 
betraktade kulturen mer som flytande habitus och uttrycksformer delvis 
överlappande olika mer etniskt sammanhållna sociala grupper och accen-
tuerade i motsats till, inte i avstånd från, andra kulturer. I det arkeologiska 
materialet finns dock ganska sällan något som anger ifall en viss materiell 
uttrycksform är en etnisk markör (som i fallet gravskick) eller ett uttryck för 
en mer gemensam, flytande kulturell praktik (som för t.ex. hantverksteknik, 
organisation av handelsplats). De maritima identiteterna är alltså urskilj-
bara som en kombination av etniska särarter, kulturella gemensamheter och 
yrkesmässiga praktiker, historiskt definierade och medierade i aktörsnät-
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verk. Verkligheten, tillika den materiella kulturen, ordnar sig inte i något 
enkelt entydigt hierarkiskt system. 

Vill man ändå använda ”maritim kultur” som ett paraplyfenomen, befol-
kat av olika identiteter, måste detta fenomen och denna kultur bära på 
några vissa egenskaper till skillnad från andra kulturer och gemensamt för 
den maritima kulturen om begreppet skall vara meningsfullt, konstitutivt. 
På ett övergripande plan kan man arkeologiskt identifiera olika ”vardagsliv” 
i Skandinavien under sen järnålder och medeltid t.ex. baserat på närings-
fång, med jakt och renskötsel i inlandet, jakt i de stora skogarna och fiske i 
havsbandet (Aronsson 1998). Men olika kulturella identiteter bör snarare 
identifieras baserat inte på näringsfång utan på en total sammanställning av 
framförallt bostadsformer, rituella bruk, arbetstekniker, dräkter och pryd-
nader samt ornamentik (Zachrisson 1998), ofta med olika uttryck med ut-
gångspunkt i en övergripande relation till landskapet. Här finns det fog att 
se olika livsbetingelser som kulturbildande i en skala som påminner om 
uppgifter i de litterära källorna (t.ex. fjällsamer, hälsingar, kväner), oftast 
identifierbara i en tid och i ett vagt definierat rum, i den mån gruppen eller 
kultursfären inte var mobil. I denna bemärkelse var dock i verkligheten de 
kulturella kollektiven flytande och föränderliga och är därför svåra att iden-
tifiera entydigt i arkeologin (Cassel 2008). Skillnaden mellan t.ex. samisk 
och norrön kultur var heller inte så stor som man kan förledas att tro (Price 
2000, 2001:5, 2002). Någon generell och gemensam bild av bostadsformer, 
arbetstekniker, dräkter eller liknande kan förstås inte heller kopplas till 
havet eller kusten, över regioner och tider. En medeltida landbo under en 
godsägare i det mellansvenska kustbandet tillhörde även av denna anled-
ning inte någon annan kultur än samma godsägares landbo i agrarbygden i 
samma socken och tillhörde på inga sätt samma kultur som en fiskelapp 
från Bottenviken eller en vikingatida maritim sjökrigare. I rummet och 
tiden sker kontinuerligt å ena sidan ackulturation, å andra sidan motstånd 
och markeringar av särart genom en mångfacetterad annorlundahet, rotad 
t.ex. i begreppsvärld, näringsfång, etnicitet och språk, i flytande överlappan-
de mänskliga nätverk. Vi kommer alltså att hitta vissa gemensamma uttryck 
som ibland dröjer sig kvar eller förmedlas mellan olika nätverk, brukar-
grupper, identiteter och tider, men inget sammanhållet som gör att vi kan 
använda oss av ett kulturbegrepp för ett landskap med vissa fysiska betin-
gelser för att bättre förstå människan i tiden och rummet. 

Hunter (1994) har här i den maritima arkeologin velat komma närmare 
ett essentiellt maritimt begrepp genom att introducera maritima kompo-
nenter, eller hur sjöbrukarna formar olika konservativa, kollektiva associa-
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tioner med havet och därmed förekommande verksamheter. Då detta före-
faller relevant (och i linje med Westerdahls maritima kosmologi och över-
tro) måste man poängtera att det inte finns en association med havet. Upp-
fattningen om havet har varierat med olika religiösa, ekonomiska, tekno-
logiska, politiska, sociala och andra situationer. De katolska munkarna be-
traktade havet som en försakelsens öken, heremum in oceano, vilket förstås 
inte med dem samtida fiskare gjorde (t.ex. Sobecki 2008b:16f). Som ana-
lytisk eller deskriptiv kategori, en ”kultur” för att förstå havets plats i sam-
hället, eller olika människors inställning till havet rent generellt, blir alltså 
även dessa maritima komponenter som generella begrepp verkningslösa 
och snarare ett uttryck av en ”virulent anthropogenic hubris” (Szabo 
2008:15–23 med ref. till R. D. Sorrell). 

I ett maritimt landskap befolkat av dessa skillnader, dessa överlappande 
identiteter (för vikingatid, se Line 2007:70) finns det alltså många verksam-
heter, yrken och nätverk. Men ingenting vi kan skilja ut som någon egen 
kultur visavi något annat. Det kan alltså inte finnas något maritimt kultur-
landskap som äger mening i deskriptivt, pedagogiskt eller analytiskt hän-
seende. Relationen mellan eventuella universella begrepp och faktisk kultur 
påminner om relationen mellan språk och parole, eller ännu hellre språk 
och diskurs (Fairclough 1989). Ur möjliga universella strukturer (möjliga 
”språk”) utkristalliseras olika lokalt och temporalt betingade praktiker 
(olika ”språkbruk” omsatta i diskurser). 

Rent allmänt är det dock fortfarande angeläget att ”se land från sjö-
sidan”, bedriva arkeologi och kulturmiljövård med maritima perspektiv 
(Flatman 2015) och lyfta fram från den terrestra arkeologin okända associa-
tioner mellan människa, landskap och maritima verksamheter (Myrberg 
Burström 2012) och att bedriva en ”flytande arkeologi” (Cooney 2003, 
Van De Noort 2011). Men för att förstå samhället och mänskliga predi-
kament behövs kategoriernas motsats; ett fluidum, en upplösning av en-
klaver, zoner och kulturer i ett dynamiskt och gränslöst maritimt nät-
verksrum av mobila och skiftande aktörer, i tydliggjorda historiska sam-
manhang, underkastade kraftiga förändringar. Genom detta har vi närmat 
oss en aspekt av aktuell rumslig sociologi, Nigel Thrifts ”unblocking space” 
(2009:98–103), ”which bind often quite unlike things together, usually on a 
routine, circulating basis”. 

Behovet av denna upplösning och detta nätverksbildande blir även tyd-
ligt om man explicit applicerar ett aktörsperspektiv på denna ”maritima 
kultur” eller detta ”maritima landskap”. Fram växer en uppsjö olika aktörer 
med olika motiv som befolkat, nyttjat, befraktat och på andra sätt vistats i 
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detta rum och nätverkat med aktörer i andra rum. Dessa aktörers ”kultur” 
(artefakter, normer, mentalitet, verksamheter) har dessutom förstås varierat 
över tid och i olika samhälleliga sammanhang. 

Som en kontrast till kategorier, zoner och enklaver som alla alltså inne-
bär artificiella och statiska gränsdragningar och tomma definitioner kan 
man följaktligen studera aktörer, nätverkande och interaktion där even-
tuella gränser blir resultat av praktik (social reproduktion) och påvisas av 
forskningen inom sitt specifika syfte och avgränsning. Istället för att leta 
efter en viss ”kultur” eller ett ”sjöfolk” kan man studera t.ex. olika och dyna-
miska relationer som underbygger nätverkande och därmed ”verklighetsbyg-
get”. I detta syfte kan man vända sig till etnometodologin för teoretiskt stöd 
(Swartling 1998). Denna metod kan användas för att begripa den rådande 
ordningen som en kamp om inte bara makt utan även definitioner, den socia-
la sfärens världsbild, uttolkandet och inskrivandet av Lotmans (1990) kultu-
rella ”teckenrymd”, semiosfär. Om Lotman likt vissa strukturalister menar att 
världen är en ”text” som vi läser menar han till skillnad från dessa att denna 
text till fullo är intern i subjektet; historiskt betingad, dynamisk och under-
kastad förändringar när olika intryck och uppfattningar misstolkas, omtolkas 
eller kommer i konflikt, inom en aktör eller mellan aktörer. En annan avgö-
rande skillnad är att Lotman menar att tecknet är centralt och strukturen 
härledd ur tecknens betydelse. Världsbilden är enligt honom meningsfull 
som en serie sammankopplade metaforer, analogier och berättelser som 
aktörer kommunicerar och medierar mellan varandra. Den maritima rekvi-
sitan flyter här mellan olika kulturer i olika kulturella berättelser. 

Världsbilden, även de maritima aspekterna av den, kan då ses som pro-
dukten av olika inramningsprocesser (framing processes), av en serie kollek-
tiva diskurser som företas inom en maktkamp tämligen i linje med Fou-
caults olika arbeten. Fairclough definierar diskurs som en praktik som i 
dialektik med sociokulturella system inte bara representerar världen, utan 
även utgör och konstruerar den (Fairclough 1992:64). I ett sådant perspek-
tiv blir kulturen, eller snarare identitetsbygget, en serie diskurser, diskursiva 
fält (Snow 2013) som behandlar det som vi vanligtvis lite slarvigt kallar 
kultur. Diskursiva fält kan med denna betydelse beskrivas som en serie 
diskreta men överlappande diskurser och praktiker, formade av institutio-
ner och discipliner, som långsamt förändras över tiden. Hunters (1994) 
maritima komponenter kan då användas som beteckning på dessa diskur-
ser; estetik, gestik, symbolik, tro, livsformer, motivgrunder, materialitet och 
liknande blir därmed gruppvisa förhållningssätt, komponenter som dels är 
föremål för mediering och kamp, dels utgör grunden för individens roll i 
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kollektivet, aktörens anpassning och självförverkligande. Innehållet i de dis-
kursiva fälten kan betecknas memes, delade kulturella koder, inbegripet 
materiell kultur och ritual (Snow 2007). Sjömannens tatueringar är en sådan 
meme, manifestering av en identitet, en diskursiv inlaga i vissa sjömäns 
materialitet. Bourdieu (t.ex 1977:116) talar här om ”mimesis” som ett be-
grepp för denna mer eller mindre omedvetna kulturella efterhärmning. En-
ligt detta synsätt bär den ”maritima kulturen” istället på olika memes, härm-
ningar och materialiseringar av en serie överlappande diskurser centrerade 
till olika kollektiva föreställningar knutna kring havet; sjömannens, hamn-
sjåarens, skärbondens och örlogsmatrosens olika diskursiva fält, där förstås 
idiom, övertro med mera är mentala eller kognitiva semiotiska element i de 
olika diskurserna. Jag väljer här beteckningen semiotiska element eftersom 
de kulturella uttrycken, memes, inte är godtyckliga utan istället del av en 
retorisk väv, Lotmans ”livsberättelse”, semiosfär. Inom dessa diskurser har 
olika platsbruk och materiell kultur använts som aktiva, reflexiva kulturella 
semiotiska element. En skärbonde, örlogsmatros eller hamnsjåare är då för-
stås delaktig i flera överlappande diskursiva fält, vissa maritima, andra inte. 
Man skulle kunna se det som att inom en persons habitus finns olika del-
komponenter (uttryckta i memes eller mimesis) som vilar inom olika diskur-
siva fält; en hamnsjåare skulle då t.ex. kunna investera socialt kapital i att 
agera inom både matrosens, löskekarlens och den mellansvenska allmogens 
diskursiva fält. En medeltida landbo å sin sida var ju som bekant både kato-
lik, bonde, fiskare, skogshuggare och dagsverkare på godset. Inom aktörs-
gruppernas diskursiva fält kan t.ex. maritim övertro existera, men ett sådant 
fält är ingen kultur (för ett exempel på flytande identiteter i ett maritimt 
nätverk, se Nazou 2010). I dessa fält, ”these peculiar social microcosms”, 
refererat till ovan formas dessa memes i olika inramningsprocesser, den 
kollektiva sociala berättelsen (Snow 2007). Här smälter förstås överlappande 
habitus ihop till den mentala komponenten i den kulturella identiteten. 
Men eftersom kultur är en egenskap som kan ses på flera nivåer samtidigt 
kan vi både söka efter en etnicitet, social grupp, yrkeskategori och per-
sonligt nätverk genom kollektiva uttryckssätt i materiell kultur eller land-
skapsbruk. Avgörande är dock att en kultur går att definiera bara i termer 
av dels (viss) intern konsistens, dels annorlundahet visavi någon annan livs-
föring eller självuppfattning (Barth 1994). Här framstår alltså skärbönder, 
örlogshjältar, vikingar och kustsamer agera inom olika kulturer, inte inom 
samma maritima kultur. Dessa identiteter med olika associerade livsmön-
ster och materiella uttryck lånar sig till vissa delar för arkeologiskt forskning 
och är säkert möjliga att identifiera och precisera. 
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Resultatet av denna diskussion blir att vi gör bättre i att leta efter yrken, 
verksamheter och identiteter istället för att sammanföra all materiell kultur i 
kustbandet till att bilda en schablonkultur, vare sig den kallas allmoge eller 
maritim. Detta gör att vi bättre förstår oss på olika livsvillkor, relationer och 
mänskligt samspel under olika perioder av historien. Jag vill till och med 
hävda att utgångspunkten i person och identitet är nödvändig för forsk-
ningen eftersom om forskningen fokuserar på abstraktionen (fiskare, 
tomtning, maritim kultur) kan begreppen fyllas med vad som helst och 
historien få helt godtyckligt innehåll. 

I detta sammanhang kan det maritima rummets speciella egenskaper, 
just som rum betraktat, i enlighet med avsnittet ”Att närma sig agenternas 
landskap” ovan, kunna bidra till att bättre förstå vissa återkommande situa-
tioner och förhållningssätt, fysiskt begränsande och möjliggörande liksom 
mentalt suggererande ur livsföringen, vilket alltså föreslår en fenomenolo-
gisk ansats; den maritima miljöns semiotik. I linje med detta finns hos Wes-
terdahls ett försök att definiera meningsbärande och generellt användbara 
definitioner av maritimitet (Westerdahl 2005a). Han omnämner den sä-
songsmässiga exploateringen av rummet, tillgänglighet och flyktmöjlighet, 
brist på kontroll från överheten samt aggressioner och naturliga hot från 
havet (fysiskt, mentalt, mytologiskt). Dessa utgör förutsättningar, possibilis-
tiska faktorer beroende av rummets fysiska egenskaper och placering, och 
påverkar starkt daglig praktik, semiosfär och de diskursiva fälten (se av-
snittet ”Mot en mellanrummets arkeologi: Skisser till abduktioner” i Törn-
qvist 2019). I detta finns ett embryo till en teori om maritimitet i linje med 
det existerande forskningsområdet island studies, internationellt benämnt 
nissology (Mccall 1994, även Stratford et al. 2011, Hay 2013, Ronström 
2011), ett forskningsområde som Westerdahl dock förbigår. Han avfärdar 
istället ämnet island studies och menar att isolering inte präglar skandina-
viska övärldar och att ”en sådan tolkning av en maritim kultur skulle antag-
ligen vara absurd i Skandinavien” (Westerdahl 1998:30). Men man kan 
hävda att isolering och dess motsats – konnektivitet – är psykologiska predi-
kament, inte geografiska företeelser, även om geografin förstås är en av flera 
påverkande faktorer (Pitt 1980). Isolering och konnektivitet har ingen geo-
grafisk skalnivå. Ämnet är ytterst relevant för både skärgårdarnas mötes-
platser och reliktområden och kan väl enklast exemplifieras med den ensliga 
fyrvaktarens psykosociala, och därmed etnologiska, situation till skillnad 
från den ofta multietniska verksamheten kring fiske- och handelsplatser. 

Det maritima rummet formar alltså inte någon tidlös kultur inom några 
enklaver, transportzoner eller inom några kulturgränser och vi kan inte 
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räkna med någon evig fiskarbonde i några tomtningar. Identiteter, grupper, 
förhållningssätt, landskapsbruk och materiell kultur växer fram i mänskliga 
nätverk i överlappande sammanhang. Den kultur man tror sig studera är en 
viss historisk produkt, inte en given utgångspunkt. Att studera kulturen 
genom landskapet och landskapet som en produkt av kulturen ger ett tomt 
cirkelresonemang. 

Mellanrummets kulturella nischer 
Om en maritim kultur och ett maritimt rum måste förkastas som förkla-
ringsramar kan man kanske istället återknyta till rummets primära egen-
skaper och med ledning av dessa börja hitta olika förhållanden som inverkat 
possibilistisk och där havet och ön bidragit till att forma olika identiteter 
under olika tid i olika regioner (Westerdahl 2005a). 

Havet har som utmarksresurs historiskt erbjudit en riskfylld extranäring. 
Medan avkastningen från agrarbygden var mer eller mindre lätt att förut-
säga och en persons relativa markareal även innebar ett relativt inflytande i 
bygden (jfr ”tomt är tegs moder”, Hafström 1984), erbjöd havet en osäker 
men potentiellt stor avkastning helt beroende på individens skicklighet. 
Havet kom därför inte att beskattas på samma sätt som agrarbygden. Olika 
arbetslag vid havet utvecklade också därför speciella förhållanden till sin 
verksamhet, vilka i kraft av sjöfolkens riskfyllda tillvaro och osäkra resultat 
bäddades in i många skyddande och befrämjande ritualer och ”maritim 
övertro” (Löfgren 1981, Westerdahl 2012b). Havet har även i ännu högre 
grad än landbaserade näringar en tydlig konjunkturföljande ekologi. Rela-
tionen mellan människa och miljö resulterade troligtvis redan under sten- 
och bronsålder i drastiska konjunktursvängningar som påverkade kustens 
inbyggare både genom att skapa ett personligt överflöd och förutsättningar 
för uppehälle, men påverkade även samhället i stort genom att man under 
vissa tider kunde lita till ett rikt tillskott av produkter och protein från havet 
medan man under andra tiden nästan helt blev utan denna näring (Storå 
2000, 2004, 2005). Mycket tyder dessutom på att människan redan under 
forntiden starkt påverkade ekologin genom ett överuttag av främst säl 
(Storå & Ericson 2004), och under medeltiden ett överuttag av sill i kom-
bination med en ekologisk tillbakagång (Fagan 2008:40, Hoffmann 2009), 
en ekologisk påverkan som i synnerhet kan spåras till olika sorters insjöfisk 
i hela Europa under medeltiden, inom vilken fiske och vattenverksamheter 
(via i synnerhet fasta fisken, utdikning, kanalbyggen och markberedning) 
påtagligt försämrade de flesta limniska ekosystemen (Hoffmann 1996), ett 
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förhållande som inverkat på fiskets förändring så att man sökt nya nischer 
att nyttja. Så sent som under 1800-talet skapade ett försämrat fiske (Tham 
1852:78) och fågeljakt tidvis en stor fattigdom i skärgårdarna (Sundberg 
1993:160). Av allt att döma uppkom sådana kriser efter tider av överuttag. 

Ett sådant dialektiskt samband mellan människa, kulturella uttryck och 
ekologi vilar på den mänskligt påverkade ”maritima possibilismen” (Rönn-
by 2007:67ff), vilken i sin tur alltså påverkade föreställningsvärld, ritual-
repertoar och sociala organisationsformer (i enlighet med Godelier 1986). 
Det blir därför direkt motiverat att diskutera skärgårdarnas förmåga att 
utgöra rum för kollektiva nischer, anpassningar av kultur och närmiljö till 
den dynamik som denna anpassning skapar och är beroende av. Vi har då 
hamnat i något som har kallats för en reflexiv nischkonstruktion (”niche 
construction theory”, NCT, se Laland & O’Brien 2010). Detta begrepp är 
användbart inom arkeologin på flera sätt. För det första ger NCT en bred, 
biologiskt och kulturellt informerad begreppsram anpassad till human-
vetenskaperna – en ram som erkänner den aktiva aktören som en del i 
orsakerna till sin egen utveckling och historia. För det andra erkänner NCT 
en böljande durée med ett ekologiskt arv som propageras till kommande 
generationer, vilket förser en analys med viktiga förklarande mekanismer. 
Sådana mekanismer är särskilt relevanta för arkeologer, med tanke på den 
rika materiella kulturen som flätas samman med ekologin. En generell his-
torieskrivning eller en tanke på ”utveckling” utan denna reflexivitet tappar 
förmågan att se dialektiken och dynamiken i detta ickelinjära system. För 
det tredje ger NCT-perspektivet ett nytt, mycket gynnsamt sätt att angripa 
problem genom betoning på aktörskap och ur denna identifierbara mönster 
i kollektiva identiteter. Slutligen för NCT också med sig en svit av nya 
metoder, i vilka ekologi, klimatologi, landskap och arkeologi kan studeras 
tillsammans (för ett försök, se Smith 2010). 

Om NCT appliceras på mänskliga populationer menar teorin att kollek-
tivet påverkas av och påverkar naturen. Människan internaliserar denna 
natur, lämnar över en ”kultur i naturen” till sina barn, ”gör kultur” som 
fungerar med naturen och ändrar naturen efter behov. Det som är gener i 
biologin kan för NCT ses som den kulturella berättelsen, identiteten, Lot-
mans semiosfär, bakgrunden till aktörernas memes. Detta leder till att man 
kan se kulturell semiotik kring havet och dess näringar, anpassade bosätt-
ningsmönster, verksamhetsmönster men även reflexiv dynamik via t.ex. 
introduktion av nya arter i floran, överfiskning, överuttag av säl och skif-
tande generella förutsättningar i takt med konjunkturer eller skiftande 
klimat. Genom att studera förändringar i klimat och natur kan man då 



RÖSTER FRÅN INGENMANSLAND 

 88 

försöka förstå vad förändraringar beror av och hur människan förändrar sin 
kultur i enlighet med ekologin. Öarna som extremt utsatta kulturella “labo-
ratorium” har då en mycket tydlig position i NCT, resulterande i arkeo-
logers och etnologers uppfattning om en ”maritim kultur”. Barth (1994) 
kopplade ihop den ekologiska nischtanken med tanken på gruppvisa kultu-
rella identiteter (även Jones 1997:70). Hittar vi tillräckligt speciella nischer 
skulle vi kanske kunna skönja en viss aktörsgrupp vars emergenta krafter 
har haft en avskild, unik, betydelse i historieväven (t.ex. specialisering inom 
utmarksbruk så som säljakt). Men kopplingen mellan människa och miljö i 
cykliska rytmer var alltid i ett förmodernt perspektiv lokal och brokig (Le-
febvre 1987). Följer vi Björn Nilsson i hans tankar kring en ”laxisk men-
talitet” kring Mörrumsån (Nilsson 2003:130ff) hittar vi små, lokala, kultu-
rella nischer, inga tidlösa och rumsöverskridande habitus (se även O’Sul-
livan 2003). Vi kan alltså inte i egentlig mening ens inom en snäv ”fiskare-
sfär” tala om en maritim kultur utan att försöka förstå skiftande livs-
situationer och kulturell tradition, lokalt och temporalt betingade och 
gestaltade i seriell praktik. 

I detta böljande konjunkturrum skapar alltså dialektiken mellan kultur 
och miljö en hel del föreställningar, semiotik och kulturell metaforik (Lot-
man 1990), gestaltad i materialitet som är synlig som arkeologiska objekt. 
Speciella arkeologiska lämningar, tillika semiotiska element, som förknippas 
med just öarna är t.ex. labyrinter, kompassrosor och ristningar, men inklu-
derar även mer direkt materiellt funktionella objekt så som säljägarhyddor 
och s.k. ryssugnar. Huvudpoängen med NCT i detta sammanhang är att 
man i olika regioner format en egenartad social rutin, gestaltad genom sär-
egna habitus i ett ekologiskt och naturgeografiskt samband. Den dialektiska 
relationen mellan maritima näringar och identiteter kopplade till havet ska-
par alltså olika speciella ”semiosfärer” med egna begreppsapparater som leder 
till vissa emotiva komplex och andra gemensamma kulturelement. Dessa 
förstärker sedan reflexivt näringsbruket via en maritimt färgad habitus; dis-
kursiva fält centrerade kring olika kollektiv maritimitet (för en tydlig säl-
jägarkultur, se Edlund 2000). Här är även isoleringen på ön del i att skapa en 
ideologisk geografi centrerad till ön som världens navel eller axis mundi. 

Ön uppfattas förstås som ett geografiskt mellanrum i relation till dess 
motsats, inägorna och centralbygderna. I det större sammanhanget finns ett 
spänningsfält mellan den normativa odalbygden och utmarkens lössläppt-
het och marginalisering, mellan monumentaliserad hegemoni och historisk 
obskyritet. I det arkeologiska materialet visar landskapet sammantaget 
denna rumsliga schattering mellan t.ex. centralt placerade ättebackar och 
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runstenar, olika funktionella platsnamn och avvikande placering av tomt-
ningar, farledsspärrar och kapell. Platserna skall här förstås som sociala 
produkter och arena för social reproduktion och ställas i relation till andra 
platser. Verksamheter knutna till platserna bär då på flera olika betydelser, 
även sociala. Vissa syften eller egenskaper kan dock tolkas som dominerade 
(exempelvis monumentalitet, hävd eller ekonomisk opportunism). Platser-
na bör ses i relation till andra, i nätverket, på det att deras gemensamma 
landskap kan tolkas in i en ”tät” berättelse. Man kan inte med framgång 
lösryckt studera en viss typ av plats så som tomtningslokalen eller verk-
samhet så som säljakt utan att laborera med identiteter och interaktion. 

På platserna finns således brukarkollektivets livssituationer fossiliserade; 
situationer som var identitetsgrundande, inte i termer av enskilda artefakter 
och stiltyper utan via ett utvecklat habitus i en social rutin, ofta på en plats 
skild från andra. Den underliggande logiken blir att i denna nisch formas 
kollektiva uttryck inom Bourdieus ”logic of practice” genom olika modus 
operandi, upprepad identitetsperformativitet, inramningsprocesser (eng. 
framing processes), t.ex. genom materiell statuskultur, skördefester, gillen, 
eller beskyddande ritualer inom fisket. Bourdieus praktiska maritima doxa 
kan sedan förhoppningsvis förstärkas med en analys av den symboliska 
logiken inom Geertz religionsuppfattning; som ett medel att skapa ordning, 
mening och motivation (Geertz 1993), ett kognitivt (mytologiskt, narrativt) 
komplement till Bourdieus mer socialfunktionalistiska ram. Vi kan med 
detta studera liknande lokaler med liknande bebyggelser, artefaktmönster 
och symbolvärld som uttryck för en yrkesgrupp eller social grupp med eget 
namn, självpåtaget eller tilldelat. Då bör vi förvänta oss en viss koherens i 
språk, religiositet, tankesätt som gemensamt men annorlunda än för andra. 
Just denna totala livssituation kan användas som ett slags etnicitetsbegrepp 
(Buccellati 2010), en kultur, och ett återkommande bruk på den arkeo-
logiskt identifierbara lokalen som en identitetsgrundande praktik (Gaál-
Szabó 2013). I detta sammanhang blir det viktigt att söka efter annorlun-
dahet och sociala spänningar och relationer i det textuella och arkeologiska 
materialet i det större landskapet. Via avvikande kontext kan man fördjupa 
sig i frågeställningar som exempelvis ifall storbonden i högsätet periodvis 
ville leva i en tomtning eller om hans huskarlar fick sköta säljakten – eller 
om denna jakt istället bedrevs av en separat kulturell identitet, kanske 
tillresta främlingar. Är i detta perspektiv maritima labyrinter kanske en 
nyckel till att förstå en viss yrkesgrupp med självpåtagen identitet? Här 
förefaller det vara motiverat, t.o.m. nödvändigt, att studera hur de olika 
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livsrummen ligger distribuerade i landskapet och i tiden eftersom det direkt 
ändrar historiens innehåll och förutsättningar. 

Mellanrummets identiteter 
Enligt ovan framkommer en bild av att många olika aktörsgrupper nyttjade 
det gemensamma transitorummet inom olika agendor och skapade olika 
relationer med andra grupper. Rent generellt har vi nog en för stor hem-
fallenhet åt att gruppera personer och tilldela dem olika mer eller mindre 
artificiella identiteter och att i vissa fall även likställa identitet med egen-
skaper och pejorativ. Men det är likafullt berikande att använda sig av iden-
titetsbegreppet för att föra fram i historien tysta eller marginaliserade grup-
per. Särskilt viktigt blir det om vi menar att vetenskapen skall bygga på 
kritisk hermeneutik (Ricœur 1981) och om det går att i materialet spåra 
social friktion, skeva relationer, exploatering och marginalisering. En priori-
terad uppgift blir det dessutom när historien aktivt eller passivt glömmer 
och gömmer sådana grupper. 

I Nordens maritima nätverksvärld finns flera identifierade anspänningar 
mellan olika identiteter och grupper, där det eventuella underkuvandet av 
kustsamerna är en viktig fråga (Törnqvist 2019). Få känner till havets re-
sandefolk, ”kusttattarna”, som är kända från västkusten och Norges kuster i 
modern tid (Lando 2010a:578). De flesta förknippar väl ryssarna i skär-
gården med rysshärjningarna under början av 1700-talet och känner inte till 
att det förekom en livlig handel mellan öarna under samma tid som drevs 
av ryssar (Storå 1984). Men det finns även större problemkomplex kopplat 
till identitet eller etnicitet. De gäckande kvänernas öde är en historiskt sett 
svårlöst gåta (Ryymin 2007) som till stor del verkar ha utspelat sig i skär-
gårdsrummet. Vilka var och vad hände med dessa kväner, Adam av Bre-
mens cwenas? De många kuströsen som har påträffats framförallt i finskt 
område men även i Sverige, Norge och i någon mån i Danmark går varken 
att förklara inom en odalsideologi eller medeltida kristlig sockenbygd, trots 
att gravarna härrör från framförallt vikingatid och tidig medeltid. Här är 
förstås skärgårdarna som frontzon i kolonisation, korståg samt plundrings- 
och krigståg speciellt komplicerat länkade till t.ex. förekomsten av svensk-
bygder längs Finlands och Estlands kuster. Vilka var människorna som an-
lade rösena och tarandgravarna på öarna längs Finlands kust under vikinga-
tiden och den tidiga medeltiden (Tuovinen 2011, Jansson 2011)? Var öarna 
heliga begravingsöar, Jabmiensuolo (Törnqvist 2019), för någon befolkning, 
okänd för oss? Verkade kustsamer eller kväner via tomtningslokalerna längs 
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Norrlandskusten eller levde de med någon annan identitet, kosmologi och 
självbild? (jfr Rathje 2001, Ramqvist 2007, 2012). Tyder förekomst av tidiga 
Tarandgravar även i Mellansveriges skärgårdar på att vi har en tidig säl-
jägarkultur gemensam för mellersta Östersjön (Feldt 2003)? 

Vid studiet av öar eller andra noder i kommunikativa, logistiska och eko-
nomiska nätverk där sociala och ideologiska grundbilder konfronteras, län-
kas samman och påverkar historiska skeenden måste vi bedriva en arkeologi 
som betänker och tar ställning till möjligheten att maritima lokaler inte bara 
var ekonomiska resurslokaler eller plats för ”skärgårdskult” eller ens ”skär-
gårdskultur”. Nätverk, relationer, dynamik, konfrontation och exploatering 
måste accepteras som möjliga förklaringsfonder till både lokala enskildheter 
och större uttryck för gemensamheter. Möjligheten vi har är att lyfta fram 
ett bredare spektrum av verksamheter, identiteter och relationer. Man be-
höver bara betänka den medeltida skärtorparens dagsverken, strandsitta-
rens ofta lagstridiga fiskhandel och den feodala landbons ibland ofria fiskeri 
åt sin godsägare för att inse komplexiteten hos identiteter runt varje litet 
fiskeskär, även i historiskt sen tid. 

Mobila och temporära aktörer 

Mycken landskapsarkeologi och kulturgeografi tecknar fasta bosättnings- 
och verksamhetsmönster. Havet är av nöden istället befolkat av mobila 
aktörer. I ett traditionellt perspektiv märks förstås genomresande, dvs. han-
delsmän, befraktare och sjöfolk i vid bemärkelse. Men sådana aktörer pas-
serar inte bara förbi rummet obemärkt (en åsikt framförd i Norman 2009, 
Norman & Windelhed 2009:134). Mobilt bruk skapar temporära etable-
ringar i form av t.ex. nattläger eller basläger för mobila verksamheter. Öar 
invid farleder kan därför enligt ovan i många avseenden betraktas som ana-
loga med noder i det terrestra landskapet invid landsvägar och korsvägar. 

Skärgårdslandskapets utsatthet underlättar denna nodbildning. Vid 
skyddade naturhamnar möttes och trängdes därför bland annat fjärrfiskare, 
säljägare, soldater och handelsmän. På sin väg mellan regioner och sam-
hälleligt mer centrala noder användes naturhamnar och basläger av bland 
andra sändebud, skattmasar, kapare och resandefolk, ”kusttattare”. Centralt 
här är att se detta rum som komplementärt till agrarbygden i att förstå t.ex. 
samhällelig logistik, kommunikation och kulturellt utbyte. Även om det är 
svårt att forskningsmässigt angripa sådana platser och hitta aktörerna 
genom empiriska undersökningar vilar rent principiellt en stor dold be-
tydelse där. De mobila och temporära aktörerna, vilka följaktligen inklu-
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derar personer av olika och främmande kulturer, kompletterar en mer 
homogen kulturgeografi baserad på markhävd, ägande och bebyggelse i de 
agrart dominerade landskapen. 

I historisk tid då vi har tillgängliga textuella källor framstår det tempo-
rära rummets multietniska komplexitet. På Åland fanns under historisk tid 
flera olika grupper av gårdfarihandlare som kom både från väster och öster. 
Västerifrån kom västgötarna eller de s.k. knallarna, vilka vandrade så långt 
som till Ryssland (Vallin 1935) och som kan spåras åtminstone till sen 
medeltid (Geijer 1873:241). Norr ifrån har helsingarna dragit land och rike 
runt i en medeltida småhandel (HRSH 1828b:96ff ). Österifrån kom såväl 
finska, karelska som ryska gårdfarihandlare. Dessa kallades alla lokalt för 
ryssgubbar eller påsryssar. Handelsmän från Ryssland kallades på Åland 
bland annat för kangelgubbar. Handelsmän och gårdfarihandlare speciali-
serade sig till viss del på vissa varor och kom även till största del från vissa 
regioner i främst Östkarelen, Archangelsk och Olonets. Det gemensamma 
handelsspråket blev en blandning av karelska (eller ryska), finska och sven-
ska (Storå 1984). För Stockholms skärgårds del menades det att skärgårds-
borna hade en böjelse för vackra kläder, vilken ”[…] lätt tillfredsställes af 
talrika gårdfarihandlare[…]” (Sköldberg 1846:61). 

Redan på 1300-talet omtalades karelare som seglade från Bottenviken 
söderut till Ulfsby, Åbo och Stockholm och vidare till Östersjöprovinserna. 
De ofta fattiga bönder som idkade ”sverigefärder” eller handelsresor väs-
terut ägnade sig även åt säsongsfiske vid ishavets rand när de inte idkade 
handel. Den östkarelska gårdfarihandeln var en sentida variant av den 
mångförgrenade handel som utgick från det rysk-karelska handelsområde 
som under medeltiden sträckte sig från Finska vikens innersta del och 
Ladoga, upp till Vita havet och Bottenvikens mellersta del. Under medel-
tiden försökte myndigheterna att med föga framgång stävja denna handel. 
Handelsresorna, som nyttjade vattenvägarna, kunde kombineras med annat 
arbete och varade ofta ett eller flera år (Storå 1984). Mobila aktörer, inklu-
sive fiskare och handelsmän, som per definition agerade utanför odalbyg-
dens och gårdarnas säkerhet, betraktades ofta nedsättande och med miss-
tänksamhet. Deras yrken eller verksamheter upptogs även ofta på listorna 
över dåliga eller olagliga yrken; negotia illcita, inhonesta mercimonia, artes 
indecorae eller vilia officia (Le Goff 1977:59, Geremek 1990). Detta under-
stryker deras position i kulturen som avvikande och därmed odoku-
menterade randfenomen, i andra än rättsliga sammanhang. 

Men öarna och kusten har förstås inte bara hyst temporära genomresande. 
Ett antal permanenta näringar bedrevs vid noder i detta landskap och en 
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parallell med skogarnas fäbodväsende (Erixon 1918) och gruvdrift (Frykman 
1977) kan göras för de större öarna. Vi har många exempel på stenhuggeri, 
tegelbruk och kalkbruk i skärgårdarna som förstås gjorde att arbetshjon, 
byggnadsarbetare och olika typer av administrativ personal befolkade detta 
rum (se vidare Törnqvist 2019). Deras historia är hart när okänd. 

Osynliga aktörer 

Arkeologisk empiri, i synnerhet monumental, tecknar till stor del besutten-
het och rätt att märkas i landskapet. En stor del av de mobila aktörerna är 
istället transparenta, arkeologiskt men även historiskt, eftersom de inte läm-
nade efter sig någon dokumentation då de inte tillhörde den markägande 
eller beslutsgilla delen av befolkningen. Ovan har främlingar i form av  
handelsmän, resandefolk och fjärrfiskare nämnts. Men det har även inom 
de landfasta och geografiskt bundna socken- och häradskollektiven funnits 
grupper som inte framträder i någon historisk dokumentation men som 
ändå har fyllt en historisk nisch, i form av egendomslösa och rotlösa. 

Det skriftliga materialet från sen vikingatid eller medeltid är starkt tenden-
tiöst i det att det främst berör vissa befolkningsgrupper och verksamheter. 
Endast i undantagsfall nämns egendomslösa och rotlösa, och då främst i sam-
band med olika brott. Handlingar rörande brott finns i stort sett bara beva-
rade från senmedeltiden, och då främst i urbana sammanhang, dvs. i städer-
nas tänkeböcker och domböcker. Landsbygdens sockenstämmoprotokoll 
berör i stort sett bara händelser från 1700-talet och framåt. 

Det finns dock viss information om marginaliserade grupper i det 
tidigaste lagmaterialet, där legoarbetare eller olika ofria eller halvfria 
grupper märks (Lindkvist 1979, Nevéus 1974). I viss mån syns även sådana 
grupper i slotts- och klosterräkenskaper. För den landfasta geografins del 
finns några uppteckningar kring jordlösa kringdrivare. Så omnämns år 
1336 att en grupp ”skogsbyggare” slagit sig ner i Rudaskoghæ, tillhörande 
Riseberga kloster, och att klostret tog på sig ”alla de pålagor och avgifter”, 
obuenciones, pensiones pecuniarias annuas, et soluciones, som dessa nybyg-
gare annars hade att de jure utgöra till kronan (Grandinson 1935:43). Men 
var är strandsittarna och utlänningar i maritim arkeologi och diskurs? 

Mellanrummets utsatthet, spänning och konflikt 
Ovan har påtalats behovet av att undersöka individ, kollektiv och nätverk 
och att dynamik och förändring är mycket framträdande i skärgårdsbruket. 
Det verkar vara motiverat att studera dessa förändringar mot en bakgrund 
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av konflikter och stress. Walter Pohl gör i antologin ”The construction of 
communities in the early middle ages” med referens till Niklas Luhmann 
(1999:168ff) observationen att samhälleliga former och tillstånd egentligen 
bäst studeras genom tecken på de konflikter och den stress som skapar 
samhällsförändring, än genom historiska bilder av vissa tillstånd, vilka i sig 
alltid löper större risk att vara färgade av olika historiesyn. Han skriver 
exempelvis att: 

Communities do not exist by avoiding conflict but by channeling it and by 
privileging certain types of conflict over others. The early medieval texts that 
have been preserved are mostly expressions of discord, not of unanimity, 
and the rhetoric of concord often is a sure sign of conflict. In fact, it is by 
mapping resistance and dissent that we can most easily transcend text and 
get a glimpse of the realities beyond. Niklas Luhmann has maintained that 
reality can only manifest itself through resistance, and systems can only 
learn and develop through conflict. What is accessible to historians, there-
fore, is not the self-assured working of a community but rather its inner and 
outer tensions.(Pohl 2003:6) 

Med detta som utgångspunkt blir det därmed relevant att, givet en arkeologi 
inriktad på identiteter och sociala relationer, belysa tecken på konflikt, 
spänning och genom detta identifiera dynamik; brist på jämnvikt som pekar 
fram mot rådande eller stundande samhällsförändringar. Nedan fokuseras 
således både av dessa, men även av normkritiska orsaker, på sociala och 
relationella geografier som inneboende spänningsfält och konflikter, samt 
identitetsgeografier där avvikare, förskjutna eller rymlingar träder fram i 
kontrast till eller i konflikt med rådande norm och uppfattning. 

En meningsbärande arkeologi kan således både av kritisk-emancipatori-
ska och postkoloniala perspektiv, men även rent historiskt-kausala, utgå 
ifrån sociala relationer, avvikande identiteter och samhälleliga spänningsfält 
i undersökandet av historiens dynamik. I föreliggande fallstudier belyses 
därför sådana sociala spänningar och avvikande identiteter genom deras 
verksamhet i ett geografiskt mellanrum, lokaliserat till ett rättsligt och 
rumsligt osäkert rum; skärgårdshaven.  
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En föränderlig protokolonial geografi 

Den första undersökningen av spänningar och associerade samhällsom-
vandlingar nedan berör de mest övergripande relationerna som skapas i en 
överregional protokolonialism, där centrum-periferirelationer både är starkt 
bidragande orsaker till spänningar och förändring, både av centrum och pe-
riferi, men även där man med postkolonial blick bör ompröva synen på 
samhällsförändring, genom att närma sig i synnerhet ”periferin” med hän-
syn och lyhördhet. Skärgårdarna har i många regioner legat som fysiskt rym 
mellan centrum och periferi och skapat ett ”tredje rum”, i vilket möten, ut-
byte och handel resulterat i samhällelig hybridisering och efterföljande an-
språk på mellanrummet helt präglat dessa regioner kulturellt, ekonomiskt 
och socialt. Särskilt tydligt finner vi under sen vikingatid och medeltid 
sådan dynamik i skärgårdsrummen. 

Norrlandskustens dynamiska kultur 
I historien om Svearikets tillkomst utgör lappmarken ett svart hål. Exempel-
vis beskriver Hyenstrand i sin sista syntes av riksbildningen ”det skiftande 
Sverige” under sen järnålder i termer av syd, väst, öst och inre (Hyenstrand 
1996:21ff). Norr är här, liksom ofta i de nationella narrativen, bortglömt. I 
Norge, där vi har vikingatida och tidigmedeltida textuella källor som berör 
nordkalottens folk och kustens samer, har som kontrast den arktiska mari-
tima sfären tydligt etsat sig fast i den arkeologiska diskursen. Ingenting ty-
der på att norra Sverige med dessa folk skulle ha varit mindre indragna i 
den vikingatida protokolonialismen eller medeltida kolonisationen än i 
Norge. Det är bara texterna som saknas. 

Norrlandskustens kulturella situation under järnålder och även medeltid 
är komplicerad och omdebatterad. Noel Broadbent vill se en slags kust-
samer i tomtningarna längs Norrlandskusten. Detta har Lars Liedgren och 
Per Ramqvist (2012, även Ramqvist 2012) ifrågasatt på olika grunder. Helt 
klart är att empirin som stöder Noels antaganden är ganska vag. Uppenbart 
är även att etnicitet är en komplicerad fråga som lätt hamnar i anakro-
nistiska modeller. Men diskussionen har även tidigare förts om en medel-
tida kustsamisk kultur med jakt och fiske som huvudnäring, kopplad till 
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den samiska etnogenesen (Steckzén 1964, Gustafsson 1979) fast det är tro-
ligare att det är skogssamisk kultur som även sträckts ut till kusten (Fjell-
ström 1965:54). Lilian Rathje (2001) har även påpekat att vi troligtvis längs 
Norrlandskusten har en specifik kulturyttring, kanske vad Adam av Bremen 
avsåg när han och andra innan och efter honom pekade ut kvänerna, cwenas, 
som folk, en beteckning som även Ramqvist försiktigt använder sig av. 

Distinktionen mellan olika folk eller kulturer i vikingatidens och den 
tidiga medeltidens Skandinavien är ett hett debatterat område och kanske är 
svaren mer beroende av frågeställningen och definitioner snarare än några 
essentiella faktiska kulturella eller etniska kategorier. I ett välformulerat svar 
på kritiken mot hans forskning visar Broadbent (2013) faktiskt ännu tyd-
ligare kopplingen mellan tomtningarna och en från norrönt samhälle och 
norrön kosmologi främmande kultursfär. Där förtydligar han att han inte 
ser en anakronistisk samiskhet i tomtningarna utan diskuterar istället etno-
genesen; att den postmedeltida samiskhet vi har i litterära källor lånar vissa 
äldre drag i tomtningslokalerna (t.ex. cirkulära offerdepåer, björngravar). 
De flesta norska forskare som studerat samernas historia hittar också en 
accentuerad samiskhet, en etnifiering, just under de norrländska tomtnin-
garnas brukningstid, dvs. sen vikingatid och i runda tal in i 1200-talet, med 
markerade kulturella uttryck som menas hänga samman med en specialise-
rad jaktverksamhet integrerad i de norröna aktörsnätverken under denna 
tid (Hansen & Olsen 2014, Hedman 2003). På flera sätt går det att förknippa 
samernas historia som inflätad i vissa finska stammars historia, om vilket 
även den gemensamma beteckningen under historien, finne, vittnar. Talan-
de är de tidigmoderna texterna som nämner förekomst av sjölappar och sjö-
finnar i Nordnorges kustzoner på ett delvis överlappande sätt (t.ex. HRSH 
1858:98–272). Här skulle en komparativ arkeologin kanske kunna visa en 
väg framåt, exempelvis genom att jämföra tomtningslokaler i Norrlands 
kustland med inlandets stallo-tomter (Bergman et al. 2008) samt nordnor-
ska eller finska samiska hyddlokaler. 
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Figur 1. Till höger, planskiss över 
vinterboplatsen Nukkumajoki 2 vid 
Enare, norra Finland (Hansen & Olsen 
2014:250 efter Carpelan, Jungner & 
Mejdahl 1996). Notera de kvadratiska 
hyddbottnarna med ingång och mitt-
härd. Nedan kvadratiska tomtningar 
med mitthärd från Jungfruhamn, 
Västerbotten (Broadbent & Storå 
2010:66). 
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Den morfologiska korrespondensen är, ytligt sett, baserad på hyddkon-
struktioner och grupperingar, mycket stor (figur 1) och utan motsvarighet i 
andra nordiska regioner (Manker 1944, analys i Karlsson 2006). Det förefal-
ler alltså möjligt att vi har haft en situation längs Norrlandskusten som lik-
nat den längs Nordnorges kuster, med olika kultursfärer som befolkat kus-
terna samt mötts och format egenartade varianter av nordsvensk kustkultur 
(jfr Ramqvist 2007). I detta sammanhang bör man uppmärksamma histo-
riska iakttagelser i norska kustbandet som direkt utpekar där levande ”fiske-
lappar” i vad som förefaller vara tomtningar, där fiskelapparna 

dwell near the sea-shore, but not as a rule in the tents […] but in miserable 
hovels constructed of turf and stones, which are even more unbearably hot 
and stuffy, and indescribably more dirty, than the tents of the »Fjeld Laps» 
(Kennedy 1878:236). 

Nyare forskning stärker faktiskt uppfattningen att det funnits ”kustsamer” 
eller protosamiska cwenas längs Norrlandskusten. Vid en översiktlig inven-
tering av samisk närvaro vid Västerbottenskusten kunde Birgitta Fossum 
(2007) konstatera både samiska härdar, kåtor, visten och hällmålningar i 
kustbandet och längs dalgångarna in i landet. Dessa lämningars datering är 
dock oklar men förefaller sträcka sig från relativt modern tid ganska långt 
tillbaka i förhistorien, av topografin att döma. Även cirkulära offerdepåer 
från järnålder i kustbandet har diskuterats (Edvinger & Broadbent 2006). 
För hela Nordkalotten har det enligt forskningsläget existerat ett mönster då 
skogs- eller fjällsamer under sommartid har tillbringat sin tid i inlandet och 
vintertid vid kustbandet, med viss variation (Ojala 2012). Så ser bilden ut 
från Kolahalvön och Bjarmaland (Robinson & Kassam 1998), Nordnorge 
(Odner 2001), och Bottenviken (Westerdahl 1986a:262ff, Lundström 2015). 
Här har samerna generellt haft mer semipermanenta tomtningsliknande 
hyddor i inlandet, även på den svenska sidan, innan renskötseln resulterade 
i mer mobila läger och tält av kåta-typ, i tid troligtvis samtida med tomt-
ningarnas övergivande (Wallerström 2000). För svensk del har flera per-
soner dock betvivlat en sådan säsongsmässig pendling mellan inland och 
kust av några samer eller protosamer (t.ex. Liedgren & Ramqvist 2012:216) 
och de tidigmoderna texterna beskriver i alla fall för Nordnorges del två 
kultursfärer, en kustfinsk/kvänsk/kustsamisk (sjö-lappar, sjö-finnar) och en 
inlandssamisk (fjäll-lappar). 

Helt klart är att Bottenvikens kuster har ingått i många komplicerade 
kulturgeografiska sammanhang med transmigrans, handel och nätverkande 
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(Forsberg 2012) och det blir då viktigt att mer precist specificera vilka 
verksamheter, identiteter och grupper man avser att beskriva. Kvänerfrågan 
kan här vara ett exempel på en forskningsmässig ingång. Diskussionerna 
om kvänerna som kustfolk föreslår nämligen även att tomtningarna på nå-
got sätt ingått i deras sfär. Intressant är i detta sammanhang några iakt-
tagelser av Mäster Didrik, som under slutet av 1500-talet var med om gräns-
förhandlingar med ryssarna angående lappmarken. Efter att ha slagit fast att 
samerna i lappmarken var mobila och beskattades både från norskt, ryskt 
och svenskt håll (som i figur 4) eftersom man i lappmarken inte hade några 
tydliga gränser, skriver han sedan följande: 

Så äre och Lapparne icke någet fast boende folch såsom Baggerne [norrmän-
nen]; vthan the medh theres Kåthor och Waijor flijte af och til vndertijdhen 
up i Lapmarcken vnder tijdhen til Siösijdhon efter Fisk och Skinwaror, Tij 
räfwar och vttrar fhå the mest vth medh hafuedh […] (Wallerström 1995:36, 
Wiklund 1908:19). 

Betyder detta att vissa eller alla tomtningar faktiskt kan vara ”protosa-
miska”, så som Broadbent hävdar? Wallerström som har studerat kolonisa-
tionen av Norrlandskusten genomgående vill hävda att kvänerna var ett 
kustfolk invandrat från Finland och birkarlarna en kader kvänska han-
delsmän som handlade med och beskattade samerna först åt Novgorod, 
sedan åt eller i alla fall under beskydd av svenska kronan (Wallerström 
1995:316f). Ohthere av Hålogaland (se kommande avsnitt) skulle då alltså 
rent funktionellt, relationellt i sina nätverk, vara jämförbar med de mest 
framstående birkarlarna i Bottenviken. 

För Norges del diskuteras hur situationen såg ut under vikingatid med 
ett succesivt tilltagande inslag av kustsamisk kultur längs kuster och på öar 
(figur 2) ju längre norrut man ser (Olsen 2000). I Sverige har Ingrid 
Zachrisson (2008) och Neil Price diskuterat samiska inslag i norrländsk och 
mellansvensk kultur under vikingatid (Zachrisson 2010, Price 2000, Price 
2002). I deras arbeten framhålls t.ex. inslag av samiska attribut i personliga 
detaljer, båtgravar och förekomst av samiska inslag på Birka, men även den 
nordiska schamanistiska kulten som hade stora likheter med samisk sejd 
(Price 2001). Frågan om kväner skall ses som tillhörande en slags kust-
finsk/protosamisk kultur och om öarna hört till kvänerna eller några slags 
pendlande proto-samer kan lätt hamna i anakronistiska orimligheter. Helt 
klart är dock att de nordnorska postmedeltida kvänerna har mycket kultu-
rellt och språkligt gemensamt både med pomorer, bjarmer och kustsamer 
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och att formerandet av dessa kollektiv utgjort ett viktigt inslag i övergången 
mellan vikingatid och medeltid, där de norrländska (och mellansvenska?) 
öarna med sina tomtningslokaler är ett ännu ej uppmärksammat käll-
material. 

 

Figur 2. Övergången mellan norrön (svart i bilden) och samisk kultur (tecknad i vitt) i 
kustbandet verkar i Norge ha gått sömlöst, successivt mot norr. Utanför Tromsö synes 
den största ”blandningen” på öarna (Olsen 2000:20). 

Förutom de pendlande ”protosamerna” eller kustfinska kvänerna med sä-
songsvis resursbruk visar erfarenheten från Norge att mer stationära fiskan-
de kustsamer har sin parallell även i Sverige. I den tidigaste uppteckningen 
av samernas historia skriver Jacob Ziegler år 1532 att de nomadiserande 
lapparna hade sjödugliga fartyg, försålde fångad fisk i bland annat Norr-
botten och vid Vitahavskusten samt bar kläder som baserades på björn- och 
sälskinn (Hildebrand & Ziegler 1878:13). Christer Westerdahl berättar 
också om ett slags ”fiskarlappar”, som han kallar kustsamer, som seglade i 
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havsgående båtar till fiskelägena sommartid, slog upp sina kåtor och sålde 
sina produkter, korgar och kålfat. De svarar tydligen mot ”sjösamene” i 
norra Norge, som redan i tidig medeltid levererade tåg, rep och båtar till 
norrmännen (Westerdahl 1986a). Det arkeologiska materialet (Rathje 2001) 
och studier av historiskt material (Hansen 2006) (HRSH 1858:98–272) stär-
ker denna bild av en speciell kultur, i stora delar annorlunda än inlandens 
samtida samhällen, vid nordkalottens och Norrlands kuster. I denna 
kulturella blandning eller i dessa övergångsrum med kulturella olikheter 
och möten har handeln med framförallt maritima produkter förmodas vara 
ett viktigt inslag, och därmed öarna med sina tomtningar. 

Uppenbarligen har proto-samisk (nedan kallad samisk) och norrön 
identitet existerat i ett överlappande rum där olika befolkningsgrupper haft 
delvis olika näringar (med en övervikt åt jakt och fiske för samer samt 
boskap och odling för de norröna, se Olsen 2000) och där samiska aktörer 
ofta utfört allehanda hantverk och udda sysslor (Mundal 1996, 2000). Även 
om deras sociala organisation ansågs annorlunda (genom att t.ex. framstå 
mer fredlig och mindre hierarkisk då de inte styrdes av en kung) existerade 
ingifte mellan de två kulturerna. På senare tid har man fokuserat på att 
bryta upp denna dualism och istället försöka se Norden som bestående av 
olika aktörsgrupper, samhällen, kultursfärer som länkas samman i kompli-
cerade aktörsnätverk, bland annat baserat på olika resursområden, försörj-
ningsmönster, ”läronätverk” (learning networks) och religiösa praktiker 
(Damm 2010). En utgångspunkt för Sveriges norra kustområde skulle 
kanske kunna vara Per Ramqvists ”fem Norrland” (2007, 2012), komplet-
terat med hypotesen att protosamerna kanske faktiskt pendlade till kusten 
och bedrev framförallt bäver- och säljakt samt handel där (jfr Lundström 
2015:36f, 32–35, Gustafsson 1979). 

Mycket intressant är det faktum är att vi har flera tecken på att samiskt 
hantverk letat sig ner i högstatusgravar från Mellansverige, framförallt i 
Vendel och Valsgärde. Mellansvenska smycken och vapen nyttjades av sa-
merna. Samtidigt fick enligt Ynglingasagan tre mytiska konungar i Uppsala-
området söner med samiska kvinnor (Zachrisson 2010:98f). Gifte mellan 
kultursfärerna är kända, liksom användningen av samer som bland annat 
spåmän, vädermagiker och båtbyggare (Mundal 2000). Fyndet av samiska 
jaktpilspetsar och nordiska svärd i några gravar i Jämtland öppnar förstås 
fältet för att diskutera beroendets reciprocitet; samiska pälsjägare som en av 
förutsättningarna för nordbornas rikedom. Noteras skall att dessa jämtländ-
ska vapen- och jaktgravar härrör från samma samhällskonjunktur som de 
mellansvenska säljägartomtningarna, eller från 800–1000-talet. Från denna 
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tid härrör även flera samiska benföremål från det sena Birka och det tidiga 
Sigtuna (Zachrisson 2010:100). Tanken går förstås till de nyligen uppmärk-
sammade långväga handelsnäten med benprodukter från precis denna tid, 
där även renhorn letat sig ner i danska urbana kontext (Ashby et al. 2015). 

Ett forskningsprojekt under ledning av Ingela Bergman och Per Ramqvist 
bekräftar många tankar och resultat uttryckta ovan; att ett säsongsvis utnyttjat 
landskapsrum i Bottenvikens kustband växte fram inom en internationellt 
förgrenad ekonomi med bas i maritima produkter bland annat med 
utgångspunkt från fiskelägen och tomtningar under yngre järnålder och tidig 
medeltid och att det var aktörer med starka släktskap till senare tids samer 
som drev dessa näringar inom större nätverk (Bergman & Ramqvist 2018, 
Bergman 2018). 

Vi har alltså sammantaget stort fog för att betrakta en stor del av kust-
befolkningen framförallt på Nordkalotten och ner mot Bottenhavet som 
dels pendlande ”skogs-/fjällsamer?”, dels ”kustsamer”, men att dessa ”sa-
miskheter” dels måste ses som en föregångare till de under reformations-
tiden dokumenterade samerna, dels som definierad av historieskrivarna, 
”de andra” på ett anakronistiskt sätt men ändå genom en upplevd accen-
tuerad annorlundahet när de katolska kungadömena gjorde intrång i norr 
och skapade ett flätverk av konflikter och beroenden (Hansen & Olsen 
2014). Här är inte en kulturell dualism intressant (och blir direkt felaktig 
som slutsats) utan det är istället viktigt att se att olika folkgrupper och 
identiteter stått i beroende av varandra på ibland olika och ojämlika villkor. 
I detta sammanhang är handel och olika form av utbyte av yttersta vikt för 
att diktera villkoren folken emellan och öarna med sina tomtningarna torde 
alltså inte ha befolkats av fiskarbönder (som hos Norman) utan snarare 
pendlande protosamiska/kvänska säljägare. 

Kustzonens protokoloniala relationer 
För att bringa något ljus över den vidare betydelsen av den finsk-kvänsk-
samiska kustkulturen längs Norrlandskusten under vikingatid och medeltid 
kan kanske en analogi med Kolahalvöns beormas användas. Handel som 
drevs av dessa verkar ha gått väst till sydväst och det skandinaviskt samiska 
området, men även till Novgorod och Östersjön (Makarov 2007). Namnet 
beormas kommer från finskans perm, vilket avser en handelsresande. Denne 
beteckning har även givit namn åt den ryska provinsen Perm, vilken via 
handel länkade ihop arktiska områden med bulgarerna (Sawyer 1982:121f). 
Zachrisson har flera gånger visat att typiska ryska artefakter till största del 



II. KORSVÄGAR OCH STRANDHUGG  

 103 

förekommer i Lappland, inklusive kustområdena (främst Zachrisson 1984). 
Återspeglar detta en handel mellan det ryska området och Finnmark som 
administrerades av kväner, birkarlar eller kylfingar? En pälshandel admini-
strerad och bedriven från öst till nord-nordväst föreslås av Kovalev (2002). 
Har kvänerna agerat som mellanmän, handelsmän och pälsjägare i dessa 
nätverk? Var det i själva verket de som opererade från kustens tomtningar? 
Hur står det sig mot alla litterära och arkeologiska indicier ovan om kust-
samer? Var de nordnorska kustsamerna egentligen ganska identiska med 
kvänerna? Var Finnmark i norska kusten alltså kulturellt ganska liktydig 
med Kvänland i Bottenviken? Om man dömer utifrån förekomsten av 
maritima näringar och tomtningskomplex är det i alla fall en reell möjlighet. 
Hypotesen stärks även av den postmedeltida förekomsten av kväner vid 
kusten i Norges Finnmark, och dessa kväners åsikt att de just är ett folk som 
invandrat från Bottenvikens kust under medeltiden (Ryymin 2007), analogt 
med Adam av Bremens uppgifter. 

Oavsett mer precisa tolkningar visar detta att kustens öar samlat en 
mängd identiteter som länkats ihop av jakt, fiske och handel. Kopplingen 
mellan fiske, sjöfinnar, birkarlar och handel på öar är stark ända in i 1500-
talet. Bland Gustav Vasas kvarlämnade dokument finns ett ”Öpett breff för 
the Birkarler och Lanzköpmän i Norrebottnn att brwke fiskerijt i Westre-
haffwet”, daterat Stockholm den 20 september 1511. Brevet är värt att cite-
ras in extenso: 

”Wij Gustaff etc Göre witterligit att Wåre Birkarler och andre Landzköp-
menn som byggie och boo i Norrebottn och theris handling medt fiskerij 
och Westerhaffwet och elliest medt the sjöfinner och lapper the hos byggie 
och boo haffie pläge haffue nu hafft theres sändebudh her hoss Oss och sig 
haft beclaget och beswärett att utöffuer gammul bruck och sedwane bliffuer 
them undertiden aff them som befallningen haffue på Noriges sijden och 
andre hinder och förfong gjortt att the icke måge bruke theris fiskerij uthe i 
haffuet som aff alder plägsed warit och fader och föräldre för them oqwalde 
och ohindrede giort haffue bliffuer them också endels förment att the icke 
fåå bruke theris köpenskap medt the Norrbagger eller Wåre Lapper och Siö-
finnar som ock alltid haffue sedwane och brukeligit waridt fför huad orsaker 
skuld sådant skeer kunne Wij icke fulleligen wette huarföre haffue Wij aff 
Wår synnerlige gunst och nåde undt och efterlatid som Wij och nu me 
thette Wårt öpne breff unne och efterlathe att förbemelte Wåre undersåter i 
Norrebottn Birkarler och Landzköpmän som tiit till wågefiskiet lust och 
wilje haffue att sökie måge och skole hereffter frije och obehindrede och 
uthan huarss mans gensegn eller motståndh bruke theris afflingh med fiske-
rijd udi Westerhaffuet så widt som Wåre och Swerigis rijkis grenser sig för-
streckie utme siösijden doch medt sådant förord, att samme Wåre Birkarler 
och Landzköpmän, som medt theris Rener till sådane Fiskerij dragandes 
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warde, icke göre Wåre SiöFinner och Lapper på theris ägne enskylte Fijske 
och landgrund som in för theris äger liggie, någet hinder eller förfong, uthan 
bruke theris Fijskie i uppenbare Haffwedt, som andre göre. Etc. Måge och 
skole tesligest före:ne Wåre Birkarler och Landzköpmenn frije obehindrade 
bruke theris redelige handling och Köpenskap medt the Nordbagger och 
andre fremmande som och för samme Wårt land och innen um Wåre gren-
ser pläge liggie till Fijskes, och all thenn fijsk som the thertil köpz eller aff 
theris egit Firskerij bekomme kunne, skole the lathe komme hijt utöffuer 
och föryttren her i Swerige för the som like och skäl ware kan. Hwarföre 
biude och befalde Wi alle som widh för:ne wäge fiske liggie pläge ehwilcke 
the helst ähre Tyske eller Norrske eller Rysser, sammelunde Wåre ägne 
Undersåter SiöFinner och Lapper och andre att the icke udi någen motte 
göre för:te Wåre Birkarler och Lanzköpmenn i Norrebottn heremot hinder, 
plass eller förfongh, widh wåre och Sweriges Rikes högzte straff och wrede” 
(Stiernman 1747:120f) 

Eftersom brevet gäller norrbottningarnas fiskeri i västerhavet ”så widt som 
Wåre och Swerigis rijkis grenser sig förstreckie utme siösijden” måste det 
innebära Nordnorge. Efterföljande korrespondens i slutet av 1500-talet preci-
serar området till mellan ungefär Lofoten och Vita havet (HRSH 1858:98–
272). Där har alltså birkarlar, lappar och sjöfinnar samsats med norrmän, tys-
kar och ryssar i fiskeri och köpenskap, vid kusten och på öarna. Handel, be-
skattning och kontroll har förstås hängt ihop under privilegier och kontrakt. 

I denna kontext är tomtningarna direkt avgörande för frågan om olika 
aktörsgrupper, deras relationer, handelns karaktär, samt förekomst av be-
skattning och tributer. Genom att se spänningsfälten mellan olika kollektiv 
kan den med denna situation framväxande komplexiteten underlätta studiet 
av handel, specialisering inom olika näringar och etnifiering i materiella 
uttryck. En arkeologi kring öarna skulle även antagligen kunna komplettera 
studiet av stallo-tomter i lappmarken och eventuella säsongsmässiga sam-
band kunna undersökas. Någon sådan arkeologi har ej ännu utförts. 

Handel och utbyte har av allt att döma inte skett främst inom ett sam-
hälle utan mellan flera olika sammanlänkade världar, med inslag av plund-
ring, skatteinsamling och tribut, där även kvänerna och deras birkarlar in-
gått i aktörsnäten. Bärande synes det expansiva maritima entreprenörskapet 
som den norröna sfären upplevde under sen vikingatid vara. Detta entre-
prenörskap byggde på resan som idé. Resan hade i det norröna samhället 
sociala, politiska, kulturella och mentala verkningar och var nödvändig för 
att upprätthålla en politisk och social ställning och rykte. Resan gjorde en 
man vis och vikingatidens inställning till hemmasittaren var nedlåtande. 
Textuella källor och arkeologiska fynd vittnar om ideal formade kring 
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långfärder, långtgående nätverk och en gemensam vikingamentalitet kring 
resandet (Storli 2007:80f). Här är det förstås lätt att erinra sig strofer i 
Hávamál, (t.ex. vers 18), om vikten av att resa och att skapa kontakter för en 
som vill bli framgångsrik. Dristiga män framstår i norrön litteratur alltså 
som aktiva inom resor och handel men även som skatteindrivare i maritima 
koloniala och protokoloniala kontext. Thorolf Kvedulfsson hade minst 100 
man i sitt följe och porträtteras som en generös man och fogde under 
Harald Hårfagre under slutet av 800-talet. Han skötte insamlingen av mat i 
form av torsk och sill, ägg från havsfåglar och kött från sälar. Han ordnade 
även expeditioner till Finnmark och till England för handel. Även om man 
kan misstänka att vissa tidigmedeltida inslag angående handeln har färgat 
framställningen ligger den ändå nära situationen som vi kan förmoda an-
gående nordskandinaviska kustbygder även under sen vikingatid. På många 
ställen i sagamaterialet nämns nämligen vikingaexpeditioner (finnfärder) till 
samiska områden inom vilka handel, plundring och insamling av skatter 
eller tribut förenades, t.ex. Hireks från Hålogaland och Tore Hunds expe-
ditioner. Den senare reste två vintrar och återkom med bland annat jackor 
tillverkade av renskinn som var laddade med samisk magi (Meriot 1984). 
Mest berömd är ändå Ohtheres av Hålogaland resor till och skattläggning 
av befolkningen i kustbandet i Nordnorge, där han samlade in sälskinn, 
valrossbetar m.m. Här kan det vara relevant att återge ett par stycken ur 
denna berättelse: 

Ohthere berättade för sin herre kung Alfred att han bodde längst norrut av 
alla nordmännen […] där är allt ödemark utom vid ett fåtal platser där fin-
narna här och där bor, för jakt på vintern och på sommaren för fiske i detta 
hav. […] Hela vägen hade han ödemark på sin högra sida, med undantag för 
fiskare, fågelfångare och jägare, som alla var finländare, och han hade hela 
tiden ett stort hav åt vänster. Bjarmländarna hade väl odlat sitt land, men de 
vågade inte komma in i det, och Terfinnaland var helt öde, utom där jägare, 
fiskare, eller fågelfångare hade slagit upp sina läger. […] Det verkade som om 
finländarna och Bjarmländarna talade nästan samma språk. Förutom för att se 
landet for han dit främst på grund av dess valrossar, eftersom de har mycket 
ädla ben i tänderna, en del av dessa tänder förde de till konungen, och deras 
skinn är bra till fartygsrep. […] Han var en mycket förmögen man i de varor 
av vilka deras rikedom består, i renar. Han hade på den tiden han kom till 
konungen sex hundra osålda tama renar. […] Han var en av de främsta 
männen i landet, men han hade inte mer än tjugo hornboskap, och tjugo får, 
tjugo svin, och det lilla som han plöjde, plöjde han med hästar. Men deras 
förmögenhet består till största delen i hyran som finländarna erlägger. 
Denna hyra kommer i skinn från djur, och fågelfjädrar, och valben, samt i 
fartygsrep gjorda av val- och sälhud. Alla betalar efter sin börd. Bäst födda, 
sägs det, betala femton mårdskinn, fem renar, en björnhud, tio ambers fjäd-
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rar, en kjortel av björn- eller utterskinn, och två fartygsrep, varje sextio alnar 
långt, antingen av val- eller sälskinn (min övers. av Orosius 1859). 

För Norges del framstår det multietniska maritima rummet under vikinga-
tiden med viss tydlighet. Adam av Bremen skriver om Norge att alla som 
bor där är goda kristna utom de som bor norr om polcirkeln vid Väster-
havet. Där ägnar sig folket åt trolldom, spådom och kan lura upp valfiskar 
på stranden med sina besvärjelser (Adam av Bremen 1718). Samma ton-
gångar hörs i Historia Norwegie, där finnarna (kustsamer), använde magi i 
sitt fiske tillsammans med kristna fiskare (Mortensen & Ekrem 2003:63). 
Dessa kustsamer skattlades för sitt fiske och sin jakt på pälsdjur, något som 
även Adam av Bremen tar upp (ibid:180ff). Synbarligen har relationerna 
inte bara dominerats av plundring och överhetsanspråk utan en god kon-
takt hade även ställvis skapats mellan samer och norrön befolkning längs 
Nordnorges kuster genom handel och fiske. 

Det finns arkeologiska spår av sådana långväga, gränsöverskridande 
färder och möten mellan ”folk”. Mitt i ödemarken i Padjelanta finns några 
skeppsristningar som påkallar uppmärksamheten till överregionala kontak-
ter (Bayliss-Smith & Mulk 1999a, 1999b). De troligtvis samiska ristningarna 
avbildar typiskt nordiska skepp. Tyder detta kanske på en situation av 
ömsesidighet och samarbete? En alternativ tolkning skulle förstås kunna 
bekräfta Ohthere av Hålogalands utsaga att Kvänerna bar sina lätta båtar 
över lappmarken och attackerade norrmännen från land (Orosius 1859). 
Samiska låneord i norska, exempelvis flera ord för fisk och sjöfågel (Baug 
2005), samt förekomsten av silverdepåer i Sápmi på vad som tolkas som 
mötesplatser mellan samisk och norrön befolkning, bland annat i fjord-
mynningar (Olsen 2000:36) tyder inte bara på ekonomisk och diplomatisk 
integration utan kanske till och med en blandning av identiteter. Det har 
föreslagits att det i nordnorska kusttrakter fanns en slags samiska bönder 
med norrön kultur (Olsen 2000). Även i svenska lappmarken kan metall-
depåer förknippas med överregionala relationer (i synnerhet handel) tiden 
1000–1350 e.Kr. (Zachrisson 1984) eller samtida med höjdpunkten i de 
norrländska tomtningarnas brukningstid (Törnqvist 2019). 
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Figur 3. En nordnorsk kustsamisk ”tomtningslokal” med rester av vad som verkar ha 
varit tributöverlämning, i form av bendepåer med renben (Odner 2001:28). 
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Dessa prekoloniala handelskontakter byggde enligt ovan av allt att döma på 
skeva reciproka relationer som byggde på beskattning, tributer och privi-
legier. Initialt drevs dessa relationer av olika stormän så som ladejarlarna i 
Norge. Under sen vikingatid och tidig medeltid övertogs skattläggnings- 
och handelsfärderna mot norr av kungens utsände, och produkterna man 
fick in kom att bli en stor inkomstkälla för kronan. De nordnorska stor-
männen förlorade därmed en viktig inkomstkälla. Under mitten av medel-
tiden verkar det dock som att man helt förlorar intresset för dessa färder, 
och enligt källorna går den sista färden till Bjarmaland av konungens 
sysslomän år 1222 medan den sista stormannen åker på finnfärd 1310. I de 
samiska metallförande offerplatserna och depåerna kan man se att mynten 
börjar minskar efter 1150 och upphör helt under högmedeltid, ganska 
analogt med Broadbents (2009) iakttagelser kring tomtningslokalernas upp-
hörande (Törnqvist 2019). En viktig orsak till att finnfärderna upphör kan 
hänga samman med den stora efterfrågan av fisk från Europa och Hansans 
etablering i Bergen, vilket gjorde att handeln med finnmarken skiftade till en 
mer permanent och konkurrensutsatt fiskhandel driven av externa krafter. 
Genom den karelska och novgorodska expansionen mot norr hittade 
samerna andra vägar för avsättning av pälsverk och skinn och samtidigt kan 
man se att den norska kungamakten började etablera försvarsverk i norr som 
skydd mot den östliga expansionen (Fossum 2006:58ff) och längs Nordnorges 
kust etablerades en speciell typ av multietniska ”tomtningskomplex”, multi-
room houses, med spår av protoindustriell beredning av maritima produkter 
(Hansen & Olsen 2014:206ff). Den mellansvenska furstemakten var inte 
delaktig i detta system men under 1300-talet förmärks ändå en stark 
kolonisation av Norrlandskusten från mellansvenska stormän och kronan, 
liksom att tomtningarna i sin forntida form då slutgiltigt upphör att existera 
(Wallerström 1995, Törnqvist 2019). Även om tomtningskomplexen i sin 
tidigaste form upphör under medeltiden ser vi på nordkalotten fortfarande 
förlängningen av en komplicerad ekonomi (figur 4) där både svenskar, 
kareler, ryssar och norrmän handlade med och utkrävde tribut av samerna 
(Hansen 2010). Erfarenheter från Norge (Odner 2001) visar naturligt nog 
att man längs kusten, vid deras variant av tomtningslokaler, har haft 
mötesplatser för handel och troligtvis även överlämnande av tribut (figur 3). 
Kanske det märkliga och ofta noterade faktumet att norrländska kustlokaler 
med tomtningar är exponerade åt havet och den ogästvänliga vinden inte 
var ett sätt med vilket man spanade på sälar, vilket har föreslagits av flera 
forskare, utan som ett sätt varmed man gjorde sig synlig och underlättade 
för främmande att nalkas lokalerna för handel och utbyte? 
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Figur 4. Tribut- och handelsverksamheten som inbegrep Nordnorges kustsamer under sen 
vikingatid och medeltid. Har liknande relationer präglat även befolkningen som nyttjade 
Bottenvikens och Bottenhavets tomtningslokaler? Källa: Hansen 2010. 

Här är förstås den ovan nämnda och ofta infekterade debatten om kväner 
(Ryymin 2007) och deras eventuella försvinnande från Bottenviken, ungefär 
samtidigt som säljägartomtningarna upphör, av intresse. Kvänerna för-
svann nämligen av allt att döma från Bottenvikenområdet under 1300-talet, 
då centralsvenska intressen tog samma område i anspråk (Wallerström 
1995). Vissa tror att kvänerna var en blandning av svenskar och finnar/sa-
mer, eller att kvens var en term för mellanmän som verkade i Bottenhavet. 
Valtonen håller kusten i Västerbotten för en region med en multikulturell 
kustbefolkning med finska influenser från järnåldern till medeltiden. Päls-
handeln har ofta associerats med kvens. Namnet har även förknippats med 
ett vikingatida jakt- och handelsbroderskap från södra Finland som gjorde 
expeditioner norrut. Ohthere presenterar kvens som skilda från norrmän, 
samer och svenskar, vilket kanske pekar på en finsk identitet, åtminstone på 
ett ytligt plan (Valtonen 2007:108f). Bland annat i Egils saga och av Orosius 
anges Kvänland ligga mellan Hälsingland och Finland. Menar skribenterna 
de kustsamhällen som Rathje studerat? Har Adam av Bremens sagesmän 
besökt maritima mötesplatser – tomtningslokaler? Är det så att lokalerna 
utgör platser för handel och skatteuppbörd mellan kväner och norröna 
sändebud eller andra agenter? Birkarlarna skulle då nog kunna ses som en 
efterföljare till Ohthere och andra stormäns sändebud och skattmasar under 
vikingatiden (Fossum 2006:58–64). Sammantaget ser vi alltså att kustens 
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mötesplatser med största sannolikhet även för Norrlands del har varit en 
arena på vilken utspelats protokoloniala – och under högmedeltiden även 
direkt koloniala – dramer som börjat med tribut och skattläggning och 
slutat med en drastiskt förändring av ”kustkulturerna”, med en trolig 
förvisning av kvänerna, övergivande av jakt- och fiskeplatser och en urba-
nisering samt maritim näring och industrialisering av fisket under privi-
legier (Törnqvist 2019). 

 

 
Figur 5. Ett möte mellan holländare och pomorer eller nordnorska kustsamer i sitt tomt-
ningsliknande hyddläger år 1594 på ön Kildin utanför Kolahalvön (Linschoten 1601:48f 
och beskuren). 

Etableringen av tomtningarna längs Norrlandskusten bör här nog precis 
som för Norges kuster ses som en del i olika opportuna maritima strategier, 
för nya lukrativa resurser så som säl-, skinn- och benprodukter (Keller 
2010, Frei et al. 2015). Precis som i Norge märks en nedgång av tomtnin-
garna vid godsbildningen under högmedeltid och ett mer industriellt fiske. 
Tomtningslokalerna förefaller i detta sammanhang alltså ha agerat mötes-
platser, riktade utåt havet (extrovert, exponerat) för att synas. Möjligtvis har 
enligt ovan skatt eller tribut avlagts vid sådana lokaler (Odner 2001). När 
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småskalig kusthandel upphörde och urbaniseringen tog fart bytte de kul-
turella kontakterna arena och renodlade fiskeskär med kapell etablerades 
inom en kolonial kontext då frälset byggde stenhus längs Norrlandskusten 
och handeln reglerades i de första norrländska städerna (Wallerström 1995, 
Mogren 2000). 

Tecknen på säljakt och bearbetning av tran gör att detta kustbruk avviker 
från fiskeverksamhet och den specialiserade ekonomin går att begripa ge-
nom överregional integration. Flera forskare, exempelvis Ingrid Storli och 
Bjørnar Olsen, har på senare år uppmärksammat hanteringen av späck från 
val, säl, valross etc. under vikingatiden i rektangulära kokgropar, intolkat i 
en multietnisk kontext, bland annat som ett samarbete mellan samiska pro-
ducenter och nordiska populationer i geografiska gränszoner (Storli 2007:80f, 
Amundsen et al. 2003, Hedman & Olsen 2009, Amundsen 2008:227ff), se 
figur 5. Sådana gropar finns omnämnda i sagamaterialet. I Ketils saga hœngs 
stöter Ketil under en fiskeresa på en stor hydda vid vilket det ligger en grop 
fylld med kadaver av val, isbjörn, sälar, valrossar, och nere på bottnen, saltat 
människokött (Shafer 2009:228). Det ligger nära till hands att se denna röt-
ningsgrop som en variant av de lerbottnar vi påträffar i Sydskandinavien. 
Är det då rimligt att tolka den rektangulära konstruktionen på Högskär i 
Södermanlands skärgård (Norman 2000) som en lerbotten (med implicit 
koppling till fiske), och inte en rötningsgrop för sälspäck? Om rötnings-
gropen sätts i samband med diskussionen om säljägartomtningar på bland 
annat Högskär (Wickberg 2000, Norman 2004), det samtida Sigtuna och 
behov av exempelvis sältran och det faktum att just Högskär senare för-
länades mot en ränta i säl (Petterson 2004:75, Jensen 1986:150ff, Gustav I & 
Almquist 1875:3), framträder den maritima ekonomin i nytt ljus och bristen 
på fiskben i urbana kontext och avsaknad av arkeologiska indikatorer på fiske 
vid tomtningar kan få en förklaring. Säljakten liknande den längs Norr-
landskusten kan nämligen med viss sannolikhet ha bedrivits intensivt, 
ställvis dominerande, även via Mellansveriges tomtningslokaler (Törnqvist 
2019). Sälbenen i tomtningen vid Själkroka på Landsort (Landin et al. 2011) 
och den trandoftande, feta jorden där blir med denna tolkning begriplig. 
Säljakt har nog alltså varit viktig både i Mellansverige och längs Norrlands-
kusten och vi bör låta oss inspireras mer av diskussionen om säljakt, kväner 
och kustsamer för Norrlandskustens – och även vikingatida mellansvenska 
– tomtningar, än att bakprojicera ett sen- eller postmedeltida fiske till vi-
kingatidens öar. 

Här har vi alltså sammantaget flera tecken som tyder på att det vid öarna 
har förekommit säljakt, tributinsamling och olika typer av möten, vilket har 
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varit nödvändigt både för skattläggning, handel och insamling av maritima 
produkter för en tidig lyxvaruhandel och omsättning av olja, rep och mari-
tima proteiner under vikingatid (Keller 2010, Frei et al. 2015, Gustavsson et 
al. 2014:177, se även Ashby et al. 2015). Ohthere av Hålogaland och medel-
tidens birkarlar agerade mellanmän över större regioner vilket även ident-
iteter så som kylfingarna gjorde. Var det kylfingar, vilka omnämns på ett 
par runstenar utanför Sigtuna, som rötade säl på Högskär? Eller fanns det 
en mobil jägarkultur av nordskandinavisk typ även här, tributpliktig och 
delaktig i handeln med Novgorod och senare Sigtuna samt friserna? Tidi-
gare har öarna med tomtningar via exempelvis fynd av mynt kunnat 
associeras med handel och fjärran möten (Törnqvist 2019). Enligt det ovan 
verkar då dessa kontakter kunna inbegripa möten mellan företrädare för en 
maritim kustkultur, kanske inkluderande kustsamer och kväner, samt andra 
aktörer i de norröna handelsnätverken. 

För vårt grannland i väster är detta inget kontroversiellt förslag. Utifrån 
arkeologisk empiri har kusten i Norge på senare år diskuterats som mötes-
plats mellan norrönt och samiskt, inte som en arena för kulturell dualism 
utan som en arena för lokala kulturella uttryck, hybridisering och kreoli-
sering (Spangen 2004). Tiden är mogen att även göra detsamma för svensk 
kust, i synnerhet Norrlandskusten, men även många områden med tomt-
ningar på skärgårdens yttersta öar i Mellansverige och på västkusten. 

Nätverksrummet: Kulturell diffusion eller identitetshybridisering? 
Det har ovan visats att det går att se framväxten av något samiskt eller pro-
tosamiskt under perioden mellan 800–1200 e.Kr. med stalotomter, silver-
depåer och i denna periods senare del även björngravar, vilka var i bruk till 
mitten av 1300-talet. Samtida med dessa företeelser brukades kustens tomt-
ningar. Exporten av torrfisk från norska handelscentra blev allt vanligare 
under denna period och vid 1200-/1300-talen övergick torskfisket från 
husbehovsfiske till fiske för en större marknad. Detta fick till följd att gårdar 
längre in i landet övergavs och fiskeläger etablerades längs kusten. Fisket var 
även en av de mest bidragande orsakerna till att kolonisationen av Finn-
mark satte fart under 1300-talet. Etableringen av jordbrukarbosättningar, 
kapell, sedermera kyrkor, handelsplatser och regleringar (framförallt bir-
karlarnas roll och det bottniska handelstvånget) var del i en expansiv kolo-
nial politik från kronans sida (sammanfattat i Karlsson 2006:29–33). 

Detta talar för att drastiska förändringar i handel och ekonomi inträffade 
kring 800 e.Kr. som fick konsekvenser för hela övre Norrland, ända från 
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kustområdet till fjällområdet. Ovan tecknas en möjlig förklaring på detta; en 
kolonialism som tar sin början under vikingatid med tvång och beroenden 
samt utbyte och hybridisering i kustbandet och olika aktörsnät. Men vi 
måste förstås kunna tänka oss en mer komplicerad demografisk utveckling 
än bara en merkantil interaktion. Det har nämligen visat sig att i de nor-
diska vikingarna beblandade sig med lokal befolkning varhelst de slog sig 
ner utanför den norröna sfären. Namngivning, materiell kultur och sociala 
former anpassades via ackulturation i olika hybridiseringsprocesser inom 
nätverk av samarbete och ingifte (Downham 2012, Glørstad 2014). Kan vi 
då betrakta förekomsten av maritima mötesplatser mer generellt som sta-
tiska avspeglingar av en resursextraktion, en maritim kultur eller ett annex 
till en agrar geografi? Med hänvisning till M. D. Sahlins metodologiska och 
empiriska arbeten kring mottagandet av de första engelsmännen på Hawaii 
(Sahlins 1981, 1987) kan man som kontrast konstatera att möten med främ-
lingar och införandet av ny materiell kultur på oförutsedda sätt transfor-
merar de olika aktörsgruppernas kulturella koder, världsbild och kulturell 
praktik. Tillsammans med det faktum att vad som förefaller vara framståen-
de sydsamer begrovs med klädesdetaljer av nordisk typ bör vi nog diskutera 
en hybridisering mellan olika identiteter i ett nätverk av pälsjägare, handels-
män och stormän de olika ”kulturerna” emellan. Kanske är våra kylfingar 
en sådan hybrid grupp, därav svårigheten att fästa dem i något specifikt 
sammanhang, annat än geografiskt i Sverige till handelsmetropolen Sigtuna 
och Södermanland. Tomtningarna är här en nyckel till att förstå exempelvis 
säsongsmässigt pendlande, mobilitet och insamlande av maritima produkter i 
en ekonomi med möjliga kopplingar till t.ex. Novgorod och Sigtuna och 
liknande den hos Ohthere av Hålogalands skattesubjekt, överregional inter-
aktion och kulturell hybridisering, handel och sjöfart samt skattläggning och 
tributrelationer under vikingatiden och den tidiga medeltiden. 

Hur skall vi då betrakta de olika ”kulturella” konjunkturerna som resul-
terade i t.ex. tomtningar och kuströsen längs framförallt norra Sveriges 
kuster? I deras kritik av Noel Broadbents hypotes om kustsamer i Norrland 
anmärker Lars Liedgren och Per Ramqvist bland annat att Norrlands 
järnåldersrösen ”bygger vidare på bronsålderns rösetradition”, och är exklu-
siva för det norrländska kustområdet, vilket kanske kan diskuteras både ur 
kronologisk och korologisk synpunkt men framförallt kanske förmedlar en 
något begränsande kulturbild. I samma verk menad de att rösebyggandet är 
en tradition som ”förmedlats från de sydskandinaviska bondesamhällena”, 
och ”ett resultat av en idéöverföring av samma typ som skett sedan årtusen-
den längs kusten” (Liedgren & Ramqvist 2012:212f). Denna synbarligen 
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diffusionistiska kultursyn påminner om den syn som präglat etnologin 
under mellersta 1900-talet, med en uppfattning om enhetskulturer som på-
verkas av ”inlån” utifrån (Pettersson 2004:68f). I linje med de teoretiska ut-
gångpunkterna i detta arbete och med hänvisning till studier av kultur-
möten över havet (Sahlins 1981, 1987) kan det vara befogat att istället re-
ferera till kulturella hybridiseringsprocesser eller kulturell synkretism (Fors-
berg 2012:46–49). Gör man det förefaller kustens centrumbildningar och 
tomtningslokaler vara nycklar till att förstå olika kulturella kreoliseringar 
och samhällelig dynamik. Detta berör förstås diskussionen om hur diaspora 
påverkar kulturer, identiteter och identitetsuttryck, nog så tydligt under just 
vikingatid (Stig Sørensen 2009, Downham 2012, 2015, Rekdal 2014). 

Oavsett om frågan gäller skärgårdarnas ”kolonisation” och bebyggelse-
former, kustnäringar i Norrland under järnålder, kronans ökade kontroll 
och uppbörd under medeltid i det expanderande svenska väldets maritima 
zoner eller etableringen av internationella köpstäder i fiskrika områden vilar 
förståelsen av dessa problem på insikten om att det i alla dessa fall handlar 
om olika sociala sfärer, ekonomiska system och aktörsgrupper som möts, 
interagerar och skapar nya sociala band, ekonomiska möjligheter och 
kulturella former. Tämligen ofta är det koloniala relationer i ett ”world sys-
tem” som gör sig förmärkta. Oftast leder dock kreoliseringen åt båda håll, i 
”tredje rummet”; läronätverken har ingen given riktning. Genom att se de 
maritima och kustanknutna lokalerna som fysiska nodpunkter för möten 
och transaktioner mellan olika kollektiv kan vi både bättre förstå samhällets 
komplexitet (tillstånd) och förändring (dynamik) utifrån mekanismer i 
olika mänskliga möten, inte som idéöverföring eller kulturell diffusionism 
kulturer emellan. En sådan diskussion har nyligen förts för Ålands del (se 
olika bidrag i Ahola et al. 2014). 

Även om ett fysiskt nätverksrum alltså ger korologiskt distinkta mönster 
genom mänskliga möten över geografiska avstånd (jfr Hägerstrand 1953) är 
betydelsen av dessa möten ingen simpel diffusionsprocess av kultur. Här 
kan istället kulturens förändringsprocesser som produkt av transformerade 
kulturella koder och habitus undersökas. Hur långt man når med arkeo-
login i detta avseende är dock ej avgjort. Skriven historia låter ändå föreslå 
att möten i det maritima rummet identiteterna emellan kunde innebära inte 
bara handel och utbyte utan även samarbete och förändrade läroprocesser. 
En ögonblicksbild av ett möte i fiskekontext mellan samer och kristna 
under ganska tidig medeltid har vi i Historia Norwegie, i avsnittet om hed-
ningarnas magi: 
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Again, when the Finns, together with the Christians, had gone about catching 
by hook a flock of fish such as these heathens had seen in Christian dwel-
lings, they drew almost full traps out of the deeps with their wand, and so 
loaded the boats to capacity (Ekrem & Mortensen 2006:63). 

Samarbete med ”de andra” kunde alltså förändra kunskap och materiell 
kultur. Vi har flera uppgifter från den norröna sfären om hur samerna 
byggde båtar, ibland på kommission av nordiska hövdingar. Så lät Sigurd 
Slemme vintern 1138–1139 finnar (dvs. kustsamer) bygga två skutor åt sig 
(Christensen 2007). Dessa skutor roddes av tolv man på var sin sida och var 
så snabba att intet skepp hann ifatt dem på vattnet (Ågren 1981, Meriot 
1984). Olaus Magnus (1909:bok 4 kap. 10) visar hur en småskalig nordskan-
dinavisk eller samisk båtbyggnation, i vilken båtar ”sammanfogas medelst 
senor och trädrötter” kunde gå till, förlagd till skärgårdens kuster och öar 
(angående samiskt båtbygge, se även Larsson 2015). 

Med tanke på de odalsfrämmande kuströsena, skillnader i gravskick och 
gravinnehåll mellan kust och inland, de litterära evidensen omnämnda 
ovan, de stora boplatsliknande tomtningskomplexen längs Norrlandskusten 
och Rathjes diskussion om cwenas och Amasoner finns det alltså fog för att 
mer seriöst betänka Broadbents åsikter om en kustsamisk etnogenes, på 
flera sätt knuten till protokoloniala ambitioner från bland annat Mellan-
sverige och Novgorod. Kan det t.o.m. vara så att vissa av de sockenlappar, 
”fattiglapparna”, spillror av en diaspora i Sverige, en marginaliserad och 
fördriven befolkning, som förekommer bland annat i södra Norrlands 
kustland under modern tid, är resterna av Adam av Bremens cwenas, kvä-
nerna, och tomtningarnas brukare? Var kvänerna alltså egentligen ursprun-
get till kustsamerna? Men det intressanta här är inte att trassla till en 
diskussion om etnogenes och ”folkslag” utan att försöka se historisk utveck-
ling som beroende av relationer, handel, plundring och beskattning under 
vikingatid och tidig medeltid, den tid då vi har mycket arkeologiskt material 
i form av tomtningar i det fysiska gränslandet mellan kustfolk, pendlande 
inlandsfolk och långt ifrån komna skattmasar från Novgorod och utsända 
av det svenska högfrälset och kronan. I detta sammanhang vore det även 
angeläget att undersöka om det finns ett större samhälleligt, kulturellt, skifte 
vid Norrlandskusten under i synnerhet 1200-talet då svenska kronan kolo-
niserade Norrland och kvänerna enligt egen utsago fördrevs till Nordnorges 
kuster, samtidigt som de norrländska tomtningarna övergavs. Är de över-
givna tomtningarna där nycklar till att förstå en nordisk pogrom och dia-
spora som berörde kvänerna? Från tidigmodern tid hittar vi flera uppgifter 
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om hur de fiskande ”sjöfinnarna” i Varangerområdet fördrevs och trängdes 
hårt av både ryssar och norrmän (HRSH 1858:130, 156f, 171, 178f, 212) och 
samerna i området tvångsförflyttades även (ibid:260). Är Ramqvists ”fem 
Norrland” inte främst olika samhällsformer lokalt framväxta i harmoni med 
en utkomstbringande naturgeografi utkristalliserad under lång tid utan 
kanske snarare resultatet av ganska omvälvande vågor av kolonisation, 
överhöghetsanspråk och en administrerad handelsapparat implementerad 
redan under mellersta vikingatid och transformerad under 1200-talet, en 
”samhällsplanering” som fortgick långt in i stormaktstid? 

Samtidigt måste vi omvärdera vår syn på detta osynliga Norrland och 
införliva det i de nationella narrativen kring hur centralsvenska intressen 
erhöll makt och rikedom under vikingatid och medeltid. Rimligtvis bör en 
postkolonial ansats användas för att bringa tysta och glömda grupper, som 
kvänerna, till liv ur seklens slummer och glömska. 
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En föränderlig social geografi 

Om det ovan visades att skärgårdarna har ingått i ett dynamiskt mellanrum 
med spänningsladdade relationer som transformerat omkringvarande sam-
hällen så finns även lokala sociala relationer som fungerat på liknande sätt, 
eftersom öarna i det dåligt kontrollerade rummet var en källa till rikedomar 
för opportunister, samtidigt som verksamheter i detta mellanrum oftast 
krävt omfattande resurser (ekonomiska, personella) för att realiseras (Törn-
qvist 2019). På denna arena, ”fiskeskäret”, utspelades således en kamp om 
dess rikedomar under det att det ofta var vissa som skodde sig på andra, och 
dessutom i tvist med konkurrenter, något som på sikt tvingade fram förord-
ningar, lagar och även en urbanisering i maritimt rika regioner. Det finns 
alltså en mening med att fokusera en analys på olika sociala spänningsfält 
med utgångspunkt från mellanrummets öar och fisket. Det visar sig även att 
den speciella utsattheten i skärgårdarna skapade spänningarnas motsats; 
ställvis och tidvis ganska ingående samarbeten som illustrerar det medeltida 
och tidigmoderna samhällets strävan mot ordning under en godsägare, en 
samhällslogistik eller under guds utsända; kyrkan. 

Nedan görs därför en analys av fiskets socioekonomiska betydelse och 
fiskeplatsernas roll i samarbete och konflikter. 

Två korsande vektorer: Fattigt och rikt vid ett fiskeskär 
Ovan har visats att det finns anledning att placera in det maritima rummets 
mellanplatser med sina tomtningar i ett spänningsfält mellan olika grupper 
med olika kollektiva identiteter och/eller geografisk hemvist. Det finns även 
textuella tecken på att fiskeresor och utskärsfiske organiserades opportunt 
av sådana som hade möjlighet att göra detta (Törnqvist 2019). Det har alltså 
funnits en gradient från enkelt husbehovsfiske till tillägnelse av mervärde, 
även under vikingatid. Vi har således anledning att förmoda att det före-
kommit komplicerade relationer mellan olika aktörsgrupper som gestaltats 
inte bara på några få utvalda handelsplatser utan även vid mindre mötes-
platser så som tomtningslokaler. Men även inom ett väl avgränsat och for-
maliserat samhällskontext som det högmedeltida Mellansverige har fiske-
platserna (här är det relevant att använda denna term) varit brickor i ett 
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komplicerat spel mellan olika aktörer och samhällsklasser som stått i sins-
emellan olika och tidsligt varierande beroende av varandra. 

En genomgående tendens i dessa komplicerade aktörsnät är att det finns 
två korsande vektorer i skärgårdarna; en lokal rörelse med ganska fattiga 
brukare som ofta agerar för husbehov eller inordnat i en större ekonomisk 
sfär (handel, godsdrift, beskattning), samt en utåtriktad rörelse som över 
större geografiska rum tillägnar sig mervärde från naturmiljön, beskatt-
ningsbara resurser eller underlydandes arbete. Nedan följer en kort översikt 
av olika tecken på skillnader mellan fattigt och rikt, maktlöshet och makt-
uttryck, vid fiskeskären. Givet denna bild blir det än tydligare att vi inte kan 
säga att vi har en ”skärbonde” fiskande vid skärgårdsön. 

Sociala och samhälleliga roller inom fisket 

Utgångspunkten för denna sociala genomlysning är det isländska samhället  
som det framstår i litterära och arkeologiska källor. Trots att Island i alla fall 
utifrån den materiella kulturen förefaller att inte ha samma tydliga uppdel-
ning mellan stormän, bönder och trälar som i övriga Norden under vikinga-
tiden (Vésteinsson 2005) är i sagamaterialet olika sociala grupper ändå 
ganska tydligt utmejslade när det gäller fisket. Både stormän, huskarlar och 
trälar finns representerade, liksom vad som förefaller vara någon slags 
torpare eller strandsittare, vilka oftast bara benämns ”fiskare”. 

Exempel på aktörer inom ”stormannakategorin” är den framgångsrike 
Thorstein Torskbitare som i Eyrbyggarnas saga (kapitel 11) omgav sig med 
inte mindre än sextio fria män och ofta var ute på fiske. Det talas i denna 
saga om hans förrådsrum fulla med stockfisk (kapitel 52). I Egil Skalla-
grimssons saga omtalas Grim som en god affärsman, god hantverkare och 
smed. På vintern fiskade han sill, och med honom for många huskarlar. Egil 
beskrevs också som en god skeppsbyggare. Han etablerade en sekundär 
bosättning vid Svannäs där han fiskade, jagade säl, samlade in ägg och driv-
ved. Han sköt där även valar (kapitel 29). Han tog alltså land, satte upp en 
industri och utvann landets resurser. I Grette Asmundssons saga framställs 
Atli som en god ledare och insamlare av förnödenheter. På sensommaren 
for han ut till Snöfallet för att köpa stockfisk i rik mängd, hela sju hästlass 
(kapitel 43). I Botvidslegenden möts vi av den kristne missionären Botvid 
som är både gods- och trälägare, missionär och fiskare. Tillsammans med 
sitt husfolk bedriver han fiske vid skärgårdsöar. Fisket verkar ha varit 
ganska spritt eftersom med Botvid kom ”bygdens övriga folk” till skären. 
Atli lät i Grettirs saga sina huskarlar arbeta med skörden fast några var ute 
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vid Horn och fiskade (kapitel 45). I Heimskringla omnämns även sillfiske 
med fiskegrund med tjänare och landbor (kapitel 18) och det omtalas att 
Hersen Erling Skialgson lät sina trälar arbeta sig fria och med det kapital de 
erlade för sin frihet köpte Erling fler trälar. Han lärde i denna process upp 
trälarna till fiskare, hantverkare och gjorde andra till torpare (kapitel 22). 

I kontrast till dessa fiskande ”stormän” talas det i Hrólfs saga kraka om 
en fattig, vis gammal ensling som bodde på en skogsbeklädd ö. På denna ö 
gömde han i en politisk förveckling två bröder i en jordkula. Den gamle 
mannen kallades även för fattig fiskare (del 1, kapitel 1). Grim Helgasson 
som i Sagan om Gudrun gjordes fredlös efter ett dråp, strök som ”skog-
gångsman” omkring på fjällen. Han påträffade en fiskare invid en reslig 
hydda vid fiskevattensjöarna (kapitel 33). Den av stöld fredlöse Grettir i 
Grettirs saga drog sig tillbaka till ödemarken och byggde en hydda invid 
vilken han fiskade med nät (kapitel 55). Efter att Grettir hade lämnat sin 
hydda flyttade en ny laglös in i detta hus (kapitel 62). Grim, som han hette, 
fiskade också. 

På flera ställen förekommer fiskare som antingen porträtteras i nedsät-
tande ordalag eller förefaller fattiga eller opålitliga (jfr fiskarens nedsättande 
konnotationer i Le Goff 1977:59, Geremek 1990). I Färingasagan talas om 
hur Thorvald hade lånat ut pengar till en fiskare som verkar ha varit mindre 
intellektuellt begåvad och dessutom stack kniven i Thorvald när denne be-
sökte fiskaren (del 9). I Bandamanna saga talas om hur Odd tog sina fiske-
saker, åkte ut till fiskevattnen och slog sig där samman med några fiskare. 
Där kunde han efter att ha visat sig vara pålitlig låna och köpa olika utrust-
ning. Han återkom flera säsonger till samma fiskeplats med samma fiskare 
(kapitel 1). I Kormak Ögmundarsons saga anges att det hos en viss Odd 
bodde många fiskare under fiskesäsongen. En var Glum, lynnig i tempera-
mentet och svår att tas med (kapitel 15). 

Enligt ovan penetrerar fisket samhällets alla strata och det verkar främst 
ha utgjort en källa till mervärde för välbesuttna och undantagsvis en födkrok 
för egendomslösa eller personer i beroendeställning. Utskärsfisket beskrivs 
som en verksamhet bedriven av de som hade resurser att mobilisera arbetskraft 
och organisera utfärderna. Endast undantagsvis kallas någon fiskare utan 
sysslan bedrivs av alla fast med socialt och ekonomiskt betingad avkastning. 

Fiskets relativa värde och fisket som statusvara 

Studerar man arkeologin på Island kan man notera att några större tecken 
på rikedom inte förekommer under vikingatid och tidig medeltid (Vésteins-
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son 2005). I sagamaterialet förekommer dock tydliga sociala skiktningar med 
godsägare som hade många underställda huskarlar. Denna märkliga diskre-
pans får sin förklaring när man i sagamaterialet ser en socioekonomisk skikt-
ning baserad på ära, inflytande, antalet underlydande gårdar, huskarlar och i 
förmågan att lagra förnödenheter i form av exempelvis torkad fisk. Här 
beskrivs det maritima entreprenörskapet ofta som framgångsbringande. 

Vanligtvis i norrön kontext har alltså den enkla, lokala, fiskaregestalten 
en relativt sett låg social status. Jämför man t.ex. Rígsþula och en irländsk 
ekvivalent text om samhällsstånden, The Wooing of Étain, (Amory 2001) 
tecknas ett i stora drag gemensamt europeiskt aristokratiskt ideal. Även i 
Ælfric’s Colloquy, daterad till omkring 1000 e.Kr., visas denna klassuppdel-
ning (Wright 1884:88, Cave & Coulson 1965:46-48, Szabo 2008:56f). Tex-
ten, som ursprungligen är en lärotext i latin, förmedlar en ödmjukhet inför 
olika yrkesroller och sociala positioner i det medeltida samhället. Precis som i 
det isländska materialet är den lokala, småskaliga fiskaren en fattig stackare, 
medan fjärrfiskare framställdes som i allt väsentligt annorlunda, som tillhö-
rande en högre klass. Den isländske vikingatida maritima entreprenören med 
eget fiskeskär och huskarlar kan alltså ses som en variant av den nordiska 
godsägaren, medan den efter dessa kommande flamländska valfångaren 
socialt sett mer bär på den senmedeltida fiskarborgarens sociala identitet. 

I områden med en materiellt sett uttrycklig högstatuskultur var alltså det 
enkla fisket en låg syssla. I takt med att även nordiska områden fick en 
materiell kultur kring aristokratin och borgerskapet, med en pauperisering 
av enklare sysslor för större sociala grupperingar i beroendeställning, gjorde 
fisket även här en negativ klassresa, vilket är ett generellt mönster för en-
klare produktionsnäringar under senmedeltid eller tidig modern tid i Euro-
pa (Geremek 1991:86ff). Den vikingatida valfångaren övergick till viss del i 
en europeisk aristokrati; huskarlarna följdes efter av fiskarbönder. Driv-
garnet lämnade entreprenörens hand och byttes ut mot svärdet och senare 
pennan. Denna pauperisering av vissa enklare yrkesroller har uppmärk-
sammats rent generellt av Janken Myrdal. När det finns mer möjligheter till 
kontroll över arbetskraft och mer administrativa sysslor pauperiseras enligt 
honom allt fler enkla sysslor kring gårdarna (Myrdal 2011). 

Studerar vi platser som verkar framträdande som jaktplatser eller fiske-
platser under vikingatid kanske vi måste se vissa av dessa som områden där 
rikedomen låg i fisket, andra där fisket var en syssla för halv- eller ofri 
arbetskraft eller t.o.m. underlydande landbönder. Även i detta fall låg dock 
rikedomen i fisket och jakten, även om aktörerna var ofria. Är det istället 
långväga fjärrfiskare och säljägare vi finner spåren av går dock tanken för-
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stås till Rathjes (2001) enkla skärbondekultur med jakt och fiske till hus-
behov, antagligen inlemmat i en överregional handel med t.ex. sälproduk-
ter, redan under vikingatid. 

Av allt att döma var den sena vikingatiden en period av mångfacetterad 
maritim ekonomi med stor potential till socialt avancemang. Jakt och fiske 
var uppenbarligen del i en internationell handel avsedd framförallt för lyx-
marknader. Vi finner ingenstans breda grupper som konsumerade sill eller 
ägnade sig åt fiske i en större distributiv apparat innan den medeltida 
urbaniseringen (Keller 2010, Perdikaris & McGovern 2008), för Östersjöns 
del kring 1100 (södra Östersjöområdet) eller tidigast 1300-talet (Norrlands-
kusten, Södermanland, Uppland) där det är de internationella fiskmarkna-
derna, inte inhemsk urban tillväxt, som utgör startskottet (Törnqvist 2019). 
När så det faktiska fisket ökade i betydelse tog det sig helt olika uttryck på 
skilda platser. Där fisket blev tillräckligt omfattande för att engagera en 
större del av befolkningen, även den obesuttna, organiserades fisket efter 
samarbetsprinciper, t.ex. båtlag. Detta gäller framförallt västkusten. Längs 
Östersjökusten där godsen dominerade drevs istället fisket under dessa gods 
(Hasslöf 1949:470ff). Vid de viktigaste fiskeöarna etablerades skärlag av fräl-
set under en fogde. Där Hansan, kronan eller borgare hade inflytande 
monopoliserades och förlänades istället fisket på olika sätt till andra, mer 
uttalat enskilda, fickor. Ojämlikheten i fisket (eller mer korrekt skärgårds-
bruket) verkar alltså ha sina rötter i vikingatid (om ej tidigare) och dessa 
relationer fortsätter in i modern tid. Men i detalj har detta varierat över tid, 
vilket kort beskrivs nedan. 

Beställare och utförare 

Vi kan av tidigare studier mena att de krafter som organiserade arbetets 
landskap skiftade drastiskt under de sekel tomtningarna nyttjades (Törnqvist 
2019). Brukaren och nyttjaren av produkterna som producerades via skärgår-
darnas öar kan alltså inte enbart definieras i ekonomiska termer utan även so-
ciala. Av allt att döma fanns det innan trälarnas manumission under fram-
förallt 1200-talet ett antal storgods, inom vilken arbetskraften var delvis ofri 
eller halvfri (Tollin 2010, 2011) men även tidigt besatt underlydande land-
bogårdar i storgårdarnas närhet (Widgren 2014). I början av denna period 
finner vi det klassiska vikingatida långhuset med sin stora besättning. 

Från tusentalet började detta system upplösas, långhusen övergick i går-
dar med enfunktionshus och mindre enheter utsöndrades som landbor. Vi 
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känner godssystemet i viss detalj från mitten av 1200-talet. Janken Myrdal 
(2007a) summerar modellen med att systemet då bestod av: 

 
• Gårdar i en glidande skala från mycket små över familjegårdar till 

storgårdar av olika storlek. Först från senmedeltiden kom jorden att 
inordnas under familjegårdar respektive adliga storgårdar. Detta 
hörde samman med övergången till ett stadium av organiserad feo-
dalism av nordisk typ. 

• Storgårdar i det högmedeltida systemet som ofta drevs av en bryte. 
Denne var till namn och gagn trälförmannens efterföljare. Bryten i 
södra Skandinavien hade en position mellan arrendator och fogde. 
Han gav avgifter, motsvarande arrende, men var samtidigt förman 
som dirigerade över underlydande småarrendatorer. 

• Brytegården var en direkt motsvarighet till den europeiska ”villika-
tionen”, som leddes av en ”villicus”, vilket är den latinska termen för 
bryte. Detta system nådde en höjdpunkt på 1100- och 1200-talen för 
att sedan upplösas. 

• I och med att bryten blivit frigiven kunde han äga lösöre, och på 
brytegården fanns både jordägarens och brytens ägodelar. Först se-
nare blev den rena fogden (redosvennen), utan egna investeringar 
på gården, storgårdens ledare. Brytens ställning mellan förvaltare 
och arrendator var knuten till att bryten övertog lösöre som fanns 
på gården men att han också hade eget lösöre.  

Upplösningen av detta system hade påbörjats redan före 1350, men efter 
denna nedgångstid kollapsade det troligtvis eftersom det fanns många 
lediga större gårdar och det således inte gick att få brukare till de små går-
darna. En egalisering satte in så att de större gårdarna delades upp, de 
mindre lades samman. Det system av familjegårdar som vi är vana vid var 
färdigutbildat i mitten av 1400-talet. Under denna upplösningstid ligger, 
grovt sett, skiftet mellan de tidiga tomtningslokalerna och de senare fiske-
lägena (Törnqvist 2019), vilket möjligtvis säger något om skillnader i arbets-
förhållanden vid öarna mellan vikingatid och sen medeltid, där den förra 
periodens skärgårdsnyttjande säkert i UO sköttes via den vikingatida stor-
gården medan den senare mer nyttjades av olika senmedeltida familjehus-
håll. Detta finner sitt stöd i utlokaliseringen av underlydande i skärgårdarna 
under denna tid. 

Thomas Lindkvist (1979) gör en poäng av att i frigivningsprocessen och i 
instiftandet av landborväsendet skapades några viktiga specifika relationer 
mellan jordägare och jordbrukare, som direkt ökar vår förmåga att förstå 
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den medeltida expansionen i landskapet, framförallt i utmarkerna (och i 
skärgårdarna). Istället för att se den medeltida expansionen som en linjär 
eller i alla fall ackumulativ process (se kritik av Norman 1993 i Ersgård 
1994), där då godsen, torpen och landborna utgör den expansiva kultur-
geografin, visar en genomgång av Lindkvists avhandling implicit att föl-
jande aktörsgrupper var direkt avgörande för landnam och bygdeexpansion 
i Norden under medeltid: 

 
• Landbor som brukade mark i utkanten av bebyggelsen under till-

fälliga kontrakt, under några få år. 
• Nybyggare som brukade godsägarens mark under en kort tid, mot 

att markägaren erhöll den bebyggelse som där restes. 
• Nybyggare som avlönades för nyodling i utmarken, kallad ”yxlön”. 
• Mer eller mindre permanenta landbor under kontrakt, ofta med 

arvsrätt. 
• Temporära brukare och bebyggelser; ”hjábu”, som flyttade runt på 

enheter. 
• Frigivna trälar som mer eller mindre sattes i skogen som torpare. 
• Halvfria ”fostrar”, med olika skyldigheter, som sattes på torp och 

små gårdar. 
• Halvfria huskarlar och drängar, senare legohjon, som brukade skog 

och utmarker med en storgård som logistisk bas. 

Lindkvist visar även att det ibland rådde vissa specifika villkor och inskränk-
ningar i landbornas förfoganderätt över utmarksresurserna. Det är t.ex. inte 
helt givet att fisket alltid har varit fritt för dessa ”nykolonisatörer”. Tecken på 
detta finns i alla fall i Norge och på Island. Tyngdpunkten för kolonisatörer-
nas verksamhet har här varit själva gårdsdriften, där den ibland utgjorde en 
inkomst för markägaren i form av avrad, ibland tjänande till att expandera 
godsets brukade mark och bebyggda yta. Widgren har senare visat att det 
inte kan ha varit en enkel övergång mellan storgård och landbodrift utan 
landboväsendet bör delvis gå att föra ner i sen vikingatid (Widgren 2014). 

Som tidigare har konstaterats bestod kustbosättningarna i Söderman-
lands och Södertörn under medeltiden av i stort sett 100% landbor och 
torpare under frälset (Törnqvist 2019). Endast några få enheter med krono-
jord avvek från denna bild (framförallt torp under ”skärkarlar”). Dateringen 
av deras enheter till tiden innan Gustav Vasa är dock osäker och denna 
sociala, ekonomiska och kulturella specialitet bär på sin egen identitets-
problematik, vilken diskuterats vidare nedan. 
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Om Botvidslegenden påvisar ett senvikingatida förhållande med hus-
karlar som fiskar med sin husbonde är de medeltida dokumenten som av-
handlar fiske kring godsen av en helt annan karaktär, med anställda eller 
landbor i feodala band. Måhända berättar även de folkliga sagorna något 
om övergången till bruket av ytterskärgården inom ett friare fiskeri under 
medeltiden, i allegoriskt format. I sagan är det en hunsad fiskare som för att 
undgå despotism och straff flyr Biskopens i Strängnäs gods (Tynnelsö) och 
slår sig ner på det som skulle komma att bli Stadsholmen (Mellin 1845:138, 
Sköldberg 1846:57). Glädjen torde dock ha varit kortvarig. Redan 1450 
etablerades ju den stränga kontrollen över fiskelägren genom Huvudskärs-
stadgan (Klemming 1856). I Väderskärs arkiv framgår att fiskarna där är att 
betrakta som en slags landbor utan mark, eller maritima torpare, under 
godset Fågelvik (Törnqvist 2019). Om detta förhållande har varit norm är 
dock okänt. Vad som är talande är Huvudskärsstadgans (i redaktion B) 
paragraf 70 (Klemming 1856:308) där det framgår att kungen eller hus-
bonden erhöll utdömda böter vid fiskeskäret. Just ordet husbonde visar att 
den person som ägde skäret, eller kungen i den mån det var ett allmän-
ningsvatten, gav fiskaren laga försvar och ägde domsrätt över denne. På 
skäret har alltså ett tjänstehjonsliknande förhållande funnits mellan ägaren 
och brukaren av skäret när ön mutats in av frälset eller kungen kunnat 
hävda vattenregale och infört Huvudskärsstadgan. 

Med tanke på de maritima näringarnas stora osäkerhet och samtidigt 
stora avkastningspotential bör man alltså nog både som en effekt av ett 
resonemang om investeringskostnader men även av litterära evidens se 
storgods som drivande bakom den senvikingatida uppgången av antalet 
maritima lokaler. Situationen på dessa skär tecknas i isländskt sagamaterial 
som en gårdens förlängda arm; huskarlar och trälar hjälpte där gårdsägaren. 
Denne gårdsägare kunde även tillsammans med andra likasinnade ”entre-
prenörer” inom jakt, fiske och handel själva fara ut och fiska vid dessa skär 
under korta eller längre perioder, vid ”sina” skär (som de gjorde anspråk 
på) eller vid synbarligen allmänna fiskeskär, och kunde där övernatta i all-
männa hyddor. 

Fisket på under medeltid nyanlagda jordeboksenheter i skärgårdarna 
utgjorde som konstrast dels en resurs för landbon, dels en bytesvara (na-
turaskatt, avsalu) mot godsägaren. Även storgårdarnas egen personal (först 
trälar, sedan legohjon) idkade fiske och jakt i utmarken. Ända in i modern 
tid förelåg denna distinktion mellan beställare och brukare, markägare och 
besökare, även om kadern fiskare utvidgades till att via lokal beskattning 
inkludera alla möjliga lokala bönder och främmande fiskare. 
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Ägt och brukat 

Eftersom allmänningarna ännu inte var skiftade under vikingatiden och 
marken inte värderades i något jordetal och följaktligen inte beskattades 
kunde inte någon hävda annat än sedvanerätt över ett fiskeskär. Det finns 
härmed ingen grund att leta efter beskattade eller avgiftsbelagda fiskeskär 
under denna tid, organiserade av någon storman (en hypotes som Norman 
flerstädes föreslår). Istället är det lämpligt att se ett mosaikartat landskaps-
bruk med storgårdarnas arbetsfolk vid vissa skär och kustsocknarnas all-
moge vid andra skär. Bruks- och hävdprincipen gör sig gällande vid tvisten 
om den arkipelag som nämns i Heimskringla, Olaf Haraldssons saga. Som 
kontrast märks i Olav den heliges saga ett regelrätt ägoanspråk över ön 
Grimsö under 1000-talet. Av Botvidslegenden att döma har sedan vid 1000-
talets slut en möjlighet att skattlägga öar införts. Vi har här tre steg mot en 
individualisering av utmarken under slutet av vikingatiden och början av 
medeltiden som direkt påverkat möjligheten till kontinuerligt bruk av öarna 
och karaktären av avkastningen (delad fångst, exklusiv rätt till fångst samt 
skatt på fångst). 

Förekomsten av fjärrfiskare under vikingatid är oklar men de arkeolo-
giska beläggen för säljakt och dessa tomtningars likhet med norrländska 
tomtningar (Wickberg 2000, Norman 2004) gör gällande att vi inte kan 
utesluta att det förekommit tillfälliga ”hemspringare”, vilka sökt sitt jaktbyte 
i packisen med hyddor på en ö som bas, även i Södermanlands skärgård 
(Törnqvist 2019). Norman har dessutom noterat att det i Kalmarsund finns 
många tomtningar där det över huvud taget inte förekommer någon känd 
bosättning under vikingatid eller tidig medeltid (Norman 1993a:184). Här 
måste fjärrfisket och säljakt vid kustens öar ha varit norm. Av alla indi-
katorer att döma var det säljakten som här dominerade (se även skattesatser 
i DMS för i synnerhet kusten vid Tjust), följt av fågelfänge och fångst av 
större fisk (Törnqvist 2019). 

Genom att bättre datera och funktionsbestämma tomtningarna på öarna 
kan vi bättre förstå när gemensamma jakt- och fiskeplatser övergått i enskil-
da platser och när sedan kollektiva platser bildats under kontroll och be-
skattning (t.ex. genom uppförande av kapell eller korumhus). Öarnas ägo- 
och brukningsformer är alltså helt avgörande för de sociala och ekonomiska 
relationerna mellan ägare och brukare och formar därmed den arkeologiska 
lokalens betydelse. 
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Skillnaden mellan storfiske och småfiske 

Precis som för kustnära och utsjöfiske föreligger en socioekonomisk skill-
nad mellan fångst av stora och små fiskar där fisket i sig inte var högt vär-
derat utan istället det mycket inkomstbringande fisket. I Laxdalingarnas 
saga framställdes Island som en bra plats med animalier (i synnerhet val och 
lax) tillgänglig året runt. Men Ketil sade att han inte ville åldras ”på detta 
fiskeställe”, uppenbarligen nedsättande om ”arbetskraftsutvandring” från 
odalbygden (kapitel 2). I Landnámabók värderades dock ett markköp i en i 
övrigt påver utmark högt eftersom den var rik på lax och säl (kapitel 24). 
Dessa resurser var alltså högt skattade. För de som skapade sig en identitet i 
fiskeriet på Island blev äran snart sammankopplad med framgång i fisket. I 
Ketil Hängs Saga blir en stor fångst inom fisket en hederssak och Ketil blev 
utsatt för rånförsök då två laglösa bröder försökte lägga beslag på Ketils 
landade fångst. Han värjer sig dock med en klubba (kapitel 1). 

Man kan förmärka en succesiv anpassning till ett normsystem centrerat 
kring en framgång i fisket. I Sagan om Gudrun framgår att Kjartan under 
den stora fastan endast levde av fisk, och att han var den förste som gjorde 
det i landet; ”att han förmådde lefva så länge nästan utan mat, fann man 
mycket underligt, och människor redo långa vägar för att se honom” (kapi-
tel 18). Uppenbarligen räknades fisk till förstone inte som fullvärdig kost. I 
materialet följer sedan många uppteckningar i vilka män gjorde sig rika på 
fiske och jakt, t.ex. den ovan nämnde Thorstein Torskbitare som i Eyr-
byggarnas saga hade stora förrådsrum fulla med stockfisk, omgav sig med 
inte mindre än sextio fria män och var ofta ute på fiske (kapitlen 11 och 52). 

Hemma i Norge har dock samtidigt handel och plundring varit den äro-
fulla vägen till rikedom. Någon gång uttalas explicit att en person ger sig av 
åt norr för att nå rikedom och ära istället för att ”stanna hemma och fiska” 
(Shafer 2009:23f). Plundring och handel stod alltså högre på den sociala 
rangskalan än fisket där de förstnämnda verksamheterna var en praktisk 
möjlighet. Fisket var följaktligen i brist på annat en karriärväg när det resul-
terade i större fångster av större djur och drevs av underlydande, s.k. stor-
fiske. I det medeltida Europa visar sig detta genom att det industrialiserade 
fisket blev en bred karriärväg framförallt för risktagande valfångare medan 
det småskaliga fisket inte var en ärofull syssla. Från England finns en ovan 
nämnd skrift, ”The Dialogue Between Master & Disciple: On Laborers” i 
Ælfric’s Colloquy, som är värd att citera i detta sammanhang. Bland de olika 
yrken som avhandlas i denna text förekommer fiskaren, om vilket följande 
skrivs (Cave & Coulson 1965:46-48): 
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MASTER: What fish do you take? 
FISHERMAN: Herring, salmon, porpoises, sturgeon, oysters, crabs, mussels, 
periwinkles, cockles, plaice, sole, lobsters, and the like. 
MASTER: Do you wish to capture a whale? 
FISHERMAN: No. 
MASTER: Why? 
FISHERMAN: Because it is a dangerous thing to capture a whale. It is safer for 
me to go to the river with my boat than to go with many ships hunting 
whales. 
MASTER: Why so? 
FISHERMAN: Because I prefer to take a fish that I can kill rather than one 
which with a single blow can sink or kill not only me but also my com-
panions. 
MASTER: Yet many people do capture whales and escape the danger, and 
they obtain a great price for what they do. 
FISHERMAN: You speak the truth, but I do not dare because of my cowardice. 

I denna text återspeglas tydligt tidens dualistiska förhållande till fiske; å ena 
sidan en verksamhet som bedrivs av en feg och initiativlös enkel fiskare, å 
andra sidan ett högriskföretag som mer risktagande ägnar sig åt, i detta fall 
valfångare (se även Szabo 2008). I kontrast till Botvids kollektiva fiskafänge 
med stor avkastning och tvist om skattläggning kan även kontrasteras den 
bild som Dalalagen ger av en bonde i ekonomisk utförsbacke, en person 
som slutligen blev backstugusittare, drog till skogs och bedrev krokfiske i 
sjö och ström (Granlund 1955:77). 

Dikotomin känns igen från det isländska sagamaterialet och Ohthere av 
Hålogalands valjakt under 900-talet men även i det arkeologiska materialet 
där fiskelägren längs södra Östersjön under tidig medeltid ingick i en stor 
hanseatisk industri och de små medeltida tomtningslokalerna i skandina-
viska skärgårdsområden visar på det lokala småbruket, om än ofta under-
ställda stora markägare. Sysslan bedrevs opportunt. Odd, som i Banda-
manna saga med endast några få fiskeredskap gör sig en mindre förmögen-
het på sin maritima näring, gestaltar den maritima vikingens möjlighet. 
Frågan här är alltså om de mellansvenska säljägartomtningarna initialt var 
opportunistiska noder för odalbönder eller pälsjägare, bland dem kanske 
kylfingarna. Platser som sedan övergavs när sälen inte längre var så lätt att 
göra sig rik på. I takt med den minskade möjligheten till rikedom föll 
platserna i så fall i glömska. 
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Här fanns en mycket tydlig socioekonomisk strategi. Fanns snabba och 
mer ostentativa vägar till framgång valdes dessa framför enkla strävsamma 
ekonomiska sysslor. Man kan här skönja en ”negativ klassresa” för fisket i en-
lighet med Janken Myrdals analyser av tunga sysslors nedåtgående status 
under medeltiden (Myrdal 2003, 2011), då den vikingatida entreprenören 
med sina huskarlar avlöstes av fiskaborgare och fjärrfiskare under medeltid 
som slutligen förbyttes i enkla fiskehjon och strandsittare under senmedeltid 
och postmedeltid. Det senare ser vi prov på i folksången ”Konungabarnen”: 

[…] Det var de ädla konungabarn, 
Hon går sig till sjöastrand: 
Der såg hon sin faders fiskare, 
Som fiskade invid land. 
»Och hören ni min faders fiskare! 
Ni är så frusen och våt! 
Har ni sett något konungabarn 
Här uti böljorna blå? […]» (Afzelius & Geijer 1814:105). 

Samma marginaliserade perspektiv finner vi i folksagan (och folkvisan) om 
Stockholms grundläggning och fiskaren som flydde från den despotiske bis-
kopen av Strängnäs, omnämnt ovan (Mellin 1845:138, Sköldberg 1846:57). 
Genom att rumsligt och arkeologiskt knyta vissa verksamheter (bland annat 
hemfiske, fjärrfiske, säljakt, fågeljakt) till olika miljöer kan vi försöka börja 
förstå om och när fisket och de maritima näringarna bedrivits inom ett hus-
behov (småfiske) eller som riskfylld och kostsam och kostbar extranäring 
(storfiske) och därmed om det var allmoge eller entreprenörer som drivit 
ekonomin. 

När och fjärran 

Under hela den dokumenterade historien är fjärrfisket i centralmaktens 
utkant ett framträdande drag. De s.k. norrlandsfärderna är välkända, vilket 
var ett mycket inkomstbringande distansfiske bedrivet under privilegier. 
Källorna omtalar fiskare från Gävle, Köping, Södertälje, Strängnäs, Norr-
tälje, Uppsala samt Torshälla och hur de använde sig av fiskelägen i Medel-
pad och Ångermanland. I något fall finns även belägg för fiskare från andra 
sidan Bottenhavet. Här visar Holmqvist (1996) att närfisket, som utövades 
av kringboende, resulterade i fiskelägen med lämningar efter hamnanlägg-
ning, gistgård, båthus samt en del ekonomibyggnader. Fjärrfisket utövades 
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istället av säsongsboende som tog med sig bohag och familj till fiskeskäret, 
på vilket restes ytterligare byggnader så som kokhus, fähus och någon gång 
ett kapell. Här var alltså fjärrfisket främst en syssla för fiskarborgare med 
privilegier till olika fiskeskär och sättningsgrund. 

Av geografin och den arkeologiska empirin att döma bör många av 
tomtningslokalerna betraktas som närfiskelägen, brukade året runt, inte 
som säsongsmässiga pendlingsorter. Uppgiften att många av fiskelägren 
t.ex. i Kalmarsund låg i områden där inga lokala kustbönder fanns, och att 
lägren då följaktligen var fjärrfisken (Norman 1993a:184), är en uppfattning 
som behöver nyanseras. Tolkar man framförallt de små tomtningslokalerna 
som fiske- och jakthyddor för den närliggande bygden är istället de sen-
vikingatida och tidigmedeltida tomtningslokalerna antagligen rester av 
pionjärbebyggelsens maritima resurslokaler, en slags ”hemsäter”, för främst 
säljakt, fågelskytte och bete, se Törnqvist (2019) och figur 6. Sigurd Erixon 
har nämligen visat att det finns starka paralleller mellan säteretableringar, 
fäbodar och fiskelägen. Dikotomin mellan daglig och säsongsmässig pend-
ling, hemfiske, och fjärrfiske har sin motsvarighet i hemsäter och fjärrsäter 
samt hemfäbodar och långfäbodar. Precis som skärlagen kunde betraktas 
som en bygds kollektiva ekonomiska förening med egen rättsskipning och 
stadgor, hade fäbodlaget motsvarande stadgor och handlingar. Vissa betes-
öar kunde brukas både som fäbodar och fiskelägen samtidigt. Så som vissa 
fäbodar sedermera omvandlades till torp och gårdar i utmarken kom vissa 
fiskelägen att omvandlas till skärbondehemman eller bebyggda fiskelägen 
som Väderskär (Erixon 1918, Klein 1929). 

De nära kusten och nära bosättningarna liggande tomtningskomplexen 
bör i detta sammanhang alltså nog ofta betraktas som hemfisken eller hem-
fäbodar; bodbebyggelse i randen av gårdsmarken för daglig pendling och 
nyttjande året runt. Vid fjärrfiskelägen har pendling skett antingen från 
kringliggande eller fjärran städer. Hemfiske och fjärrfiske skulle enligt dis-
kussionen ovan kunna kategoriseras som fattigt och rikt fiske eller husbe-
hovs- respektive professionellt fiske, småfiske och storfiske. Tomtningsloka-
lerna bör undersökas med denna något förenklade dikotomi som bakgrund. 
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Figur 6. Avstånd mellan tomtningar i norra Kalmarsund och registrerade jordnaturer i 
DMS. 43 av 65 (66 %) ligger inom 2 km från en bebyggd enhet. Här är det förstås rim-
ligare att betrakta små enskilda tomtningslokaler som hemfisken eller lokala jaktstugor 
än som fjärrfiskelägen av säsongskaraktär. För lokalerna med tomtningar som ligger mer 
än 5 km från ett medeltida gårds- eller torpläge är det mer lämpligt att betrakta öarna 
som fjärrfisken eller säljaktplatser med mer säsongsbetonad vistelse, även om 5 km inte 
var någon lång sträcka att ro under medeltiden. En roddaretapp eller ”veckosjö” var ju i 
genomsnitt ungefär 8 km. Med detta sagt kan man förstås inte slå fast att tomtningarna 
brukades av de närmast boende, bara att det är en rimlighet värd att beakta (data från 
FMIS och Axelsson 2008). 

I den mån avstånd är relevant som tecken på fjärrfiske och förekomst av 
fjärrfiskare även har med främlingar, handel och utbyte att göra måste vi 
betrakta många tomtningslokaler som helt lokala till sin natur (figur 6). Det 
av Norman karterade komplexet av tomtningar på Runnö i Kalmarsund 
(Norman 1993a:138ff), på vilken ö en ansenlig skärbondebebyggelse låg 
under medeltid, kan inte tolkas som ett säsongsmässigt fjärrfiskeläger utan 
skall snarare tolkas som ett utpräglat hemfiskeläger. Detta blir uppenbart då 
skärbönderna på Runnö skattade en ansenlig summa för sina hemman. 
Norman (1995) vill tolka det som att det på något sätt bedrevs intensivt 
fiske av några andra, fjärrfiskare, stationerade vid Runnö. Eftersom marken 
låg under frälset är det ytterst osäkert om markägaren skulle acceptera ett 
sådant arrangemang. Rimligare vore istället att tolka detta som att Runnö-
borna själva bedrev ett rikt hemfiske med sin egen ö som bas. Runnöbornas 
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mesta fiske under 1800-talet ägde dessutom i överensstämmelse med denna 
åsikt rum i öns närhet (Granlund 1958:61ff). 

Så fiskelägren och tomtningslokalerna bör alltså undersökas som när- 
eller fjärrfiskeplatser och därmed avslöja deras roll i den socioekonomiska 
väven. Framförallt Hedenstierna (Hedenstierna 1949:236–240) har noterat 
att fiskare från olika platser använde vissa fiskeläger, dvs. att skären i stort 
hade en nyttjarskara av en ganska homogen men ofta inte lokal proveniens. 
Ytterskärens fisken besattes av fiskare från innerskärgårdens och mellan-
skärgårdens stora öar. Uppenbarligen är det inte de vid respektive fiskeskär 
närmaste skärbönderna som har nyttjat fiskeriet. Varför det blev på detta 
sätt, varför det finns rumsliga mönster i besittningen av ytterskären, har 
inte utretts. För både Huvudskär och Väderskär kan man misstänka att de 
fiskare som bekostade kapellet och ingick i skärlaget var knutna till fiske-
skäret genom godsägaren. Vid Huvudskär var en uppsyningsman från god-
set Tyresö som bestämde (Hagström 1982:177), och Huvudskär låg under 
just Tyresö. På liknande sätt arbetade fiskarna på Väderskär under hamn-
fogden som tillsattes av markägaren, herren till Fågelvik (Erixon 1922, 1957, 
1978). Studerar man fiskelägret Borgen vid Södertörn framgår att dess 
fiskare kom från Ornö. Borgen hörde vid denna tid till Ornö Säteri (Jansson 
1964:33). Var det så att godsägaren föredrog att ha sina egna landbor, 
torpare och statare vid sitt fiskeskär? Detta förhållande förefaller logiskt då 
fiskhandel även var en del av frälsets ekonomi. Huvudskärsstadgan klausul 
som stipulerade att fiskaren skulle ha lov av hamnfogden tyder analogt 
härmed på ett visst urval av fiskare (Prawitz 1949:21) och inte som tidigare 
ansetts att fisket var fritt för alla och envar (se även Hedenstierna 1949:229). 

Markägande och privilegier har alltså format olika typer av när- och 
fjärrfiske, ofta drivet av de lokala godsägarna och borgarprivilegier. Vissa 
skär så som Väderskär i Tjusts skärgård är ett bra exempel på ett mellanting 
mellan ett bebott hemfiskeläge och ett fjärrfiskeläge; ett kameralt fjärr-
fiskeläge med lokal, fast befolkning. Väderskärs fasta befolkning var borgare 
i Söderköping men underställda markägaren, herren till godset Fågelvik. 
Givet dessa skillnader kan man inte betrakta öarna och tomtningarna som 
ett ekonomiskt, socialt och kulturellt uttryck utan snarare rester av flera 
länkade världar, i linje med Petterssons (1953) uppdelning i temporära och 
permanenta fiskelägen, fast på ostkusten skurna på en ytterligare ledd med 
tanke på markägande och kontroll över rummets nyttjande via privilegier. 

Från västkusten, där storfisket dominerade och drog till sig stora skaror 
av arbetare, har vi som kontrast många bevis på att fisket bedrevs mer 
industriellt och frikopplat från markägande och privilegier, där det for-
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mades uttalade professioner kring det periodvis mycket inbringande fisket. 
Vid god tillgång på fisk samlades stora skaror på fiskeskären, där olika 
egendomslösa, strandsittare, och arbetshjon var en talrik skara (Dalén 
1941). När fisket periodvis gick ner led dessa stod armod på skären. Vi har 
här alltså en social dynamik driven av fiskekonjunkturer, med personer i 
olika beroendeställning till handelns större aktörer. Ett betydande inslag i 
fisket var även främlingar från en stor del av nordsjöområdet som samlades 
på skären i främst Bohuslän och Skåne (Etting 2004:39ff). Här har förstås 
fisket mer att göra med europeisk tillväxt, handelstraktat, diplomati, mono-
poliseringsförsök, handelsblockader samt Hansans och gillenas uppgång 
och fall, än en intern urbanisering eller ett uttryck för någon skärbonde-
kultur och några sega strukturer eller maritima duréer. För Östersjökustens 
del är det istället frågan om fjärrfiskare till och från Norrland, Estland och 
Finland som komplicerar bilden för fiskelägren i Mellansverige. De flesta 
som bedrev detta fjärrfiske var borgare, inte skärbönder. Fjärrfisket var en 
ekonomiskt kostsam affär, en logistisk komplicerad verksamhet som dess-
utom ofta låg under olika privilegier (t.ex. Sandström 1996). Det står alltså 
även här klart att det inte finns någon statisk kulturgeografi inom vilket 
fisket kan skrivas in som en landskapskomponent, en enkel komplementär 
resurs eller del av en specifik maritim kultur, bedrivet av en fiskare. 

De regionala variationerna är tydliga. Längs Norrlands medeltida fiske-
kust dominerade enligt ovan först en slags (proto-)kolonialism som sedan 
övergick i en lokal fiskarurbanitet och efterföljande pauperisering. På väst-
kusten var det internationella krafter som skapade uppsvinget där fram-
förallt holländarna var med och grundade städerna. På Ostkusten verkar det 
vara frälset, kronan, kyrkan och borgarna som i olika faser både agerat 
fiskare och interagerat med fiskare (lokala och främmande) som handels-
män, markägare, godsägare och arbetsgivare. Under Vasatid och tidig stor-
maktstid var fisket en av de främsta inkomstkällorna för städernas borgare, 
inte kustens bönder (ibid:54–57), se Törnqvist (2019) för en bred genom-
gång av fiskets kronologi. 

Att det uppstått gränsöverskridande identitetsproblematik och kulturell 
hybridisering i detta nätverkande med mötesplatserna i skärgårdarna som 
givna nodpunkter är uppenbart. Den kan dock exemplifieras med den fin-
ske köpsvennen som med en fiskeskuta kom över Östersjön i slutet av 
medeltiden och efter trettio års bosättning i Sigtuna blev stadens borgmäs-
tare (Wistrand 1847:101f). En annat exempel är den ofta återkommande 
klagan på Åland under 1500-talet som menade att det var svårt att få tag i 
tjänstefolk till fisket därför ”att alla lupo åt Sverige” (Ahlbäck 1955:29). Direkt 
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sammanknytande regionerna, språken och ”kulturerna” emellan var fiskkö-
parnas verksamhet, där de i Stockholm baserade uppköparna ofta rekryterade 
drängar lokalt i Ålands eller Åbolands skärgårdar (Storå 2005:175). På ett mer 
övergripande plan kan man se hur den svenska adeln och kronans kolo-
nisation av Finland och Baltikum skapade en korridor över Östersjön ge-
nom vilken arbetskraft, i synnerhet finnar, flyttade fram och tillbaka i olika 
konjunkturcykler och i takt med krig samt expansion och regression av ut-
markerna samt godsen, framförallt i Finland. Till stor del hade nämligen 
adeln intressen på båda sidor om Östersjön (Lähteenmäki 2002). Hela tiden 
har det mer lukrativa fisket underställts godsägare, borgarprivilegier och 
fjärrfiskare med möjlighet att finansiera fiskeexpeditioner. 

Samarbete kring ett fiskeskär 
Ovan har visats att det med skärgårdarnas öar kan tecknas beroenden både 
på ett interregionalt plan, över etniska gränser, och inom lokala sociala 
relationer kring bland annt markägande och privilegier. Dessa beroenden 
var alla mer eller mindre repressiva, kontrollerande och utnyttjande. Det 
fanns dock även beroenden som innebar samarbete, som verkade horison-
tellt över stora delar av samhället med ”fiskeskäret” som nav. Nedan fram-
går att många olika yrken och samhällsklasser kan knytas till intima beroen-
den och samarbete via ett fiskeskär. 

Erik Jonson (1939) utgår från Nils Humbles avhandling Specimen aca-
demicum de piscatura harengorum in Roslagia (Frondin 1745) i sitt syfte att 
beskriva havsbandets åldriga arbetstraditioner. Han återger i detta syfte ett 
brev, som ärkebiskop Jakob Ulvsson år 1488 skickade till "alle, andeliga och 
werdslige, som byggia och boo i Lenna sokn oc alla andra som liggia til fiske 
paa Swenska Högar i samma sokn" (SDHK 32092). I brevet framgår ”at the 
godi bröder i Siktuna clöster lida stoor fatigdom, saa at the ingelunde 
formage sik untsätia eller hielpa, uthan the niuthande warda andra goda 
Guds wennerss hielp oc milda gaffwor”, och ärkebiskopen bad för den skull 
adressaterna att de skulle ge av vad Gud unnat dem och förlänat till den 
broder Karl, som kom till dem på klostrets vägnar. Lön skulle de erhålla av 
Gud och Sankt Erik; själv gav hans högvördighet ”allom them, som troliga 
förnempda clöster hielpa oc i gudelige akt stadde äre” 40 dagars avlat och 
ålagd botgöring. Jonson (ibid.) menar här att Sigtunaklostrets brödraskap 
svalt. Den enda utvägen var att söka hjälp vid Svenska Högarna. 

Biskopen vände sig här inte bara till de som hade hemman i Länna socken 
utan även till alla andra som låg vid Svenska Högarna. Vi har alltså en 
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blandning av lokala och fjärran ifrån komna fiskare. Lojaliteten till och sam-
arbetet med Sigtuna kan i förekommande fall kopplas till kyrkans belöning på 
ett dubbelt reciprokt plan. Kyrkan välsignade skärets fiskare som belönade 
klostret tillbaka, både med fisk och heliga föremål. Jonson menar nämligen att 
”de som åtnjöto den heliga jungfruns beskärm fjärran bland de öde klipporna 
i havet läto av tacksamhet häröver i Sigtuna kloster uppställa en bild av sin 
höga patronessa” (ibid:93). Detta förhållande illustreras i ett pergament av 
den 10 maj 1492, vilket (med min kursivering) har följande lydelse: 

For alle the dandemæn, som thette breff hender forkomma, helssom wij 
epterscreffne, brodher Niels prior i Sictwnom, brooder Niels lector och me-
noghe conuentit samastadz, ærlighom och beskedelighom mannom hamp-
nafogde, köpstadzmæn, bönder oc bookarlla, allom och hwariom enom, som 
sampnas j fiiskeriid wid Svenska Høgha, æwærdelica ok kærliga mez Hero-
nom Ihesum Christo. 
Kæra wener, haffuom wij sport aff sanniingh aff thenna brodher Kaarl, som 
nw ær ider capellan, ok aff thöm, som för honum haffua warid, hwru i æren 
ooss wæluillioghe med eder almosa, som wij haffuom fwlkommelege vønth, 
ok i haffwin ecke tilstath nogon annan klærk oss forfangh göra mothe waars 
wærdogesthe fadhers willia archebiscopz Jacops och wælborensz mansz her 
Niels Stwres willia ok breff, som wij hopoms ati framdeles göra willen. Och 
skulen i withe, at iac for :ne broder Niels prior förde idert waarwfrv belæthe 
til archebiscoppen, huilkit hans wærdoghe naad wigde och gaff XL daga til 
afflath, huilke som skal wara ider patrona och hielpa ider til alt got. 
Och haffuom wij offuereens warid, at wij wiliom haffua en sin i hwario wikw 
j varo cappella amynnilsse oc böön för eder sælskap. Thy bediom wij eder oc 
raadom wij eder, ati haffuom samdræcth oc god willia inbördes mez alla 
rædelighet. Oss hoppas tiI Gudz, haffuer thez nogot waridh klenth fiskerij 
then aaren, mez Jomffrv Maria hielp skal thez wardha wæl bæthre, thy 
myshoppens jncthe wtan brwker ider som dandemæn eder tiI gagn oc mar-
gom androm. Ther mez befællom wij eder hwariom i sin stad alzmectigh 
Gud, Jomffrw Maria [härefter tre ord utstrukna], som idher patrona ær. 
Scriffuit i Sictwna torsdagen nest epter Johannis ante portam latinam, then 
tiid, wij warom mestedelen alle hema, wnder mith jncigle anno etc. nona-
gesimo secundo (SDHK 32753). 

Här har ”brodher Karl” redan 1488 skickats ut till utskären och hädanefter 
omtalas han som den fiskande menighetens kaplan. Man kan observera, att 
före broder Karl hade funnits andra kaplaner, som även de bestyrkt att 
menigheten varit välvilligt inställda till klostret i Sigtuna. Då det betonas att 
ingen annan klerk tillåtits göra intrång på klostrets rättigheter kan man 
kanske misstänka att ärkebiskopens åtgärd inte föranletts av att brödra-
skapet svultit utan av dess ängslan att inte ensamt få ägna sig åt det lukrativa 
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själasörjandet på utskären (Kraft 1939). Tematiken känns igen från ett be-
kräftelsebrev på tiggarbrödernas ensamrätt att bygga (kapell) ”till land eller 
strand” på fiskelägren i Danmark: 

Vidisse aff konning Christophers hegn och beskiermelßebreff offuer alle 
suartebrødre och graabrødre ij disße trende kongeriger med deris priuilegiis, 
ej tilstedendis fremmede tiggebrødre, som eij haffue closter, her att motte 
bygge till land eller strand serdielis dj paa Dragøer, Skaanøer, Falsterboe 
eller Malmøe eller paa andre fiskeleiger ij Danmarck etc. daterit samme 
transcriptum 1301 (Krabbe et al. 1916:127). 

Vad som döljs i dessa brev är egentligen en komplicerad samhällelig organi-
sationsform vid en gemensam mötesplats. De samhälleliga kategorierna 
”hampnafogde, köpstadzmæn, bönder oc bookarlla” pekar ut godsägaren 
(som i termer av markägare tillsatte hamnfogden), fiskarborgarna, skärbön-
derna och legofiskarna som inbegripna i samma fiskeri, i gemenskap. Kyr-
kans inblandning dels för egen del, dels som en andlig tjänst åt de som 
vistades på skäret, var inte bara en kulturell företeelse utan drog även in 
fiskeskäret i en kyrklig logistik, då fisk fördes till klostren, och introdu-
cerade en normativ, från kronan sanktionerad, kyrklig tukt och ordning. 

Detta visar förstås på en stor social komplexitet vid fiskeskären. Denna 
komplexitet har även haft direkt merkantila mekanismer. I en yngre av-
skrivning av Huvudskärsstadgan framgår att bönder med sina hjon kunde 
fiska vid skären, men även att ”Friborne, Frälsismän och Präster, måge 
liggia fritt till fiskes och icke till mångels” (Klemming 1856:301). Just det 
sista angående mångel påtalar att det förekom handel vid skären, något som 
omnämnts ovan flera gånger och i Huvudskärsstadgan visas i klausulen om 
att hamnfogden hade förköpsrätt av eventuellt saluförd öl. Den handel på 
skären som återfinns hos exempelvis biskop Hans Brask och fogden på 
Ulvåsa (Törnqvist 2019) indikeras även av Karl Ulvssons brev ovan som 
bland andra riktar sig till ”köpstadzmæn” vid fiskeskären. 

De arkeologiska lämningarna är således fossil från ett sådant komplicerat 
transaktionsrum. Just förekomst av kapell på fiskeskären kan indikera en 
mer komplicerad transaktionsgeografi än ett enkelt utskärsfiske och där ofta 
platserna kan visas ha haft funktion som replipunkt, för handel eller tull. På 
öar som Drakön i Hälsingland syns denna samhällskomplexitet konvergera 
i en enda plats (Huggert 1976, Lundström 1981, Mogren 2000). På mate-
riellt sett enklare platser, kanske bara bestående av någon enslig tomtning, 
är denna komplexitet inte fullt lika tydlig, även om förekomsten av mynt i 
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flera tomtningar talar för att vi nog har en dold komplexitet även i detta 
avskalade landskap. 

Förekomst av kapell på fiskeskär eller tomtningslokaler är särskilt tydliga 
som exempel på samarbete. Det finns dokument som beskriver ombygg-
nation och reparation av kapellet på Huvudskär. Studerar vi dessa dokument 
mer i detalj börjar en komplicerad väv av aktörer att avslöjas. Det ursprung-
liga kapellet är känt sedan medeltiden. Det år 1641 uppförda vapenhuset (?) 
byggdes kollektivt. Lökskärsborna bidrog med transport av stockarna som 
”Capelskärsborna” huggit ner. Pastorn i Tyresö bidrog med bräder och An-
ders Pärson skänkte 100 spik. Taket lades av Malmskärsborna. Ett nytt 
kapell restes 1646 då bönder vid Winåker och Wisswass (båda gårdar under 
Tyresö) högg materialet, troligen timmer, förde det till ön och satte upp 
byggnaden. Gustav Oxenstierna skänkte fyra tolfter bräder, pastor Brunnius 
en fönsterkarm och befallningsmannen Anders Söfringzson två nya fönster. 
53 daler silvermynt insamlades bland fiskarna och uppköparna. 1653 för-
bättrades brädtaket på kapellet genom gemensam insats av ”heela Skäre-
laget”. En klinka till ”cappelsdören” skänktes samma år av Oluf Nilsson i 
Stockholm. En ny klocka bekostades av ”skärelaget” (Flodin 1979:108). 
Även här märks alltså godset och godsets underlydande som kollektivt bru-
kande fiskeskäret, trots den allmänna åsikten bland historiker och arkeo-
loger att fisket i utsjön var fritt och bedrevs av fiskarbönder. 

Det skärlag som möter oss vid fiskeskär så som Huvudskär, Svenska 
Högarna eller Väderskär har alltså i praktiken haft personer från flera sam-
hällsgrupper (frälsets fogde, kyrkans kaplan, fiskarborgare, skärkarlar, han-
delsmän) och tjänat ekonomiska syften åt dessa grupper samt ofta även åt 
kronan. Vidare har hamnfogden och kaplanen (i den mån en sådan fanns 
vid kapellet) upprätthållit kulturellt och ideologiskt normerande funktioner 
samt rättsliga instanser. Frånvaro av dessa funktioner (kaplan, hamnfogde) 
har även inneburit ett större självbestämmande, kanske en möjlighet för 
”vilda läger” (Pettersson 1953:50f) utanför beskattning och kontroll. De 
ordnade fiskeskären var alltså normativa och instrumentella i maktutövning 
och ett medel för gods- och statsdrift. De oordnade fiskeskären var denna 
maktutövnings motsats. Båda kategorierna platser var dock del av den mer-
kantila väven. 

Vid de centrala fiskelägren som även blev platser för uppköp av fisk 
senast under 1500-talet och framåt har uppköparna agerat lanthandlare och 
direkt möjliggjort för allmogen att leva i de mest ogästvänliga skärgårds-
avsnitt (Storå 2005:175f). När uppköparna försvann blev det mycket svårt 
att livnära sig i många områden. Här måste vi nog betrakta fiskköparnas 
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verksamhet som föregånget av andra mer oorganiserade aktörer vilka skym-
tar i Huvudskärsstadgans klausuler om handel vid fiskelägret och i högfräl-
sets godsinstruktioner (Arnell 1904:113ff). Förekomst av tecken på handel i 
skärgårdarna betyder alltså att det har funnits fler möjligheter till fast be-
folkning i närområdet. 

Genom att arkeologiskt undersöka skären ges en möjlighet att bättre 
förstå det nätverkande som knöt ihop aktörer från de olika samhällsskikten 
och -funktionerna, i ett geografiskt rum. En förståelse för den rumsliga 
organisationen av kontroll (ekonomisk, social) och handel vilar på att det 
fysiska arkeologiska landskapet undersöks. Samtidigt utgör sådana kollek-
tiva, komplexa noder viktiga inlagor för att förstå t.ex. statsbildningsproces-
sen som en produkt av opportunism och ”collective action” (Blanton & 
Fargher 2008) eller konservativ maktutövning. 

Konflikter vid ett fiskeskär 
En rik källa till studier i fiskets sociala betydelse är dokumentation som be-
skriver konflikter vid fiskelägen. Man skall notera att det i det medeltida 
diplommaterialet förekommer många konflikter kring fasta fisken i sjöar 
och vattendrag under medeltid och Vasatid (t.ex. Karlsson 2009), men näs-
tan inga konflikter alls angående fiskeskären innan senmedeltiden och stor-
maktstiden. Denna bild stöder hypotesen om att ytterskären ökade i bety-
delse som kollektiva arenor med medeltidens utgång och under de postme-
deltida säterierna. I rättsdokumenten hittar vi information om sociala grup-
per och identiteter som varit inbegripna i fisket, varför konflikterna inte 
bara visar samhällelig komplexitet och lokal dynamik utan även olika 
sociala situationer. 

Det har allmänt framställts att havsfisket var fritt under medeltiden mot 
att en avgift erlades för båtlaget eller utrustningen. Denna förenklade bild 
stämmer enligt ovan inte helt. I den mån öar skiftades från allmänning till 
enskilt disponerad mark övergick även brukandet till enskilt och konflikter 
kunde uppstå. Så heter det t.ex. i Östgötalagen (Byggningabalken XXIX) att 
”nu far han på en annans fiskevatten, drager not, lägger ut nät eller mjärdar; 
det är sex örars sak” (Holmbäck & Wessén 1943:218). I medeltidsmaterialet 
finns uppgifter om hur lokalbefolkningen och främmande fiskare tvistade 
om fiskeskären. I Upplands norra skärgård uppstod en konflikt mellan skär-
bönderna på Singö och borgarna i Östhammar. I rättsprotokollet skrevs: 
”Anno Domini 1429 j ärhlighe mans närwaro her Pedher Andersson, tå 
bekände the, som byggja och boo j Tranewijt på Singanom j Häffwer Sochn, 
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att manga wore the som wille egna och afhända them ena öö medh hennes 
tillaghom, som heether Mååsteen”. Ön, som hade hört ”af ållder och heden-
dom till förb:de By Tranewijk”, ville fiskare från bland annat Östhammar 
nyttja, emot sed och hävd (Gustavsson 1970:72ff). Just denna tvist pågick i 
flera hundra år. Sed, hävd och markanspråk gick stick i stäv med stads-
privilegier och det stegvis implementerade kungliga vattenregalet. Privile-
gier stod mot brukningsrätt inom sedvanan. Här var det borgerskapets be-
folkning som hotade böndernas maritima näringar när de inte bara fiskade i 
”deras” vatten och ansågs inkräkta utan att de även på ön Måssten hade 
”sine sjöbodar uprest”. Konflikten ansågs så allvarlig att skärbönderna där-
för ”äro råkade utj stor fattigdomb och någre gårder för then orsakens skull 
uthi ödemåhl kombne” (Jansson 1962:11ff). 

Tvister uppstod alltså mellan städer och allmoge angående fisket. Bor-
garna i det tidigaste Göteborg lyckades under sin korta tid där komma på 
kant med skärgårdsbefolkningen om fisket. Göteborgarna hade givits til-
låtelse att fiska vid de obebyggda öarna i skärgården och öborna klagade 
över att de trängts bort från dessa av stadsborna. Då öborna på de obebodda 
öarna även hade sina bästa betesmarker klagade de inför kung Karl IX. Det 
holländska borgerskap som 1620 förhandlade om privilegier till Göteborg 
var också intresserade av fisket i skärgården. Vid dessa förhandlingar hade 
holländarna visat missnöje med att det i privilegieutkastet uteslutits “några 
insuler och klippor uti skären, vilka dem till fiskeriet högt av nöden är”. 
Men städerna stred även inbördes och ofta i konflikt med kronans förbud 
mot landsköp. Stockholmsborgarna var ökända för sina fiskeresor, inte bara 
för att de under dessa bedrev omfattande landsköp, utan också för att de 
inkräktade på norrlandsstädernas och de finska städernas fiskevatten. Sär-
skilt åboborgarna kände sig hårt trängda av stockholmare, som på höstarna 
sänkte sina strömmingsgarn i de fiskrika vattnen utanför Åbo. År 1590 be-
stämdes därför att inga stockholmare fick fiska närmare Åbo än sex mil 
(Sandström 1996:54). 

De nygrundade norrlandsstäderna blev snabbt konkurrenter till de 
fiskare, vare sig de var av borgerlig härkomst eller annan, som tidigare be-
drivit fiske i Bottenhavet. År 1582 begärde t ex Gävleborna att få behålla 
rätten att fiska strömming på de allmänna fiskegrunden i Norrland. Kungen 
menade dock att de fattiga i Gävle som inte kunde försörja sig på annat sätt 
skulle tillåtas att bedriva fiske. Men som det nu var, att de som bedriver 
handel och seglation i stor utsträckning också fiskade, kunde inte accep-
teras. Därigenom blev inte bara handeln i staden försvagad, utan försörj-
ningen också undandragen stadens fattiga och skärkarlarna. De som hade 
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någon förmögenhet till handel förbjöds därför att fiska (ibid:55). Kust-
städernas båtägande befolkning drog vid denna tid ofta ut på kortare eller 
längre kombinerade fiske- och handelsresor. Dessa resor var inte helt oprob-
lematiska för kronan. Städernas borgare skulle ju helst avhålla sig från såväl 
fiske som sådana handelsfärder där landsköp tenderade att bli mer regel än 
undantag. Att fastställa syftet med dessa resor var säkert inte lätt ens för sam-
tiden. Beroende på hur omständigheterna såg ut antingen fiskade man själv, 
bytte till sig fisk eller köpte fisk. Stockholmarnas viktigaste returlaster från 
det finskbottniska området var kring 1500-talets mitt lax och under 1600-
talets första årtionden saltfisk, huvudsakligen strömming (ibid:56). 

Vid sidan av konflikter mellan brukare (bönder, borgare och fjärrfiskare) 
uppkom även konflikter kring skattläggning och anspråk på rättighet till 
fiskeplatserna då det medeltida frälset och rusthållare i modern tid ibland 
försökte tillskansa sig mer än vad de hade rätt till. Medan många godsägare 
genom förläningar kom att rättmätigen erhålla skatt och böter från fiske-
skären tvistade andra med bönder och borgare om både skatter och ägande-
rätt till skären. Konflikter kunde även gälla hur skären nyttjades, exempelvis 
då tillfälliga fiskare inte hade rätt att medtaga kreatur för bete (t.ex. Jansson 
1962:18ff). 

Det förekom dock inte bara konflikter angående rätten till fiskeskär eller 
där bedrivna verksamheter. Vid de platser som ansågs vara ”fria” kron-
hamnsfisken hände det även att fjärrfiskare som låg vid skäret kom i kon-
flikt med den fasta befolkningen i närheten som brukade öarna runt om-
kring fiskeläget. Härav statuerades i Huvudskärsstadgan 32§ att 

hwilken som fahr af hampnen och på the holmer som bonden gör skatt aff, 
och gör ther någon skadha och bonden kommer effter och klagar, tå må 
hampnefogten taga till sigh 6 beskedelige män, och mäta den skadan vtaff 
honom som skadan giort hafwer (Klemming 1856:295). 

Vi har här alltså olika aktörer vars korsande intressen kunde skapa kon-
flikter om resurserna, både markägares anspråk, det lokala frälsets gods-
drift, byalagens hävd och kungens regalrätt över fiskevatten, med ett ”fritt” 
(skattlagt, selektiv tillsättning) fiske under kronan eller förlänat till fiskar-
borgarna i någon stad. Det försiggick även fysiskt handgemäng i stor-
politikens kölvatten på skären. Tidigare har visats att biskop Hans Brask 
fick sin fiskekoloni besökt och attackerad av Sören Norby (Törnqvist 2019). 
Beskrivningar av fysiska konflikter i skärgårdarna är särskilt vanliga under 
Gustav Vasa. I spåren av Dackefejden författade kungen år 1543 en propa-
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gandaskrift som bland annat poängterade behovet av att rusta riket militärt. 
Där menar han att: 

Item hvad skada fienderne gjorde på de fattiga män som såto i skärgården, 
uti gamle herr Sten Stures tid, i herr Svantes tid och nu senaste i unge herr 
Sten Stures tid med mord, rof och brand, hafva de ännu icke förglömt. De 
förhindrade dem deras fiske, borttogo deras boskap, uppbrände husen; dess-
likes hvar de dem uti hafsklipporne bekommo vordo de då dränkte som 
hundar … (Henrikson 2004:316) 

Men fiskets ekonomiska vikt har även skapat interna problem mellan of-
ficialer och brukare (kustbefolkning, fiskare och handelsmän). Så heter det 
från sent 1500-tal att tullnärerna 

hafva med obilliga pålagor besvärat både Fiskare och Köpmän, mer än dem 
var befallt. Och invånare der i provinsen hafva varit så elaka mot alla andra, 
som kommit dit att fiska, och med hugg och slag, skällsord och förbannelser 
öfverfallit dem, så att det var icke säkert för någon inhemsk eller främmande 
att fiska ibland dem, så vida de icke voro så starka och många tillsammans att 
de kunde försvara sig. Och ifrån många blefvo garnen bortstulna…(Granberg 
1815:203, not). 

Denna flytande tull kunde även nyttjas och ställa till förtret vid fiskelägren 
länderna emellan. Gustav Vasa skrev 1552 till Christian III av Danmark och 
klagade över behandlingen av de svenska fiskare, som denna höst varit ”udi 
torskfisket under Gotland”. Dessa fiskare menade att danske kungens ”be-
fallningsmän” och ”strandefogter” där på landet [Gotland] också har be-
svärat dem i detta år med någon ovanlig tull, ”som är att våra ovannämnda 
undersåtar måste ge av varje båt på lördagen varje vecka 20 torskar, vilket 
dock aldrig har skett tidigare.” Några av dessa svenskar ”äre bleffne både 
beskattede, slagne och sätte udi torn” (Gustav I & Almquist 1905:393f). Men 
Gustav Vasa var själv ingen ängel utan plundrade danska fiskare vid Ble-
kinges utklippor år 1526. Sören Norby meddelade kung Fredrik av Dan-
mark att på Helga Lekamens afton kom ”nogra aff konungh Götzstaffz 
iacter oc skib oc röffwade eder nadis landz wth klipper och eders nadz 
wndersotther som ther paa laaghe at fiske, oc sloge the samme j hæll, oc 
teslikiste toge the schip mett sigh som vaar Hemme j blekinge” (Gustav I 
1865:396f). År 1554 påpekade dock svenska sändebud för danskarna att 
Sverige brukade tillåta danska undersåtar att obehindrat fiska vid svenska 
kusten, ”både vid Kyrkehamn och flerstädes” (Siltberg 2010). 
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På flera ställen i städernas tänkeböcker och i Väderskärs arkiv förekom-
mer uppgifter om fiskare som hamnat i slagsmål, antingen med andra 
fiskare (t.ex. Almquist & Hildebrand 1933:215), eller främmande (Erixon 
1922:82). Internationella konflikter var inte förbehållet västkusten med sina 
holländare, skottar och engelsmän. Påföljande århundrade skrevs det i 
Stockholms tänkebok för den 6 oktober 1624 att då 

kommo för rettin Stadzens Fiskiare och besuerede sigh öfvuer Hollenderne 
att hafua öfuerfalitt denn medh hugg och slagh, ner dhe hafua dragitt Noot 
på de orter som de af ålder hafue warit whanna Draga Notenn, och stellte de 
i rettenn een fiskiare, som hade trij håål vtj hufuedett och armen war och 
lamslaginn på honom. Der till Swarade een af för(nämn)de Hollenders Ful-
mechtiger be(nemn)dh Matz Erichsonn, och sade, att de hafua lofuett hol-
leenderne fisk för dett de skulle få draga undher Lagardz ägorne, och när de 
dett inte wille giöra, äre de der om kompne i perlemente: Och sadhe han att 
hollenderens Sonn medh een Dräng liggia illa slagne. Afsades att Borgmes-
terne skole taga Priuilegierer, och sedann gå medh dem på Slottet (De Brun 
1924:776). 

Konflikter kunde även utspinna sig mellan de olika godsens landbor och 
fiskare. Vid Sörmlandsgodset Häringes fiskegrynnor blev godsets bönder 
och torpare förhindrade att fiska av det grannsocknes godset Årstas fiskare 
eftersom godsägaren Bielkenstierna ägde en stor del av kusten och därmed 
lade beslag på de bästa fiskeplatserna och även försökte skattlägga mindre 
lukrativa fiskeplatser. Bönderna skickade då en hemställan till grevinnan 
Agneta Horn och bad henne lösa konflikten direkt med Bielkenstierna på 
Årsta (Sundberg 2001:234f). 

I skärgården utanför Tjust klagade kyrkoherden i Eds socken under 
tidigt 1600-tal över att främmande fiskare inte erlade kyrkotionde. Dess-
utom hade främmande fiskare lagt beslag på fiskeskären och fiskeplatserna. 
I en inlaga tar kyrkoherden hjälp av sockenbor från Stora Askö, Horsö och 
Flatvarp i ett försök att föra tillbaka fiskeskären till allmogens nyttjande och 
återföra dem under kyrkans tionde och godset Hellerös skattläggning: 

Wij undertecknade bofaste män och gamble skattedragare uti Eds sohn her 
medh sanferdeligen witna att Wäderskäär och flatewarp fiskeläger hafua af 
ålder och urminne leghat och lydt till Eds sohn så ännu ligga och lyda: Item 
att wåra förfäder före oss man efter man så well som wij hafua der haft wåra 
bodar och bodeställe item wår bästa skötesättning och fiskegrund Men nu 
hafua sigh dijt (?) åhr wid åhr så många främmande fiskiare af åtskillige 
orther at wij aldeles ähro trängda och ännu trängas daghliga der ifrån, så at 
när wij skola sökia wårt fiskerij, måste wij om nätterna liggia som förödde 
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fogler under baar himmel, i regn och (?) och stoor lijffsfara wid bärgklip-
porne, men de hafua bodar och hus öfer hufud: Ther till (?) the först up alla 
de bästa skötegrund och fiskeställen men wij måste löpa miste som watn om 
stenen och hafua likuell större tunga än de och theras gelijkar [... ] Så är 
heller icke fiskewatnet eller skäret de fiskia på några allmennerliga kongs-
ägor uthan frelse under Helleröö Ladugårds godz Ytterby (?), Welborne .... 
Jöran Gyllenstiernas etc. Sweriges Rijkes Admiralz som råder öffr fiskelägret 
och ägorna der omkring hwilhens Nådhe, wij och wisst weta icke heller 
denna orett lijda kan, uthan heller hielp sin egen kyrkioherde, herr Bothved i 
Edh, och oss flera män i soknen wår rett till att förswara (Tideman 1988:1f). 

I detta exempel framstår två typer av byggnadsrester som skulle gå att 
identifieras arkeologiskt; sockenböndernas temporära hyddor ”wid bärg-
klipporne” och inkräktarnas bodar och hus vid sockenbornas forna ”bode-
ställen”. Skärgårdsön som fysisk frontzon och som geografisk, ekonomisk 
och rättslig kantzon har alltså möjliggjort att konflikter blossat upp angå-
ende främst den viktiga ekonomin i fisket, både det direkta nyttjandet men 
även beskattningen av fisket. Speciellt övergivandet av tomtningarna vilka 
kan spåras i det arkeologiska materialet är här en viktig källa till både 
fredliga och stridiga orsaker till en förändrad plats och ett förändrat kultur-
landskap. Tecken på lokala eller främmande brukare liksom lokalens 
karaktär av reglerat, centralt fiskeläge eller undangömt ”vilt läger” bör fån-
gas upp för att göra platsens betydelse begriplig. 

Dessa talrika beskrivningarna av konflikter är i linje med diskussionen 
ovan tecken på en kultur under stress och därmed del av olika föränderliga 
tider, där konflikternas succesiva förflyttning från kustfastigheter och fasta 
fisken till ytterskären och fiskegrund (Törnqvist 2019) vittnar om en suc-
cesiv förändring av skärgårdsbruket mellan tidig medeltid och stormaktstid. 
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De okändas geografi 

Historien om den normerande manlige fiskaren döljer flera grupper av 
aktörer som varit verksamma vid fiskeskären och i termer av sin talrikhet 
tidvis varit helt avgörande för samhällets fortbestånd. Kvinnans verksamhet 
i skärgården beror helt av en dåtida syn på könsroller och arbetsfördelning 
och ger via detta en fingervisning om okända familjemönster, aktörsrum 
och hushållsekonomi. Tillfälliga besökares existens ställer en statisk, regio-
nal, kulturgeografi på ända. Förekomsten av helt egendomslösa och histo-
riskt transparenta figurer måste uppmärksammas inte bara av socialhisto-
riska skäl utan även då de ställvis och tidvis varit framstående, t.o.m. domi-
nerande, i de ekonomiska systemen. 

Den andra: Kvinnan och havet 
I den historiska diskursen är fiskaren strängt manlig. Hav, sjöfart, sjökrig, 
upptäckter och även fiske har alltid förknippats med en manlig sfär och 
manliga aktörer (Jesch 2001). I senare tids historiebildning har denna bild 
accentuerats (Ransley 2005, Westerdahl 2008:204–206). I allt väsentligt är 
dock exotiseringen av den manlige, tatuerade matrosen en sen historisk ska-
pelse som till övervägande del härrör från 1800-talet och bland annat kom-
mer sig av en ökad omfattning av långväga seglatser (Kirby & Hinkkanen 
2000:231ff och passim). Mycket av den klara könsuppdelningen vi finner i 
historieskrivningen är dels idealiseringar, dels en produkt av att framförallt 
äldre tiders historieskrivning behandlade de mer välbärgade samhällsgrup-
perna, där könsrollerna var tydligt markerade. I den folkliga kulturen var 
situationen istället en helt annan. 

Det har på senare tid uppmärksammats att den klichéartade bilden av 
historisk sjöfart lider av denna bakprojektion av en manlig sfär (Kaijser 
2005). I verkligheten har framförallt den folkliga sjöfarten varit starkt in-
fluerad av kvinnliga aktörer (Kirby & Hinkkanen 2000:186ff, 231ff, Mosse-
by 2009). Detta är även märkbart i det tidigmedeltida textmaterialet från 
Island och Norge. I sagamaterialet och de norska lagtexterna framgår att 
kvinnor, förutom arbete vid sjöbodarna, var delaktiga i fisket om än i liten 
utsträckning (Jochens 1995:118ff). Begränsningen synes främst ha att göra 
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med bristande fysisk förmåga och svårigheter att vara frånvarande från 
hemmet under långa tider. I viss mån, i alla fall i sen tid, har äkta makar och 
t.o.m. hela familjer seglat ihop. I detta sammanhang är det viktigt att poäng-
tera att det för vikingatid är lika vanligt med kvinnliga skandinaviska gravar 
i Ryssland som manliga (Jesch 1991:35f). Minst 19% av de skandinaviska 
gravar i vilka vikter har påträffats har tolkats som kvinnogravar (Mosseby 
2009). Är det så att kvinnorna under vikingatid precis som i senare tid har 
varit delaktiga i familjernas småskaliga fiske och handel med maritima pro-
dukter? Skötte kvinnorna handelsbodar och fiskstånd när männen fiskade? 

Den nordiska formen av arbetsdelning hos den kustboende allmogen 
kan framförallt i en säljägärkontext ha tett sig som en binär uppdelning av 
män som for på säljakt och kvinnor som tog hand om gården, något som 
har fått flera personer att spekulera om att sammanblandningen av Adam 
av Bremens ”Amazoner”, ”kvinnoland” och den tidigaste historiens ”kvä-
ner” kom sig av att vissa områden med säljägare säsongsvis tömdes på män 
och då kallades ”kvinnoland” av besökare (Rathje 2001). Betraktar man hela 
den nordiska folkliga kulturen framgår att historien är komplicerad, frag-
menterad och temporalt och kulturellt betingad. Så långt källorna tar oss 
framträder en bild av allmogens vattenburna liv där skärbönderna, till över-
vägande delen män, fiskade och skötte långväga transporter medan kvinnor 
och barn rörde sig i skärgårdsrummet genom att framförallt plocka ägg, 
hantera sjöfågel, rensa fisk och nät. Kvinnor har ibland stått för den större 
delen av produktionen av fisknät (Bochove 2009:225f). Kvinnor kunde och 
var i synnerhet i männens frånvaro tvungna att ro och segla. Regionala skill-
nader fanns dock. I vissa områden tog flickorna anställning som pigor, i 
andra kunde de ha maritima sysslor, t.o.m. grovarbeten, som exempelvis 
insamling av sten längs stränderna som användes för gatubeläggning. I 
Vissa regioner och tider har kvinnor även varit delaktiga i själva fisket. 
Under medeltiden arbetade de även som fiskmånglerskor och transporte-
rade färsk fisk till hoven i Holland (Deligne 2009). Vanligtvis hade dock 
kvinnorna, i första hand ogifta sådana, en roll på stranden, inte i båten. 
Under medeltiden vet vi även att sill rensades av kvinnor vid fiskelägren (de 
s.k. gællekonerne), varefter fisken packades av kvinnor (de s.k. læggekoner-
ne) som även hade ansvar för fiskens kvalitet (Jahnke 2009:165). Arbetet 
med att rensa fisk, agna långrev eller rensa nät kunde ibland uyföras på 
säsongsbasis långt från hemmet. Här skall kvinnornas roller i kustbandet ses 
som komplementära och nödvändiga (om komplementära roller under den 
tidiga medeltiden se även Kyhlberg 2012:159ff). 
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Figur 7. Fiskarkvinnor avbildade i Ulvö gamla kapell, knappast ett tecken på att det har 
funnits någon speciell manlig fiskaridentitet, ”med en tydligt särpräglat habitus som skil-
jer dem från andra grupper i samhället” (Westerdahl 2014:22). Tveksam ter sig även ut-
sagan att ”det som var tabu att nämna till sjöss eller ta ombord var framförallt kvinnor, 
eller rättare kvinnliga (hon-)varelser, men även familjens barn” (ibid:257). 

Från kronans fiskelägen i Kalmarsund under 1500-talet finns belägg för att 
kvinnor lönearbetade inom fisket. Dessa kvinnor benämndes på olika sätt, 
exempelvis fiskekonor och fiskekvinnfolk, eller så räknades de upp under 
kategorin fiskare i löningsregistren. Om det fanns någon skillnad i männens 
och kvinnornas arbete går inte att avgöra (Pihl 2012:55). Under 1700-talet 
hade kvinnorna exempelvis en aktiv och ibland dominerade roll i fisket vid 
staden Gävles fiskeskär, ett fiske som kunde bedrivas självständigt av kvin-
norna eller i samarbete. Vid Limön gick t.ex. fyra kvinnor ihop om två 
fiskebåtar säsongen 1757 (Ulfhielm 2014:25f). I Ulvö kapell visar takmålnin-
gar från tidigt 1700-tal båtar med både man och hustru och fiskebåtar med 
uteslutande kvinnor (se figur 7). Samtidigt verkar männen mer allmänt ha 
bedrivit det dyrare och mer lönsamma fjärrfisket. Tidvis var kvinnornas över-
tagande även av tyngre eller mer prestigefyllda uppdrag av nöden, exempelvis 
då stormaktstida krig formligen tömt socknarna på manliga individer och en 
klass av ”knektänkor” vuxit fram (Lindegren 1980, 2001:155–157), en situa-
tion som kunde resultera i att stora delar av socknarnas hemman besatts av 
hushåll uteslutande bestående av kvinnor eller änkor med barn (i exemplet 
Orsa år 1687 över 30% av hushållen, Larsson 2014). Den inom fisket aktiva 
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kvinnan var ingalunda en gestalt bara i den norra eller östra delen av 
Sveriges rike. Från västkusten kunde Linnés lärjunge Pehr Kalm redan år 
1742, dvs. innan den värsta pauperiseringen av skärgårdarna, för det hårda 
fisket konstatera att ”så[väl] män, som qvinnor och barn äro lika idoge häri” 
(Kalm 1746:196). 

Men det fanns ändå en viss, relativt tydlig, arbetsfördelning mellan 
könen som ofta men inte alltid skapade rumsliga mönster. Framförallt från 
senare tid märks att både fiske och seglation förde bort vissa familjemed-
lemmar under ibland flera månader i sträck, merendels sommarmånaderna. 
Kvinnorna som stannade kvar tog då hand om gården och boskapen och 
den säkra delen av ekonomin, medan männen skötte den mer riskabla 
seglationen och fisket. Därför var det framförallt ogifta kvinnor som längs 
Sveriges och Finlands kuster kunde ta aktiv del i både fisket och bonde-
seglationen. I början av 1800-talet var en fjärdedel av bönderna som befrak-
tade Stockholm kvinnor. Även när männen var på sjön hade kvinnor ofta 
att ro och segla med framförallt boskap mellan öarna för bete och mjölk-
ning. Fäbodväsendet som bedrevs på öarna var oftast en kvinnlig syssla 
(Toivanen 2005). På motsvarande sätt var det de samiska kvinnorna som 
fiskade lax när männen gav sig av för mer fjärran jakt och fiske (Storå 
1971:72–74). Så det var snarare oftast en geografisk uppdelning, än direkt 
yrkesmässig, mellan könen. 

Skillnaderna kunde även variera över tid och med socioekonomisk posi-
tion. Margaretha Rosén urskiljer tre typer av fiskarfamiljer på Hasslö i Ble-
kinge strax innan det moderna samhällets intåg. Den första är fiskarbon-
dens familj, där jordbruk och boskapsskötsel kombineras med fiske. Sådana 
familjer idkade förrådshushållning och familjestrukturen var patriarkalisk. 
Den andra kännetecknar de hushåll där man specialiserade sig på fiske. Där 
involverades även kvinnan i detta, främst då i transport och försäljning. 
Rosén tycks mena att kvinnans ställning i familjen här var starkare. Den 
tredje familjetypen var den yngsta, där kvinnan var hemmafru eller hade ett 
helt annat arbete utanför hemmet. Familjen var dock ekonomiskt lika viktig 
som tidigare, främst genom att dess samlade ekonomi låg som säkerhet för 
båtens ekonomi (Rosén 1987). Hon visar även hur kvinnorna arbetade inom 
fisket, exempelvis genom att ”bena”, dvs. att ta loss fångsten ur garnen, att 
binda och underhålla garnen, att segla eller ro med fångsten till fastlandet 
samt att sälja fisken (ibid.). Där fiskare hade permanenta boplatser på öarna 
hittar vi även enligt ovan kvinnliga krögare och pigor (Erixon 1922:82). 

När män och kvinnor tillsammans omnämns inom fisket (t.ex. Stenberg 
2015:54) är det märkbart neutrala och naturliga referenser till kvinnans 
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delaktighet i fisket (t.ex. ”… af bägge könen …”, se Enholm 1754:25). Både 
kvinnor och barn finns med i förlisningsrapporter från allmogens lite längre 
handelsresor (Törnqvist 2011). Det finns alltså bland de seglande och roen-
de allmogefamiljerna, fäbodmadamerna, knektänkorna eller Gävlebornas 
fiskande kvinnor ringa belägg för Westerdahls uppdelning av något gene-
rellt manligt och kvinnligt på havet som skulle kunna resultera i några men-
tala binära oppositioner inom en seg ”kognitiv struktur” eller ett manligt 
fiske-habitus (Westerdahl 2012b:216ff, 2005c, 2007). En sådan uppdelning, 
kognitiv struktur, mytologiskt komplex eller liknande måste förstås moti-
veras utifrån ett aktörsperspektiv i en viss kontext. Av allt att döma skapade 
allmogen istället för binära oppositioner en situationsanpassad komplicerad 
väv av transhumans. 

Vi har således ingen anledning att misstänka att kvinnan var utesluten 
från tomtningarna annat än bland de brukargrupper som idkade säljakt, 
långväga handel eller ljusskygg verksamhet i denna utmark (jfr alltså med 
Pettersson 1995, Westerdahl 1999:294). Normans tes om den manliga 
fiskaren tillhörande en kärnfamilj (Norman 2012) måste därför nyanseras. 
Ovan och tidigare (Törnqvist 2019) har visats att legofiskare och huskarlar 
inte tillhörde några kärnfamiljer utan storbönder, senare frälset. Dessutom 
måste man nog betrakta många av tomtningslokalerna som fäbodar för bete 
på öarna där kvinnor bör ha dominerat. Man bör nog även se ett relativt 
könsneutralt närfiske samt dun- och äggtäkt och en logistisk apparat som i 
alla fall sedan tidig medeltid inbegripit hårt arbetande kvinnor. Från senare 
tid vet vi även att hela familjer flyttade ut till de mer välutrustade fjärr-
fiskelägren (Holmqvist 1996). Bonden som for till skäret kunde ta med sig 
både döttrar och pigor (exempel i Barthel & Svensson 1996) och pigor kun-
de driva krog på fiskeskäret (Erixon 1922:82). Det finns ingenting som tyder 
på att exempelvis de mer komplicerade tomtningslokalerna längs Norr-
landskusten eller på Västkusten inte skulle ha bebotts av en fulltalig kust-
befolkning, inklusive husdjur. Här kan studiet av olika näringar i skärgårds-
rummet hjälpa till att förstå även kvinnornas och hela familjers livssituation 
i den maritima sfären för vilken endast männens historia vanligtvis berättas. 

De udda: Främlingar, skojare och pyttar 
Om man utgår från att en maritim kultur, kustkultur eller liknande är verk-
sam i det maritima rummet medför detta att man utgår från en norm vid 
beskrivning av agens. Men vad innehåller normen? Om historisk forskning 
oftast uppmärksammar dokumenterade – och därmed dominerande – 
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aktörsgrupper tenderar arkeologi att utgå från en egen norm som ofta har 
kulturgeografiska rötter eller utgår från mer iögonfallande fynd. I huvudsak 
resulterar detta i antingen en folklig kulturhistoria eller en historia om makt 
och stormän. I kustens arkeologi är det som beskrivits ovan allmogens 
historia som dominerat, och då med fokus på den manlige fiskaren. 

I verkligheten är förstås frågan om kollektiva identiteter i detta rum mer 
komplicerad än så. Redan tidigt bildades faktiskt en del myter kring av-
vikande identiteter. Den romerske geografen Pomponius Mela beskrev att 
det i skandinaviska vatten fanns ett folk som kallades Œneans (från Œonæ, 
äggätare), vilka levde uteslutande på sjöfågelägg och havregröt. Greken 
Philemon upprepar denna historia. Möjligtvis är det samma folk som hos 
Tacitus heter ”Aviones” (jfr ”Ouwa”, ö). I Widsith heter de ”eowe” eller 
”eowen”. Caesar hade hört eller läst om folk som levde på fågelägg och fisk 
på öarna vid Rhens mynning, men han kan i sin tur ha fått informationen 
från grekiska källor (Nansen 1911:92ff). 

Dessa anekdoter, fyllda med falsarier, skrönor och missuppfattningar, 
illustrerar trots allt det som i kustsamiskt, kvänskt och finskt kontext har 
kommit att bli en knäckfråga: Vi vet mycket lite om vilka som bebodde kus-
terna och hur de samlevde med mer agrart präglade folkgrupper (se t.ex. 
Rathje 2001, Tuovinen 2002, 2011, Ramqvist 2012). Helt klart är att man 
utifrån det arkeologiska materialet bör utgå från olika maritimt inriktade 
regionala identiteter. Vi har här en ganska egenartad arkeologisk empiri i 
kusten med exempelvis tomtningar, labyrinter, kuströsen och ”ryssugnar”. 

Två återkommande bidragande faktorer bakom denna annorlundahet 
hos kustens befolkning är dels det maritima näringsfånget (se ovan, 
”Mellanrummets kulturella nischer”), dels det faktum att rummet till stor 
del nyttjas säsongsvis, temporärt eller av mobila aktörer. I historisk tid har 
olika befolkningar i stora skaror flyttat över Östersjön. I vissa fall skedde 
detta i samband med krig (Aminoff-Winberg 2007, Ullman 2006:149), 
ibland vid större arbetskraftsmigrationer (Tarkiainen 1990) eller inom en 
delvis militariserad kolonialism (Chrispinsson 2011). Svenskbygder i Est-
lands kustzon under vikingatid och medeltid har uppmärksammats (Mar-
kus 2004, Hillerdal 2009). Främlingars etablering i svenska skärgårdar är 
mindre undersökt. Vi vet dock från senare tid att en viss del av de som immi-
grerade från Finland och Åland i historisk tid blev fiskare i Mellansveriges 
skärgårdar (Barthel & Svensson 1996:75). Otaliga är de fjärrfiskare som 
huserade här och handlade t.ex. på Stockholm (Hedenstierna 1949:240). I den 
äldsta skattelängden från Huvudskär som är från år 1570 upptas uteslutande 
fiskare från östra Åland och vid ”Lilla Swenska Högöön” låg samtidigt nio 
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ålänningar (Jansson 1962:10f) medan det samtidigt finns uppgifter om att 
samtliga som fiskade vid Svenska Högarna kom från finska socknar (Kris-
tiansson 1947:70f). Vid norrlandsfisket låg vid denna tid även ryssar och 
norrmän (Geijer 1832:329f). I skärgårdarna finns även många platsnamn 
som knyter an till en finsk brukarkrets, namn av typen ”Finnhamn” eller 
liknande. Gränsen mellan till städerna inflyttad främling och mobil aktör 
verksam i någon stad kan vara svår att dra. 

Mycket litet finns skrivet om mobila identiteter i det historiska mate-
rialet. Främlingar, lösdrivare, egendomslösa (t.ex. strandsittare) och lego-
hjon har inte någon direkt uppenbar koppling till vare sig godsens eller 
kronans ekonomi och har inte ingått i några beskattningsstrukturer. Deras 
historia är därför dunkel. Så är även resandefolkens, ”tattarnas”, (Matz 
1975:133ff), fjärrfiskarnas och säljägarnas historia. Vem känner t.ex. till att 
vi i nordiska vatten har haft en egen slags identitet, ett rörligt kollektiv som 
kallades ”kusttattare” eller ”båttattare”? Detta kollektiv delade upp kusterna 
och skärgårdarna sinsemellan och erbjöd över relingen skärgårdsbefolk-
ningen sina varor och tjänster (Hazell 2009). Att det är frågan om ett kollek-
tiv kan vi härleda från språket, som till vissa delar avvek från svenskan och 
norskan (Lando 2010a:578). Kusttattarna, som i Norge också kallades fanter 
eller skøyere, hade sin kända huvudsakliga utbredning i Bohuslän och längs 
Norges västkust men fanns även längs Östersjökusten (ibid.). Från Norge 
vet vi att fisket tidvis och ställvis kunde förknippas med tattarnas socialt 
stigmatiserade sysslor. I en översikt över ”tattarplågan” i mitten av 1800-
talet menas att tattarna eller skojarna hade att nedlåta sig till ovärdiga 
sysslor så som att ”flaa selvdøde kreature, rense skorstene eller – thy det an-
sees ogsaa i mange af vore landdistrikter som en uvaerdig naeringvei – drive 
paa fiskeri i elvene” (Sundt 1850:13). Här finns en historia där det i sam-
hället har funnits lågt ansedda kringresande, gårdfarihandlare, hantverkare 
och daglönare inom fisket och stenindustrin i skärgårdarna som vi vagt kan 
spåra sedan 1200-talet där förutom tattare termen finne synes vara en frek-
vent benämning.  

Mobila kulturers förekomst i Norden under tidig medeltid eller järnålder 
är inte känd. Studier av senare tiders avvikande kollektiv har visat hur 
sådana skapas i tider då markägande koncentreras till några få händer och 
det bildas ett skikt egendomslösa, samt i tider då religiös och kulturell 
konservatism förskjuter avvikare som utmanar normerna (Svensson 1993). 
Fler exempel finns på märkliga identiteter vid kusten och på öarna under 
historisk tid. Här måste de folkliga historierna om ”småfolket” på Malmön i 
Bohuslän (Matz 1975:57-63, Rydstrand 1962) tas som ett mycket illustrativt 
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exempel möjligtvis med potential att bättre förstås med arkeologisk forsk-
ning. Johan Fredrik Nyström beskriver i Handbok i Sveriges geografi denna 
"ras" som ”Malmö-barnen”, eller ”Malmö-pyttarna”, en småväxt och i vår 
tid utdöd sådan (Nyström 1895:317). Samma beskrivning ges i Nordisk 
familjebok, band 17. Prästen, bohuskännaren och författaren Axel Emanuel 
Holmberg beskriver dessa människor i sitt verk ”Nordbor under hedna-
tiden”. Han hade år 1840 besökt ett antal hushåll med en utdöende stam 
som hade ”polarfolkets huvudskål”, ett ”obehagligt ansikte” och ett ”gnäl-
lande uttal”. Holmberg skriver att pyttarna själva berättat för honom att de 
kommit drivande till Malmön på ett isflak från Jylland i Danmark. Han 
anger vidare att pyttarna hade ”högst svaga själsförmögenheter”, var enfal-
diga och folkskygga. De hade utstått ett ständigt gyckel av övriga bohus-
länningar och de vågade sig sällan över till fastlandet. Då pyttarna ogärna 
gifte in sig i andra släkter kan man även misstänka att inavel kunde 
förekomma. Det finns också historier eller sägner som berättar att pyttarna 
skulle varit en kvarlevande grupp av de första människorna som invandrade 
till Norden, och då vara ha ett direkt släktskap till samerna (Holmberg 
1852:9–12, även Hofberg 1872:212f). 

Mytbildningen kring dessa främmande fåglar tog sig stundom bisarra 
uttryck. Ingen mindre än Evert Taube säger sig lustigt nog ha hört att de 
skulle härstamma från skeppsbrutna kineser. Andra har fört fram tanken på 
att de skulle härstamma från forntida slavhandel. En mer trolig förklaring är 
att de skulle härstamma från ”vinddrivna fiskelappar” (Matz 1975:59), syn-
barligen alltså en sydlig förlängning av den kustsamiska kultur som disku-
teras för Norges del av i synnerhet Bjørnar Olsen (2000), en inte helt otrolig 
förklaring med tanke på deras fysiska attribut, hur nedsättande talet än gick. 
Vid arbetet med denna avhandling upptäcktes det vidare att namnet pyttar 
kan kopplas etymologisk till ordet pyta. Pyta, som betyder ”krypa inom 
skotthåll”, kommer ursprungligen av finskans pyytää, ’fånga, bedriva jakt 
eller fiske’ (varvid man i säljakten menar det svåra krypandet mot en säl 
som skall skjutas). Termen har historiskt sett varit mycket utbredd i hela 
Bottenviken, kvarken och Bottenhavet (Korhonen 1989). I Finska skärgår-
den betydde på jägarspråket att ”pyta” eller pyytää att ”skrida” eller åka 
skidor efter sälarna (Nordlund 1866:85). Detta resonemang förefaller 
koppla pyttarna till en finsk kustjägarbefolkning. 

Det finns fler tecken på en koppling mellan Malmön, finnarna och 
säljakten. Bohuslän hörde under vikingatid och tidig medeltid till den 
norska provinsen Viken, vilken lydde under Borgartinget. I Borgartings-
lagen finns stränga klausuler mot att nyttja finnar eller fara till finnmarken 
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för olika typer av magi, t.ex. fara a Finnmarkr at spyria spadom (Mckinnell 
2005:99, Nansen 1911:206). Från senmedeltid och tidigmodern tid finns 
många exempel i Stockholms dom- och tänkeböcker på att finnar förknip-
pades med magi och straffades för häxeri (Lamberg 2007). Enligt Zachris-
son m.fl. fanns samer (alltså historiskt kallade ”finnar”) i skogarna långt ner 
i Värmland under vikingatid. Under medeltid är finnarna talrika i alla skan-
dinaviska utmarker som i synnerhet jägare och fiskare. I Norsk historie-
skrivning förekommer finnar eller kväner i kustbandet ända ner på Læsø i 
Kattegatt (Geijer 1873:84), där enligt sagan den finsk-kvänske kungasonen 
Hler tog ön i besittning (Heikkilä 2012). Talar sagan sant och Malmö-
pyttarnas förmenta ursprung i Jylland egentligen var Læsø? Denna ö ligger 
ju precis utanför Jylland. De två konvergerande mytbildningarna om 
pyttarna och kvänerna talar för att så kan ha varit fallet. Inom parentes, och 
som kommentar till tidigare diskussion ovan, kan tilläggas att än en gång 
dyker kväner upp i säljägarkontext i skärgårdarna. 

Johan Pettersson har noterat att ”stenkretsarna” (tomtningarna) i Bohus-
län, inklusive de på Malmöpyttarnas egen Malmö, genomgående ligger 
avsides historiska fiskelägen (Pettersson 1995:77) och anser tesen om fiske-
lägestomtningar vara direkt oriktig. Är det då en slump att dessa sten-
kretslokaler mer liknar nordskandinaviska cirkulära säljägartomtningar än 
fiskarstugor? Var pyttarna helt enkelt en till Malmön immigrerad finsk 
säljägarsläkt, en parallell till inlandets svedjefinnar? Pyttarna skulle då ha 
varit en slags kväner. Kvänskan är för övrigt nära besläktad med finskan 
(Lando 2010b:577f) och ”pytt”-beteckningen på dessa säljägare eller ”fiske-
lappar” må här få sin förklaring. 

Det finns även en direkt ögonvittnesskildring av vad som förefaller vara 
kustsamiska tomtningar ganska långt söderut vid Norges kust, i den intres-
santa och ganska välkända berättelsen från medeltiden om venetianaren 
Pietro Quirinis resor och vedermödor i Skandinavien. Pietro Quirini var en 
adelsman, köpman och sjökapten, vars fartyg under en resa från Kreta till 
Belgien förliste på Nordsjön den 17 december 1431. En livbåt drev 20 dygn 
på havet innan den landade på Sandøya vid Røst i Lofoten i norra Norge 
den 5 januari 1432. Efter ytterligare 29 dygn blev venetianarna funna och 
räddade. De till livet räddade sjömännen dröjde ett tag hos en enkel 
fiskarfamilj på en ö vid Sydnorges kust. Quirini beskriver här denna familj 
och detta folks livsomständigheter som tämligen olikt någon annan kultur 
han tidigare stiftat bekantskap med. Han beskriver även deras runda bostä-
der med centralhärd och hål i taket, uppenbarligen en form av de avrun-
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dade tomtningar med centralhärd som vi finner runt om i nordskandina-
viskt område, både i Norge och Sverige (se figur 1 och 3). Quirini skriver 
om detta för honom märkliga folk att: 

The inhabitants of these rocks are a well-looking people, and of pure morals. 
Not being in the least afraid of robbery, they never lock up anything, and 
their doors are always open. Their women also are not watched in the smal-
lest degree; for the guests sleep in the same room with the husbands and 
their wives and daughters; who even stripped themselves quite naked in 
presence of the strangers before going to bed; and the beds allotted for the 
foreigners stood close to those in which their sons and daughters slept. 
Every other day the fathers and sons went out a-fishing by day-break, and 
were absent for eight hours together” … “Their houses are built of wood, in 
a round form, having a hole in the middle of the roof for the admission of 
light; and which hole they cover over in winter with a transparent fish skin, 
on account of the severity of the cold. Their clothes are made of coarse cloth, 
manufactured at London, and elsewhere. They wore furs but seldom; and in 
order to inure themselves to the coldness of their climate, they expose their 
new born infants, the fourth day after birth, naked under the sky-light, 
which they then open to allow the snow to fall upon them […]. In con-
sequence of this treatment, the boys are so inured to the cold, and become so 
hardy, that they do not mind it in the least (Kerr 1811:490ff). 

I beskrivningen ovan påminns man om samernas gästfrihet, familjefaderns 
erbjudande att låta främlingar eller handelsmän sova med sin dotter (Pinker-
ton 1810:165f), samt en gemensam sovplats i en hydda av samisk typ. Precis 
som för den etymologiska kopplingen mellan pyttarna och kvänerna kan här 
göras en koppling mellan västerhavets fiskare och finnar, samer och kväner. 

Exemplen ovan visar att det finns en potential till att skissera olika från 
norrön och centralskandinavisk historia avvikande grupper, hybridisering, 
kulturell komplexitet och fragmentering om man utgår från skärgårdens spe-
ciella livsrum. Kanske säljägarpyttarna alltså var en spillra av kvänerna och 
deras medeltida historia vilar bland tomtningsgrunderna på Malmön. I så fall 
skulle denna ö med sina tomtningar lämpa sig för att vidareutveckla synen på 
kulturell hybridisering i kustbandet i linje med Marte Spangens (2004) resone-
mang som bygger på att man under sen järnålder och medeltid hade ganska 
lokala kulturer längs Norges kuster, hybridiseringar mellan samisk/finsk och 
norrön kultur (se ovan, avsnittet ”Norrlandskustens dynamiska kultur”). 
Rimligtvis bör man prova denna analys även för Östersjöns kuster. 
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De osynliga: Klabbesittare, yxlönare och huskarlar 
Det har, som omtalas ovan på många ställen, allmänt antagits att skärgår-
dens fiskare under postreformatorisk tid bestod av klassiska skärbönder, 
kärnfamiljer som ägnade sig åt ett brett spektrum av näringar på öarna där 
jakt, fiske och boskapshållning dominerade och där även inslag av odling 
och handelsresor drygade ut inkomsten. Det är även denna bild som Nor-
man (t.ex. 2006:69f) vill se för medeltid och även sen vikingatid. Möjlig-
görande skulle en kolonisation av skärgårdarna med fria bönder under sen 
vikingatid och medeltid vara. 

Av historisk vittnesbörd har dock inte kolonisationen av utmarken och 
skärgårdarna varit någon enkel, inkrementell process. Till försvinnande 
liten del har kust- och öbor själva ägt den mark de bröt och brukade. Mer-
parten stod i någon form av beroendeställning till den egentliga mark-
ägaren, som till liten del var kronan, till allra största delen utgjordes av stora 
godsägare och det senare frälset. I synnerhet under den ”process” (om nu 
uttrycket tillåts) som låg till grund för den kraftiga expansionen av bebyg-
gelsen i skärgårdarna under tidig och mellersta medeltid har dessa beroen-
deformer varit av komplicerad och varierande art, vilket visats ovan (avsnitt 
”Beställare och utförare”). Thomas Lindkvist (1979) visar att det existerat 
flera olika typer av kontrakt mellan markägare och kolonisatör. Dessa kan 
kollektivt inte ges en beteckning som t.ex. bönder eller landbor eftersom de 
ibland agerade legoarbetare, inhysta, nybyggare utan besittningsrätt och 
med tidsbestämd vistelse på marken eller på den lilla gården. 

I kustbandet finns dessutom några uppteckningar kring fattiga egen-
domslösa, vilka på sina håll har kallats för strandsittare, ensittare, strandbo, 
strandbyggare, gatuhusmän eller klabbesittare (Brattö 1991, Olsson & Berg-
strand 2000, Wingård 2012, Grundberg 2015). Dessa egendomslösa upptas 
inte i jordeböckerna eftersom de inte erlade den ordinarie skatten som ut-
gick från den skattlagda jorden. Strandsittarna varken ägde eller arrende-
rade den mark där de satt upp sina hus, bostäder och bodar och bodde med 
andra ord på vad man kallar ofri grund och skyddades bara av en ganska 
osäker sedvanerätt. De var därför i hög grad beroende av markägarens 
välvilja. Betydelsemässigt kan de väl bäst likställas med backstugusittarna. 
Strandsittarna har alltså utgjort arbetare inom främst fiskeri och jakt och 
har troligtvis tillsammans med ”kusttattarna” och andra marginaliserade 
grupper så som sockenlapparna ägnat sig åt mindre ansedda, smutsiga och 
tunga yrken. I det varierande konjunkturrum som skärgården bildar finns 
således rester av inte bara socialt marginaliserade egendomslösa (utanför 
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by- och bygdekollektivet), utan även rester av hur dessa grupper städslades 
under olika socioekonomiska cykler inom bland annat sjöfart och fiske. 

De jordlösa och ibland även utländska befolkningsgrupperna kunde 
stundtals vara ganska betydande (Dalén 1941). År 1589 framgår i en jorde-
bok att:  

I Lysekil uppgår bodarnas antal till 199. 117 av dem ägs av strandsittare, till 
antalet 50, varav 11 tunnbindare, 4 skräddare, och 2 andra hantverkare. Yt-
terligare 68, s.k. köpmansbodar ägs av 34 personer, varav 5 från vardera 
Flensburg och Aalborg samt 3 från Köpenhamn, de andra så långt prove-
niens uppges, av folk från andra danska städer, utom 6 bodar, som ägs av 
bohusländska adelsmän: Börje Green (1) och Peder Bagge (5). Resten av 
Lysekilsbodarna kallas krambodar, och åtminstone någon av dem har dansk 
ägare (Karlsson 1984:13). 

Strandsittarna var alltså obesuttna och deras fiskelägen ägdes av frälset eller 
kronan. Både strandsittarna och utländska köpmän och fiskare är således 
del av en mycket dåligt känd historia, i synnerhet där textuell dokumen-
tation saknas. Vi vet dock att backstugusittare och fiskare även ingick i flot-
tan. Från mitten av 1600-talet talar guvernören över Bohuslän, friherre 
Harald Stake, om att han har försökt förbättra dessa fattiga personers för-
hållanden så att de skall kunna ingå i kronans militära apparat både som 
båtsmän och skeppsbyggare:  

Kong. M:ttz och Crononess Siööfollk och båtzmän här j landet, hafwer iagh 
medh inte mindre flit sökt dhesse åhren at kunne förmere, vthen med 
Ammiralen, som be:te follk pläge angata, alltidh så Coopererat, at dhe, så 
wäll af dhet manskapet som hemman och bruk hafwe, som dhet andre, som 
å fiskeleijen, wedh strenderne och j andre små torp och backestufwor boan-
dis ähre, ähr blefwedt försterkt, men hafwer och alltidh seedt dher effter, at 
dheres Reedare måst, effter ordningen, gifwe dhem dheres wanlige Löön och 
vnderhåldh, på dhet fållket kunde hålles wedh så myket bättre humör, blifwe 
quar j landet och färdige till Kong. M:ttz tienst, När dhet och hafwer behöfz 
… (Stake 1850:414). 

Innan dessa tidigmoderna egendomslösa inträder i historien fanns redan 
under sen vikingatid flera olika andra typer av personer i beroendeställning, 
som trälar och huskarlar. Dessa har av allt att döma varit delaktiga i ut-
marksbruk, där fisket ingick (se t.ex. Egils saga). Systemet med trälar och 
huskarlar överlevde så länge storgodsdriften bibehölls och beskrivs t.ex. i 
Botvidslegenden från sent 1000- eller 1100-tal. Alla dessa grupper har det 
gemensamt att de utgjorde den inte ringa del av befolkningen som agerade 
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vid sidan av odalbygdens och sockenkollektivets normativa gods-, gårds- 
eller familjemönster så som dessa mönster kom till uttryck i det textuella 
materialet och arkeologiska empirin i ett gods- eller gårdskontext. Här har 
alltså arbetets geografi en möjlighet att belysa osynliga grupper, tidvis även 
problematiska sådana. 

Att skärgårdarna bitvis hade problem med avvikare och lösdrivare fram-
går av Huvudskärsstadgan, 43 §, där det står att ”ey skola heller några 
drefwekarlar, löpare, eller någoen som j vppenbart rychte kommen är, fred-
lössa eller någen som vppenbara gerningar giordt hafwer, ingalunda lijdas 
på skäret, eller fiskieleet, then skall hampnafougten tagha och sända till 
näste ländzman och wäl förwaraas”. I en annan version av samma lag talas 
om ”lösa drängiar” och andra som ”för tiufwerij, Manslagh, Hordom eller 
andra smeliga gerningar” kommit i dåligt rykte och skulle gripas av hamn-
fogden (Klemming 1856:297, 303). Att det försiggick oegentligheter vid 
skären återspeglas i Väderskärs arkiv, där det för år 1695 antecknas en bot 
om 30 öre för ”otidigt slagsmåhl af främmande” (Erixon 1922:82). 

Den historiska domen över samhällets utstötta är här liksom ofta annars 
hård. Sillfiskets tillbakagång under sent 1500-tal tillskrevs bland annat det 
”ogudaktiga lefverne, hvilket isynnerhet de strandsittare, som der bodde, 
förde, med dryckenskap […] och skörlefnad, mord och mandråp och andra 
slagsmål, så och andra grofva laster”, vilka menades ha resulterat i guds 
straff och fiskets förminskning (Granberg 1815:203, not). 

Tidigare har godsens betydelse för fisket längs Östersjökusten under-
sökts i viss detalj (Törnqvist 2019). Ofta menas att situationen på västkusten 
var en annan, med inslag av bondekooperativ (Hasslöf 1949:470ff). Även i 
Västsverige har dock gods ställvis haft stort inflytande över kustens in-
byggare. Godset Barsebäck i Öresund hade t.ex. 28 gathus under sig, de s.k. 
Holländarehusen, bebodda av en mängd personer som idkade fiske och 
utgjorde dagsverken till Barsebäcks gård (HGSL 1859:145). 

Undersökningar har visat att strandsittarnas bostäder utgjordes av enkla 
enrummiga ryggåsstugor, som till storlek och konstruktion starkt påminner 
om många av tomtningarna på östkusten (Hörman 1924:51, not 1). Under 
1700-talet började mer komplicerade byggnader, ”parhus” och hus i två 
våningar, att uppföras på öarna av inflyttade besuttna och storbönder enga-
gerade i fisket (Franzén et al. 2000:32f). Genom att identifiera olika livsrum, 
exempelvis strandsittareboställen, och kontrastera den materiella kulturen 
där mot övriga torp- och gårdslägen eller herrebodar kan dessa obesuttna 
personers vardag bättre förstås. Genom att teckna en logistisk kulturgeo-
grafi baserad på exempelvis daglig eller säsongsmässig pendling mellan gård 
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och fiske- eller jaktplats skulle man förstå arbetsfolkets livsrytm, deras tids-
geografi, bättre. Den tidigaste bosättningen i kustzonen bör därmed under-
sökas tillsammans med tomtningarna för att bättre förstå de egendomslösas 
omständigheter och arbetets landskap. 

Att kunskapen om kulturmiljöerna i skärgårdsrummet bör ligga till 
grund för en analys av sociala dimensioner snarare än rent kulturhistoriska 
aspekter har redan tidigare påtalats av Karlsson (1984). Här saknar hans 
visioner ännu en arkeologisk pragmatik. 
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”Fiskarbondens” geografi? 

Av de hittills förda diskussionerna ovan om brukargrupper och platsbruk 
framgår att den moderna tidens fiskare som med utgångspunkt i kärnfamil-
jen bedrev husbehovsfiske inom ett litet roddarlag (som hos Norman 
2012:40) inte kan äga en allmän giltighet under historien. Men går det ens 
att prata om fiskarbönder? Och vad är skillnaden mellan en fiskarbonde och 
en skärkarl? Givet denna upplösning av aktörsgrupper, incitament och 
verksamheter som skisseras ovan och givet den populära uppfattningen om 
”fiskarbonden” ”och ”skärkarlen” blir det relevant att försöka ringa in och 
beskriva en sådan eventuell fiskarbonde och skärgårdarnas övriga fiskare. 
Här finns en ganska stor mängd textuellt material att tillgå. 

Allmogefiskarens etnogenes 
Tidigare har visats att fiske och jakt vid öarna i skärgården av allt att döma 
bedrevs av ett stort antal individer från olika samhällskontext under olika 
tider (Törnqvist 2019). Ovan har detta förhållande belysts med tanke på 
etnicitet och identitet. Nedan tecknas en sammanfattning och slutsats av 
detta, i form av en exposé över gestalter, identiteter och aktiviteter i skär-
gårdarna med fokus på UO. 

Under vikingatiden förefaller utskärsbruket passa inom en maritim 
opportunism med framförallt säl- och fågeljakt med även bete och handel. 
Här måste trälar, huskarlar och underställda landbor ha arbetat sida vid sida 
med den maritima entreprenören och mellanmannen, pälsjägaren (under 
vikingatid ”kylfingen”?). Tomtningslokalerna var då utmarkslokaler inom 
skeppslagets hägn. De relativt ofria landborna fiskade under medeltiden 
sida vid sida med frälsets och klostrens fiskare fram till den tid då stads-
privilegier och handelstraktat instiftade en klass av fiskarborgare som till-
skansade sig många fiskeområden. Vid denna tid finns en liten mängd all-
moge i kusten som bedrev handel och fiskeri i en juridisk gråzon. 

Landborna i skärgården var helt integrerade i godsdrift i de områden där 
frälset fanns. De hade under senmedeltid att göra dagsverken och erlägga 
avgifter för gästning. Gästningspenningar (gengärd och ättargäld) var en 
ersättning för en utkrävning i natura. Vissa utpekade landbor under medel-
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tiden och stormaktstid tillhandahöll logistiska funktioner (ledsagning, logi, 
körslor, förnödenheter) åt frälsemannen eller kronan, ofta inom ett skjuts-
lag. Detta system fortfor intill mitten av 1600-talet och förbuden mot olaga 
gästning duggade tätt. Skjutsningen gällde även färder över vatten. I Gustav 
Vasas gårdsrätt från 1544 uttrycks tydligt hur hans anknutna inte fick våld-
gästa bönderna ”till land eller watn” (Schmedeman 1706:19f) och år 1510 
klagas på att landborna i skärgården lider av beskattning och skjutsning, 
och att vissa tagits som slavar till Danmark och Gotland (Styffe 1884:405f). I 
Johan III:s ”Patent om förbud emot Giästningz och skiutzningz friheet” från 
1574 uttrycks åter igen att ingen skall fördrista sig här efter att bruka någon 
fri skjutsfärd eller gästning ”antingen till Land eller watn” (ibid:63f). 

Kunskapen om faktiska arbetsförhållanden och den maritima logistiken 
är knapphändiga från medeltiden. I Vadstena klosters gårdsmästares Arfvid 
Jonssons räkenskap för 1466 (Cod. C. 32) finns dock några uppgifter som 
låter oss förstå något om hur integrerade landborna var i godsens logistik. 
Det visar sig här att gårdsmästaren städslar landborna i fraktfarten och 
kompenserar dem genom att ge dem mat och öl. Eftersom han inte ersätter 
dem för själva tjänsten måste detta betyda att de utförde fraktfarten som del 
av dagsverkande eller avtalade körslor. Gårdsmästaren gav ”landbonom, som 
förslona fördho af Stockolm, 1 öre til ööl-kööp” (Silfverstolpe 1897:283), och 
han gav vidare ” ½ marc landbomom til ööls, som maltidh baro til skips; for 
min kosth i Stokholm 19 ½ öre oc for thet landbone fortærdo […] land-
bomom, som maltidh förde aff Lynchöpungh om Petri & Pauli, gaff jac 4 
orthogher til ööls, etc.” (ibid:284). Gårdsmästaren betalade även kosten för 
landborna när de tog sin avrad till Söderköping; ”3 marc oc 6 öre gut. 
bethaladhe jac for thet landbone i Södhermannalandh fortærdo i Sodher-
chöpungh, tha the fordo sit affradh i vinthra[s]” (ibid:285). Avraden som 
transporterades var här förstås naturaskatter, exempelvis fisk, som godsen 
eller i detta fallet klostret kunde försälja i staden. Linköpings domkapitels 
skatteuppbörd inkluderade t.ex. året 1543 totalt 169 ”förslor”, dvs. fraktfär-
der (Forssell 1869:bil. 1, s. 64). Under orostiderna under tidigt 1500-tal be-
skrivs hur skärbönderna i Östergötland beskattas hårt och avtvingas 
skjutsning. Bönderna i skärgården ”lider såsom de vid Arkö och Rönö som 
bortfördes året före och blev trälar i Danmark och på Gotland såsom 
«Esther och Haka«” (SDHK 35976). 

Fiskare – alltså landbor, torpare eller fiskardrängar – bedrev tidvis ren 
handelsseglation åt frälset. I skärgårdarna bedrevs dessutom handel vid 
fiskeskären, något som succesivt minskade efter protest från borgarna. 
Fisket bedrevs dock under hela tiden främst som hemfiske och vid fasta 
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fiskeanläggningar. Diplomen är här entydiga. De tidigaste beläggen (åren 
1170, 1172 och 1254) berör insjöfiske i insjösocknar. Åren 1254 och 1268 är 
det ett fiske i rinnande vatten (Helge å), liksom 1282 då det är laxfiske i 
floden ”wllærørh”, året efter ett laxfiske i Norrköping. Så fortsätter det i inte 
mindre än 150 diplom. Först 1417 finns en bekräftelse på borgarnas i 
Schleswig privilegier i Öresund. Sedan förekommer några dokument om 
kustnära eller fisken baserade på öar i mellanskärgårdarna men ingenting 
om utskärsfiske. Som ”fiske” (fiskeläge) under medeltiden räknades uppen-
barligen bara fasta fisken i sjöar och vattendrag, inte notvarp vid öar eller 
fiskeplatser i öppen sjö. Men det intressanta är att sådana heller inte har 
varit föremål för några ägotvister; bara några få godsöverlåtelser med öar 
och fiskevatten under 1300-talet och privilegier under 1400-talet låter oss 
förstå den succesiva kolonisationen och etableringen av saltsjöfisken, dels 
inom ramen för frälsets och kronans medeltida expansion, dels som ett 
lönande fjärrfiske främst bedrivet av högfrälset från och med 1300-talet och 
städernas borgare från 1400-talet och ett par hundra år framåt. Fiskets 
säsongsmässighet betydde att fisket bedrevs året runt och anpassades efter 
olika arters lektider och migrationsmönster. Exempel är braxen (vår), sik 
(höst), ryssingen och össningsfisket under oktober liksom norsfisket om 
våren (Granlund 1955:76f). Vårvinterjakt på säl, äggplockning under för-
sommaren, fiske av vår- och höstlekande strömming liksom vinternotfiske 
av samma fiskart kompletterade varandra. Vid mellanskärgårdens tomt-
ningslokaler har många olika verksamheter pågått, året runt. 

Under senmedeltid förmärks en svällande statsmakt med fiske som en 
huvudnäring där kronan inte bara var en avnämare utan även en direkt 
utförare, en producent, där landborna städslades och skattebönderna skat-
tade fisk, främst i fasta fisken och i kustnära vatten. Vid sidan av frälsets 
expansion har det följaktligen skett en expansion ut i utmarken och i vissa 
kustavsnitt utan frälsets inblandning. Där var det istället kronan som ägde 
marken och beskattade landborna på liknande sätt. Kronan inrättade där 
fiskelägen som direkt ingick i slottens och avelsgårdarnas logistik. De tidi-
gaste omnämnda skärbönderna och skärtorparna, inkorporerade som 
proto-statare i kronans avelsgårdsprogram, skattade säl, de senare vid me-
deltidens slut skattade i olika fiskprodukter (se DMS). 

När Gustav Vasa gjorde allt i sin makt för att få förnödenhetslogistiken i 
riket att fungera och maximera skatteuttaget från städer och fiskerier ingrep 
han även i detalj i enskilda fiskarbönders liv. Han inte bara tvingade fisken 
från finska skärgårdar till Stockholm och förbjöd landsköp med ”ätande 
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varor” utan han förbjöd även skärbönderna att ge sina legodrängar, städs-
lade i fiskeriet, någon fördel i fisk eller i fiskeriet; 

så skall och ingen bondhe eller andre unne eller gifwe någon af theras lege-
dränger Spannemåhl, Icke heller the ther boo i Skären eller annorstädes ther 
strömminge eller annat fiske brukas, gifwe theres legedrängar någon synner-
lig fordeel medh Sköterne eller Notewarper uthan hålle dheres dränger 
medh sadane löhn som förr är sagt (Stiernman 1747:59). 

Här återspeglas spår av de besuttna böndernas arbetsorganisation där det 
var deras legodrängar, inte bönderna själva, som bedrev det tunga och far-
liga fisket långt från gården. Detta understryker alltså att det var de besuttna 
bönderna som lät drängarna fiska i skärgården, inte några små familjehus-
håll som Norman (2012:38ff) vill föreslå. Frågan är om man här alltså skall 
tala om fiskarbönder eller istället om fiskedrängar, paralleller till och sam-
tida med godsens, klostrens, slottens och storgårdarnas fiskare (Granlund 
1983:14). Till dessa skall alltså läggas kustbönder med fiske i hemnära vat-
ten och jordlösa skärkarlar med ett brett spektrum av fiske, handel och seg-
lation på agendan. 

Skärgårdsfolket var oftast socialt och ekonomisk marginaliserat. En 
person utan besittningsrätt till sin jord stod under godsherrens eller kro-
nans laga försvar och levde i synnerhet under tidig medeltid ofta i fattig-
dom, under bindande temporära kontrakt och kunde försäljas med marken. 
Då var även avraden ibland för landbon oerhört hög. I allt väsentligt; 
socialt, ekonomiskt, logistiskt, moraliskt och politiskt var alltså den medel-
tida landbon underställd (Piekarczyk 1961). Denne landbo var ju ofta, i 
synnerhet i skärgårdsetableringarnas första tid under 1200-talet, även en 
just frisatt träl. Åtminstone under 1500-talet har dock landborna haft visst 
inflytande och t.ex. kunnat agera nämndemän. Respektabiliteten gick i alla 
fall då före ägoförhållanden och jordnatur (Österberg 1989:94 not 39). 
Samtidigt verkar det som om just frälsebönderna i mindre utsträckning 
kunde agera politiskt. De representerades istället av sin husfader, gods-
ägaren (Scherp 2013:90f). Samtidigt innebar det att även skärbönderna var 
integrerade som essentiella komponenter i godsens försörjning. I och med 
den geografiska periferin kunde dock skärgårdsfolket röra sig friare än 
många landbor och torpare i agrarbygden, idka lanthandel och en på vissa 
sätt oreglerad näring i form av jakt och fiske, i en gråzon mellan ren olag-
lighet, opportunism och kronounderstödd samhällsnytta. Tjänstetvånget 
som förbjöd tillfälliga drängarbeten och personer utan laga försvar så som 
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”löska mæn” och legodrängar inskärptes under Gustav Vasa (Winroth 
1879:59f), vilket även gjorde kringflackande gårdfarihandlare, sjömän och 
fiskare olagliga, varför fisket knöts hårt till främst större markägare och 
urbana privilegier. I ett lokalt perspektiv dominerade frälsemark fullständigt 
Mellansveriges skärgårdar. Frälsets stora skärgårdsarealer var förbehållna 
frälsets fiskare, eller, som i fallet Fågelvik, i avtal med Söderköping även 
Söderköpings fiskarborgare (Tideman 1988). Efter eget godtycke upplät för-
stås markägaren sina fiskeställen åt den som kunde betala; fattiga strand-
sittare, kustbönder med förmåga att finansiera fiskeriet eller främmande 
fiskare från exempelvis Åland och Finland. 

Fisket bör under denna period ha bedrivits av landbor intill gårdarna 
främst i fasta fisken och vattendrag men även kustnära i saltsjön. I diploma-
tariet förekommer en stor mängd torp framförallt under 1300-talet, enheter 
som legat under frälsets lite större gårdar. Torparna bör vara de som mer 
uttalat fiskat åt frälsets gods och gårdar, delvis inom en dagsverkspliktighet. 
Man kan även under denna tid misstänka att obesuttna i kustbandet ägnade 
sig åt ett utskärsfiske för husbehov och kanske avsalu till slotten, godsen och 
i städerna. Denna kategori blev dock enligt ovan en omöjlighet under 
senmedeltid. I den mån torparen inte hade tillgång till lugnare fiskevatten 
eller då torpet låg på en ö i saltsjön kan vi misstänka ett relativt blygsamt 
utsjöfiske redan under 1200- eller 1300-tal även för denna befolknings-
kategori, då främst inom ett fiske riktat direkt åt jordägarna. På kronojord 
kallades en sådan fiskartorpare för ”skärkarl”. 

Vanligt förekommande i skärgårdsfiskets historia är fiskarborgaren och 
dennes fiskhandel i städerna (även Törnqvist 2019). En kanske ofta förbi-
sedd anledning till fiskarborgarens uppkomst har initialt varit att koncen-
trera fisket till städerna för att lite senare skärpa kontrollen genom att man 
från och med andra hälften av 1500-talet successivt började betrakta 
personer utan jord, utan laga tjänst och laga försvar som illegala. Vid sidan 
av frälselandbor, skärkarlar och besuttna bönder med fiskardrängar tolere-
rades alltså inga andra identiteter. Mot avgift kunde allmogen dock erhålla 
ett medlemskap i en stad och därmed fortsätta med sitt fiskeri (Winroth 
1879:60ff). Om det har funnits ett fritt fiskaryrke under tidig medeltid, 
vilket vi inte kan se i textuella källor men kanske spåra i kustnära hus-
grunder och gravläggningar, kringskars deras möjlighet till existens inte 
bara genom inskärpta förbud mot landsköp under loppet av medeltiden 
utan även genom flera tjänstehjonsstadgor, borgarprivilegier och beskatt-
ning av fiskeskären under frälsets ockupation eller kronans vattenregale. 
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Här skulle arkeologin kanske kunna belysa en okänd yrkesgrupp och socio-
kulturell identitet. 

Det lönande fjärrfisket drevs från första början av adeln och hamnade 
snabbt under borgarprivilegier. Både vad gäller det lönande norrlandsfisket 
och fisket i vissa skärgårdar gällde från senmedeltiden att man måste ha 
burskap för att få fiska. Allmogen fiskade mer för husbehov invid strän-
derna. Denna uppfattning bekräftar även Sigurd Erixon när han menar att 
fastlandets fiskförsörjning till stor del skedde genom att bönderna i kust-
häraderna for ner till sina fiskeplatser vid stränderna och själva deltog i 
fisket, medan borgare och adelsmän sände ut sina fiskare med skutor – och 
antagligen också med salt – till de yttre fiskelägena för att där tillbyta sig fisk 
eller själva fiska och hemföra fisk i saltat tillstånd (Erixon 1946b:23). Kust-
borna ägnade sig i en geografiskt glidande skala åt fisket, från inlands-
bönder till fiskebönder (Hedenstierna 1950) och det var egentligen bara 
skärkarlarna som på allvar går att innan 1700-talet koppla till utskärsfisket. 
På skären gjorde borgarnas drängar, frälsets legofiskare och skärkarlarna 
gemensam sak med finnar, ålänningar och estniska fjärrfiskare. På svensk 
sida var skärkarlarna ytterligt fåtaliga då frälset ägde den mesta marken – 
och därmed förfogade över även markens arbetare. 

Under medeltid köpte både adel och kronan fisk direkt av skärkarlar och 
bönder. Samtliga identifierbara ”fiskelägen” var under medeltid egentligen 
handelsplatser för fisk och förnödenheter där frälset och handelsmännen, 
ofta utlänningar, hade bodar. Även vid Norrlandskusten fungerade fiske-
lägren som handelsplatser. Där var det Mellansveriges ”gävlebofiskare” som 
handlade med lokalbefolkningen under senmedeltid och framåt (Hellman 
1953, Jonsson 1985:27f). Endast i ytterskären verkar fiskelägren ha varit till 
övervägande del en plats för fiskare, fast då främst postmedeltida, hårt 
kontrollerade och beskattade. Enligt källorna är det från och med Gustav 
Vasa och under stormaktstiden som sumpfiskare och fiskköpare reste runt i 
skärgårdarna och köpte upp fisk för städernas räkning, en verksamhet som 
även den var lagd under privilegier (Soldéus 2013). Fiskköpare i Stockholms 
fiskköpareämbete, vilket bildades 1636, fick kungliga privilegier att köpa 
upp levande fisk i hela det dåvarande svenska riket och sälja den till Stock-
holms invånare. Med tiden kom uppköpen att koncentreras till vissa ham-
nar i skärgården. Till dessa hamnar, totalt ett par hundra, var det framförallt 
besuttna som levererade färsk fjällfisk. Längre ut i skärgårdarna fiskade en 
större andel obesuttna från och med stormaktstid främst strömming och 
torsk. Det skapades vissa fjällfiskhamnar och andra torskhamnar där de 
olika fiskeslagen köptes in (Storå 2005). Privilegierna försvann i samband 
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med näringsfrihetens införande vid mitten av 1800-talet då allmogens 
sumpskeppare fullt ut kunde konkurrera med Stockholms fiskköpare (Sol-
déus 2013). Källorna till äldre tiders fiskuppköp är få men vi vet i alla fall att 
uppköpare från Stockholm hade bodar på Huvudskär och att uppköparna 
var med att bekosta bygget av kapellet på ön (Flodin 1979:107f).  

Det har varit kronan, köpmännen och opportunister inom det jord-
ägande frälset som drivit och skattlagt alla kända fiskelägen. I kontrast till 
rådande bild (Löfgren 1994:115) går det att belägga att allmogen inte till-
satte hamnfogdar förrän under 1700-talet utan denne tillsattes av jord-
ägaren. Ofta gick fiskprodukterna åt ett helt annat håll än åt städerna; till 
slotten, frälsets gods och klostren. Uppfattningen att man knappast alls 
fiskade under vintern (ibid:117) bör för medeltidens del helt omformuleras. 
Vinterfisket var oerhört viktigt då. Man har fiskat och jagat året runt samt 
haft kreatur på skären och även idkat handel där. Frälsets fiskare, landbor, 
strandsittare och kronans knektar arbetade alla i fiskerierna. Under medel-
tiden var det opportuna borgarfiskare vid utskären, senare var det pauperi-
serade skärbönder och skärtorpare. Under sen modern tid istället säterier-
nas legofiskare (statare), backstugusittare och strandsittare. Fiskeekonomin 
och organisationen av fiskerierna var oupplösligt hopknuten med närfisket 
och många typer av aktörer och verksamheter. Perioden innan ca 1450 
verkar ha dominerats av säljakt och strandnära hemfiske. Mellan 1450 och 
1850 dominerade en kollektivt, skattlagt och kontrollerat fiskeri inom olika 
godssystem underställt privilegier och anspråk. Efter 1850 i samband med 
vikande lönsamhet infördes en friare marknadshandel med fisk, där skär-
gårdens småbrukare utmärker sig. 

Det har ovan visats att det framförallt har bedrivits husbehovsfiske av 
kust- och skärbönderna men i lugna vatten även av inlandsbönderna. Deras 
identitet var dock främst förknippad med agrara näringar. Den opportune 
fiskaren så som vi skymtar honom i vikingatida material gick alltså fyra 
vägar under medeltiden; antingen som markägare med fiskaredrängar, som 
landbo under frälset, som fiskarborgare eller som skärkarl. Fiskarbonden 
var inget annat än en vanlig bonde som dessutom bedrev fiske, vilket de 
flesta bönder i kusten gjorde i någon mån (se figur 42). En avgörande skill-
nad mellan skärkarlen och fiskarbonden var att den senare var besutten, 
ägnade sin huvudsakliga uppmärksamhet åt jordbruket och ofta städslade 
drängar och hjon i själva fiskesysslan. Skärkarlen var tjänstepliktig kronan 
som en slags egendomslös maritim torpare (se vidare nedan). 

En kvantitativt märkbar urbanisering, de nya större fiskelägren, hamn-
stadgor som bland annat beskriver en komplicerad logistik samt dokument 
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om skärborgare och fiskeprivilegier gör att vi kan betrakta perioden kring 
1400-talets mitt som den tid då de första stora fiskelägren uppstår i östra 
Mellansveriges skärgårdar. Skattetekniskt och lagtekniskt var dock många 
kust- och skärboende under hela denna tid fattiga, strandsittare eller klab-
besittare, utan beskattningsbar jord. Deras existens och olika verksamheter 
har alltid legat i en gråzon, för husbehov eller för markägren. Frälsets fiskeri 
övergick under 1600-talet och framåt till att drivas i säteriform, vilket ska-
pade nya typer av legofiskare. När fisket blev mindre lönande under 1700-
talet och framåt (Prawitz 1949:30, exempel i Schultze 1778:21) gjordes fisket 
mera fritt, flera sociala kategorier tilläts fiska, fiskaren pauperiseras i stä-
dernas skattelängder och antalet fiskarborgare minskar. Då drevs utskärs-
fisket av skärgårdsfolket själva och vid dåliga år utbröt stor hungersnöd i 
skärgårdarna (Sundberg 1993:160ff). Först 1789 infördes en allmän besitt-
ningsrätt på kronomark (Åström 1897:169). Vid denna tid är det lämpligt att 
anse att termen landbo gått ur tiden och skärbönderna som vi är vana att se 
dem i populärkulturen och i viss etnologiskt inriktad forskning blir en social 
och kulturell verklighet. De hade dock fortfarande inte automatiskt rätt att 
idka seglation eller fiske. Systemet med hamnfogdar eller uppsyningsmän 
kvarstod också vid kronans allmänningsfisken (Prawitz 1949:30f).  

Under 1800-talet blev trycket från den nationella ekonomin stor och 
tvingade efter mycket debatt igenom en generell näringsfrihet. Fler sociala 
kategorier ägnar sig då åt fiske, inklusive obesuttna strandsittare, legohjon 
och torpare. När näringarna skiftat mot andra intressen lämnades utskären 
i händerna på kustens enklare skärbönder. Fisket i skärgården, med all sä-
kerhet både ekologiskt utarmat och utsatt för konkurrens från områden 
med mer lönande fiske, gick vissa år i mitten av 1800-talet så dåligt att 
yttersta fattigdom blev följden (Sundberg 1993:161f). Vid mitten av 1800-
talet, i en skrift som beskriver Utös järnmalmsfält, uttrycks det sociala stig-
mat tydligt då det anmärks om den forna viktiga fiskehamnen vid Mellsten 
att ”på hvilkens kala och klippiga strand ännu för några få år sedan ett uselt 
fiskeläge fanns uti behåll” (Erdmann 1856:244). 

Under hela perioden har all allmoge med närhet till vattnet bedrivit fiske, 
dock i lokala vatten. Utskärgårdarna har istället utgjort konjunkturkänsliga 
rum där först välbesuttna opportunister i form av vikingatida storgodsägare, 
senare frälsets och fiskarborgarnas fjärrfiske, dominerat, sedan kronans 
intressen med skärkarlar och landbor och först i den nya tiden den ganska 
fattiga fiskarbefolkningen funnit sin livlina i när kusten inlemmats i den 
komplicerade moderna urbaniserade ekonomin som uppstår under 1700-
talet och framåt och näringarna avreglerats. Ingenstans finns en tydlig gräns 
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mellan skärgårdsfiske och kustnära fiske utan näringen bedrevs opportunt 
och vid behov, varor lagrades och slussades runt mellan källare och visthus-
bodar. Fiskare, drängar, svenner, bröder och (som i exemplet angående Tjust 
under 1500-talet) även kronans knektar idkade fiskeri (Törnqvist 2019). 

En tydligt exempel på skärgårdarnas naturgivna och sociokulturella 
dynamik är Ekerö socken. Det som under vikingatiden var en ganska tätbe-
byggd skärgård blev under medeltiden en insjövärld dominerad av gods och 
kloster med landbor. Under tidigmodern tid var det nästan uteslutande 
herrgårdarna som brukade kulturlandskapet med 77% av mantalet. Av 
socknens 530 arbetsföra personer år 1815 fanns 13 bönder och 44 torpare 
och närmare 300 egendomslösa (backstugusittare, inhysehjon, pigor, drän-
gar, söner och tjänsteflickor), drygt 20 hantverkare och tegelarbetare samt 
två deltidsanställda fiskare. Några yrkesfiskare eller ”skärbönder” som be-
drev fiske förekom inte (Alsne 1966:73). 

Den gäckande fiskarens existens och kamerala eller sociala status innan 
senmedeltiden förblir dunkel. Det är svårt att avgöra om de fåtaliga uppgift-
erna om fiskare pekar ut självständiga yrkesutövare eller legodrängar knut-
na till specifika gods, kloster eller städer. Dessutom är de ytterst få i nume-
rär. Städerna hade några få fiskare och handeln med färsk fisk bedrevs både 
enligt klostrens, slottens och kyrkans räkenskaper med enskilda, namngivna 
fiskare. I exempelvis Kumla socken fanns endast en fiskare (”Jöns fiske-
man”) som kyrkan köpte fisk ifrån när den skulle mätta sin arbetskraft 
under ombyggnationer under 1400-talet. Bland de bidrag som sockenborna 
erlade till kyrkan förekom även endast en tunna fisk, vilket föreslår att det 
var just en och densamma fiskarens bidrag (Samzelius 1946:81, LXXX). När 
högfrälset och klostren köpte fisk under senmedeltid skedde det ofta i 
städerna, men då var det ju av allt att döma av fiskarborgare eller skärkarlar. 

Under sent 1700-tal och framåt ökade andelen obesuttna och mångsyss-
lande i skärgården när borgerskapet och adeln succesivt övergav fiskeriet. 
Kvarlämnade fick de forna arbetsfolket i skärgårdarna uppfinna sig själva 
genom att mer än någonsin tidigare, och nu även lagligt, ägna sig åt mång-
syssleri, inbegripet skeppsbygge och seglation (Jonson 1934). En samtida 
anmärkning gör gällande att fisket bedrevs dels av på skären boende salt-
sjöfiskare, dels av hemmansägande öbor, ”men hvilkas belägenhet är sådan, 
att de snarare höra räknas som torpare och strandsittare” (Sköldberg 
1846:138). De medicinska myndigheterna hade mycket att säga om skärgår-
dens fattiga invånare. Armodet ansågs så stort i skärgårdarna under 1800-
talet att befolkningens hälsa var starkt hotad. Dålig kost och usla bostäder 
utpekades som grogrund till både sjukdomar och superier. Vid en genom-
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gång av olika invärtes sjukdomar, i synnerhet njursjukdomar, skriver dr M. 
Huss vid Kongl. Seraphimer-Lazarettet år 1840 följande: 

Jemte brännvins-supandet, och i allmänhet öfverflödigt bruk av spirituosa, 
står vanligen i förening knappa och dåliga födoämnen, samt sammanträng-
da och fugtiga boningsrum, ehuruväl jag iakttagit flera fall der endast de 
båda sista momenterna, utan att vara förenade med något missbruk af starka 
drycker, varit mägtiga att framkalla denna sjukdom: bland sjukdomar som 
prædisponera härtill äro i synnerhet långvariga frossor, äfvensom någon 
gång chronisk rheumatism samt chroniska, öfver hela kroppens yta utbred-
da utslags-sjukdomar, företrädesvis eczema chronicum. De flesta fallen in-
komma från landsbygden, serdeles från skärgården, och tillhöra då torpare, 
backstugusittare, fiskare o.s.v., med ett ord, sådana som tillbringa sitt lif 
under de yttersta försakelser (Huss 1841:270). 

Armodet var ibland stort i skärgårdarnas marginaområden, i synnerhet vid 
misslyckat fiske eller under stränga vintrar. I Göteborg inrättades olika väl-
görenhetsorgan som via försäljning av handarbeten, auktioner m.m. sam-
lade in och distribuerade medel till i skärgårdarna nödlidande strandsittare 
(Holmberg 1867:370f). 

Studerar vi vad de hälsovårdande myndigheterna har att säga om skär-
gårdarnas befolkning under 1800-talet framgår att det föreligger oerhört 
stora regionala skillnader i folkhälsa inom en så snäv sfär som östra Mellan-
sverige. För norra Norrtälje, där skärgården dominerades av skärbönder 
utan direkt koppling till några godsägare, noteras att de har bättre hälsa än 
slättbygdens bönder, att de "äro i allmänhet lifligare, hurtigare, snyggare och 
mera välmående, allt efter som de hufvudsakligast idka sjöfart, eller föda sig 
med fiske, jemte det ringa åkerbruk hvartill deras små hemmansdelar (1/24 
– 1/32) gifva tillfälle” (SSK 1851). Dock anses de som fraktar ved till Stock-
holm vara hemfallna åt superi och allehanda lidelser. I jämförelse ter sig 
förhållandena i UO med sina under säterierna lydande befolkning bedröv-
lig. De anses ”för det aldra mesta utfattiga och som derföre, ehuru på sed-
nare tiderna icke för ren hungersnöd utsatta, dock ofta måste lefva af knapp 
och usel föda och bo i trånga och osunda hus, under dagsverkssläp och 
tidtals, för de åkerbrukande isynnerhet, högst ansträngdt arbete, som äfven 
för andra, såsom fiskrarne i skärgården, grufve- och bergslags- samt skogs-
arbetare och kolare under ofvan antydda förhållanden ej är utan många för 
hälsan menliga inverkningar”. För dessa kustområden antecknas vidare ett 
antal grasserande lidanden och sjukdomar (ibid:82f). Intressant nog anses 
Trosa skärborgare, dvs. de bönder som vunnit burskap och privilegier på 
stadens Trosas fiskegrund, både renliga, sunda, nyktra, friska och enkla, 
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vilket ansågs ha att göra med den sunda livsföringen på fiskeskären som-
martid då fiskarborgarna med sina familjer levde ute i friska luften (ibid:86). 
Här har vi sinsemellan tre helt olika sociala och ekonomiska situationer 
(självägande fiskarbönder, fattiga personer underställda gods samt fiskar-
borgare) som, om vi skall tro provincialläkarna vid mitten av 1800-talet, 
även givit upphov till olika livsföringar, näringar, ja till och med befolk-
ningssegment med olika vanor, klädedräkter och fysionomi. 

Först 1846 avskaffades skråväsendet och fullständig näringsfrihet inför-
des år 1864. Detta, tillsammans med införandet av besittningsrätt och det 
avskaffade behovet av laga försvar under en jordägare, understödde en 
expanderade marknad under 1800-talet genom att flera fiskare nu kunde 
specialisera sig i ett yrke. Landbon blev bondefiskare, stataren blev torpare 
som övergick till fiskarbonde och siktade på avsalu mot en fiskmarknad. Även 
fattiga strandsittare kunde fungera som yrkesverksamma fiskare. Vid Hunne-
bostrand ägnade sig fiske- och lastageplatsens strandsittare åt hummerfiske. 
Vid Myckelby på Orust idkade allmogen seglation och skeppsbyggeri. Av 
strandsittarna idkades fiske endast till husbehov. I Gullmarsfjorden sysselsatte 
fisket bara några strandsittare på Tungenäsen, medan vattendragen i området 
hade ett rikt laxfiske som berikade både hemmansägare och kronan via ett 
krono-laxfiske i Örekilsälven (Holmberg 1867:128, 169, 280). 

Succesivt intensifierades och bolagiserades fisket (Thornström 1978). 
Industrialisering av fisket skedde på västkusten med kapitalisering, lån och 
fiskeriföretag. Omkring 1850 kan man se hur småskaligt fiske succesivt 
slogs ut i en ny marknadslogik med fiskeribolag och stora uppköpare och 
leverantörer. Naturahushållningen upplöses fullständigt i marknadseko-
nomi främst efter år 1900. Fiskarbönder övergick då till att bli yrkesfiskare, 
enkla varuproducenter, varpå skärgården succesivt avfolkades (ibid., även 
Carlsson 1968). 

Närmast godsen var dock mycket sig likt från senmedeltiden och in mot 
år 1900. I UO, dvs. Sörmlands kustsocknar, hade exempelvis i Tystberga 
hela 70–80% av befolkningen sin utkomst via godset så sent som under sent 
1800-tal. Gårdar under helt mantal gjorde då inte mindre än 260 dags-
verken per år vid godset och den täta kopplingen mellan godsägare och 
underlydande gjorde att det var vanligt, ”nästan regel”, att utverka tillstånd 
hos godsägaren vid giftermål. Godsets underlydande levererade fortfarande 
stora mängder fisk direkt till godsen och allmogen skötte godsets maritima 
logistik i området via körslor som antingen avräknades mot dagsverken 
eller ersattes i penningar (Rundström 1984:55–81). Samtidigt fick godsets 
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anställda strömming som del av lönen (15 kg per person) ända intill år 1900 
(ibid:83), vilket understryker fiskets betydelse för godset. 

I mångt och mycket kan fisket i ytterskärgården ses som en verksamhet 
som i grova drag kom att företas i organiserad form under Huvudskärs-
stadgans period fram till då skrå-ordningen avskaffades år 1852. Innan 1450 
saknades medel att kontrollera allmogen eller hävda vattenregale. Det sak-
nades även logistiska möjligheter och samhälleliga incitament att idka utsjö-
fiske. Efter 1852 kom näringsfrihet och en avreglering och industrialisering 
av fisket. Mellan 1450 och 1852 ser vi en succesiv glidning när det gäller 
driften av fisket från borgarprivilegier och frälse till allmoge och till sist 
egendomslösa. Kontrollen av fisket har på sina ställen övergått från städer 
och lokala jordägare till industriella etableringar. Så hade t.ex. Iggesunds 
bruk utanför Hudiksvall Arnön och ”Arnö stakegårdar och båtströmmings-
rodd samt Hornslands skälfiske” under sent 1800-tal (HGSL 1863:473). 

Som massfenomen, vilket inbegrep kustbönder och fiskarborgare på en 
mer öppen marknad, måste vi dock se utskärsfisket som ett främst post-
medeltida fenomen, när marknad, transportmöjligheter och konserverings-
metoder gjorde ett sådant ”industriellt” fiske möjligt. Då var det förstås 
frågan om främst legohjon och drängar som kunde arbeta fjärran från jord-
brukets förpliktelser. Den ”fria skärgårdsfiskaren” skapades först med den 
allmänna besittningsrätten efter år 1789. 

Det är ganska märkligt att bilden av fiskarbonden och den maritima 
kulturen har fått sådant fäste i den maritimarkeologiska sfären. I den första 
avhandlingen kring fiskets etnologiska historia slog Olof Hasslöf redan 1949 
fast att: 

De skaror, som här utövat fisket har företrätt en heterogen ekonomisk-social 
struktur. De har väsentligen visat en trefaldig sammansättning, nämligen 
jordägande frälsemän och bönder, stadsborgare samt kustbor med fiske som 
viktig binäring eller huvudyrke. Dessa senare har varit förhållandevis fåta-
liga, suttit spridda och i sociala beroendeställningar. Fiskelägen med över 
tjugotalet bofasta yrkesfiskare har länge utgjort undantagsföreteelser. På 
sträckan Ålandshav till Äresund har herrgårdarna varit talrikare än annor-
städes på kusten. Städernas fiskare har varit organiserade i kungligt privili-
gierade fiskeriskap med från hantverks- och tyska fiskareskrån influerade orga-
nisationsformer och åskådningssätt. För fiskelägena tillkom under medeltiden 
hamnskrån, utfärdade på initiativ och ställda under uppsikt av herremän. 
Senare har de följts av kungliga hamnrättsförordningar (Hasslöf 1949:471). 

Denna bild har jag bara kunnat bekräfta och utveckla både bakåt och framåt 
i tiden för fisket och fiskeplatserna längs främst Mellansveriges skärgårdar. 
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Även tesen om att den föreställda fiskarbonden skulle försälja sin fångst 
på en marknad, med start under vikingatid (Norman 2009, 2012), bör om-
prövas. Att en inhemsk penningekonomi inte existerade innan sent 1100-tal 
vet vi av myntfynden att döma (Elfver 1997). Det har även framgått att i 
synnerhet svealandskapen låg långt efter den europeiska utvecklingen av 
marknader och att även högmedeltiden här präglades av ofria marknader 
med ålderstigna maktstrukturer baserat på bland annat ofri arbetskraft och 
naturaskatter. Det går inte att spåra några egentliga ”fria” marknader här 
innan i runda tal digerdöden och avskaffandet av trälarna (Franzén 2006). 
Exempelvis stadgas så sent som under Johan III att ”alle Borgere bönder och 
andre ifrå Norlanden och Finland skole här effter först begiffwe sigh til 
Köpstädherne och ther byte sigh til Spanmål för Fisk” (Schmedeman 
1706:74). Övergången från en feodal godsdrift till en marknad där även 
bönderna kunde ingå skedde först under senmedeltiden och hämmades 
många gånger av införandet av olika stadsprivilegier, naringsförbud och 
förbud mot verksamheter på landsbygden. 

Vi har således en uppsjö sociala relationer och ekonomiska system som 
länkar olika aktörer till fisket under olika samhälleliga konjunkturer eller 
epoker. Man kan här grovt skissera en utveckling där utskärsfiske bedrevs 
inom privilegier och under godsägare under medeltiden, främst av fiskar-
borgare samt kronans och godsägarnas fiskare. Med den nya tidens inträ-
dande är det landbor och skärkarlar i skärgårdarna, ofta fattiga, som tog 
över en större del av fisket. Under 1600-talet lades mycket fiske under säte-
rier och många fiskekolonier drevs i landboform, som t.ex. Väderskär. 
Fiskaren var antingen en besutten bonde eller verkade under en herreman. I 
och med skatteköpsförordningen 1723 garanterades skattebönderna inte 
bara full äganderätt till sin jord, utan även rätt till skogsavverkning, jakt och 
fiske (Carlsson 1979:189). Under sent 1700-tal skapades vidare en helt ny 
flora av fiskare från tidigare backstugusittare, torpare och legohjon när 
kravet på laga försvar försvann. Denna utveckling kan illustreras med data 
från Tabellverket (TBV) angående kustsocknen Hållnäs och den utanför 
Hållnäs liggande ön Gräsö. I figur 8 framgår hur pauperiseringen ökade 
mellan 1750 och 1850 och andelen fiskare och sjömän ökade marginellt från 
2% till 5%. I den intilliggande socknen Gräsö gjordes som kontrast en stor 
del av de obesuttna till fiskare; denna senare grupp ökade från 2% till hela 
52% av befolkningen mellan 1750 och 1795. Detta har sin direkta mot-
svarighet i Södertörns och Södermanlands kustsocknar; både i Bälinge, 
Tystberga, Västerljung, Ösmo och Torö är det efter 1775 som fiskare, skär-
karlar, bönder som fiskar och hugger sten, lotsar, färjkarlar och dykeri-
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betjänter exploderar i antal, medan t.ex. antalet båtsmän inte förändras 
nämnvärt (TBV). Detta har alltså inte bara varit en kameral omskrivning 
utan har att göra med en breddad ekonomi och utökade rättigheter för 
allmogen att friare ägna sig åt fiske och seglation, även för obesuttna. Den 
snara utarmningen av fisket efter allmogens tillgång till det berörde även 
Gräsö. Redan 1855 befanns fiskevattnet utanför Gräsö vara så utarmat att 
endast mulbetet på öarna var givande (Cervin 1984:32). 

Dessa tidigare obesuttna eller ofta ganska fattiga bönder i kusten blev då 
de som uppfattas som de klassiska ”fiskarbönderna”, verksamma under en 
kort period mellan ca. 1750 och 1900. Denna utveckling mot pauperiserade 
fiskare i en vikande näring syns även i kronans minskade intresse för 
fiskeriet. Grovt sett har vi en utveckling när fiskerierna under 1500-talet till 
stor del drevs av kronan eller beskattades av denna, för att under 1600-talet 
ingå i förläningar och förpantningar till adelsmän, under 1700-talet utar-
renderade och under sent 1800-tal försåldes till allmogen, alltså i form av 
skatteobjekt (Prawitz 1949). 

I glappet mellan trälarnas frigivning och den senmedeltida merkantilise-
ringen, alltså innan borgerliga privilegier, godsdrift, tjänstelagstiftning, nä-
ringsförbud och markbeskattning på olika sätt låste skärgårdarna, kan vi ha 
haft en mer mobil fiskaridentitet i skärgårdshavet. Från Ängsö, som seder-
mera blev ett högmedeltida gods med egen gårdsrätt och underlydande 
landbor, finns en anteckning i en kyrkbok som menar att ön tidigare under 
medeltid varit en hästhage och legat under kungsgården i Kungsåra socken. 
Under samma tid skall ön ha bebotts av några fiskare, som där haft sina 
tillhåll i små ”kulor eller kojor”, tills ön bebyggdes och beboddes av bygdens 
folk (Dybeck 1843:16). Denna fiskaridentitet och deras arkeologi är ännu så 
länge så länge outforskade. 

August Strindbergs eller Albert Engströms bistra skärkarl med frihet i 
blicken och en misstänksamhet mot stadsfolk och överhet som har belysts 
etnologiskt (Åkesson 1991:125ff) må ha vissa rötter i den senmedeltida skär-
karlen men deras situation och deras sociala, kulturella, legala och kamerala 
status har sett helt annorlunda ut under olika tider i olika samhälleliga 
konjunkturer. Vi kan inte hitta en skärbonde som bedrev medeltida (och 
vikingatida) säsongsfiske. Vi kan inte hitta en viss fiskaridentitet eller någon 
som varit del av en maritim kultur eller habitus. Karaktären, verksamheten 
och kulturen är anakronistiska klichéer modellerade efter en gestalt skapad 
först under tiden mellan sent 1700- och sent 1800-tal (jfr Rosén 1979). 
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Figur 8. Skillnader i befolkningsstruktur enligt Tabellverket för kustsocknen Hållnäs och 
den utanför Hållnäs liggande socknen Gräsö. Notera hur andelen obesuttna ökar i kust-
socknen men istället omvandlas till fiskare i Gräsö socken (Jansson et al. 2004).  

”Skärkarlen” – en missförstådd nyckelaktör 
Ofta används ”skärbonde”, ”fiskare” och ”skärkarl” synonymt i forskningen 
och populärlitteraturen. Beteckningen skärkarl möter vi för första gången i 
svenska sammanhang under tidigt 1500-tal och den betecknar i synnerhet 
ganska fattiga (jordlösa) mångsysslande fiskare som var mer eller mindre 
uppknutna till kronan. Då fanns det en viss mängd kustbor som vid sidan 
av frälsets fiskare och fiskarborgarna bedrev småskalig seglation och handel 
med fisk. Det hade alltid varit svårt att kontrollera dessa ambulerande 
fiskare och handelsmän. Johan III utfärdade därför en författning som 
kompletterade det bottniska handelstvånget och slog fast att ”skärkarlar, 
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norrlänningar, österbottningar och ålänningar skulle få nyttja deras gamla 
köpstadsplatser Norrtelje, Harbowik och Åkersö mot samma tull som i 
Stockholm; men icke Estbacken, Stäket eller Brommaviken, rätta skärkarlar 
och Upstadsborgare kunde med deras varor få fara genom Söderström och 
upp åt Mälaren, men alla andra skulle i staden sälja eller bortbyta deras 
gods…” (Dalin 1762:194f). 

Detta undantag för ”rätta skärkarlar” var inte underligt. Skärkarlarna var 
ett eftertraktat folk, inte bara för lotsning och för deras begärliga fisk. Under 
1500-talet var det brist på sjödugligt folk i Sverige. Gustav Vasa kon-
trakterade initialt utländska båtsmän. I sin jakt på besättning till flottan lät 
kungen år 1543 skicka ut Olof skärkarl till Stockholms och andra skärgårdar 
för att antaga båtsmän och sjöbefaret folk (Zettersten 1890:124). Kopplin-
gen mellan skärkarl, fisket och flottan har en lång tradition. I en hushålls-
bok för fiskeri heter det att ”Fiskerierna äro jämwäl seminaria eller plante-
skolar till erfarit siöfolk, så för Riksens skeps-flotta, som för handels-fartyg; 
därför högst nödige, at befordra och uppmuntra” (Schultze 1778:5). Gustav 
Vasa använde skärkarlar som kustbevakning och försökte få dem att 
blockera transporten av livsmedel från Nyköpings skärgård till Nils Dackes 
män under Dackefejden (Stenbock 1916:64). Under denna fejd förbjöd han 
skärkarlarna i Misterhults skärgård att föra förnödenheter (”Saltt, Korn, 
Maltt eller Miöl hooss thesse Skäriekarler”) till Dackes folk, som han kallade 
”then tjufve hop”, och kungen bad Erik Skrivare på Stäkeborg att skicka 
skärkarlarna till konungen som önskade att han 

skynder samme Skäriekarler genom natt och dagh hijt til oss, hwad heller 
the äre ther på Stäkeborg eller i Suderkiöping, Så att the til thett aldra senast 
äre här hoos oss innen morgon afton, effter wij hafwa them behoff til Styre-
män… (Gustav I & Almquist 1893:320f). 

Under 1500-talet blev alltså de fattiga torparna i skärgården – ”skärkarlarna” 
– viktiga då de tillhandahöll maritim expertis, lots och logistik åt kronan. Dessa 
skärbönder, som jordlösa kom att kallas skärkarlar, erhöll speciella privilegier i 
utbyte mot sina tjänster åt kronan. Av allt att döma fiskade de främst vid sina 
egna kobbar och skär, till viss del även vid frälsets eller kronans skattlagda 
fiskeskär. Skärkarlarna var alltså de skärbönder som inte kunde skattas efter 
mantal eftersom de inte innehade någon mark. De var snarare att betrakta 
som någon slags kronotorpare med maritima specialsysslor. 

Skärkarlarna fick därmed speciella roller och privilegier, jordnatur och 
skattesats. Eftersom hemmanen till nästan uteslutande del saknade odlings-
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bar jord utgick skatten baserat på bete, jakt, fiske och andra näringar. 
Många hemman gjordes till sämjehemman. Sämja var ett engångsarrende 
från Kronan som gav full besittningsrätt med rätt att ärva och klyva jorden. 
Jordnaturen innebar dock inte äganderätt. Skillnaden mellan vanlig krono-
jord och sämjejord var att arrendetiden inte var begränsad till sex år och att 
man inte kunde bli avhyst mot sin vilja. Sämjehemman var dessutom lägre 
skattetaxerade. Även skärtorparna vara rent generellt lägre taxerade än 
vanliga torpare (t.ex. Ståhle 1946:208). 1543 års jordebok för Tunalän inne-
håller två marginalnoteringar för Strupö; ”ingen gestning” respektive ”oije-
farter”. Med den första noteringen avses att gården var befriad från skyldig-
heten att hålla logi för kungliga resesällskap. Den andra anteckningen an-
tyder att sådan var relaterad till sjöfarten via körslor eller skjutsning 
(Thornström 1978:25). Skärkarlarna hade alltså en speciell status som sjö-
farare. Syftet med dem inkluderade att bedriva lotsning (Bergman 1995). De 
bedrev dock en seglation och handel som var allt för omfattande för att i 
längden kunna tålas av kungen eller borgarna då de konkurrerade med 
städer så som Kalmar. I slutet av 1500-talet fortsätter denna handel i skär-
gården trots förnyade förbud och överenskommelser (Lindberg 1933:137f). 

Men skärkarlarna var dock ändå fortfarande nyttiga. I en förordning från 
1547 påbjuder kungen sin fogde i Kalmar att handla med skärkarlarna i 
Tjust och Stegeborgsskären, ”att all den fisk de få härefter och ombäre 
kunne, både strömming, torsk, ål, gädder och annan fisk måtte till Söder-
köping och Norrköping fört blive” (Wirsén 1968:116). Man kan här se att 
den specialiserade näringen med fiske, sjöfart och lotsning var något som 
krävde permanens. Man kunde alltså inte sätta ut vilken landbo som helst i 
skärgården. Flera forskare har noterat att många av dessa sämjehemman 
följaktligen omvandlades till lotshemman under Johan III (Wirsén 1968, 
Cederlund 1997a, Bergman 1995). 

Kronans kamp med frälset om allmänningarna styrker bilden av att skär-
karlens existens har att göra med att kungen aktivt sökte efter olika resurser 
i landskapet som han kunde dra in till kronan och underställda personer 
som kunde aktivera dessa resurser. Fiske hörde till dessa resurser och 
sjökunnighet var en viktig färdighet under Vasatid. En kamp mellan kronan 
och frälset försiggick angående olika fiskeplatser och skärgårdens allmoge 
(Styffe 1864:269f). Skärkarlen besatt en för riket viktig maritim kompetens 
och kunde i kraft av att vara ”kronotorpare” utnyttjas för olika tjänster 
knutna till sjöfart, fiske, krigsmakt och lotsning. Frälset hade inte samma 
behov som kronan och hade dessutom ett antal underställda landbor till-
gängliga för dagsverken och körslor. 
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Skärkarlen synes inte bara kunna kopplas till Gustav Vasas maritima 
strategier utan även i vissa fall direkt till hans godsdrift vid skärgårdskus-
terna. Inom avelsgårdsprogrammet, där en omfattande naturahushållning 
låg bakom driften av godsen och även omsättningen av naturaprodukter till 
godsdriften och som avlöning till arbetare vid godsen, har bönderna på 
kronomark setts som en tidig modell för den moderna tidens statarverk-
samhet vid säterierna (Granlund 1979). Skärbonden med sina dagsverken 
och sin ränta i fisk, anställda fiskare vid slotten, kronans fiskelägen, handeln 
i fisk mellan skärbönderna och kronan samt skärkarlarnas allt tätare kopp-
ling till lots, sjöfart och krigsflottan under 1500-talet skulle alltså samman-
taget kunna tolkas som om ett första steg tagits mot en statarverksamhet 
inom en naturahushållning även utanför själva kungsgårdarna. Skärbön-
derna och i synnerhet skärtorparna var i detta perspektiv kronans proto-
statare. En intressant plats är ön Gräsö i Norra Roden, på gränsen till det av 
skattejord dominerade Gästrikland (Rahmqvist 1998). På ön existerade 
under 1500-talet i runda tal ett dussin skärbönder som av Gustav Vasa blev 
anmodade att flytta till annan ort då han ämnade lösa ut dem och lägga 
marken som torp och gårdar under Gräsö gård (Dahlbäck et al. 1972:100f, 
Söderberg 1977:58, 60, 114). Ön gjordes sålunda till ett godskomplex med 
stora inslag av fiske. Även här omnämns skär som ligger under öns gårdar, 
brukade av skärbönderna och torparna i ett lokalt fiske underställt det 
kungliga godset. Gräsö med sina torp och gårdar formade en relativt sluten 
bygd, där allt och alla var uppbundna med kungsgården i en lokal ekonomi 
inom naturahushållning. 

Den avgörande skillnaden mellan skärkarlar och skärbönder synes alltså 
vara att den förra kategorin var obesuttna, ”torpare”, tätt knutna till kungen 
som fiskare, befraktare och sjöfolk, medan den senare kategorin var mark-
ägande bönder i skärgården med mer eller mindre tjänsteplikt och med 
fisket som en deltidssyssla, ofta utförd av fiskardrängar. Den förra kategorin 
erhöll laga försvar under kungens gods. Den senare kategorin innehade 
mark och hade då rätt att själva bedriva fiskeri. Då de höll boskap och 
bedrev ett mångsyssleri inom jordbruket skedde fisket främst som lokalt 
fiske i nära fiskevatten. För frälsets bönder eller kustsocknarnas skattebön-
der hittar vi i kontrast till skärkarlarna inte någon direkt koppling till segla-
tion, handel, lots och krigsmakt, bara indirekta tecken på framförallt fiske, 
körslor och lotsning inom dagsverksplikt. Av texternas ledtrådar verkar de 
flesta maritima tjänsterna skötas av kronans skärkarlar. Att skärkarlarna var 
fattiga framgår av den ringa skatt de erlade (se DMS, passim). Flera gånger 
omnämndes de även direkt som fattiga, som när Gustav Vasa beskriver en 
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klagan som ”the fattige menn som byggia och boo i Finska skären” ställde 
angående seglationsprivilegier (Gustav I & Granlund 1883:221f) eller när 
kungen beskrev rikets fienders attacker mot ”the fattige män som såte i 
Skäriegården, uti gamble her Sten Stures tid, i her Svantes tid och nu senest 
i unge her Sten Stures tid…” (Gustav I & Almquist 1893:395f). Det fanns 
även en formell gräns för skärkarlens möjliga jordinnehav, vid vilken punkt 
han inte längre kunde räknas som inom handel, seglation och fiskeri privili-
gierad skärkarl, ty, som det hette, ”en som sår 8, 10 eller 12 t:or, den kan 
icke heta skärjekarl” (MFSR 1885:166). 

Det finns paralleller mellan Gräsö omnämnt ovan som kronans skär-
gårdsgods och gods i Södertörns skärgård. För jordnaturen AoE anges i 
DMS uteslutande att fisket som enheterna bedrev, även i skärgården, var till 
husbehov och nödtorft (Janzon & Rahmqvist 2002, Janzon 2006, 2013). 
Brukarna på dessa enheter kallades påfallande ofta just för ”skärkarlar” av 
kungen. Är det då en slump att det enda område i Södertörns och Söder-
manlands kustband som har haft några egentliga skärkarlar av DMS att 
döma, och där skatten utgick i penningar istället för i spannmål – där vi allt-
så hade obesuttna fiskare – var öarna Utö, Ornö, Muskö; ”Muskön och 
Öster haninge skär” (Forssell 1884:35, not 1 och 2, och passim), just utanför 
de fasta husen Hammersta och Häringe, dessa båda stenhus som drogs in 
från frälse av Gustav Vasa och blev avelsgårdar (Tham 1850:333)? Tidigare 
har även visats att Stockholms slotts fiskare till stor del verkade vid just 
dessa öar (Törnqvist 2019). Tydligare kan nog inte bilden bli av skär-
karlarnas – och fiskets – integrering inom en ”proto-statarverksamhet” i 
kronans avelsgårdsdrift där kungens fiskare till del utgjordes av skärkarlar 
med speciella handelsprivilegier. 

I numerär var skärkarlarna under 1600-talet till en överväldigande del 
från Åland och Finland. Räknat i registrerat tonnage (Stockholms och Åbos 
egna tonnage inte medräknat) utgjorde Södermanland 1% och Uppland 7%, 
Egentliga Finland 31% och Åland 61% (Sandström 1990:214ff). Uppen-
barligen var allmogeseglationen inte något som dominerade skärgårdarna i 
Södermanland och på Södertörn. Fisket dominerades dessa områden istället 
av husbehovsfiske, avelsgårds-, gods- och säteridrift samt borgarhandel. Ett 
intressant faktum i detta sammanhang är att skärkarlen, ”skärie karla” först 
noterades år 1347 och då som tillhörande ”Viborgs välde” (Holm 1967:76). 
Tillsammans med den väldeliga import av fisk från Finland under 1500-
talet (Sandström 1987) tycks alltså den säljägande och fiskande skärkarlen 
främst vara ett finskt och åländskt fenomen åtminstone fram till 1600-talet. 
Detta har förstås sin förklaring dels i att (i) kust- och öborna i de svenska 



RÖSTER FRÅN INGENMANSLAND 

 176 

skärgårdarna regionvis till nästan 100% var frälsebönder eller frälsetorpare, 
inordnade i godsdriftens ekonomi och logistik, (ii) fisket sorterade under 
borgarprivilegier i städerna, eller (iii) att kronan främst under Vasatid kun-
de göra anspråk på skärgårdarna och deras inbyggare i konkurrens med 
frälset och efter reduktioner och recesser. I finska och åländska skärgårdar 
var allmogen som kontrast ofta direkt underställd kungen, dvs. huserade 
som skärkarlar på kronomark. 

I källorna ser vi sammantaget att en livskraftig, mångsysslande men ofta 
ganska fattig skärkarl växer fram under Vasatid och Johan III. Fortfarande 
är han dock att betrakta som en motsvarighet till inlandets fiskaretorpare 
eller kronolandbo fast till skillnad från dessa en kugge i kronans maritima 
apparat. Skärkarlarna nämns i DMS uteslutande för Södertörns skärgårds 
del, inte Södermanlands skärgård. Eftersom skärkarlarna satt på kronojord 
och just Södertörn, till skillnad från Södermanlands skärgård, förvaltades av 
kronan (Retsö 2009:411–413), blir det möjligt att se dessa fiskare och sjöfolk 
som en grupp vars verksamhet på flera sätt knöts till kronans försörjning 
och bemanning, som krigsfolk och fiskare vars produkter kom bland annat 
slotten till del. I Södermanlands skärgård, där jorden var förlänad till frälse, 
fanns följaktligen inga skärkarlar (se DMS, berörda volymer). 

Den relativt frie skärkarlen, förpassad som torpare till kronomark under 
Vasatid, förbleknar under de stormaktstida säteriernas tid men fick en 
renässans under pauperiseringen av kustbefolkningen mellan sent 1700- 
och sent 1800-tal. Det är denna gestalt som har fått ge namn åt de färgstarka 
porträtten av allmogefiskaren så som de tecknats av t.ex. Strindberg (t.ex. 
”Skärkarlsliv”) och Engström. Olyckligtvis har dessa kopplats till skärgår-
dens olika arkeologiska lokaler och en tradition förment verksam från 
vikingatid till 1900-talet. 

Frälsets landbo var i skärgårdarna en förutsättning för att trygga godsens 
ekonomi och logistik. Skärkarlen var en sådan gestalt inom kronans hägn – 
en nyckelaktör vad gäller inte bara ekonomi och logistik utan även för den 
tidiga sjöburna krigsmakten. Att skärkarlen inte heller kunde bedriva ett 
inbringande jordbruk eller ägde sin mark understryker faktumet att denne 
var något helt annat än en fiskande skärgårdsbonde. 
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Slutsatser 

Ovan har jag försökt visa och exemplifiera att det i kustbandet och i de nä-
ringar som varit centrala i kustbandet finns principiella sociala relationer 
och sociala gestaltningar som dels har potential att bidra till att historien 
skrivs om ifall de undersöks (så som protokoloniala relationer i vikingati-
dens skärgårdsbruk), dels har potential att lyfta fram hittills ouppmärksam-
made kollektiva identiteter (så som kväner, kylfingar, kustsamer eller proto-
samer i kusten) och ouppmärksammade sociala gestaltningar och grupper 
som egendomslösa, främlingar och kvinnor. Med tydligt fokus på olika kol-
lektiv, sociala positioner och genom att bryta upp den normerande bilden av 
den manlige fiskaren kan även den större historien till viss del skrivas om. 

Genom att problematisera kollektiva och sociokulturella identitet i kust-
bandet och lyfta fram dem får man verktyg för att dels studera samhällets 
komplexitet, beroenden och utbyte mellan olika kulturer, yrkesgrupper, 
sociala klasser och över regioner, dels att bättre förstå mänskliga predika-
ment, individuella och kollektiva livssituationer som varit en del av de kon-
flikter, tvång, repression men även samarbeten och beroenden som möjlig-
gjort kustzonen så som opportunt mellanrum, arena för möten och hybri-
disering och arbetsplats för underlydande och utnyttjade. 

Den arketypiska fiskarbonden kan därmed passeras till historien som en 
mycket kortlivad form av allmogegestalt under sen tid, inte en tankefigur som 
är användbar för att förstå tilldragelser i det medeltida eller vikingatida skär-
gårdsrummet. Detta gäller i ännu högre grad ”skärkarlen”, en person som 
ovan visas vara en speciell och specialiserad aktör med egen agens, inte att 
beblandas med historiens övriga myller av maritima aktörer verksamma vid 
de arkeologiska lokalerna så som vi känner som ”tomtningar” eller fiskeläger. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

III. Skuggor mellan stenarna 
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Introduktion: Fallstudier genom abduktion 

När det i föregående avsnitt visades att det på ett principiellt plan finns ett 
antal okända eller dåligt kända aktörsgrupper, identiteter och subkulturer  
återstår då frågan om man via att eftersöka sådana aktörer kan identifiera 
dessa personer och deras livsomständigheter. Vad ger det att försöka ”kliva 
in i” specifika individer och deras landskap för att med detta kunna skriva 
en mer mänsklig historia som lyfter fram spänningar, konflikter och um-
bäranden? 

Eftersom den teoretiska positioneringen som tidigare valdes utgick ifrån 
att historien bättre kan förstås om dess verkligt kausala agenter studeras 
mot bakgrund av deras interaktion och nätverkande, i sociala relationer och 
i fysiska landskap, görs nedan fyra försök att teckna bilder av sådana agenter 
med utgångspunkt från arkeologisk och historisk empiri och teori. Genom att 
lämna generella maritima gestalter och istället närma sig de enskilda perso-
nerna, deras umbäranden, strävanden och dilemman, skapas en form av 
mikrohistoria som istället för att teckna en traditionsbunden allmogekultur 
fokuserar på konflikter, relationer och predikament som underbyggt sam-
hällelig förändring och personlig transformation, dvs. ett fokus på aktörsstra-
tegier. Metoden bygger på det som inom filosofi och vetenskapsteori kallas 
abduktion, att ”läsa om” ett forskningsmaterial givet andra och komplemen-
tära sammanhang, iakttagelser och teorier (Pierce 1932). Här är det fram-
förallt fisket och fiskeplatsen som omvärderas för att andra aktörer ska kunna 
identifieras i skärgårdshaven. Sedan används analytiskt det som kallas för 
retroduktion, att givet nya perspektiv fråga sig vad de iakttagna sakförhållan-
dena (empiri) och sammanhangen (tolkning, kontext) har för återverkan på 
generella teorier och förklaringar (ibid., även Danermark et al. 2003:87–106) 
– dvs. i detta sammanhang hur historien i någon mån kan omtolkas. 

Danermark et al. (ibid.) ger med referens till i synnerhet Charles S. 
Peirce (1932) och Jürgen Habermas (1972) en förklaring av abduktion. 
Inom humanistiska vetenskaper motsvaras naturvetenskapens regler enligt 
deras synsätt av referensramar eller teorier och fallstudien består av en ny 
tolkning av ett konkret fenomen; en tolkning som genom abduktion fram-
står som trolig, givet att referensramarna är troliga. Inom abduktion presen-
terar fallstudierna alltså trovärdiga men inte logiskt nödvändiga slutsatser. 
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Abduktion innebär därmed att fördjupa och utveckla en uppfattning om 
något; en omskrivning eller ny kontextualisering. Det som upptäcks och för-
klaras är då ej direkt synliga men uttolkade kopplingar och relationer som gör 
att vi kan se fallstudierna och med dem mer generella fenomen och världen 
i stort med nya ögon. I detta sammanhang är det önskvärt att prova olika 
förklaringsmodeller och referensramar mot ett material och även att låta 
olika förklaringar komplettera varandra eller integreras. Sålunda bygger ab-
duktion inte på strikt formell logik så som induktion och deduktion utan 
vilar istället på förmågan till kreativt tänkande. Där induktion ofta kräver sta-
tistiskt expertis och deduktion bygger på strikt logiska slutsatser kräver istället 
abduktion av forskaren att kunna forma nya associationer, att format nya 
idéer om hur olika fenomen ”hänger ihop”, att se något ”som något annat”. 

Vad som är gemensamt för abduktiv inferens är att slutsatsen ger ny 
insikt som slutsats från tolkningen eller förklaringen givet teori- eller refe-
rensram. Men det är alltid frågan om en felbar och ofullkomlig insikt, en 
slags hypotes. Slutsatsen är en av många tänkbara. Till skillnad från induk-
tion och deduktion säger abduktion något om hur något skulle kunna vara 
och ger alltså ingen nödtvungen, bevisad slutsats. Syftet med detta analys-
förfarande är i första hand en fördjupad, humanistisk, förklaring av feno-
menen i fallstudierna. I andra hand ger detta även en förbättrad förmåga att 
beskriva och tolka de mer generella system som fallstudierna är exempel på. 
Målet med att bedriva fallstudier är då inte att med svartare bläck teckna en 
tydligare bild av ett samhällsfenomen, utan istället att fråga sig vad fallstu-
dierna kan säga om den generella bilden; de generella förklaringarna och 
teorierna. Genom det nya och oförutsedda kan därmed nya förklaringar av 
det slentrianmässigt tolkade presenteras och därmed kan kanske delvis en 
ny syn på historien formas. 

I föreliggande fallstudier är det specifik arkeologisk empiri och lokaler-
nas karaktär som funktionella och upplevda landskap som analyseras mot 
bakgrund av en bred läsning av sammanhang och olika teoribildningar som 
avslöjar de på platsen verkande aktörerna. Samtliga fyra fallstudier knyter 
ihop textuella källor med arkeologisk empiri i avsikt att identifiera, under-
söka och beskriva sociala roller och personliga predikament på ett sätt som 
varken arkeologin eller historieskrivningen var för sig har gjort. I kapitlet 
görs först två fallstudier i social geografi där den första studien berör fiskets 
förändrade roll under sen vikingatid och vid denna tid tecken på inmut-
ningar och skattläggning av en tidigare friare resurs, medan den andra stu-
dien fokuserar på hur en fiskeplats stått som scen för samhällsomvälvningar 
i samband med konflikter mellan olika sociala grupper. I båda fallen visar 
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fiskeplatsen tillsammans med det vidare kulturlandskapet bära på ledtrådar 
till underordning, kontroll, konflikt och uppror i samband med samhälls-
förändring, om fiskeplatsen samtidigt relateras till de vidare aktörsvävar 
som nyttjat och styrt över kusten. 

Sedan görs två fallstudier i de okändas geografi, där den första med 
utgångspunkt från två tomtningar gör ett nedslag i utanförskapets landskap 
och knyter an till laglöshet, exil och hemlighet. Den andra studien tecknar 
ett kyrkligt och andligt landskap med fiskeskäret och dess byggnader som 
utgångspunkt och diskussionen lyfter fram aktörer kopplade till kyrkan och 
tiggarordnarna. I dessa studier visas hur byggnadsgrunder i skärgårdarna 
kan användas för att teckna udda eller okända identiteters existens, levnads-
förhållanden och till någon del även landskapets inverkan på mentalitet. I 
dessa båda fall är spänningarna snarare inre än yttre och förändringen har 
även den att göra med de inbegripna aktörernas personliga transformation 
som person till antingen upphöjdhet eller nedsänkthet, självvald prövning 
eller nödtvungen exil. 

Resultatet från dessa abduktiva övningar är en ej tidigare uppmärksam-
mad uppsättning sociala relationer vid ”fiskeskäret” som sammantaget ger 
en möjlighet till retroduktiva resonemang. Dessa resonemang består här av 
att dels påvisa förekomst av andra aktörer och roller än klassiska fiskar-
bönder på skärgårdens öar och dels att presentera hur öns läge och de på 
”fiskeplatsen” liggande husgrundernas läge i terrängen kan avslöja ej tidi-
gare uppmärksammade funktioner och därmed identiteter. De två fallstu-
dierna i social geografi presenterar nya sammanhang inom vilket fisket och 
fiskeplatsen använts i överhetens konfliktfyllda maktspel genom att relatera 
till arkeohistoriska landskap och empiri. De två fallstudierna i de okändas 
geografi presenterar teoribildning kring hur framförallt topografi, limina-
litet, och fysisk utsatthet kan knytas till sociala, kognitiva, emotiva och and-
liga predikament. Sammantaget ger därmed fallstudierna nya redskap med 
vilka det retroduktivt går att teckna nya betydelser för skärgårdslandskapets 
vindpinade kobbar och skär. 
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Social geografi I: Botvids reaktionära fromhet 

En vårdag vid fiskarnas lektid hände det, att den helige Botvid tillsammans 
med sina tjänare besteg en båt och med bygdens övriga folk kom till en liten 
ö, som var fiskeplats. Där ville de efter övlig sed fritt lägga ut näten för att 
fånga fisk. Men platsens ägare, som hette Bovinus, överraskade dem och 
sade till alla: »Om ni vill lägga ut era nät här, så ska ni ge mig en fjärdedel av 
all fiskefångst. Om ni inte går med på det, så bör ni skyndsamt ge er iväg 
härifrån.» När den helige Botvid hörde detta, svarade han honom milt: »Gör 
inte så, broder! Vad Gud har givit dig för intet, det bör du förläna andra för 
samma pris.» Bovinus svarade honom »Gå din väg, Botvid! Det står dig fritt 
att giva det, som är ditt, åt vem du vill». Den helige mannen Botvid drog då 
sina färde, och hela fiskstimmet följde honom. 
ur Botvidslegenden (Sundström 1982:74) 

Botvid och Botvidslegenden 
I denna den första av fyra fallstudier avses att via textuellt material och 
arkeologiska landskap teckna sociala relationer som ger perspektiv på upp-
fattningen om fiskeplatsen – och därmed den arkeologiska tomtningen – 
som rester efter skärbondens husbehovsfiske och avsalu på en marknad. 
Syftet är att genom att studera Botvidslegenden och med denna associerade 
platser återknyta till ovan och särskilt i Törnqvist (2019) förda diskussioner 
om utvecklingen av fiskenäringen under skiftet sen vikingatid – tidig me-
deltid och påvisa starka beroenden mellan utvecklingen av högreståndsmil-
jöer och olika former av tvång och beroenden där den maritima ekonomin 
och brukandet av skärgårdsrummet varit central vid denna tid. Botvids för-
menta fromhet visar sig snarare vara ett reaktionärt uttryck mot en rådande 
samhällsomvandling och inte primärt ett progressivt kristligt ideal, en me-
ning som utvecklas nedan. En samhällsomvandling inom vilken fisket och 
bruket av skärgårdarna genomgick omfattande förändringar. 

S:t Botvid är ett av Sveriges skyddshelgon och vid sidan av S:t Eskil kallad 
Södermanlands apostel. Enligt legenden mottog han det kristna dopet 
under sin vistelse i England. Efter sin återkomst till Sverige arbetade han för 
att sprida den kristna tron, tills han dödades av en frigiven slav på en resa 
till Gotland. Botvids martyrskap ägde rum i UO, på den lilla ön Rågö i 
Tystberga socken, Södermanland. På initiativ av Botvids bror Björn blev en 
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träkyrka byggd för att hedra helgonet på familjens gård år 1129. År 1176 
ersattes denna kyrka, som ligger i Botkyrka mellan Södertälje och Stock-
holm, av en stenkyrka. Troligen skedde detta också med anledning av hel-
gonets translation. Botvid firades den 28 juli. 

Legenden om Botvid är den äldsta svenska helgonlegenden och går 
tydligen tillbaka till muntlig tradition från det tolfte århundradet. Det tradi-
tionella året för Botvids död är 1120, men vissa forskare har föreslagit möj-
ligheten att martyrskapet skedde redan omkring 1080 (Kumlien 1962:277, 
not 89, Trotzig 1987:56). Den svenska 1600-talshistorikern Johannes 
Messenius antog att Botvid återvände från England till Sverige år 1055 och 
att han dog 1076 (Trotzig 1987:56, not 10). I början av texten förklarar 
legendens anonyma författare att texten skrevs ned rogatu fratrum qui 
eiusdem Sancti ecclesie deserviunt, ”efter begäran från bröderna som tjänst-
gör vid [S:t Botvids-] kyrkan” och att bröderna ofta hade berättat legenden 
för honom. En prototypversion av Vita Sancti Botvidi kan ha funnits i 
Strängnäs stift redan 1129, då helgonets träkyrka invigdes. Denna version 
har möjligtvis ändrats senare, kanske 1176 när översättningen troligen ägde 
rum och stenkyrkan i Botkyrka invigdes (Önnerfors 1966:60). 

Legenden ger intryck av att vara mycket gammal. Enligt Schmid finns till 
exempel inget Dominikanskt inflytande och heller inga spår av tradition 
relaterad till Thomas Becket (Schmid 1931:109). Legenden om Botvid för-
medlas i sin mest fullständiga form i Codex Laurentii Odonis, Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden, MS A 182, med ursprung i 1300-talets sista 
årtionden men Botvid omtalas dock som helgon redan i Vallentunakalen-
dariet från 1190-talet och ett fragment av legenden finns från tidigt 1200-tal 
i Breviarium Toresundense, tillhörigt Toresunds kyrka i Sörmland (Brunius 
1991:467). Den bevarade delen av texten från tiden omkring 1200 avviker 
endast marginellt från 1300-talstexten i Codex Laurentii Odonis. 

Botvidslegendens text 
Vi vet att texten av sin nuvarande utformning kan dateras till senast slutet 
av 1300-talet och att de bevarade fragmenten från tidigt 1200-tal inte nämn-
värt avviker från den yngre texten. Kan texten i allt väsentligt avspegla för-
hållanden under 1100-talet? Kan textuella temata användas för att tillsam-
mans med arkeologiska och andra historiska källor teckna en tydligare 
historiebild från denna mycket dåligt kända tid? Kan arkeologiska land-
skaps och historiska helgonlegender hjälpa oss att bättre begripa fiskets och 
skärgårdsbrukets historia, dess karaktärer och förändring? 
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I ett tidigare arbete (Törnqvist 2019) fördes ett resonemang som berörde 
att det redan under 1100-tal eller tidigt 1200-tal fanns stormän som tog 
kusten och öarna i anspråk och införde en agrart centrerad ekonomi, inom 
vilken öarna övergick från maritima jakt- och utbytesplatser till landbo-
lokaler under den lokala stormannen, en process som gick hand i hand med 
beskattning och fortgick in till mitten av 1200-talet. Kan Botvidslegenden 
användas för att styrka eller polemisera mot denna uppfattning? Texten har 
aldrig tidigare använts av arkeologer för att studera fiskets sammanhang. 
Som oberoende inlaga, empiri i en hypotetisk-deduktiv metod, är texten 
därför mycket viktig. Förvisso ger texten bara en enda kort inblick i en 
övergripande och komplicerad samhällsväv men samtidigt är det den enda 
text som existerar som på något sätt beskriver skärgårdsfiske under slutet av 
vikingatiden eller början av medeltiden i Mellansverige. I texten berörs ett 
antal tema som direkt knyter an till den tidigare (ibid.) förda diskussionen 
om stormän, sätesgårdar, privatkyrkor och fiskets karaktär och sociala 
inramning vilket gör det till en slags portaltext och relief för den tidiga 
medeltidens samhällsomvandling. 

Nedan reciteras texten och viktiga teman utvecklas mot bakgrund av re-
levanta nedslag i arkeologin och geografin i Södermanland och Södertörn. 
Den redaktion av Botvidslegenden som återberättas nedan har översatts av 
Sundström (1982). Delrubrikerna har tillfogats av mig. 

Del I: Fiskafänget 

En vårdag vid fiskarnas lektid hände det, att den helige Botvid tillsammans 
med sina tjänare besteg en båt och med bygdens övriga folk kom till en liten 
ö, som var fiskeplats. Där ville de efter övlig sed fritt lägga ut näten för att 
fånga fisk. Men platsens ägare, som hette Bovinus, överraskade dem och 
sade till alla: ”Om ni vill lägga ut era nät här, så ska ni ge mig en fjärdedel av 
all fiskefångst. Om ni inte går med på det, så bör ni skyndsamt ge er iväg 
härifrån.” När den helige Botvid hörde detta, svarade han honom milt: ”Gör 
inte så, broder! Vad Gud har givit dig för intet, det bör du förläna andra för 
samma pris.” Bovinus svarade honom: ”Gå din väg, Botvid! Det står dig fritt 
att giva det, som är ditt, åt vem du vill”. Den helige mannen Botvid drog då 
sina färde, och hela fiskstimmet följde honom. Byborna däremot, som ville 
tillfredsställa Bovinus begäran, arbetade hela natten, men fåfängt. Den 
helige Botvid återvände till sin egen ö, belägen i samma sjö, steg i land, föll 
genast ned i bön och befallde sina tjänare att de skulle lägga ut näten där. 
Vad under! Medan den helige mannen låg och bad där, hörde Gud hans 
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bön och gav åt hans tjänare en sådan mängd fisk, att båda deras båtar blev 
fulla. När gudsmannen såg detta, sade han till de sina: ”Låt oss lovprisa Gud, 
som har gjort himlen och jorden, havet och allt vad däri är, och som även 
givit oss denna gåva.” 

När den helige Botvid såg det under, som Gud gjort med honom, steg 
han upp på en bergstopp, ropade med hög röst och sade: ”Kom, mina brö-
der och fränder, kom hit och se det underverk, som Herren Gud har gjort 
med oss!” När de hörde den helige mannens röst, kom alla roende från alla 
håll; de skyndade fram till honom och sade: ”O, gode Botvid, vi vill gärna ge 
dig fjärdedelen av all fångst, om vi lyckas vinna något här med våra nät, ty 
där vi varit, har vi intet fått, fast vi arbetat hela natten.” Gudsmannen sva-
rade dem kärleksfullt och sade: ”Mina bröder, vare detta mig fjärran! Om 
Gud vill ge något gott, så ska jag skänka er det för intet.” De drog därför 
upp sina nät, den ene efter den andre, och fyllde alla sina båtar. Till slut 
kom Bovinus dit, han som förut visat bort honom, och lovade den helige 
mannen vad han själv hade begärt att få. Men den av Gud uppfyllde man-
nen beviljade honom detta för intet, liksom han gjort med de andra, i det 
han sade: ”Gå och kasta ut dina nät, och vad Gud ger dig, det förlänar jag 
dig villigt för intet.” Men denne arbetade förgäves. När gudsmannen såg 
detta, sade han medlidsamt till honom: ”Av detta förnimmer jag tydligt, att 
Gud är vred på dig men icke på någon av alla de andra, som kommit hit. 
Men om du vill omvända dig till Gud och tro på honom, må du ta ditt nät 
och kasta ut det, och jag skall bedja för dig, att den allsmäktige Guden 
beskär dig livsmedel liksom de övriga.” Bovinus lovade att göra allt vad den 
helige Botvid ålagt honom. Och så blev det, ty Gud allsmäktig hörde den 
helige mannens böner och fyllde båda dennes båtar. 

Då sade den helige Botvid till alla de närvarande: ”Hör, mina landsmän 
och släktingar! Jag uppmanar er alla, mina käraste, att ni aldrig någonsin 
vägrar någon vad Gud så rikeligen ger er för intet.” Så återvände alla nöjda 
till sina hem. Detta under blev bekant i hela landskapet, och alla, som hörde 
det, tackade Gud, som i sin omätliga frikostighet vid bespisningen omhul-
dar och styr hela världen. 

Men vem skulle kunna uppräkna alla de barmhärtighetsverk, som den 
helige Botvid gjorde, medan han ännu levde här på jorden? Han bistod 
kraftigt de förtryckta, besökte de sjuka och skaffade dem det nödvändiga 
samt kallade, i den mån han kunde det, de vilsegångna tillbaka till sannin-
gens väg och den kristna gudsdyrkan. 
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Del II: Botvids död 

Men när det nu behagade Herren vår allsmäktige Gud att göra slut på det 
svenska folkets villfarelse och återkalla det till den kristna gudsdyrkan, ville 
han giva den salige Botvid lön för hans möda och ingav honom därför den 
tanken, att han skulle skicka en slavisk man, som han löst från fången-
skapen och givit kristendomen och friheten, tillbaka till dennes hemland, på 
det villkoret, att om han kunde återvända till sina föräldrar och sitt hem, så 
skulle han kristna sin familj och såvitt möjligt föra sina vänner och släk-
tingar till den kristna tron och kunskapen om Gud. De steg båda ombord på 
en båt och förde det nödvändiga med sig. Den helige Botvid kom till sin 
torpare, som hette Esbjörn, och förde honom med sig för att leda dem till de 
skepp, som var beredda att fara till Gotland, för att därifrån återsända den 
ovannämnde mannen till hans hemland, för att få intyg av sjömännen om 
denna sak och för att ingen skulle göra mannen något ont. Sedan skulle 
Esbjörn återvända hem med den helige Botvid. De kryssade åt alla håll i 
skärgården och på de ställen, där skeppen förut varit, men kunde ej finna 
dem någonstädes. Därav kom det sig, att de, uttröttade av mödan, lade till 
vid en ö, som heter Rågö. Så snart båten nått ön, steg den helige mannen 
Botvid i land, föll ned i bön under ett träd, såsom på ett enskilt ställe, 
anbefallde sig och de sina åt Herren och somnade, utmattad av möda och 
fasta. När den slaviske mannen såg, att de andra sov, grep han den yxa, som 
Botvid brukade bära, högg huvudet av helgonet, glömsk av det löfte, som 
han givit den helige mannen, givande honom ont i utbyte mot gott, och 
plundrade honom så på hans kroppsliga liv. En sådan martyrdöd fick 
denne. Sedan gick mannen till Esbjörn och högg av dennes huvud, besteg 
båten och flydde. Botvids föräldrar och husfolk visste ej, vad som hänt, utan 
trodde, att han farit över till Gotland med den omtalade mannen. Emeller-
tid återvände skeppen därifrån med budskapet, att man ej funnit dem nå-
gonstädes. Alla hans vänner och fränder klagade och sörjde häröver, okun-
niga om vad som hänt. Men sedan de grymma tårarna och suckarna avtagit, 
beslöt de att söka den helige mannen i skärgården och på havet, för att om 
möjligt finna hans kropp, ty om hans liv misströstade de redan. 

Den helige Botvids broder Björn församlade till slut alla sina släktingar, 
och de tog med sig en präst, som hette Henrik, men vart de skulle bege sig, 
visste de ej. Då sade prästen till dem: ”Må vi alla bedja, kära bröder, till 
Herren vår allsmäktige Gud av hela vårt hjärta att han må visa oss den gode 
Botvids kropp.” Efter bönens slut steg de ombord och begynte alla ro. Men 
den allsmäktige Guden uppfyllde deras bön och skickade till dem en vit 
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fågel, vars art ingen av dem sett förut. Den satte sig glad på skeppsstäven. 
När ynglingarna såg den, ville de fånga den med händerna, ty den såg tam ut, 
men den vördnadsvärde prästen förbjöd dem att röra den och sade: ”Rör den 
ej, mina söner, ty jag hoppas att den blivit sänd för att visa oss vägen.” Detta 
erfor de tydligt senare, ty när de rodde och ville hålla en annan kurs än den 
riktiga, flög fågeln upp från stäven, där den suttit, liksom talade genom sin 
flykt, och visade dem den rätta vägen, som de skulle taga. När prästen såg 
detta, bad han alltid, att de skulle följa den, och alla samtyckte härtill. 

När de slutligen kom till den nämnda ön, varest den helige Botvids 
kropp vilade, ville de fara förbi den, men fågeln flög då med smällande vin-
gar ur båten och satte sig i det träd, varunder helgonet låg. Där uppstämde 
den en så ljuvlig sång, att de sjöfarande glömde bort att ro i undran över 
den ljuva sången. Till slut kom de fram till den stranden, där helgonet förut 
lagt till med sin båt. Där fann de Esbjörns ben, och eftersom de antog, att 
också den helige Botvids ben måste ligga där, började de gråta bittert. Men 
den vise prästen förstod sammanhanget: han såg fågeln sitta och sjunga, 
gick dit och fann den helige mannens oskadade kropp, liksom sovande på 
högra sidan, och alla hans kläder var hela och oskadade och i samma skick 
som när han skilts från de sina. En källa med det ljuvligaste och klaraste 
vatten kvällde fram där blodet droppat ned från den heliges sår. Prästen 
ropade då på alla sina följeslagare och visade dem den funna skatten. Alla de 
närvarande fröjdades då i Herren och tackade Gud, som alltid är underbar i 
sina helgon. De lyfte upp kroppen och förde den till båten. Fågeln flög upp 
ur träden, liksom upp mot stjärnorna, och visade sig aldrig mera för någon. 

Del III: Hedendom och under, kyrkobygget 

Men de män, som forslade kroppen, återvände hem, och de förde den till 
den helige mannens egen gård. Där höll de likvaka i två nätter, och de kände 
icke den onda luft, som lik annars brukar giva ifrån sig, utan den ljuvligaste 
doft, och de tyckte sig blott ha suttit där en kort stund. Efter övlig sed tog de 
kläderna av den helige mannen och begynte tvätta hans kropp. Då kom 
hans tjänarinna dit. Hon hade länge varit blind, men då hon tvådde sitt 
ansikte med detta vatten, återfick hon strax sina ögons ljus. Lovprisande 
helgonets kropp och tackande Gud följde hon med till kyrkan i Säby, som 
från början helgats åt S:t Alban och som en ädelboren, minnesvärd man vid 
namn Hermund byggt på sitt fädernegods. Sedan mässorna och allt, som 
hör till kroppen och själen, slutats, begrov de helgonet, såsom det brukas, 
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nära korskranket i denna kyrka. Där verkade Herren i ungefär nio år otaliga 
och otroliga underverk i den helige Botvids namn. 

Runt omkring i nästan hela Sverige rådde då hedendomen, och de fåta-
liga kristna höll sig hittills dolda av fruktan. Ja, så stor var förföljelsen mot 
de kristna, att man på ett ting i Flottsund dödade en munk vid namn Erik, 
vars kropp flyttades till Tälje och begrovs där. Den helige biskop Eskil ste-
nades i Strängnäs stad, varest hans residens synes ha varit. Medan den he-
lige Botvids kropp låg i graven, kom under dessa år en stor fruktan och bä-
van över alla hedningar i hela Sverige. Den inträngde särskilt i gillestugorna, 
så att de som under danserna knivskurit varandra, ej kunde botas av någon, 
såframt de icke lät döpa sig och åkallade Sankt Botvids namn. Och så blev 
alla lunder och avgudahus nedhuggna och förstörda. Under dessa år och på 
dessa platser uppbyggdes Guds kyrkor, varest avgudarnas vidskepliga dyr-
kan förut blomstrat. Från alla håll kom till helgonets grav otaliga skaror av 
män och kvinnor, sjuka, blinda, lama, förtvinade, febersjuka, vilka alla åter-
ställdes till sin forna hälsa. Där renades de spetälska, de besatta botades, åt 
de döva återgavs hörseln, och de stumma återfick talförmågan. En, som 
kröp på två kryckor, fördes dit. Hans hälar var förvridna, och efter botandet 
såg de ut som två diken. 

Medan så stora mirakel hände där, byggde den heliga Botvids nämnde 
broder på deras fädernegods en kyrka, som först var av trä men som, när 
kristendomen gjorde framsteg, ersattes av en ståtlig stenkyrka. När träkyr-
kan var färdig, kom två biskopar, män av god åminnelse, Henrik av Uppsala 
och Gerder av Strängnäs, vilka invigde denna kyrka till Guds och Sankt 
Botvids ära. Följande dag gick de med kors, vaxljus och rökelsekar, ångande 
av timjan, till Sankt Botvids grav, grävde upp den med en lätt stöt och fann i 
kistan den förborgade klenoden, dyrbarare än all konstnärligt arbetad 
brons, den helige Botvids ben. 

Vid öppnandet av graven strömmade en så ljuvlig doft ut, att alla de när-
varande förundrade sig över en sådan vällukt, och sjuka återställdes till den 
forna hälsan. De bar bort Sankt Botvids reliker, och när de kom i närheten 
av den sjö, som är på hans egendom, satte de ned dem. Då bröt en källa 
fram ur hårda marken, och den har ännu i dag det klaraste ljuvliga vatten. 
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En analys av texten och av arkeologiska landskap 

Fiskafänget 

Texten inleds med ett fiskafänge som på många sätt påminner om den sen-
vikingatida verksamhet som finns omnämnt i sagamaterialet, med en gårds-
ägare som drar ut till fiskeskäret med huskarlar och tjänare. Tjänarnas antal 
i plural samt Botvids befallning angående fisket föreslår att det rör sig om 
den sociala formering mellan hushållsekonomi och landboväsende så som 
nu senast diskuterats av Widgren (2014) för tidig medeltid. Att berättelsen 
återspeglar medeltidens början skymtar nog även i raderna som beskriver 
hur bygdens folk erlägger fisk i skatt åt den som gör anspråk på fiskeskäret, 
samt det något oklara rättsläget när det gäller att avgiftsbelägga fiskeplatsen. 
Skatten i natura, färsk producerad fisk, är förstås också vad man kan 
förvänta sig i en situation där inte bara Botvid utan även Bovinus besitter 
större gods med försörjningsbehov. Vi skymtar här alltså både en natura-
hushållning med gods och gård i centrum samt en arkaisk skattesituation 
uteslutande baserad på skattesubjektens avkastning, i natura. 

Själva fisket framstår som ett notfiske av fjällfisk invid fiskeön, dvs. helt i 
enlighet med de arkeologiska fynden av fiskeutrustning i Sigtuna (Edberg 
2012) samt de många osteologiska indikatorerna på sådant fiske i Mellan-
sverige vid denna tid (Törnqvist 2019). När det lyckade fisket beskrivs som 
en full båtlast betyder det sammantaget att vi här har just den typ av fiske 
som framstår i sagamaterialet, och inte några reglerade fiskelägen med in-
saltning av sill eller strömming som föreslås av Norman. Att texten omnäm-
ner fiskeplatsernas som liggande i ”samma sjö” kan antyda att det är Mä-
laren det rör sig om. Mälaren var dock en innerskärgård vid denna tid. 
Någon anledning att betona denna skillnad föreligger dock inte; samma typ 
av fisk och fiske har funnits i insjömiljö, i Mälaren och mest kustnära i 
skärgårdarna vid denna tid. Något utskärsfiske bör det dock inte ha varit 
och vi saknar enligt analyserna ovan och tidigare studie (Törnqvist 2019) 
några tecken (historiska eller arkeologiska) på utskärsfiske från denna tid. 
Det är heller inga utskärsfiskelägen som omnämns utan en lättare form av 
skärgårdsfiske som vi i ovan förda diskussioner verkar finna i skärgårdarna 
vid denna tid; öar utan bebyggelse, och därmed utan tydliga arkeologiska 
lämningar, i glappet mellan vikingatida tomtningar och högmedeltida 
landbolokaler och fiskelägen (se figur 9). 

Textens fiskare är i linje med tidigare arbeten (ibid.) och diskussionerna 
ovan ingen separat yrkesgrupp och ingen utpekad skärbonde eller skärkarl; 
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istället framstår det liksom i övriga historiska källor som kustnära allmoge 
och godsägare vilka bedrev fisket för husbehov. Eftersom fisket inte utgjor-
des av en verksamhet invid fasta notvarp, katissor, ålhåmmor eller andra 
fasta fisken förefaller det istället vara skärgårdsfiske med notgarn, dvs. det vi 
kan förmoda har företagits invid öar där ingen bebyggelse fanns. 

Förekomsten av konflikter i detta rum och det faktum att de båda öarna 
som omnämns faller inom ägoanspråk stämmer med uppfattningen ovan att 
skärgårdarna började tas i anspråk som opportun utmark under 1100-talet 
och bebyggas på allvar först under 1200-talet. Skattläggningen så som uttrycks 
som en dålig gärning utförd av hedningen Bovinus får här alltså exemplifiera 
denna expansion ut i utmarken av större gårdsägare vid denna tid. 

. 
Figur 9. Dateringar av tomtingar och övrig skärgårdsbebyggelse i Sörmlands skärgård. 
Skiftet mellan vikingatida tomtningar och medeltida fiskelägen synes ligga kring 1150–
1250 e.Kr. (mellan röda linjer i figuren), eller grovt räknat i linje med de samhällskontext 
som kan associeras med Botvidslegenden. (Figur ur Törnqvist 2019, sammanställd av 
data från Landin & Rönnby 2003, Landin et al. 2011, Norman 2008). 

Botvids död 

Avsnittet präglas av den kristna fromheten och frisättandet av trälarna. 
Manumissionen som godhetstema kan ha att göra med att i synnerhet den 
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engelska kyrkan under 1100-talet var restriktiva till slavhandel och det 
ansågs vara en mycket god gärning att frige en slav (Pijper 1909). Botvid 
skall enligt legenden ha emottagit dopet just i England. Bovinus porträtteras 
som hedning och Botvid istället som en from nyfrälst kristen inom en 
engelsk mission, vilket han har gemensamt med alla helgonlegender från 
Mellansverige vid denna tid. Dateringsmässigt förefaller missionstemat 
höra hemma innan 1164, då ärkesätet etablerades i Uppsala. Textens ålder 
kan dock förstås vara betydligt yngre, och är säkert det till del, särskilt med 
tanke på den kondenserade tematiken som blandar hedniska illdåd, mis-
sion, kyrkobyggen och manumission. 

Botvid tar hjälp av sin torpare när han skall segla iväg med sin träl. Detta 
föreslår ett medeltida system med under gården lydande personer som har 
varit skyldiga att utföra förslor eller körslor och att detta även inbegripit 
maritima sysslor, analogt med diskussionen i tidigare undersökningar 
(Törnqvist 2019). Den platta hierarkin och de personliga relationerna på-
minner dock mer om tidigmedeltida personliga beroendeband än högme-
deltida feodala relationer i större godskomplex, då det istället skulle ha varit 
gårdsmästarens eller gårdsfogdens jobb att driva fisket. Att slaven som 
kompensation för sin frigivning skulle kristna sin familj placerar texten i ett 
korstågstema, möjligtvis det mytomspunna korståg som Erik den heligs sägs 
ha genomfört vid mitten av 1100-talet (Fant 1828:275). 

Uppgiften att Botvid sökte ”lift” för sin träl till Gotland och att han 
kryssade i skärgården ”på de ställen där skeppen förut varit” föreslår att det 
fanns farleder med passpunkter i skärgårdarna, säkerligen analogt med 
uppgifterna i KVS, vilken bör gå att datera till tidigt 1200-tal (Gallén 1993). 
Ön Rågö, platsen för Botvids död, är identifierad som situerad i UO (se ”De 
okändas geografi II: Gunnars fotsteg över vattnet” nedan) och det finns 
både en registrerad kulturlämning, oregistrerade kulturlämningar och dess-
utom en aktiv katolsk kult som inbegriper denna ö. Den källa som om-
nämns i texten har eventuellt identifierats i verkligheten (Olsson 1997). Det 
må anmärkas att Rågö ligger invid den inre farleden och att denna ö om-
nämns i KVS (”Deinde rugö. Deinde rinzö…”, Brocman 1762: utan sidnr.). 
Lotsar är frånvarande i Botvidslegenden vilket också föreslår att texten varit 
meningsfull innan Visby stadslag och Söderköpingsrätten tillkom, vilket 
skedde under sent 1200-tal. 

Tematiken kring fågeln är både dels en bred kristen symbolik, dels möj-
ligtvis specifikt inspirerat av Franciskus och fåglarna. Intressant är att både 
KVS och helgonmotivet med fåglar som visar vägen går att knyta till francis-
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kanerna och vägvisarfåglarna finns i ännu en engelsk helgonlegend, den om 
S:t Brendan (se ”De okändas geografi II: Gunnars fotsteg över vattnet” nedan). 

Hedendom och under, kyrkobygget 

I detta avsnitt omnämns Botvid som en gårdsägare med tjänarinna. Hans 
lik fraktades till en annan gårdsägare, Hermund, som hade byggt en kyrka 
invid sin gård. Denna kyrka är Salems kyrka, grannkyrka till Botkyrka. 
Salems kyrka har kreneleringar eller skottgluggar under takutsprånget i tor-
net och påminner på så vis om 1100-talets försvarskyrkor. Kyrkan har även 
ett kraftigt västtorn och detta påminner om den tidigare förda diskussionen 
(Törnqvist 2019) om privatkyrkor med västtorn som indikerade högfrälsets 
närvaro och maktambitioner. Socknen Salem verkar ha fått sitt namn av den 
gård på vilkens mark kyrkan byggdes (Ståhle 2013) och det finns även tecken 
på att det har legat en tidigmedeltida borg av motte-typ strax väster om kyr-
kan (Ambrosiani 2002). Det är svårt att få ett tydligare exempel på en trolig 
medeltida personell kyrka och socken än detta. Hermund kan alltså för-
slagsvis ha varit just en sådan tidigmedeltida entreprenör som verkar driva 
kolonisationen av skärgården under framförallt 1200-talet (Törnqvist 2019). 

Texten omtalar den kultkontinuitet som man på senare tid spårat på de 
platser där kyrkor, eventuellt privatkyrkor, uppförts. De hedniska platserna 
revs ner och kristna kyrkor byggdes upp på samma plats. Det intressanta är 
att texten omtalar inte en utan två privatkyrkor; förutom på Hermunds ägor 
byggs även på Botvids gård först en träkyrka (analogt med övrig historisk 
vittnesbörd), sedan en stenkyrka, av godsägaren/stormannen (Björn, Bot-
vids bror). Vid Botkyrka kyrka fanns inte mindre än fyra runstenar, Sö 283, 
Sö 284 och Sö 285. Runstenen Sö 282 stod tidigare vid kyrkan men är nu 
förkommen. Vid kyrkan återfinns förutom runstenarna även Botkyrka-
monumentet (Sö 286), vilket är en gravvård över Björn, som år 1129 lät 
uppföra föregångaren till den nuvarande kyrkan. Monumentet är en s.k. 
Eskilstunakista, en ornerad sarkofag som förekommer från 1000-talet till 
mitten av 1100-talet (Ljung 2016), som liknar långskeppet hos en stenkyrka 
eller en vikingatida hallbyggnad. Det finns som bekant en spridd uppfatt-
ning om hallen som den vikingatida kultbyggnaden. Gården Hammarby, 
där Sankt Botvid enligt legenden växte upp, omnämns i stenens runskrift. 
Gravvården, som alltså kan signalera både hednisk vikingatid och kristen 
medeltid, är försedd med inristade texter med runor och på latin. Stilen kan 
dateras förra delen av 1100-talet (Önnerfors 1999) och har kopplats stil- och 
hantverksmässigt till stenhuggeri i Sigtuna, Västsverige, Danmark och Eng-
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land (Boëthius 1975). Detta monument är förstås något helt annat än run-
stenarna från bara några decennier tidigare. Den högkonjunktur vi hittar i 
tomtningarna, samtida med förekomst av bland annat engelskt silver i kust-
områden, se figur 9 (även Törnqvist 2019), återspeglas i vissa kyrkliga mil-
jöer så som Salem och Botkyrka via Eskilstunakistor, runskrifter och själva 
kyrkobyggena. I båda fallen ligger en stor godsägare bakom kyrkorna, och 
för Botvids del även fisket. 

Botkyrka ligger i ett centralt, aristokratiskt dominerat landskap. Man kan 
för området kring Botkyrka ana en maktkamp mellan lokala godsägare och 
kronan (eller det högsta frälset; folkungaätten) i diplomen. Det första om-
nämnandet av Botkyrka, Hammarby och Salem är nämligen från 1283 då 
kung Magnus överför sin patronatsrätt över den helige Botvids kyrka och 
kyrkan i Salem till domkyrkan i Strängnäs (SDHK 1234). Hur och när de 
båda gårdarna med sina privat uppförda kyrkor och eventuell motte-borg 
övergått från några stora godsägare i kungens ägo är okänt men synbarligen 
har det att göra med ett ganska omfattande maktövertagande i området som 
skedde efter att ”de äkta folkungarna” kvästs. År 1298 skänker nämligen en 
medlem av Finstaätten, uppsalakaniken Israel Pettersson, gård och mark i 
Botkyrka till kyrkan i Uppsala. Möjligtvis skall man se även dessa besitt-
ningar i Botkyrka som en tidigare donation av kungen till denna fram-
stående upplandsätt efter att Birger Jarl konsoliderat sin makt vid mitten av 
1200-talet. 

Invid Botkyrka kyrka ligger ett landskap med rika lämningar från järn-
åldern (Beckman-Thoor 2008, Sillén & Lindblom 2014). Det märkliga fak-
tum att Botkyrkas kyrkby, situerad precis söder om kyrkan, bara omfattar 
ett enda mantal och att det under 1600-talet bara fanns en enda gård i byn 
föreslår kanske att det har funnits någon slags koppling mellan kyrkan och 
kyrkbyn och att kyrkogården och kyrkofunktioner kanske fått överta en del 
av kyrkbyns mark. Bildades kyrkbyn ursprungligen från den senvikingatida 
storgården utskiftade landbor, satta på uppstyckad mark, när kyrkan bygg-
des och prästgården uppenbarligen donerades till kyrkan? Flera forskare 
diskuterar numera möjligheten att vissa kyrkbyar just var utskiftade mark-
enheter från en större tidigmedeltida storgård. Prästgården är dessutom 
identisk med Hammarby gård, och kyrkan med prästgården har utgjort 
sockencentrum ända in i 1900-talet med bland annat fattighus och skola 
(Tyréns 2014). Via den kungliga donationen gjordes alltså med viss sanno-
likhet jordeboksenheterna som härrörde från den tidigmedeltida storgården 
till kyrkogods, varvid prästgård och kyrkby övergick helt till kyrkan. 
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Figur 10. Utdrag ur jordeböckerna för Borkyrka socken, Hammary nr 1 (A9-10:c7:70) 
och Säby, Salem (A84-23:c7:59-60) från 1636. Det troligen förkristna godset Hammarby 
gjordes till prästboställe och den forntida gården Slæm övergick i Säby. Dessa gårdar 
med sina gårdskyrkor kopplar Botvids fiskafänge elegant till opportuna stormannaambi-
tioner, anspråk över öar och olika sociala relationer med underkastelse och skattläggning 
under tidig medeltid. 

Sammantaget korroborerar alla de ovan anförda förhållandena bilden av ett 
landskap dominerat av stora godsägare med personella kyrkor och därmed 
att deras fiskeskär nyttjats och beskattats och underställda landbor redan 
under 1100-talet, en situation som succesivt abstraheras under en fragmen-
terad feodalism, tjänsteplikter och beskattning. Fisket som där bedrevs kan 
associeras med dessa storgårdar och via naturaskatter och landbodrift kan 
ett mobilt fiske i en nyligen inmutad skärgård, där bråk om rättigheterna 
förelåg, identifieras. Inget av det ovan sagda motsäger, utan tvärtom styrker, 
modellen med en kulturgeografi under 1100-talet dominerad av storgods i 
sockencentra som under slutet av 1100-talet och påföljande århundrade 
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mutade in skärgårdarna och etablerade landbogårdar och torp där (en 
hypotes framförd i Törnqvist 2019). 

Slutsats: Landskapet som progressiv och reaktionär arena 
Botvidslegenden är en i många avseenden unik text som inte har fått den 
uppmärksamhet den förtjänar. Genom denna text kan vi på ett helt annat 
sätt än via korthuggna diplom eller svepande annaler studera en mängd 
samhälleliga omständigheter i en tät väv av sammanhang där vi har rikligt 
med materiella lämningar som arkeologiskt komplement. Dessutom vet vi 
med säkerhet att texten har en hög ålder och troligtvis till övervägande del går 
att datera till slutet av 1100-talet. I denna text förekommer de första kända 
omnämnandena av beskattning, arbetsförhållanden, manumission och seg-
ling från det mellansvenska fastlandet. Textens position i en forskning kring 
samhällsförändringar under 1100-talet och påföljande århundrade borde 
vara självklar. 

Fisket som berörs i Botvidslegenden går faktisk att knyta till i stort sett 
samtlig tematik som berörts i tidigare (Törnqvist 2019) och föreliggande 
arbete, gällande skiftet mellan vikingatid och medeltid. Sociala relationer i 
fisket, en gryende beskattning och ianspråktagande av skärgården, handel 
till och mission driven från England, en ny godsägarmentalitet, centrering 
av gårdar och kyrkor i en centripetal geografi med storgården i socken-
centrum och med åtföljande behov av att kanalisera resurser till godset och 
dess försörjning framstår i en tydlighet som är fascinerande i sin förmåga 
att korroborera arkeologiska och historiska hypoteser. 

Det tidiga fiskets karaktär som en angelägenhet för storgodsen och drivet 
av dessas arbetare framförallt som fjällfiske i lugna vatten kan kompletteras 
med bilden av skärgården mer som ett terra nullius, och plats för martyr-
skap, vid denna tid. Kontrasten till huvudskärsstadgans reglerade skärgård 
under 1400-talet är oerhörd. Den snikne Bovinus gör anspråk på fisket och 
skärgårdsön och den underkuvade befolkningen arbetar delvis för att förse 
godsägaren med färsk fisk. Då Bovinus framställs som hedning betyder detta, 
om man skall fästa någon tilltro till denna karaktärisering, att en person av 
hans dignitet och mentalitet bör ha varit aktiv när silverskatterna, med en 
övervägande del engelska mynt, deponeras i kustbandet och tomtningarna 
var som mest frekvent nyttjade, framförallt invid skärgårdarnas korsvägar 
(se Törnqvist 2019). Ganska snart omvandlades dessa maritima korsvägar 
till landbolokaler under godsägarna, det senare högfrälset, under den tid då 
kyrkorna byggdes i UO och de stora godsägarna begrovs i eskilstunakistor 
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med både fornnordisk och latinsk tematik. Botvidslegenden är här alltså en 
”felande länk” som gör ett deskriptivt nedslag i denna övergång. 

Var, i enlighet med detta, de senvikingatida tomtningslokalerna egent-
ligen godsens säljägarlokaler, kontrollerade av opportunistiska stormän av 
Bovinus kaliber – stormän eller godsägare som enligt nordeuropeiskt mön-
ster bedrev fiske i huvudsak i lugnare vatten och som främst under 1200-
talet koloniserade skärgårdarnas för sitt och sina undersåtars privata fiskeri? 
I så fall kan tomtningslokalerna kanske betraktas som deras pionjärbebyg-
gelse, efterföljd av regelrätta torp och gårdar, när skärgårdsfisket blev en 
lukrativ näring. 

Skärgårdsön framstår här som en social arena på vilken den nya kristen-
domen fick artikulera ett fromhetens ideal och den gudfruktige Botvid 
kunde göra upp med hedendomen genom att både frisätta den hedniska 
trälen och dessutom dominera över den likaledes hedniske Bovinus inom 
fisket. Samtidigt var skärgårdsön i egenskap av terra nullius även en plats 
där den fromme kunde bringas om livet och lida martyrium. Den rättvisa 
som Botvid sökte var å ena sidan ett progressivt uttryck för ett nytt kristligt 
ideal, å andra sidan en reaktion mot den nya medeltida rovgirigheten och 
de vid Botvids tid nyligen införda skatterna. Botvid, tillika de med honom 
samtida stormän som begrovs i eskilstunakistor, synkretistiskt ornerade 
med norröna runor och latinsk kyrklighet, var här inte bara en felande länk 
mellan det gamla Norden och det nya, utan signalerar även en nostalgisk 
blick bakåt, till en tid innan ägotvister, tvångsbeskattning och behovet av 
böner och martyrdöd för att säkra ättens rättvisa och bygdens fortbestånd. 

Då Botvid var motståndare mot tvångsbeskattning och privat inmutning 
av allmänningar men samtidigt ville införa kristendomen och frisätta trä-
larna kan man kanske våga se honom inte bara som en progressiv kristen 
utan även som en nostalgisk reaktionär, en hembygdens och allmogens för-
svarare inför den annalkande feodala storm som fullständigt stöpte om det 
norröna samhället och som på mycket kort tid begrov både Eskilstunakistor 
och fria fiskevatten i glömskans dammiga och dunkla katakomber. Över-
givande av tomtningarna och utbyggnaden av skärgårdarnas fiskelägen 
framstår i detta ljus inte som en traditionsbunden komplementnäring utan 
som opportuna verksamheter vid aktiva arenor där historiens dynamiska 
och konfliktfulla tillblivelse vagt kan skönjas mellan de mossbelupna stenar-
nas skuggor. 
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Social geografi II: Jöran Gyllenstiernas dilemma 

Framdeles måste man ock see till, hwad gode tllfälle man kunde hafwa rådh 
til att göra sig Gagn med utaff sijn egen Affwel, antingen medh åker, Engh, 
Swedieland, Beete, Miölcke, Fiskie-watn, Timber, Sågebräder, Lächter, Spar-
rar, Master, Wedh och Tiära. Jtem Strömar, Bergwerck, hoo ther kan hafwa 
Lägenheet till; Jtem Skipzbygning och anned sådant, eller bruka handel och 
Wandel effter gode och förståndige Köpmäns sätt. Doch måste thet med Kiö-
penskapen måst skee uthan Rijkes och oförsummerligen, som man thet bäst 
göra kan, för Roop och Rychte skull, förty att sådan Näring hafwer månge 
hatare Afwundz-män, och förhindringar, besynnerliga här uthi Rijket… 
(Brahe 1677:58)  

Makro- eller mikrohistoria läst ur ett skeppsvrak 
Antalet undersökningar av lite äldre skeppsvrak i Norden är försvinnande 
få, om man räknar djupare studier av last och lösföremål. Ett vrak från 
1500-talets första hälft som har varit föremål för ganska omfattande under-
sökningar är det som har fått namnet ”Ringaren” (Svenwall 1994). Vraket 
ligger vid Flatvarp i skärgården strax norr om Västervik. Undersökningen, 
vilken resulterade i en doktorsavhandling, presenterade tolkningen att skep-
pet var ett hanseatiskt handelsskepp, då lasten synbarligen var från Hansans 
områden. Denna tolkning har fått råda sedan dess (t.ex. Adams & Rönnby 
1996:55). Men vad händer om man gör en mer ingående analys av de lite 
större sammanhangen, det maritima nätverksrummet och de samhälleliga 
kopplingar som detta kan leda till, kombinerat med skeppets teknologiska 
signatur samt dess kronologiska sammanhang i relation till dess last och 
dess förlisningsplats i skärgården? Vi söker här att varken förklara skepps-
vraket mot en känd historisk fond eller att undersöka skeppstekniska de-
taljer, utan att använda skriftliga och arkeologiska mikrostudier för att 
bättre förstå det samhälle som nyttjade skeppet och samhälleliga tilldragel-
ser vid skärgårdsön (Martin 2001). 

Redan i förordet till sin doktorsavhandling utgård Nils Svenwall från 
makrohistoria i form av en känd historisk fond; den mäktiga Hansans im-
perium. Han förfärdigar en tolkning av vraket kopplat till denna handels-
federation och gör en programdeklaration i vilken han menar att handels-
sjöfarten ”pågick under hela medeltiden och nya tiden kontinuerligt oavsett 
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maktkonstellationer och militära punktinsatser. Så långt skriftliga källor kan 
nå finner man märkligt nog inga avbrott i Svensk handelssjöfart” (Svenwall 
1994:7). Han ser här således Hansan som dominerande för Östersjöhan-
deln. Denna bild av handelns kontinentala prägel har generellt format tolk-
ningar av nordiska medeltida och tidigmoderna vrak (se exempel hos 
Rönnby & Adams 1994:32–41, Adams & Rönnby 2002). Skeppsvraket blir 
då lätt till en illustration av en redan känd makrohistoria. 

Vid närmare betraktelse visar det sig att handeln faktiskt har fluktuerat 
och handelssjöfart kan betraktas som en mycket dynamisk verksamhet. 
Handelns logik är direkt avhängig makroekonomiska konjunkturer och 
samhälleliga förhållanden (se t.ex. Zanden & Tielhof 2009). Handelssjöfar-
ten var beroende av militära insatser, koloniala ambitioner, de framväxande 
nationalstaternas monopoliseringsförsök, organiserade kaperier och kon-
kurrens mellan olika statsöverhuvuden, handelsförbund och städer. Under 
1400-talet ökade det lokala frälsets makt över städerna och nationalstaterna 
började agera produktionsapparater som överskred Hansans handelsnät-
verk. År 1494 stängdes hansakontoret i Novgorod och handeln övergick till 
flera mindre städer. Betydelsen av hansakontoren i London, Brügge och 
Bergen minskade under 1500-talet och Hansan miste flera av sina handels-
privilegier i Skandinavien. Detta århundrade sjönk antalet medlemmar i 
Hansan drastiskt, liksom antalet aktiva skepp. Vid tiden för Ringarens sista 
seglats hade Hansan redan spelat ut sin mest framträdande roll och de allt 
starkare nationalstaterna och urbana miljöerna hade tagit över en stor del 
av handeln (Wubs-Mrozewicz & Jenks 2012). Under första halvan av 1500-
talet ökade istället antalet och storleken på de svenska handelsskepp som 
befraktade hanseatiska hamnar. Vid den tiden hade svenska skepp kommit 
ikapp de hanseatiska beträffande storlek (Söderberg 2010:4f). Vi kan alltså 
inte baserat på Hansans mäktighet eller hansaskeppens storlek på förhand 
anta att det för sin tid relativt stora skeppet Ringaren var hanseatiskt och att 
därmed att vrakets betydelser vore klarlagt. 

Baserat på sjöfartsstatistik utgick Svenwall i sin forskning från att 
Ringaren med 74,8% sannolikhet var på väg från en hanseatisk hamn till en 
svensk stad, troligen Stockholm. Han antog i detta sammanhang att städer-
nas fördelning av handeln verkar vara konstant under hela perioden 1540–
1590 (Svenwall 1994:125). Handelns sannolika destination vilar dock på att 
man först antar att Ringaren var ett av de hanseatiska skepp som befraktade 
svenska städer, och det är ju detta som forskningen har att fastslå. Dessutom 
visar det sig att handeln fluktuerande stort från år till år. Destinationer, 
varuslag och befraktare var aldrig samma mellan åren (Forssell 1875). Priser 
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varierade och handeln hade korta och långa konjunkturcykler. Oroligheter, 
kaperier, handelsrestriktioner m.m. påverkade också handelns omfattning 
och lokalisering. Vi kan följaktligen inte baserat på sjöfartsstatistik på för-
hand anta att Ringaren hade Stockholm som destination. Handelns ”natio-
nalitet” eller riktadhet var ju inte heller given eller konstant. En handel som 
i allt väsentligt byggde på byten av varor i bulk, ofta utan penningtrans-
aktioner, har förstås en automatisk dubbel riktning. Vad som är import, 
export, avsalu eller byte i en sådan ekonomi och transport är inte lätt att 
placera i en schablon. 

 

 
Figur 11. Vraket Ringaren avbildat av professor Jonathan Adams, Southampton univer-
sity (Adams & Rönnby 1996:56). 

Johan Rönnby (1996) har visat att man genom att noga studera ett vraks 
konstruktion och platsen för dess påträffande kan försöka börja förstå den 
komplexa historia som ligger bakom just kombinationen av vraket och 
platsen och genom detta studera vraket som något annat än en strandad 
främling (även Törnqvist 2013). Denna fallstudie är ett försök att på detta 
sätt problematisera ett gammalt och redan berättat material. Det skall nedan 
visas att Ringaren med sin last av små kvantiteter kostbarheter genom en ny 
genomlysning nog inte bör ses som ett hanseatiskt skepp på väg till Stock-
holm utan kanske som ett svenskt skepp på väg hem från hansestäderna. 
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Genom denna förskjutning öppnas historien upp i en helt annorlunda 
riktning. En mikrohistorisk riktning inom vilken vi försöker förstå en 
ganska okänd typ av handel och kanske även en föga känd terrorisering av 
landsbygden – och med den, Jöran Eriksson Gyllenstiernas dilemma. 

En omvärdering av ett hanseatiskt handelsskepp 
 Han påpekar att proverna uppvisade stora likheter med tillväxtkurvorna 
från Skåne och Blekinge samt att virket bör ha hämtats från ett enda 
bestånd i detta område (Svenwall 1994:35). 

Baserat på lasten och lastens bomärken (vilka förstås inte automatiskt 
säger något om skeppets proveniens) väljer Svenwall att placera skeppets 
tillverkningsort i Gdansk-området. Han menar här att ekonomiska struk-
turer och byggnadssätt i hanseatiska områden kan illustrera skeppets till-
verkning. Han refererar även till en ”betydande handel med skeppstimmer 
runt södra Östersjön” (ibid:36). Trots frånvaron av splintved pekar Svenwall 
även ut olika precisa fällningsår och med dessa som grund tror han sig se att 
Ringaren kan ha byggts under en utdragen tidsperiod om upp till 39 år 
(eller ”29 år och därmed närma sig mer trovärdiga tal”, ibid.), något som 
förstås kan ifrågasättas och omprövas. Som jämförelse kan anges att flera 
skepp vilka var samtida med, och med största sannolikhet jämförbara eller 
något större än, Ringaren alla tog omkring två år att bygga (Glete 1977:52f). 

Thomas Bartholin utförde vedartsbestämning och dendrokronologiska 
analyser av Ringaren. Han drog den försiktiga slutsatsen att virkets yngsta 
år kunde uppskattas till 1542±5 e.Kr., med viss reservation då ingen splint-
ved påträffades. Vi bör därmed kanske hålla oss kring TPQ 1542±5 e.Kr. 
när det gäller skeppets byggnadstid, och förvänta oss en ganska kort bygg-
tid. Bartolin påpekar vidare att proverna uppvisade stora likheter med 
tillväxtkurvorna från Skåne och Blekinge samt att virket bör ha hämtats från 
ett enda bestånd i detta område (Svenwall 1994:35). Även Adams och 
Rönnby (1994) pekade på att just konstruktionen av skeppet i stort följer en 
äldre nordisk tradition. Detta tillsammans med Bartholins uppfattning om 
virkets homogena fällningsområden går heller inte att få ihop med Sven-
walls tankar om timmerhandel och om skeppstimrets proveniens är ett 
lokalt bestånd i södra Sverige verkar tysk timmerhandel mindre trolig. 

Identifieringen av Ringarens nationalitet bygger på en intressant diskus-
sion om inte bara lasten utan även dess bomärken. Då flera av de bomärken 
som är inristade på Ringarens laggkärl kan påträffas i uppteckningar av 
olika hanseatiska städers bomärken under historisk tid har Svenwall place-
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rat in kärlen i vissa specifika städer hos vissa utpekade hantverkare och 
handelsmän. Här föreligger det dock en stor källkritisk osäkerhet då hans 
referensunderlag (Homeyer 1870) inte täcker in samtliga bomärken i Euro-
pa. Från Sverige anges t.ex. bara en enda sida eller färre än 80 märken, fast 
det förstås bör ha funnits många fler bomärken i omlopp. Bomärken har 
även en gemensam kristlig symbolgrund (Skånberg 2003) och det fanns 
under medeltiden inte någon ”europeisk standard”, vilket betyder att sam-
ma bomärke bör kunna uppträda på flera ställen samtidigt. 

Man måste även vara försiktig om man hävdar att skeppet byggts i an-
slutning till bomärkena och handeln utgått från de orter i vilka bomärkena 
påträffats. Låt vara att det stämmer att flera av laggkärlen med sina bo-
märken kommer från hansestäder. Men detta faktum betyder inte att skep-
pet är hanseatiskt och att handeln bedrevs av Hansan, utan bara att kärlen 
kommer därifrån. Handeln kan utgå från godtycklig plats och omfatta 
import av varor från hansestäderna. I det fallet är inte skeppet och handeln 
hanseatisk. 

Skeppet har varit lastat med ganska stora mängder spannmål, salt och 
ärtor, samt en mindre mängd tjära, kryddor, gelbgjutareprodukter (”knap-
par och spännen”), kalksten, flinta, cinnober och nötter. Svenwall reflek-
terar över den ringa mängden gelbgjutareprodukter och föreslår att det kan 
röra sig om en båtsmans egen handel, omfattande en liten kagge (Svenwall 
1994:102). Faktum är att det mesta i lasten består av små mängder; enskilda 
bitar cinnober och flinta tolkas som importerat för husbehov, liksom före-
komsten av tre stycken kalkstensplattor (ibid:102–104). Dessutom förekom-
mer en ringa mängd hasselnötter, några få äppelkärnor och små mängder 
tjära, även dessa alltså uppenbarligen för enskilt bruk (ibid:108). 

Förfäktar man att bomärkena på laggkärlen anger hanseatiska hant-
verkare som exporterat sitt gods till Sverige kan man reflektera över om en 
hanseatisk handelsman skulle finna det lönsamt att besöka minst ett halv-
dussin hamnar och där plocka upp enskilda kärl, tunnor, lådor och påsar 
med varor? Fanns det en lönsam ekonomi i en sådan handel? Svenwall gör 
själv anmärkningen ”att ringaren skulle uppsöka någon hamn enbart för att 
hämta några kaggar eller större tygpåsar med torkade bär förefaller inte 
troligt” (ibid:107). Men det är ju på detta vis lasten var komponerad och 
skeppet tolkas. Detta förhållande föreslår snarare att det är en person som 
på en tillbakaväg med ett skepp för enskilt bruk köpt upp mindre kvan-
titeter av importvaror i en eller fler hamnar. 

Fynd av spillning från djur i vraket har tolkats som att man har haft 
levande djur ombord (ibid:105). Men djur togs inte från hanseatiskt område 
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till svenskt utan åt andra hållet. Tjustbygden exporterade boskap till hanse-
städerna (Hammarström 1956:103ff, Lindberg 1933:48f). Spillningen, till-
sammans med det faktum att man inte påträffat några djurben ombord, 
skulle då kunna tyda på att man vid en tidigare resa än den sista har haft 
boskap i skeppet, dvs. vid en tidigare exportresa. En möjlighet är alltså att 
tolka det som att boskap tidigare fraktats på skeppet ner till hanseatiskt 
område och den stora floran av mindre kvantiteter fina varor funna i vraket 
transporterades tillbaka till svenskt område. Vi har då för handen en export 
av bulkvaror till Hansan och en import av förädlade och sällsynta produkter 
samt spannmål och salt. En handel som inte kan beskrivas som hanseatisk, i 
ett skepp som av allt att döma är från södra Skandinavien. 

Skall vi istället för att tolka in ett skepps byggplats utifrån lastens bomär-
ken och handelns ursprung utifrån lastens proveniens försöka se skeppet 
per se som det bästa tecknet på var skeppet byggdes måste vi återvända till 
Bartholin. Ringaren var enligt honom med all sannolikhet byggt kring 1542 
(±5) e.Kr. på ett varv i södra Skandinavien med ek från ett lokalt bestånd. 
Trots att skeppet dateras till omkring mitten av 1500-talet och antagligen 
byggdes i södra Skandinavien refererar forskningen, baserat på tanken om 
Hansan och en ”ny tid”, dels till medeltida hanseatiskt skeppsbyggeri, dels 
till nytt skeppsbyggeri i form av kraveller och kracker (Svenwall 1994:145, se 
även Rönnby & Adams 1994:31ff). Vid diskussionen om skeppets konstruk-
tion diskuteras nya fenomen i skeppsbyggeri som kom med renässansen i 
form av matematiska kalkyler. Här citeras ur Åke Rålambs bok ”Skeps Byg-
gerij” som är från 1695 (ibid:45), alltså omkring 150 år efter Ringarens 
byggtid. Det som inte uppmärksammas av Svenwall men väl av Rönnby och 
Adams är att Ringaren inte alls byggdes enligt någon ny tidsanda eller en 
renässansvetenskap utan på ett mycket gammalt beprövat och konservativt 
nordiskt medeltida manér med klinkteknik och genomgående tvärbalkar, 
något som alltså varken var en tysk hanseatisk medeltida koggtradition eller 
en matematisk kravellteknik enligt det sena 1600-talets ingenjörskonst (se 
figur 12). 

Frågan blir här om det inte är mer motiverat att snarare än att diskutera 
koggar, kraveller och karacker jämföra skeppet med nordeuropeiska frakt-
skepp av skandinavisk härkomst från med Ringaren gemensam period? De 
skriftliga källorna talar om de välbesuttnas mellanstora fraktskepp för färder 
i öppen sjö som ”holkar”. Karl Knutsson Bonde, tidigare ägare till sätes-
gården Fågelvik (nota bene) och Sveriges kung inte mindre än tre gånger 
(sic!) hade en större holk redan på 1470-talet (Glete 1977:59, not 8). När han 
mönstrade flottan vid mitten av 1400-talet bestod denna av 45 holkar och 
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krejare, eller ”ett 40-tal skutor och stormännens skepp” (Åhlund 1991:107). 
Uppenbarligen var holk då en benämning på stormännens större skepp. 

Begreppet holk användes intill 1550-talet för att framhäva att skeppet 
hade byggts enligt nordeuropeisk skeppsbyggnadstradition i klinkteknik 
med fulla linjer, varför det var mer passande som fraktfartyg än krigsfartyg. 
Av de olika skeppstyperna som existerade samtidigt synes holken ha varit 
den mest använda för handel västvart och för långa transporter på Öster-
sjön (Glete 1977:27). Genom att studera källmaterialet visas snart att det 
förekommer ett antal holkar i nordiskt 1540-tal, alltså samtida med Rin-
garen. Under mellersta 1500-talet byggdes flera stora holkar som handels- 
och örlogsskepp i Sverige, exempelvis skeppen ”Åbo Furuholken” om 200 
läster, ”Kalmar Holken”, ”Åland Furuholken” och ”Viborgs Holken” (Glete 
2010:322, 350f, 1977:52f). Skeppet ”Nye Holken” såldes av kronan år 1546 
(ibid:352). Skeppet ”Löse Holken” byggdes sannolikt av fogden på Älvsborg 
omkring 1539 och såldes 1549 till några Stockholmsborgare (Glete 1977:44). 
I Västervik byggde Gustav Vasa ”Västerviks Holken” åren 1548–49. Hol-
kens tid var dock räknad och fick under det sena 1500-talet ge vika till för-
mån för karacker och kraveller. Skeppet ”Gyllenstiernan” som Jöran Eriks-
son Gyllenstierna till Fågelvik (nota bene) sålde till kronan år 1575 kan ha 
varit en holk eftersom den uppenbarligen ansågs omodern och monterades 
ner redan år 1586 (Glete 2010:373). 

 
Figur 12. Ringaren uppvisar ett klassiskt nordiskt medeltida konstruktionssätt med bord 
lagda på klink, genomgående tvärbalkar och kraftig mastfisk, fast med tre istället för en 
mast. Teckning: John Adams. 
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Vi kan sammantaget tolka detta som att de i och för sig vaga tecknen 
tyder på att Ringaren med viss sannolikhet är en holk, byggd i Sydskandina-
vien under mellersta 1500-talet och var på väg tillbaka från en handelsresa 
till Nordtyskland. Men varför ligger vraket på den plats som det gör? 

En förlisningsplats som historiskt händelserum 
Ringaren vilar på omkring 20 meters djup nära land i den skyddade natur-
hamnen Flatvarp och har antagits att ha gått under i storm. I sin avhandling 
gör Svenwall iakttagelsen att ”på akterskeppets babordssida har bordlägg-
ningen en kraterlik skada ned mot kölen” (Svenwall 1994:23, även 95). 
Dykarna som undersökte vraket uppmärksammade att stora mängder träkol 
fanns utspridda över skeppet och tre plankor med brandskador påträffades. 
De som grävde ut vraket trodde att skeppet hade brunnit men Svenwall 
tolkade kolet som träkol från byssan vilket hade kollapsat när skeppet gick 
ner, varvid kol spritts ut och orsakat en mindre brandskada. Inga rester av 
besättningen eller boskap påträffades och heller ingen äsping (skeppsbåt). 

Det har menats att Ringaren var för stor för att nyttja den inre farleden 
(den s.k. ”skutleden”, se Cederlund 1989) invid vilken vraket påträffades. 
Det har allmänt antagits att skeppet istället hade navigerat i grov sjö från 
ytterskärgården in mot naturhamnen i Flatvarp där skeppet sjönk av sin 
skada på babords bordläggning akter om tvärs. 

Svenwall observerar att denna del av kusten inte frivilligt kunde angöras 
eftersom den var så förrädiskt beströdd med grynnor. Han menar även att 
ett skepp med Ringarens skador som sökte nödhamn bara kunde fördröja 
det oundvikliga; ”utan vattentäta skott breder vattnet snabbt ut sig utefter 
babordssidan med trolig slagsida. Om vattnet stiger med bibehållen slagsida 
förlorar fartyget rodereffekt samt får en okontrollerad babordsgir. Detta kan 
möjligen förklara det slutliga läget” (1994:143). 
Inne i det skyddade Flatvarp finns inga förrädiska grynnor som skeppet kan 
ha stött emot på ett uppenbart sätt i storm så att ett hål i skrovet uppstod 
(figur 13). Var uppstod då skeppets skada? Hur kunde då ett främmande 
skepp med hål i skrovet navigera från öppen sjö genom den förrädiska 
skärgården till naturhamnen Flatvarp? Hur kunde ett skadat skepp med 
manskapet sysselsatt vid pumparna, med eldsvåda ombord och med okon-
trollerad babordsgir navigera in i Flatvarp och lasta av både manskap och 
boskap innan det gick till botten? Här ligger mer än ett skepp begravet. 
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Figur 13. Ringarens position (pilen) i förhållande till frälsets sätesgårdar (Axelsson 2008) 
och farleder. KVS = sjöledsbeskrivningen kallad ”Kung Valdemars segelled”. Under t.h. 
ett sjökort som visar naturhamnens läge innanför stora flak av öar och grynnor. Ringa-
rens position vid det röda krysset. Källa: Sjöfartsverket. 

Från den yttre farleden och från öppna Östersjön till är Flatvarp osynligt 
och går inte att navigera till med mindre än att man har kännedom om 
kusten i detalj. Vid full storm är dessutom sikten starkt nedsatt. Naturham-
nen ligger vid Stora Askö, en av få platser utmed Kalmarsundskusten som 
omnämns i den vägvisare till havs vi idag kallar ”Kung Valdemars segelled” 
(KVS) (se framförallt Breide 2006). Denna inre farled, som leder till Stora 
Askö, var omöjlig att navigera utan lokalkännedom innan sjökorten och 
sjömätningarna företogs under 1700-talet och senare. KVS räknar bara upp 
platsnamn och avstånd. Några seglingsanvisningar eller något sjökort fanns 

X 
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ej vid denna tid. Studerar man Hansans sjökort och sjöledsbeskrivningar 
från 1500-talet framgår också att de varken hade intresse av eller kunskap 
om hur man navigerar i skärgårdarna. I Lucas Janszoons Waghenaer kom-
binerade sjökortsbok och seglingsbeskrivning Spiegel der Zeevaert från 1584 
framgår hur Hansan som regel navigerade på Stockholm under 1500-talet. 
Där står följande: 

… van Calmer tot die Zweetsche Jonckfrou noorden then oosten / ende 
noordt noordoost acht mylen / ende Silbuy is d’eerste hauen binnen de 
Scheeren / ende van daer machmen zeylen in Westerwijck / Flerbuy ende 
Schelschuer binnen de Scheren oft Clipende is al schoon door te zeylen. 
Wande Zweetche Jonckfrou tot dat gat van Stockholm zeyltmen noort 
noordtoost xviii mijlen / ende t’landt van Stocholm strecht o.n.o ende het 
voorst gat streckt in eerst noordtoost ten noorden / ende daer naer noordt 
noordtoost tot Duerhauen toe ... (Waghenaer 1584:152). 

Detta citat visar att man från Kalmar navigerade död räkning N sedan NO 
till Blå Jungfrun i Kalmarsund och därifrån död räkning NNO 18 mil mot 
Landsort, ”ende t’landt”, genom Danziger gatt, ”dat gat von Stockholm”. 
Sedan beskrivs hur man navigerar mot Djurhamn med hjälp av skären Vik-
sten, Mellsten och Röko. I en avståndstabell i samma verk framgår även att 
det är 18 mil ONO ”van Jonckfrou tot Lantsoort”, dvs. från Blå Jungfrun till 
Landsort, död räkning (ibid:23). I denna hanseatiska läskarta beskrivs ingen 
skärgårdsnavigering då Hansan hade en ytterst rudimentär rumsuppfatt-
ning och navigering skedde med död räkning förbi skärgårdarna. Studerar 
man sjökortet som tillhör beskrivningen (se figur 14) framstår även kompass-
navigeringen förbi, inte igenom, skärgården mot Stockholm som uppenbar 
och konsistent med läskartorna för navigering. Kartans kust går ej att 
relatera till den faktiska kusten och många av de i kartan ingående namnen 
går inte att säkert identifiera i verkligheten (Ahlenius 1900:114). 

Att främmande skeppare med endast rudimentära seglingsbeskrivningar 
med alla medel undvek skärgårdarna framgår talande i den spanska kap-
tenen Francisco de Erasos brev till Filip II av Spanien. Där i skriver han för 
den 23 juni 1578 om hans navigering från Bornholm till Kalmar att: 

Navigeringen var synnerligen farlig och förorsakade stor förskräckelse hos 
de sjömän jag hade, och ännu större hos mig själv, emedan vi seglade utan 
sjökort på ett hav uppfyllt av många öar och skär. De infödde betjäna sig 
aldrig av annat sjökort än en liten skriven bok, vilken dock endast upptar 
havet vid Tyskland och kusten där; även kompass skulle ej ha funnits, om 
jag icke fört en dylik med mig (Dahlgren 1896:21). 
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Hur kunde Ringarens förmenta hanseatiska styrman hitta naturhamnen 
Flatvarp, i synnerhet i full storm, mitt i den gyttriga skärgården i Tjust? 
Forskningen kring Ringaren har inte berört landskapet mellan städerna 
eller handelns faktiska karaktär annat än som motorväg mellan hansestäder 
och svenska köpstäder. Om man istället betraktar den kraterliknande 
skadan och eldsvådan som en produkt av en händelse på platsen förefaller 
omständigheterna med det evakuerade skeppet med ens mer trovärdiga. Ett 
ankare saknas på Ringaren. Kanske skeppet var i färd med uppankring då 
förlisningen kom av andra orsaker än grov sjö och grynnor? De materiella 
resterna föreslår sammantaget att Ringaren inte sökte nödhamn utan plat-
sen nyttjades som hamn när något annat inträffade; en plötslig händelse 
genom vilken skeppet ramponerades, eld uppstod och fartyget sjönk. Tid 
och möjlighet fanns då att evakuera manskap och boskap till den intillig-
gande stranden och man får en förklaring på brist på skelett från boskap 
och manskap. 

 

 
Figur 14. Det första relativt detaljerade sjökortet över Östergötlands och Södermanlands 
skärgårdar. Djupangivelserna är få och navigeringen skedde förbi skärgårdarna. Flatvarp 
är inte ens utmärkt. Var detta ett skärgårdsrum i vilket hanseatiska köpmän kunde hitta 
en skyddad naturhamn långt in i skärgårdens labyrinter under pågående storm och med 
skadat skepp? (Karta 33 i Waghenaer 1584). 
Den historiska platsen Flatvarp, en lokal fiskehamn, har inte uppmärksam-
mats och skeppsvraket inte analyserats med platsen som utgångspunkt. 
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Nedan skall visas att fiskehamnen, platsens ägare och skeppets last sam-
mantaget kan användas för att forma en elegant hypotes med ett tämligen 
oväntat resultat. 

I vraket har påträffats en ganska stor mängd fiskben av abborre, gädda, 
sill och torsk. Bakom stormasten låg även fiskekrokar och flöten (Svenwall 
1994:38). Detta tolkas som rester efter besättningens fiskeredskap. Man 
fiskade alltså och ”hade mer färsk fisk än man kunde tänkas konsumera” 
(ibid:89). Med de många stopp Ringaren gjorde på sin sista resa (ibid:125ff) 
befann hon sig maximalt bara ett par dagar på havet utan stöd från kustens 
hamnar, krogar och handelsplatser. Hade då inte besättningen möjlighet att 
ha med sig en veckas matransoner? Varför skulle man ägna sig åt småskaligt 
fiske under sina korta resor mellan de förmenta hållplatserna? 

Väljer vi trots oklart behov av fiske att tolka fiskbenen som rester efter 
besättningens fiskeri måste man fråga sig varför insjö- och kustfisk så som 
abborre och gädda påträffas i Östersjöfararnas skepp och varför de inte 
konsumerade sin fångst utan lät den färska fisken ligga? Studier av fiske från 
skeppet Vasa har visat att man vid längre tids sjöresor hade användning av 
olika fiskeredskap. Vid resor över öppen sjö är det främst fiske på större 
djup genom torsksnören och pilkar som har varit användbara redskap 
(Cederlund 1966). Ringaren har inga rester av sådana redskap utan endast 
påvisbara rester från fiske i grunda skärgårdsvatten. Kan det vara så att färsk 
fisk har varit en del av lasten och att skeppet även har haft med skärgårds-
fiske att göra? 

Flatvarp ligger enligt ovan på ön Askö och vänder sig mot saltsjön till. 
Slutledet -varp i Flatvarp betecknar en plats där man drar not, ett notvarp. 
Flat- tyder nog på att det fanns flata klippor att dra noten från. Därmed 
skulle ett förmodligen givande notfiske ha varit det som namngivit den 
senare tillkomna bebyggelsen. Studerar vi den historiska platsen Flatvarp 
framgår det att platsen var ett av godset Fågelviks fiskelägen under 1500-
talet (Axelsson 2008:477f). Är det då en slump att ett nordiskt skepp med 
fisk och fiskeredskap för skärgårdsfiske påträffas vid en fiskeplats i Tjusts 
skärgård? Svenwall har uppmärksammat att det ligger fler vrak av äldre eller 
t.o.m. medeltida karaktär i Flatvarps naturhamn. Varför ligger flera äldre 
vrak i en fiskehamn i innerskärgården? Kan det ha något att göra med 
ägarens, herren till Fågelvik, roll och verksamhet? 
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Från händelserum till huvudaktör 
Vid närmare studium visar det sig att det lokala frälset helt har dominerat 
skärgården runt Flatvarp under medeltiden. År 1429 utfärdade Sten Tures-
son Bielke från Stockholm ett gåvobrev på godsen Sladö och Hasselö för sin 
styvson Karl Knutsson. Där anfördes även ett intyg, enligt vilket hela skär-
gården mellan ”Fliese sund och Idöö sund med alle the fiskerier som thertil 
hörer, hafva af ålder legat och lydt till Fouglavik” (Erixon 1922:78, 1957). När 
Nils Gyllenstierna år 1593 upprättade en utsaga om sina rättigheter kunde 
”gamla män i orten” intyga detta fullständiga anspråk (Hofrén 1957:190). 

Kustsocknarna i området ingick i godsherrens förläning och ståthållaren 
uppbar skatter från kustborna (Retsö 2009:214f). Flatvarp upptas i den 
jordebok Jöran Eriksson till Fågelvik upprättade privat omkring 1500-talets 
mitt. Där uppges Flatvarp vara ett av sju fiskelägen under det stora godset. 
De övriga var Björkeskär och Hundeskär i Östergötland samt Åslasker, 
Väderskär, Grindö och Städsholmen (Hofrén 1957:222f). Fångsten från det 
säsongsvisa fisket som bedrevs från fiskeskären saltades eller torkades och 
konsumerades främst av städernas arbetare (Adamson 2004:40, Wirbrand 
2012:14). Färsk fisk var till största delen istället reserverat samhällets högre 
stånd och ingick i godsens, slottens och klostrens ekonomier. 

Fiskeskären ingick i ett aristokratiskt storgodsrum där skärgården age-
rade inmutad ”kornbod” för maritima produkter, handel, lots m.m.; en del 
av godsens ”ladugård” som det hette. Här hade kronan och frälset intressen 
som samsades sida vid sida. Så framgår t.ex. i Gustav Vasas inventering av 
vattenbaserade resurser, utförd av Ludvig Rasmusson, för Tryserum där 
Fågelvik ligger att: 

I tiusth trÿsserum åå som löper wth widh Ödendall och ter er eth skönth 
ållefiske halffparten hörer Cronan till och halffparten her Birie Nilson och 
lithet Sunnan före er en Ström benemdh Skillron ström ther wtÿ haffuer 
Jören Ericsson en Såge quern wtÿ (Lundin 2008:259). 

Detta citat visar att godsen Vinäs och Fågelvik delade kusten med kronan, 
vad ekonomin beträffar. Storgods så som Vinäs och Fågelvik var centrum, 
frälsets ekonomiska nav, med gårdar, torp, kvarnar, gruvor, fasta fisken och 
fiskelägen. I området kring Flatvarp var det alltså Fågelvik som disponerade 
hela kustremsan och strax sydväst därom tog godset Vinäs vid. Godsen 
utgjorde basen i s.k. rättardömen inom vilka resurser från olika näringar 
samlades in och godskomplexen administrerades (Kyhlberg 2012:226–245). 
Olika gods hade olika huvudfokus. Kustgodsen fokuserades ofta på fiske och 
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detta gällde även för Fågelvik (Tryserums Hembygdsförening u.å., Hofrén 
1957:190ff, 221f). Att fiskelägena var viktiga framgår av att vissa av dem 
ingår bland de fåtaliga namn som omnämns på de första kartorna (Ahlenius 
1900:114). Flatvarps frånvaro i de historiska kartorna visar istället att läget 
hade en lokal betydelse för godsägaren, inte Hansan. 

Fågelvik var ett medeltida gods med stenhus, vallgrav och även en fisk-
damm för lagring av färsk, i skärgården infångad fisk (Lovén 1996:334f). 
Det finns en ganska bra bild av hur sådana gods drevs i slutet av 1500-talet 
genom Per Brahe d.ä. Han var bland annat svenskt riksråd och utmärkte sig 
i Dackefejden, vilken plågade Småland och Östergötland vid tiden då 
Ringaren seglade. Förutom militär och administratör var Per Brahe även en 
för sin tid modern och framgångsrik godsägare och författade en välkänd 
skrift, ”Oeconomia eller Huuszholdzbook, för ungt adelsfolck”, i vilken han 
framhåller godsdriften som ett världsligt ideal för en adelsman. Godsdriften 
skulle dock vila på andlig skolning, där adelsmannen iklädde sig rollen som 
husfader. I boken beskriver han t.ex. att man som godsägare måste förstå 

huadh och huru mykit man hafuer behof, vthi allehonde Spannemåll Köth, 
Flesk, Fisk, Smör och all annor Partzel till een heel årss förtäring, Så til 
Jnkiöp om åhret, Til Salt, humble, Torfisk och Saltfisk, etcetera Wijn, Kryd-
der och Frucht, etcetera Item: Kläde, Sydentyg, Sy Silcke och Lärfft etcetera 
Till att holle sitt hws och boo, och Kläde sigh sin hustru, Barn och sitt 
husfolck medh. 

Efter detta kommer en uppräkningar av utgifter för manskap, byggnader, 
fester, skolor med mera. Bland det avlönade manskapet märks ”skipzfolck” 
(Brahe 1677:52f). Per Brahe beskriver dessutom hur storgodsens egna 
fiskare fiskade och handlade med lokala fiskare för att fylla förråden av 
proviant, av ”Torfisk och Saltfisk”. Han beskriver sedan hur viktigt det är att 
sysselsätta alla på gården och ägna sig åt ett mångsyssleri som inbegriper i 
stort sett alla möjliga ekonomier i landskapsrummet. Godsägaren skall 
”hafue någre vthe til Haffisket om åhred ther then Lägenheett kan gifues 
wedh Östersiöön, Efter Ströming, Torsk och åål, och lathe achte ther Båth 
och Redskap til …” (ibid:100). Godsägaren ser även till att hans fiskare 
sköter redskapen (ibid:109). Han menar vidare att där man kan fånga färsk 
fisk kan man dryga ut kosten av exempelvis rovor och kål och dessutom 
spara plats i visthusboden för hållbara torrvaror (ibid:192). Slutligen säger 
han att om man har möjlighet skall man, när fisken leker, sända ut fiskare 
med en väl utrustad båt antingen för att själv fiska eller byta till sig fisk med 
de medhavda persedlarna (öl, bröd, mjöl och salt) och förhandla noggrant 
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om bästa pris. Behövs det kan man ta enklare produkter från kreatursaveln, 
såsom surmjölk, vassla och halm, som bytesvaror (ibid:210f). Den med Per 
Brahe samtida Hans Brask, som bland annat innehade storgodset Rönö i 
Östergötlands skärgård, förmedlar i sina instruktioner till sina gårdsfogdar 
en med denna helt överensstämmande bild av hur godset sköter sina affärer. 
Han specificerar även vilka fiskeskär som godsets egna fiskare ligger vid om 
somrarna (Arnell 1904). 

Ungefär samtidig med Hans Brask författar biskop Peder Månsson sin 
”Bondakonst” som trots vad en modern läsaren kan utröna av titeln egent-
ligen är en komplett bok i lanthushållning för en godsägare. Där menar han 
att gårdsmästaren skall sköta ”fiskrj oc fiskedammom mädh noth näth 
snaror oc gilre …” (Granlund 1983:43). Fisket hade många tekniker, för 
många för att kunna beskrivas: 

Jtem til ath taka fiska ärw mangskona konsther oc snille som är mädh nooth 
näth reffwa. kroka. myärda lana kisthor sänke myärda wadher vthlöpor. Ka-
tizor. haamor ströö etc och hwarth landh haffwer jw nokra enkannelika 
konsth til ath taka fiska hwilkith langth ware aff scriffwa (ibid:275). 

Godsdriften var i praktiken hjärtat i nationens ekonomi. Hela frälset byggde 
sin rikedom på godsdrift och inkomst från förläningar där stora delar av 
intäkterna kom i form av förnödenheter så som smör, fisk och hampa. På 
liknande sätt var kyrkans överhuvud med biskoparna i spetsen inblandade i 
samma handel enligt samma effektiva affärslogik (Larson 2010:8). Land-
bornas, fiskets och godsens överskott gick till försäljning till städerna eller 
utrikes. Även kronans slott deltog på samma sätt, med insamling av skatter i 
natura, inköp av förnödenheter så som fisk, för att driva runt stadsapparat, 
slott och krigsmakt (Hammarström 1956, Lindberg 1933:122). 

I slutet av 1500-talet var det 37 borgare som bedrev utrikeshandel bara i 
Västervik. Även skärkarlarna kunde delta i denna handel, någon gång med 
egna skepp (flerstädes i Lindberg 1933, Hofrén 1957:200). Från Västerviks 
tullräkenskaper vet vi att boskapsskötselns produkter, smör, hudar men 
även en del kött och talg, var stora produktgrupper. En viss mängd fisk 
exporterades faktiskt; främst ål, torsk, gädda och abborre. Träprodukter var 
en framstående kategori (Forssell 1875).  

Det har alltså funnits en komplicerad handelsväv under 1500-talet som 
har inbegripit skärgårdsrummet och fiskeplatsen Flatvarp och som har sitt 
fokus hos markägaren på Fågelvik. Tidigare forskning kring Ringaren har 
helt förbigått både borgerskapets handel utifrån handelsstäderna och fräl-
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sets utrikeshandel som de bedrev från städerna eller från sina gods. Vid ett 
närmare studium visar det sig att både frälse och borgare handlade med de 
orter som förknippas med Ringarens last. Den utåtriktade handeln som 
bedrevs från Söderköping sträckte sig år 1580 till bland annat Reval, Danzig 
och Lübeck, Holland, Stralsund och Greifswald, dvs. klassiska hanseatiska 
destinationer och identiska med Ringarens förmenta handelshamnar. Ex-
porten från Söderköping rörde skinn av olika slag, över 400 gråverk, bräder 
och annat virke som exempelvis mastträd. Omkring 30 ton smör, 144 tun-
nor tjära och en mindre kvantitet järn och fisk samt ca 500 tunnor spann-
mål exporterades också. Stadsbefolkningen deltog allmänt i utrikeshandeln. 
Importen omfattade tygvaror, salt, vin, kryddor, öl, krut, glas, äpplen, sill 
m.m. (Lönnqvist u.å.). Här bör förstås likheten med fynden av salt, kryddor 
och äpplen i Ringarens last uppmärksammas som troliga importvaror. 

Även från Västervik bedrevs utrikeshandel. Denna var inte koncentrerad 
till några få aktörer utan i regel var varje last som fördes med skepp från 
staden uppdelad på 10–12, ibland ända upp till 18 ägare. Då skeppen var 
små innebar detta att de flesta delägarnas andelar var obetydliga. Det var 
inte ovanligt att stadsbor deltog med t.ex. endast var sin häst i något av de 
till Danzig destinerade skeppen. Smärre delar av lasten ägdes ofta av skep-
pets besättning, dvs. styrmannen, båtsmännen eller kocken (Lindberg 
1933:150f). 

Det var med Västerviksskepp som stadsbornas egen export ägde rum. I 
de utländska fartygens laster var de däremot nästan aldrig delägare, och det 
var även sällsynt att utlänningar använde sig av något av de svenska skep-
pen för att utföra sina i Västervik inköpta varor (Ibid.). Karakteristiskt för 
de enkla förhållanden som rådde var att den enskilde köpmannen i Väs-
tervik vid denna tid inte specialiserade sig på något särskilt varuslag. En och 
samme man kunde vid skilda tillfällen skeppa ut hudar, hästar, trävaror 
med mera. Det samma gäller importen. Det fanns exempelvis inga särskilda 
salthandlare och inga särskilda klädeshandlare utan var och en ägnade sig åt 
flera olika varuslag (ibid:151). Något egentligt samarbete mellan stadens 
egna och de främmande köpmännen förekom knappast under 1550-talet, 
även om mot årtiondets slut vissa tecken på detta kunde ses.  

Den främsta importprodukten var salt, som motsvarande nära hälften av 
det förtullade importvärdet. Vidare infördes förnödenhetsartiklar så som 
tyger, öl, kryddor m.m. De främsta handelspartnerna med Västervik var 
Lübeck, Greifswald, Danzig, Stralsund, Rostock och Wismar (Lindberg 
1933:158), alltså även här i stort samma klassiska hamnar som Ringaren 
skall ha frekventerat (Svenwall 1994:125ff). 
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De skepp som begagnades av Västerviksborna var ganska obetydliga. En 
förteckning över de fartyg som 1555 togs i anspråk från Västervik för kro-
nans transporter till Finland upptar 6 skepp och skutor om sammanlagt 102 
läster. Det största av den var på 30 läster och hade ett djupgående av 4 ½ aln 
(Lindberg 1933:150). Även om konstruktion, last, proveniens och förlis-
ningsplats tyder på att Ringaren vad lokal, var skeppet större än borgarnas 
skepp och båtar. Vem hade möjlighet att bygga och bruka ett så pass stort 
skepp som Ringaren? 

Störst ekonomisk och logistisk förmåga inom handeln hade högfrälset. 
Deras gods samlade en stor mängd produkter i naturaskatter från sina land-
bor och underlydande enheter. Särskilt vanligt var det att inkassera spann-
mål, nötkreatur, smör och textilprodukter (bast, hampa, blågarn och lärft). 
Men även hö, ved och ägg togs in till godsens visthusbodar. Från järn-
bärarland intogs järnränta. Vid sidan av denna naturaränta intogs en viss 
mängd penningränta och dagsverken (Ferm 1990). Adeln var under 1500-
talet i alla områden runt Östersjön engagerad inom handel, i synnerhet ut-
rikeshandel med egna överskottsprodukter (Ferm 1990:95ff). Adelsmännen 
fick egentligen bara sälja eget överskott och köpa för det egna husbehovet. 
Handel som näringsfång var förbehållet städernas borgare. Men det verkar 
ha varit si och så med att efterleva dessa lagar. Godsägaren synes främst som 
”extraknäck” ha handlat med sina landbors överskottsprodukter. Detta gäll-
de i synnerhet när godsens landbor och länets innevånare lämnade skatter i 
natura till läntagaren eller ståthållaren. Godsägaren satt då med stora mäng-
der smör och andra basvaror som måste avyttras. Exporten skedde till nord-
tyska städer och andra handelsplatser kring Östersjön, antingen med 
borgarnas eller med adelns egna skepp. I synnerhet de som hade sina skepp 
stationerade till sina kustanknutna sätesgårdar kunde inte bara bedriva 
utrikeshandel kostnadseffektivt utan mellanhänder utan kunde även kring-
gå eventuella handelsrestriktioner. Ett gott exempel på exporthamn vid en 
sätesgård är Enligt Forssell (1875:47, 61) just godset Fågelvik, under vilket 
Flatvarp låg. 

Via sina kustgods kunde adeln alltså bedriva en skattebefriad utrikes-
handel utanför den kontroll som skedde inom tullarna och vid stapel-
städerna (Rosén 1977:203ff). Vi vet därför mycket lite om handelns omfatt-
ning och organisation när adelns skepp förde adelns varor skattefritt 
utomlands. Vissa tecken tyder dock på att den för adeln försämrade för-
läningspolitiken i och med Gustav Vasa fick adeln att öka sin effektivitet 
och ekonomin i sin godsdrift och handel med landbornas avkastning (Ferm 
1990:97). Minskade möjligheten till skatteintäkter ökade kravet på att idka 
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handel och varucirkulation. Godsen merkantiliserades. Vissa omständlig-
heter får vi reda på i ”Oeconomia”, där några korta rader nämner ”handel 
och wandel”. En god adelsman skulle, enligt Per Brahe, 

… bruka handel och Wandel effter gode och förståndige Köpmäns sätt. 
Doch måste thet med Kiöpenskapen måst skee uthan Rijkes och oförsum-
merligen, som man thet bäst göra kan, för Roop och Rychte skull, förty att 
sådan Näring hafwer månge hatare Afwundz-män, och förhindringar, 
besynnerliga här uthi Rijket… (Brahe 1677:58). 

Här ser vi alltså att handel företrädesvis förlades utomlands och bedrevs 
med diskretion. Efter att ha avyttrat sina bulkvaror i hansestäderna åter-
vände adelns skepp med sin import av bland annt kryddor och tyger till 
godsen. 

En kedja mellan huvudaktör, landskap och händelserum 
Två stora gods i Västervikstrakten dominerade enligt ovan kustområdena 
där under mitten av 1500-talet; Vinäs och Fågelvik. Båda ägdes och drevs av 
högadeln; Vinäs drevs av Birger Nilsson [Grip], Fågelvik av Jöran Gyllen-
stierna. Birger var född på 1490-talet och var ett svenskt riksråd och friherre 
till Vinäs. Han var svåger till ingen mindre än ”Oeconomias” författare, Per 
Brahe, samt gift med Brita Brahe och son till Nils Bosson [Grip]. Jöran Eriks-
son Gyllenstierna, född 1498, dog 1575 på Fågelvik och var härförare under 
Gustav Vasa mot Dacke i Dackefejden och blev sedermera riksråd (SBL). 

Vid slutet av 1550-talet omtalas att Birger Nilsson [Grip] av Vinäs de 
föregående åtta åren låtit bygga tre ’skepp’; ett vid Vinäs, ett vid Helgenäs 
och ett i Västervik (Ferm 1990:366f). Bara de större fartygen om minst tre 
master i handelssjöfart kallades skepp, så Birgers fartyg måste ha varit minst 
av Ringarens storlek. I närområdet byggdes flera större skepp. På 1560-talet 
sysselsattes över 100 personer på varvet i Västervik. Ett antal större skepp 
stapelsattes och utrustades, såsom S:t Kristoffer, Thantheyen, Neptunus och 
Valen. Under Johan III minskade verksamheten. År 1575 uppgick perso-
nalen till endast 31 personer. På 1570-talet gav skeppsbygget upphov till en 
konflikt mellan kronan och grevinnan Märta av Stegeholm och Västervik, 
som inte godkände timmermännens avverkningar i grevskapets ekskogar 
(Lindberg 1933:167f). Här framgår alltså att Västervik hade ekskogar lämp-
liga för bygge av större skepp och att den skeppsbyggande adeln dispo-
nerade dessa skogar samt att deras skepp var av Ringarens storlek, inte 
enmastade eller små som borgarnas skutor. 
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Grevskapet Stegeholm med Västervik utgjorde en mäktig ekonomisk 
faktor med Västervik som hamnstad och förbindelselänk med yttervärlden. 
Det enda som veterligen finns kvar av det tidiga grevskapets räkenskaper är 
ett litet utdrag ur grevinnan Märtas ”köpmanshandelsbok”, som dock inte 
tycks ge några upplysningar om hennes västerviksaffärer. Vi finner dock i 
tullhandlingarna att både grevinnan Märta och hennes son Mauritz ägde 
skepp, men att dessa huvudsakligen seglade med andras gods. En liknande 
rederirörelse drevs även på 1580-talet av Nils Gyllenstierna till Fågelvik och 
Anna Trolle till Helgerum (ibid:164). Bristen på tecken på direkt adlig 
utrikeshandel med egna skepp har dock vid lite efterforskningar visat sig 
vara skenbar eftersom adelns direkta handel med utlandet (så som beskrivs i 
Brahe 1677) inte finns omnämnd i några räkenskaper (Ferm 1990:94ff) då 
man inte förtullade sina varor. 

Vi vet dock att Birger Nilsson med sina skepp bedrev en omfattande 
handel med järn från Vinäs. Under vart och ett av åren 1557–60 gjorde 
dessa skepp – som alltså var större än borgarnas egna farkoster och mer i 
linje med Ringaren – en eller två resor från Västervik till Tyskland, men las-
ten tillhörde vanligen ett flertal västerviksborgare, medan skeppsägarens 
egen andel däri antingen var mycket liten eller obefintlig (Lindberg 
1933:163f). Var Ringaren ett lokalt skepp bör det således ha tillhört det 
absoluta toppskiktet inom frälset, dvs. godsägarna till Vinäs eller Fågelvik 
eller grevinnan av Stegeholm och Västervik. Närmaste kandidaterna skall då 
ha varit Birger Nilsson [Grip], Jöran Eriksson [Gyllenstierna] eller Märta 
Leijonhufvud. 

Under mellersta 1500-talet, då herren till Fågelvik verkade som en slags 
ståthållare över Tjust med Västervik, Tuna, Kinda och Ydre län, var det han 
och inte greven eller grevinnan på Stegeholm som i enlighet med regeringens 
direktiv gav instruktioner åt Västerviks proviantsborgare, meddelade stads-
borna vilka varor de fick utföra ur hamnen och ur riket (Lindberg 1933:85, 
433). Jöran Gyllenstierna hade alltså sin hand över den mesta handeln från 
staden. Mycket intressant här är Ingvar Sjöbloms excerperingar av Västerviks 
varvs räkenskaper. Det visar sig faktiskt herren till Fågelvik införde stora 
mängder fisk till stadens skeppsvarv som livsmedel till varvsarbetarna 
(Rönnby & Sjöblom 2015). Här har alltså fisken från bland annat Flatvarp 
både varit en inkomstkälla för ståthållaren och en förutsättning för varvets 
och stadens blomstring, något som ståthållaren förstås också tjänade på. 

Om vi noterar att herren till Vinäs bedrivit en omfattande handel med 
hanseatiska städer på stora skepp ser vi alltså att herren till Fågelvik mer 
eller mindre har styrt den borgerliga handeln i Västervik. Men han utövade 



RÖSTER FRÅN INGENMANSLAND 

 220 

även en egen utlandshandel direkt via Fågelvik, fysiskt, via säteriets mari-
tima läge och hamn (Forssell 1875:47, 61) där det även fanns ett skeppsvarv, 
dock säkert belagt först på 1700-talet (Hofrén 1957:200f). Under detta år-
hundrade räknades Fågelvik som en av de tre viktigaste hamnarna i Tryse-
rum (ibid.). 

Även om bevisen ovan är vaga har vi genom en slags triangulering ändå 
ringat in Ringarens enda möjliga proveniens mellan Fågelvik, den skepps-
byggande adeln, adelns rederirörelser och skärgårdens fiske. Var det kanske 
till och med så att Ringaren byggdes i trakterna kring Västervik med ek från 
Märta Leijonhufvuds skogar? Men det är svårt att koppla ihop ett skepps 
byggnadsplats, dess bruksrutter och dess slutstation, ens med tydliga bevis, 
eftersom skeppen ofta bytte ägare och syfte. Den expanderade kungamakten 
och högfrälsets ekonomier och ambitioner korsades många gånger, så även 
inom skeppsbyggeri och sjöfart. Exempelvis sålde ingen mindre än Jöran 
Gyllenstierna till Fågelvik år 1575 det 800 ton dräktiga skeppet ”Gyllen-
stjernan” till kungen (Glete 2010:366). 

Skeppets och händelserummets nya betydelser 
Vi kan slutleda att skeppet Ringaren av vedartsanalyser, last och konstruk-
tion nog skall ses som ett svenskt handelsskepp byggt någon gång kring år 
1540 i södra Sverige, kanske i Blekinge, Kalmar eller i Västervikstrakten, av 
ek från lokala skogar. Skeppet bör ha varit en holk, ägd och disponerad av 
högadeln, antagligen en av de stora godsägarna i trakten; herrarna Grip till 
Vinäs eller Gyllenstiernas till Fågelvik. Besättningen skulle då ha utgjorts av 
adelns eget ”skipzfolck” med Per Brahes ord. 

Det relativt stora skeppet bör kontrasteras till de minde klinkbyggda far-
tygstyper som borgarna själva kunde uppbringa, till vilken kategori vi 
antagligen skall föra det skandinaviska s.k. Beluga-skeppet (Zwick 2010), 
vilket visar likheter med flera av skeppsfynden i Kalmar slottsfjärd (Åker-
lund 1951) daterade till 1400- och 1500-talet och det till 1570-talet daterade 
Åkrokenvraket i Selångersån (Eriksson 2007, 2008). Det större skeppet 
Ringaren knyter snarare an till det mellan 20 och 25 meter långa och klink-
byggda fraktfartyget Skaftövraket (Arbin 2010, 2012) påträffat i havet utan-
för Lysekil, vilket tolkats som en bulkfraktare i Västerhavet. Ringaren var 
alltså ett fraktfartyg för internationell handel över Östersjön, men med en 
småskalig last som tyder på enskild avsättning. 

Betraktar vi Ringarens last som en ”shoppingvagn” ägd av en godsägare 
öppnas helt nya möjligheter att studera högfrälsets materiella vardag. I Per 
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Brahes handbok citerad ovan visas med viss detaljeringsgrad hur varor som 
förekommer på Ringaren (t.ex. fisk och spannmål) ingick i godsets för-
sörjning som bytesvaror med allmogen. Men vissa föremål på Ringaren 
synes mer exotiska och kan tarva en förklaring. Redan Svenwall konsta-
terade att den cinnober som fanns i Ringarens last kunde användas för att 
framställa kvicksilver. Dessutom finns kärnor från granatäpple i lasten. 
Både kvicksilver och granatäpple finns omnämnda på flera ställen i Peder 
Månssons böcker om läkedom och stridskonst, riktade åt ståndspersoner. 
Kvicksilvret användes förutom till kosmetika även till att bota allehanda 
sjukdomar, ”läkia saar, oc cancrum, swaa som quinta essentia aff qwekselff 
läker fistulam…” (Månsson 1845:XLIII, Klemming 1886:428f). Granat-
äpple, ”skalena aff mala granata æplom”, användes bland annat till att härda 
harnesk! (Månsson 1845:XLIXf ). 

Kopplingen till fiske via last och redskap och förlisningsplatsen Flatvarp i 
den svårnavigerade skärgården tillsammans med lastens karaktär och 
skeppets storlek antyder sammantaget att det möjligtvis är den lokale her-
ren till Fågelvik som ägde skeppet när det gick ner. Av lastens samman-
sättning och förekomst av djurspillning kan man föreslå att skeppet var på 
hemväg från en exportresa till några hanseatiska städer. Skeppet var på 
hemvägen lastat med varor avsedda för godsets egen konsumtion. På hem-
vägen till Fågelvik stannade det vid Flatvarp eventuellt för att där handla 
med fiskare, för depåverksamhet eller för att vänta ut dåligt väder. Men var-
för sjönk skeppet?  

Ringaren är försiktigt daterad till 1542±5 år. Förlisningsorsaken i det 
skyddade fiskeläget är okänd. Skeppet har en kraterliknande skada i bord-
läggningen och sot, kol och brända plankor har påträffats i vraket. Äspingen 
och manskapet är försvunna. Kan tilldragelser i denna trakt vid denna tid 
bringa klarhet i möjlig förlisningsorsak? 

År 1542 var Gustav Vasa i full färd med att genomföra reformer inom 
kyrkan samt effektivisera kronans maktapparat och flotta. Kontrasten mot 
allmogens konservativa vardag var slående. Folket var djupt katolskt och 
motsatte sig envist kronans inblandning i deras sätt att leva. Under många 
år hade nötkreatur, hudar, timmer, tjära, osmundjärn och smör gått från 
Småländska höglandet genom den södra gränsen av riket i händerna på 
danska handlare och bönder. Liksom sina motsvarigheter i Danmark var 
smålänningarna skickliga på att hitta en väg runt reglerade hamnar, stora 
vägar och kronofogdar. Längs samma obskyra men väl slitna vägar bar de 
hem fisk, salt, humle och utsäde (Larson 2010:478f). Konflikter kring gräns-
handel, monopol på handel och skattepålagor samt en påtvingad protestan-
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tism var roten till Dackefejden under 1540-talet (Cederholm 2007, Steinvall 
2013, Olin 2010:6). En annan orsak var att Gustav Vasa försökte avväpna 
allmogen. Ytterligare en anledning bakom Dackefejden just i Ringarens 
farvatten var skärgårdsböndernas omfattande seglation och handel, något 
som fråntog Kalmar stora inkomster och som kronan försökte stoppa 
(Styffe 1875:133, Gustav I 1868:263, Cederholm 2007:116, not 242, Gustav I 
& Almquist 1861:228, Gustav I & Granlund 1883:128f, även Stiernman 
1747:27, HRSH 1843:not s. 3). 

Allmogen i området protesterade handfast mot kungen reformiver 
(Cederholm 2007). Under 1542 hölls Kalmar i blockad av Dacke och hans 
män bedrev ett regelrätt kaparkrig mot staden. Här var herren till Fågelvik 
som kronans befälhavare en direkt motståndare till befolkningens små-
skaliga handel och friare leverne, således en i bygden mycket hatad man. 

En hop Dackemän gick under sommaren till anfall mot Fågelvik, som 
härjades och brändes. Den folkliga historien berättar att man satt ut bevak-
ning vid Björnvarp men att bondeskaran lyckats smyga sig förbi denna. I ett 
brev till ståthållaren i Kalmar från juli samma år visar Gustav Vasa sitt 
missnöje över allmogen, vilka ”röffued, sköffledt, opbrent Gudmund Slattes, 
Jören Ericksons, Söffuerin Kijls och flere godemendz gårder”. I en skrivelse 
till häradshövdingen Germund Svensson den 19 oktober menar kungen att 
två skepp skulle sändas till Tjusts skärgård då man behövde ”afhålle then 
tiufwe hop ther liggie med båter, och tage vp alle the Silde Skuter och båter 
ther komme som Adelenn tilkomme” (Gustav I & Almqvist 1893:83, 313f), 
vilket alltså betyder att Dackes folk lurade i skärgården och där kapade 
adelns fartyg. I början av 1543 drog en av Dackes befälhavare upp genom 
Tjust med en ansenlig styrka, sedan han av Dacke fått order att rensa hela 
Tjust (Hofrén 1957:43, 221f). Kungen menade av omtanke om adeln att de 
skulle evakuera sitt lösöre till slottet Stäkeborg, så att vid hotande plundring 
”theres ägor och fetalie icke skole blifwa en hoop tiufwer och förrädere til 
deel och Roof” (Gustav I & Almqvist 1893:350f). 

Har vi här att göra med ett sabotage? En terroristattack? Var det helt 
enkelt de upproriska bönder, ”then tiufwe hop”, vilka eldade upp huset 
Fågelvik, som i sitt uppdrag att rensa Tjust eller kapa adelns skepp tog 
vägarna förbi godset Fågelviks fiskehamn och sänkte Jöran Gyllenstiernas 
holk? Spelade avundsjuka och konkurrens in i bilden och var det med Per 
Brahes ord några ”Afuundzmän, hathere” som passade på att ge godsägaren 
en dolkstöt i rådande orostid? För att detta inte bara skall betraktas som 
spekulationer bör man undersöka Dackefejden lite djupare. Görs detta visar 
sig faktiskt att det finns fler belägg för att koppla skeppet till våldsamheter 
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inom Dackefejden, med eller utan direkt koppling till Gyllenstierna. Dessa 
uppgifter låter oss även föreslå alternativa tolkningar av Ringarens öde i 
konflikten, vilka presenteras nedan. 

Slutsats: Landskapet som ett historiskt dilemma 
Om Ringaren var ett tyskt skepp, så som Svenwall menar, är det relevant att 
beakta att det på flera ställen beskrivs hur en tysk handelsman, Långe 
Herman, levererade en diplomatisk försändelse till Dacke i Tjusts skärgård. 
Denna handelsman handlade med bönderna i skärgården med bland annat 
malt och mjöl, samtidigt som kungen bevakade skärgården så att ingen säd 
sjöledes kunde nå upprorsmakarna. Till och med i Hansestäderna hade 
kanslern utverkat att den smålänning som ej hade pass skulle tagas i förvar 
(Dalin 1760:373f, Tuneld 1832:613, Ling 1869:51ff, Lindberg 1933:73f). No-
teras skall förstås att Ringarens last inkluderade just spannmål. 

Ovan menades istället att skeppet är av nordiskt ursprung, vilket har 
bekräftats av mer ingående analyser av skeppets konstruktion (Adams 
2013:103, 109). Om då Ringaren var ett svenskt adelsskepp med lokal pro-
veniens kan man hänvisa till uppgifterna att fem båtar ur Dackes rebellskara 
anföll Lars Turesson [tre rosor] i Tjusts skärgård, i maj samma år, ungefär 
samtidigt som Långe Herman landsteg i denna skärgård. Eftersom Ringaren 
har ett hål i skrovet och en kanonsalva skulle kunna förklara att skeppet 
ramponerades, brann och sjönk, skulle det styrka hypotesen om man kunde 
leda i bevisning att Dackes folk hade tillgång till kanoner vid denna tid. Ett 
sådant innehav verkar faktiskt troligt. I februari samma år hade nämligen 
Svante Sture inneslutits på Stegeborg och flera kanoner togs av Dackes män 
från kungens trupper (ibid:73). 

Med detta sagt går det alltså att placera ”then tiufwe hop” i skärgården på 
rebellbåtar i jakt på både säd, sill och kronans lakejer. I denna korseld var 
det stora, tremastade, handelsskeppet Ringaren ett lätt byte både för kun-
gens vaktposter och Dackes rebeller. 

Fiskeplatsen Flatvarp blir därmed inte bara eller ens delvis en lokal för 
säsongsmässigt bondefiske utan en frälsestyrd maritim depå och en fysisk 
arena på vilken ekonomiskt kapital gick upp i rök när socialt och kulturellt 
kapital utmanades genom handlingskraft och med livet som insats under en 
orosfylld övergångstid i Sveriges historia. Platsens aktörsvävar verkar inte 
ha länkat hanseatiska köpmän till svenska städer eller fiskarbönder till 
fiskeplatsen utan det är istället de styrande och de styrda som krockar vid en 
nod i det maritima nätverksrummet. Det i vraket frusna ögonblicket vittnar 
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i så fall både om överklassens handel och materiella behov samt om bön-
dernas hat och desperation. 

Mitt i allt detta befann sig kungens befälhavare, länsherren Gyllenstierna, 
vars oförmåga att tillmötesgå kontrahenternas anspråk inte bara ledde till 
att hans sätesgård stacks i brand utan säkerligen, och enligt den här ovan 
utvecklade hypotesen, att även hans handelsskepp gick till botten. I så fall är 
skeppsvraket ett minne av en adelsman i kläm mellan den kung han tjänade 
och de han var tvungen att råda över och interagera med dagligdags i sin 
godsdrift och handel med lokala bönder, borgare och hanseater. 

En – som så ofta i Sverige historia – maktens balansakt och prekära di-
lemma som i detta fall urartade och gav förmodligen ett bra marinarkeo-
logiskt exempel på ett konfliktfyllt möte i det maritima mellanrummet och 
en ledtråd till händelserymdens, till de sociala spänningarnas och de verk-
liga maritima aktörernas interaktionistiska arkeologi. 
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De okändas geografi I:  
Grettir Ásmundarsons förbannelse 

Hittills har du förtjänat berömmelse för dina dåd, 
men hädanefter kommer exil och stridigheter att falla på din lott, 
och dina flesta handlingar kommer att bli dig till sorg och olycka, 
och för alltid skall du vara fredlös och leva ensam; 
därför förbannar jag dig sålunda, 
att alltid se dessa ögon med dina ögon, 
och du kommer att finna det svårt att vara ensam 
och detta skall plåga dig till döds.  
 – Grettir Ásmundarsons saga, kapitel 35 

Utanförskapets arkeologi och fredlöshetens normfrämmande rum 
Forskning kring de samhälleliga centralplatserna i landskapet har länge va-
rit en bred mittfåra angående framförallt järnålderns arkeologi (t.ex. Her-
schend 2009, Hårdh & Larsson 2001). I stort sett uteslutande underlåter for-
skarna att behandla utmarken, eller känner inte till att den har relevans. I 
sådan forskning uppstår dels en socialhistoriskt vattnig diskurs där allt fo-
kus ligger på det ostentativa som ”gör stort buller i världen” (för att para-
frasera Nietzsche), men det uppstår även ett förklaringsvakuum när endast 
maktens platser, hierarkier och uttryck studeras, inte den framstående för-
utsättning för makten som utmarksbruk faktiskt var (t.ex. Holm et al. 2005, 
Baug 2005). Inte heller maktens baksida, dvs. marginalisering (t.ex. Turner 
& Young 2007), kan begripas i tillräcklig grad, inte heller förtryck och skeva 
reciproka relationer (t.ex. Odner 2001, Skre 2001) om inte utmarken stude-
ras. I förlängningen resulterar detta förstås även i en bristande hantering av 
kulturmiljöer i utmarken (Lillehammer 2007).  

Följande fallstudie berör en situation som är motsatsen till det av stor-
mannen Bovinus eller frälsemannen Jöran Gyllenstierna kontrollerade 
fisket, omnämnt i fallstudierna ovan. Nedan tecknas istället marginalisering, 
utanförskap och laglöshet utifrån det geografiska rummets karghet, vildhet, 
utsatthet och liminalitet. Utgångspunkten är att platser har olika prestanda; 
potential som livsrum. Ett fenomenologiskt närmande till platsen kan få 
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forskaren att iaktta olika sociala landskap utifrån platsens geografiska 
karaktäristika. 

Ett utanförskap tar sig inga tydligare uttryck än som persona non grata, 
den utstötte. Den mest tydliga gruppen utstötta vid sidan av på etniska eller 
andra kollektiva grunder större grupper förvisade har historiskt sett utgjorts 
av fredlösa. Studiet av fredlösa har knappast bedrivits inom arkeologin. 
Möjligtvis beror det delvis på att det vilar något av ett löjes skimmer över 
figurer som Robin Hood och att distinktionen mellan saga och historia kan 
vara svår att dra (Seal 2011:11f). Troligtvis innebär även svårigheten att 
identifiera lagöverträdelser rent generellt (Kalmring 2010), och fredlösa 
aktörer specifikt, inom arkeologin att det är svårt att finna arkeologisk 
empiri som kan bidra till de ganska talrika studier av fredlösa som bedrivs 
med utgångspunkt från textuella källor (t.ex. Knight 2011b). 

Fredlösa som företeelse är förstås ändå en mycket intressant grupp, om 
man nu skall gruppera personer. Deras sociala utanförskap som ofta resul-
terade i en geografisk marginalisering innebar att de var del av en kultur-
geografi som är mycket dåligt känd; det delvis mobila och kulturellt ganska 
fragmenterade samhället utanför odalbygden, skattläggningen, lagen och 
normen. 

Rumslig förvisning eller självvald exil bör kunna studeras i rumsliga 
termer. Här föreligger alltså en arkeologisk potential på landskapsnivå. 
Fredlöshet och utanförskap för även med sig andra relaterade och arkeolo-
giskt ganska konkreta frågor av vikt för studiet av livsvillkor under gångna 
tider, exempelvis förekomst av en svart eller grå ekonomi, hur gemensam-
hetsplatser i samhällets och lagens periferi kunde gestaltas och hur persona 
non grata kunde klara sig på egen hand eller hanka sig fram med allierade 
eller likasinnade i samhällets och mänsklighetens skogsbryn. Det förefaller 
alltså motiverat men förknippat med en stor utmaning att gripa sig an 
denna ljusskygga grupp individer och deras ”kulturgeografi”. Som underlag 
för en sådan studie, baserad på ett landskapsperspektiv, är det på sin plats 
att diskutera hur de fredlösas förhållanden och deras livsvillkor framstår i 
de litterära källorna med särskild tyngdpunkt på kust och skärgård. 

Även om källorna är blandningar av litterära fiktioner, kulturell recita-
tion, normativa postulat och påverkade av samtidens historiebruk bygger 
både produktion och konsumtion av litteratur på att berättelsens innehåll 
kommunicerar och laborerar med meningsbärande förhållanden, i vår stu-
die av fredlösa alltså olika habitus och diskursiva fält som har sina ursprung 
i texternas samhälleliga kontext (Knight 2011a). Genom att i berättelsernas 
rekvisita förstå dessa kontext och därmed skönja inte bara hur och var 
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fredlösa uppehållit sig, deras sociala och materiella sammanhang utan även 
hur deras sociala och psykologiska situation ter sig är det möjligt att ringa in 
några förutsättningar för en arkeologisk landskapsstudie. Nedan kommer 
även några arkeologiska studier angående fredlösas platser belysas och 
jämföras med ett par lokaler i Södermanlands skärgård. Syftet är att försöka 
identifiera möjligheten att vi kan påträffa lämningar av fredlösa eller laglös 
aktivitet i skärgårdshaven. 

Förekomst av fredlösa kan genom arkeologin bara spåras genom deras 
platser och platsbruk. Till vår hjälp har vi inte bara eventuella byggnader 
och anläggningar utan även själva platsens karaktär. Platser där mobilt bruk 
bedrivs och tillfälliga etableringar skapas gestaltas oftast annorlunda än 
permanenta, fullt domesticerade platser, genom att de förra relaterar till och 
nyttjar utmärkande egenskaper hos en plats för att förstärka funktion eller 
karaktär. Vid permanenta etableringar modifierar brukarna istället i högre 
grad platsen till vad den bör vara (Seymour 2009). Vi måste alltså beakta 
platsens egenskaper i detalj. Synbarligen enkla verksamheter och platsbruk 
såsom övernattningshyddor, lagring av förnödenheter, behandling av jakt- 
och fiskeprodukter eller skydd mot klimat resulterar i helt olika uttryck 
bland annat baserat på tillgängliga konstruktionsmaterial (Binford 1990) 
och brukarens relation till och syfte med val av platsen. Förekomst av t.ex. 
förvaringsgropar, kokgropar samt byggnadernas konstruktioner och place-
ring skvallrar alltså om motiv bakom platsbruk, verksamhetens karaktär och 
i överförd bemärkelse vilka aktörsgrupper och motiv som låg bakom plats-
bruket. Det är alltså oerhört viktigt att inte bara försöka göra en generell 
tolkning av en fornlämningskategori och skapa en arkeologisk typlokal 
(t.ex. fiskeläger, tomtningslokal) utan tvärt om att se skillnader mellan loka-
ler och förstå motivgrunderna bakom dessa skillnader. Med de litterära 
källorna för handen kan man gå vidare genom att låta sig inspireras av detta 
material och hitta motivgrunder till olika platsgestaltningar samt diskutera 
arkeologiska platser med utgångspunkt från detta komparativa material. 

Utgångspunkten för denna studie är att vi har ett antal arkeologiska 
lokaler (fiskelägen, tomtningslokaler) i utmarken som tolkas på ett tämligen 
entydigt och funktionellt, ekonomistiskt sätt. Genom en diskussion om ut-
markens karaktär dryftas i föreliggande studie möjligheten att vi i okontrol-
lerade rum även har spår efter okontrollerade, olagliga aktiviteter, t.ex. fred-
lösas bosättningar. Med maritima landskap i blickfånget undersöks möjlig-
heterna att påträffa fredlösas platser genom att först teckna en rättslig och 
idéhistorisk bakgrund till fredlöshet och de fredlösas utmarksbruk, sedan 
presentera några skriftliga källor till sociala och materiella omständigheter 
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bakom detta bruk och slutligen undersöka några väl utvalda lokaler och 
deras förutsättningar som ”normala” arkeologiska lokaler för jakt och fiske, 
och som platser för fredlösa eller laglös aktivitet. 

Undersökningsmetoden går ut på att genom jämförelse med litterärt 
kända och arkeologiskt verifierade tillhåll för fredlösa göra en komparativ 
analys av de utvalda platsernas egenskaper. Med utgångspunkt från s.k. site 
performance characteristics diskuteras även platsernas karaktär som land-
märken och via en fenomenologisk diskussion utifrån formell analys teck-
nas bilden av utanförskapets karga och ogästvänliga geografi. 

Rättskipningen varierade mellan olika regioner och tider under den 
norröna perioden och den tidiga medeltiden. Det är alltså oklart i detalj hur 
den såg ut på en specifik plats vid en specifik tid. Vi måste således acceptera 
att bilden vi laborerar med är en aning skissartad. Huvuddragen för fred-
löshet var dock gemensamma för norra Europa under hela den berörda 
perioden, från anglosaxisk rätt i The Laws of Alfred, Guthrum, and Edward 
the Elder, från 800- och 900-talen, till de svenska landskapslagarna från 
1200- och 1300-talen e.Kr. Ordet fredlös går tillbaka på fridlös, där frid är 
det skydd alla invånare har rätt till inom det ordnade samhällets ramar. Den 
fridlöse är placerad utanför samhället och omfattas alltså inte av den frid 
som råder över samhället i stort och som särskilt behandlades i edsöres-
lagarna (hemfrid, kvinnofrid, julefrid och kyrkofrid). Fredlöshet kunde 
utdömas för en del urbota brott, dvs. brott som var så grova att de inte kun-
de sonas med böter (Nordisk Familjebok 1907). Fredlöshet kunde dömas ut 
som halv eller hel; halv fredlöshet gällde i tre år, full fredlöshet gällde för 
alltid eller tills den dömde själv tog minst tre andra fredlösa av daga. En fullt 
fredlös kallades skoggångsman. 

I historiska rättssystem blev en fredlös alltså placerad utanför lagens 
skydd. I förmoderna samhällen kompenserar en sådan konstruktion för en 
brist på möjlighet till aktiv lagföring från myndigheternas eller kollektivets 
sida. Istället dras alla rättsliga skydd bort från de kriminella. Vid fredlöshet 
negerades personen, all egendom förverkades, fastigheter brändes och den 
fredlöses person fråntogs allt rättsligt skydd. Den bot som föreskrevs vid 
dråp av en människa eller ett djur gällde inte den fredlöse. Denne var i sam-
hällets ögon redan död. Detta fick som konsekvens att vem som helst 
juridiskt hade rätt att förfölja eller döda den fredlöse. I den germanska 
rätten saknades dödsstraff, och fredlöshet var det hårdaste straff som 
utdömdes, vilket förmodligen rent praktiskt ofta slutade med en dödsdom 
mot den dömde, antingen på grund av svält och ensamhet eller på grund av 
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eskalerande brottslighet i samhällets utmarker och fejder med andra fred-
lösa (Hirsch 2010, Geremek 1990). 

Fredlöshet omnämns bland annat i Götalandskapens landskapslagar 
samt i forntida rättsliga lagtexter, såsom norska och isländska lagsamlingar. 
Den går även igen i artikel ett och två i den medeltida Alsnö stadga. I Grágás 
definieras fredlöshet som negation. Man tappade där hela sin sociala position 
och tillhörigheter, blev óhelgi, helt utanför den säkerhet som lagen erbjöd. Det 
var förbjudet att bereda en fredlös person stöd i någon form (Ahola 2011:42). 
Genom detta blev den fredlöse en vilde, associerad med vildmarken och över-
naturliga väsen och tilldragelser. Konceptet är känt från den romerska rätten 
som en deklarering av homo sacer, den utstötte, förvisade och fredlöse, och 
användes under hela medeltiden. I Common Law of England gjordes en 
fredlös man till Caput gerat lupinum (översatt ”må han bära ett varg-
huvud”) vilket likställer den personen med en varg i lagens mening: han 
blev inte bara berövad alla juridiska rättigheter i lagen genom att vara utan-
för den, utan andra kunde även döda honom som om han vore en varg eller 
annat vilt djur (Black’s Law Dictionary 2004:225). Det gamla svenska ut-
trycket varg i veum, fornisländskans vargr i véum, betydde ”förbrytare i helge-
domen”, vilket betecknade en person som gjort sig fredlös genom fridsbrott. 
Den allmänna beteckningen av varg som fredlös torde härröra från vargr i 
véum genom att brottet just skedde mot fridslagar som ju var heliga. 

Gammalsvenska vargher betydde både varg och våldsverkare, förstörare. 
”Varg” användes som ett noaord för ”ulv” som vargen tidigare kallades. I 
överförd betydelse alltså: allmänt avskydd människa, persona non grata 
(Nordisk Familjebok 1921). Med dåtidens språk ”bar fredlösa varghuvuden, 
som kunde skäras av ostraffat” (Coyle 2005:57, min övers.). Som vargr för-
visades brottslingen till områden som inte lydde under norrön lag. Edsbry-
tarens rumsliga och sociala marginalisering belyses i ett äldre belägg hämtat 
från eddadikten Sigrdrífumál, troligtvis från 1100-talets slut. Bland de lev-
nadsråd som Sigurðr Fáfnisbani (Sigurd Fafnersbane) erhåller sägs om det 
utstötte vargen: 
 
Þat ræð eg þér annað 
að þú eið né sverjir, 
nema þann er saður sé; 
grimmar símar 
ganga að tryggðrofi, 
armur er vára vargr. 

Det råder jag dig för det andra, 
att du inte svär någon ed, 
förutom den som är sann; 
hemska stigar 
följer fredsbrott, 
uselt är att vara varg. (Ney 
2012:485)
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Förskjutningen av den fredlöse var ett bruk som överlevde in i modern tid. 
Ett hithörande bruk var att häradet ropade ulvsgäld över ogärningsmannen. 
I Albo härads dombok för år 1630 förklaras meningen med detta tingsbruk 
att ogärningsmannen därefter var ”feg för var man, att vilken honom öfver-
kom, måtte honom slå, likasom en ulv eller annat skadedjur, och han måtte 
ligga ogill”. Ordens sammanställning visar också, att vid ulvsgäld hela tings-
menigheten på en gång upphävde ett rop över missdådaren, i likhet med att 
man ropar efter vargen. Detta betydde då i överförd bemärkelse att han 
därefter var kollektivt avskydd, fredlös inom häradet, som en ulv i skogen 
(Hyltén-Cavallius 1864-1868a:400). 

Den fredlöse blev alltså en skoggångsman, en man av skogen eller utmar-
ken. I folksagorna och den folkliga historien fick många gånger missgär-
ningsmän och laglösa namn med för- eller efterled som syftade på vargar 
och björnar, t.ex. i Gesta Danorum, Wulf and Eadwacer samt Úlfhams rímur 
(Breen 1999:41f) och enligt Gulaþingslog skulle en man inte kalla sig björn 
eller varg om han inte var en sådan (Keyser & Munch 1846:61f). 

Björnen och vargen hör skogen till. I nordisk mytologi klassificeras ofta 
geografiskt rum och psykologiska tillstånd antingen som innangarðr, 
”innangårds”, eller útangarðr, ”utangårds”, i utmarken. En plats eller ett till-
stånd är innangårds om det är ordnat, civiliserat och laglydigt. Om det å 
andra sidan är kaotiskt, vilt och anarkistiskt är det utangårds. Förkristna 
germanska samhällen vurmade för det ordnade, men bara i relation till ett 
reellt utangårds, som behövde hållas stånget. Som kosmologiska motsvarig-
heter eller metaforer till innangårds och utangårds kan man nog se mot-
satsparet Miðgarðr och Útgarðr (Ahola 2011:35ff, Mejsholm 2009:89). 

I vikingatidens och den tidiga medeltidens germanska eller norröna sam-
hälle, som fortfarande bar på många hedniska förkristna föreställningar och 
seder, markerade gränsen mellan innangårds och utangårds ett antal andra 
gränser av social, politisk, ekonomisk eller religiös art (Burström 1995). 
Som exempel kan nämnas att hägnader som avgärdade inägorna även hade 
sociala, kosmologiska och magiska egenskaper som översteg de praktiska, 
funktionella vid t.ex. barnutsättning (Mejsholm 2009:84ff), eller som skydd 
mot mörkrets och trollen makter (Hastrup 1985:143). Distinktionen mellan 
innangårds och utangårds syns också i den germanska kosmologin. Tre av 
de nio världarna i världsträdet har suffixet -gard i deras namn, och dessa tre 
är antingen innangårds eller utangårds; Midgård, Asgård och Utgård, ett 
annat namn för Jotunheim. De två första är innangårds. Midgård, bokstav-
ligen ”den inneslutna mitten”, utgörs av den mänskliga civilisationen, in-
ägorna med sina fält och hägnader, som även åtminstone delvis har en 
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metafor i Asgård, ”gudarnas inneslutning”. Dessa två riken måste ständigt 
försvara sig mot attacker från jättarna, de laglösa invånarna i Jotunheim/Ut-
gård. "Utgård" är i själva verket en variant av ordet ”utangårds” (Ney 2006). 
Detta är ett exempel på hur det germanska andliga universat låg i hjärtat av 
den fysiska världen snarare än någonstans bortom det. Myterna förklarar de 
fenomen vi möter i vår vardag och avslöjar deras sammanhang, snarare än 
erbjuder ett sätt att fly från dem, något som monoteistiska religioner ofta 
gör när de tar avstånd från det jordliga. Denna “centripetala” landskaps-
uppfattning då människor blickar in mot centrum och ut mot periferin, och 
att centrum har andra kulturella, sociala och estetiska värden än periferin har 
visats ha gamla rötter. Lotte Hedeager menar att centralorter i Sydskan-
dinavien åtminstone sedan folkvandringstid har varit uppbyggda kring en 
uppfattning om centralplatsen som ”imitationer av Asgård” med kosmolo-
gisk, rituell så väl som ekonomisk och social relevans (Hedeager 2001, 2002). 

Uppfattningen om denna distinktion mellan centrum och periferi, 
innangårds och utangårds, har i sin helhet ifrågasatts av Sven Isaksson 
(2005) och som enkel dikotomi av Per Vikstrand (2006). Det är motiverat 
att kritisera uppfattningen om en välordnad, strukturell och homogen upp-
fattning om utmarken men Isakssons försök att deklarera forntidsmännis-
kans påstådda nära och gemytliga förhållningssätt till utmarken kan i sin tur 
kritiseras för att den i stort vilar på funktionalistiska argument. Tvärt om 
har forskning inom många olika discipliner visat hur människans förhåll-
ningssätt till utmarken är ett psykologiskt, inte främst ett kulturellt, feno-
men. Sett ur ett mentalitetsperspektiv är inte uppfattningen om Midgård-
Utgårdhypotesen ”ett utslag av bristande samtidsförståelse” (Isaksson 
2005:8) utan ett försök att studera ett socialpsykologiskt gränsfenomen i 
fenomenologiska, semiotiska och geografiska termer. Först kan detta feno-
men iakttas i de antika, grekiska, dramernas galenskap och vandringar i 
ödemarken (Padel 1995:101–106) där olyckan som anomali beror av ett 
utanförskap (geografiskt och socialt eller mentalt, som i ”be out of ones 
mind”). I Plinius den äldres ”Naturalis Historia” (ca 77 e.Kr.) befolkas ut-
marken av allehanda groteska varelser, där utmarken och naturen stod i 
kontrast till civilisationen och kulturen (Felton 2012). Vargmannen och 
utmarken som scen för utanförskap kan sedan spåras i lagmaterial, så som 
den folkvandringstida Lex Salica, den Vendeltida Lex rupiaria (”Wargus sit, 
hoe est expulsus”) och Knut den stores lagar (Baring-Gould 1865:49). 
Traditionen syns i de isländska sagornas fredlösa, t.ex. i Grettir Asmun-
dassons förbannelse, där den uråldriga seden med förvisning sedan skapade 
ett fysiskt utanförskap även i medeltidens utmarker (Geremek 1990). I me-
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deltida legender om Robin Hood används utmarken, skogen, som en arena 
för identitetsupplösning, sociala experiment och normkritik (Coote 2011). I 
folksagorna har vi förstås en rik flora kusligheter i skogen och det är just 
kusligheten i utmarkens okontrollerade, gränsöverskridande rum med olika 
hybridvarelser (t.ex. troll, bortbytingar och varulvar) som med Freuds be-
grepp ”das unheimliche” har utvecklats inom psykoanalys och kulturstu-
dier. Här kan Julia Kristevas begrepp ”abjection” beskriva den uteslutning 
som väntar det avvikande och som skänker det utanförvarande egenskap av 
kuslighet (Kristeva 1982), där upplösta identiteter, hybridvarelser, är särskilt 
problematiska att hantera, psykologiskt sett (Rahimi 2013) och där varulven 
var en mystifiering och mytologisering av vargmannen, persona non grata 
(Geremek 1990:350). Midgård-Utgård var kanske inte någon enkel diko-
tomi (Vikstrand 2006), men människorna i centrum upplevs alltid annor-
lunda än de i marginalerna. För att inte tala om trollen. 

Hägnaden kan alltså enligt ovan sägas markera en gräns mellan två olika 
tillstånd. Lagen hade till stor del samma ändamål. Medeltida islänningar 
kallade sitt samhälle ”vår lag” (fornnordiska Vár Log), en fras som visar att 
de tänkte på ”rätt” och ”samhälle” som två sätt att uttrycka samma sak. 
Lagen var ett psykologiskt hölje som skiljde den sociala från antisociala, den 
innangårds från den utangårds. Detta är anledningen till att straffet för sär-
skilt avskyvärda brott var fredlöshet, varigenom en person förlorade alla 
sina medborgerliga rättigheter och kunde dödas utan några rättsliga följder. 
Genom brottet hade den fredlöse visat att han eller hon var utangårds 
snarare än innangårds, och eftersom kriminella var bortom samhällets kon-
troll blev han eller hon därför fråntagen samhällets skydd. Orden som rela-
terar till fredlöshet visar denna övergång från att vara en civiliserad person 
till en vild: fredlöshet kallades ”gå in i skogen” (fornnordiska skóggangr), 
och en fredlös kallades en ”skogens man” (fornnordiska skógarmaðr). Av 
uppenbara skäl valde fredlösa ofta att fly så långt från bygdens folk som 
möjligt, med andra ord ut i utmarken (Hastrup 1985:136ff). 

Den fredlöse, skógarmaðr, blev alltså i sin fredlöshet del av den vilda ut-
marken med dess troll, jättar och väsen. Här har vi en tydlig kulturgeogra-
fisk möjlighet i vargmannens, ickepersonens, geografi, uppehållsplats och 
sociogeografiska position. Geografi och landskapsuppfattning innan kar-
tornas tid kan begripliggöras i termer av levd erfarenhet; sträckor, avstånd, 
historia. Att orientera sig genom ödemarken och hantera geografins osäker-
het har varit en förutsättning för att överleva. Landskapet fylldes därför med 
ledmarkörer, betydelsebärande landmärken, gränser samt tillskrevs historia 
(Coote 2011:59f, Kyhlberg 2012:35ff). Även av denna anledning förelåg in i 
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modern tid dikotomin mellan innangårds och utangårds. Men utmarken 
reserverades förstås inte för samhällets avfällingar, skogsgångsmän och 
fredlösa. Den geografiska marginalen befolkades även av olika legitima 
aktörsgrupper inom olika näringar, vid sidan av medlemmar i samhället 
som under tvång eller även frivilligt kunde säga upp samhällsfördraget och 
gå till skogs (Hyltén-Cavallius 1864-1868b:340f). Hur griper vi oss an ut-
markens skoggångsmän? En början kan vara att studera arkeologiska läm-
ningar innangårds och utangårds, att kontrastera kulturgeografin i inmar-
ken mot den i utmarken. 
 

 
Figur 15. ”Vård och vaka” mellan i huvudsak ca 1000–1300 e.Kr.; en rekonstruktion 
(med streckad linje) av gränszonen mellan bebyggd mark, kyrkor och runstenar samt ut-
marken med tomningar. Innanför gränsen ligger pålspärrar, (postmedeltida) skansar 
och vårdkasar. Gravfältsdensitet anger antal gravfält, huvudsakligen från yngre järnålder, 
inom 1000 meter. 

Termen “utmark” härrör enligt ovan från en centripetal eller koncentrisk 
världsbild med gårdstunet och inägorna i centrum (Holm et al. 2005). Ter-
men i sig bär på några analytiska problem. Dels härrör den från ett visst 
specifikt perspektiv; den centrala bondebygdens rumsuppfattning. Dels 
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presenterar den en statisk och endimensionell bild av rumsliga relationer. 
De som rör sig i utmarken och det som försiggår där får per definition ett 
utanförperspektiv och hamnar i skuggan av historieskrivningen. Här menar 
t.ex. Bergstøl (2005) att begreppet ”utmark” står i konflikt med möjligheten 
att förstå jägar-samlarsamhällen och det komplicerade i etniska processer. 
En enkel dikotomi mellan inägor och utmark fossiliserar alltså ett perspek-
tiv där den agrara bygden med sina landskapsmarkörer, rättsliga hävd och 
traditionstyngd dominerar en förenklad bild av samhället. Från medel-
tidslagarna vet vi att den uppfattning som utgick från gårdstunet och cen-
tralorten istället hade en komplicerad koncentrisk form, där olika ”zoner” 
innebar olika rättslig status (Andrén 1999). Ju närmare gårdstunet, högsätet 
och sängkammaren man befann sig, desto strängare blev straffen för 
kränkning, våldsbrott  (Carlsson 1935). Utanför tunets stängsel fanns först 
betesmarker sedan ödemark täckt av skogar, myrar, kärr, fiskevatten, 
jaktmarker, järnproduktion och fäbodar (Øye 2009). Den yttersta ödemar-
ken var ett ingenmansland, terra nullius, – en allmänning. Den socioeko-
nomiska skalan för rättigheter och markanvändning skiljde mellan vad som 
var privat, gemensamt i gårds-, by-, socken- eller häradskollektiv, eller stod 
under kungens överhöghet (regale), med reglerat tillträde till och använd-
ning av den gemensamma marken (allmänningen). 

Den mot ödemarken tilltagande osäkerheten märks även i landskaps-
lagarna, där bestämmelser om vakthållning och straffbestämmelser för 
försumlighet varierar med geografin. I exempelvis Hälsingelagen ser vi att 
böte- och utvardarna var viktigaste; försummelser vid denna vakthållning 
hade de högsta bötesbeloppen. Där kan man läsa att ”byvakten ålåg bya-
männen. För strandvakten ansvarade skeppslaget och bötesvakten räknades 
som konungens eller hela landets vaktkedja” (Hafström 1949:70). I för vår 
del aktuella Södermannalagen är gränsdragningen ännu strängare mot 
havet. Där heter det att ”kommer skadegöraren genom bötesvakt i land, 
utan att vakten varskor, böte han fyrtio marker att skiftas i tre lotter. Detta 
är deras försvar, som hålla vakt: de skola styrka med vittnen, som hörde 
dem ropa tre härrop. Kunna de ej föra fram dessa vittnen och härjas landet 
och brännes, böte de så som stadgat är” (Konungabalken XII, Holmbäck & 
Wessén 1940:47f). I hemvärnets geografi fanns en absolut terra nullius, där 
stränga disciplinregler gällde ombord på skeppen; det s.k. ”utanför vård och 
vaka”, rent praktiskt i linje med de största öarna i skärgårdarna (se figur 15). 
I Manhelgdsbalken (XXIX) i Södermannalagen framgår att 
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blir en man dräpt ute i skären, utanför vård och vaka, då skall ingen svara 
för böterna utom dråparen själv, om han blir tagen. Blir en man dräpt 
innanför vård och vaka, på en ö, där andra öar ligga utanför, skall det 
skeppslag, som ön hör till, finna banemannen inom år och dag eller svara för 
böterna, fyrtio marker. Ej bliva dessa böter högre under ett år, om ock flera 
män finnas dräpta (Holmbäck & Wessén 1940:178). 

Denna klausul går även igen i Upplandslagen, Manhelgdsbalken XVII. Det 
framgår här att utmarken kan betraktas som en paraplydefinition för det 
som ligger bortom gården och det ”centrala” men att denna utmark bär på 
en inneboende komplexitet vad gäller verksamheter, brukare, rättigheter, 
sociala förhållanden och arbetsförhållanden. En traditionell dikotomi mel-
lan innangårds och utangårds kan sammanfattas enlig tabell 1 nedan. Den-
na bild är förstås bristfällig. Jakt- och fiskeverksamhet var en del av agrar-
bygdens komplementnäring och dessutom kollektiva verksamheter. Män-
niskor av olika etniska grupper och med olika yrkesroller och gruppiden-
titeter har tidvis eller permanent bebott ”ödemarken”, t.ex. vallpojkar. Ter-
men ”ödemark” är i sig svår att definiera om man tar i beaktan att män-
niskan själv skapar sitt innangårds på olika sätt (s.k. place-making). För en 
bofast kustfiskare var skärgården ett hem. För en svedjefinne blev ödemar-
ken dennes Midgård efter att skogen röjts undan. Fokuserar man på ”ut-
marken” påträffar man ofta nya kulturlandskap (Holm 2002). Men genom 
att fokusera på den obrukade vildmarken och på personer som verkar 
befinna sig temporärt, omotiverat, i en särskilt ogästvänlig vildmark kan 
möjligtvis personer i en ”utangårdsosition” identifieras. 

Det vi vanligtvis kallar vildmarken, dvs. socken- och häradsallmännin-
garna mellan byarna, vilket inkluderar de större öarna, ianspråktogs i ökad 
grad under sen vikingatid och tidig medeltid (Holm et al. 2005). Vi kan 
spåra en kraftig expansion av allt från fäbodar (Sindbæk 2011), tjärpro-
duktion (Hennius 2012), järnbearbetning (Skyllberg & Anuns 2003) till 
fiske (t.ex. Perdikaris & McGovern 2008, 2009, Perdikaris et al. 2007, Perdi-
karis 2012). Hela den norröna sfären ser ett ökat utmarksbruk framförallt 
med mer eller mindre temporär bebyggelse (t.ex. Matras et al. 2003, Lucas 
2008, Ahola 2011). Vissa anläggningar hade en begränsad livslängd på 
grund av att de byggde på icke förnyelsebart resursutnyttjande (som t.ex. ett 
malmfält eller myrmalm), medan andra var av karaktären säsongsviste, t.ex. 
fäbodar för sommarbruk. Men även vad som verkar vara enkla fäbodar 
visar upp en komplicerad inre struktur med exempelvis hantverk av olika 
slag (Lucas 2008) och verksamheten där pendlade i takt med olika sam-
hälleliga konjunkturer (Altenberg 2003, Larsson 2009). 
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Tabell 1. Traditionell uppfattning om motsatta egenskaper hos inägor och utmark enligt 
Holm (2002). 

Inägor Utmark 
Agrarnäring Jakt 
Kollektiva sysslor Individuella sysslor 
Civiliserat Vilt 
Bofasthet Mobilitet 
Vänligt Fientligt 
Föfäder Troll och andra farliga väsen 

Något riktigt intressant här är att vidga analysen och inte bara försöka se 
utmarken som en resurs (Anglert & Olsson 2003:17f) utan att även försöka 
förstå dessa platsers brukare, dessa ”människor i marginalen”, inte blott och 
bart i termer av mobilitet och pendling ifrån gårdstunet (som exempelvis  
fiskare eller vallpojke), utan om de har hört till någon specifik yrkeskate-
gori, innehaft någon speciell social position eller kanske tillhört en egen 
”grupp”. På detta sätt kan vi uppmärksamma historiskt glömda grupper, 
som t.ex. svedjefinnar, strandsittare, ”tattare” eller resandefolk (jfr Alten-
berg 2003, Sannerstedt 2011). Vi bör då med arkeologiska spår försöka 
förstå hur och av vilka ödemarken besöktes och i förlängningen alltså med 
utgångspunkt för denna fallstudies syfte undersöka vad som kan tänkas vara 
spår av samhällets avigsida; de fredlösas ödemark, som alltså var de fred-
lösas ”inägor”. Kan vi påträffa platser ”tillverkade” av fredlösa i ödemarken? 
Deras ”Midgård”? 

Vi bör förstås förstå att en person eller grupp kan inneha många roller 
och ingå i olika ekonomiska, sociala, kulturella eller politiska system (Turner 
& Young 2007) beroende på vad man studerar; man kan inte automatiskt 
korrelera exempelvis utmarksekonomi med fattigdom, kulturell marginali-
sering och brist på aktörskap (jfr Anglert & Olsson 2003:17f). En bättre stra-
tegi torde vara att försöka hitta olika aktörer och aktörsroller i marginalen 
eller utmarken och se hur de interagerar med andra aktörsgrupper. Sam-
hället formar ofta en förbluffande koherent helhet. Ingen människa är en ö. 

Här erbjuder öarna en särskild möjlighet eftersom utmarkens eller öde-
markens gränser har flyttats under historien vilket försvårar vår historiska 
landskapsuppfattning (jfr Lillehammer 2007) men liten eller ingen exploa-
tering har skett på de större öarna i skärgårdshaven i undersökningsom-
rådet; deras liminala utmarkskaraktär kvarstår. 
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Fredlöshetens koppling till havet som yttersta utmark 
Att bli dömd fredlös ledde ofta till ett kringflackande liv, då man drevs i 
exil. Många laglösa, fredlösa, tjuvar och illdådare av allehanda slag flydde till 
utmarken för att söka skydd från rättsliga makter eller hämnare från all-
mogen eller andra fredlösa (Coyle 2005:57). Uppenbarligen var en person i 
ett heterarkiskt samhälle, utan egentliga institutioner, oerhört utsatt för 
utanförskap. Förlorade man social rang och nätverkskontext fanns inget 
samhälle utanför det pragmatiskt normativa att verka i. Personen blev en 
kringflackande ensling, baserat på personliga territoriella anspråk eller 
häradstingens dekret, dessutom ofta i exil. Även i den mycket tidiga anglo-
saxiska prosatexten Exeter book, eller Codex Exoniensis (Thorpe 1842), 
daterad till omkring 900-talet, har ett oproportionellt stort inslag av dikter 
eller verser som kretsar kring just denna typ av personlig exil och förlust av 
personliga nätverk. I dikterna ”The Seafarer”, ”The Wanderer” och ”The 
Husband’s Message” framstår exilen som knuten till sjöfärder, vilket är na-
turligt då man i och med exil var tvungen att lämna sina hemländer. I dessa 
poem är det förlusten av socialt stöd, nätverk och beroendeband som är 
grunden i exilen. Marginalisering och hot om våld kunde alltså vid sidan av 
fredlöshet driva bort en person från sitt land och sitt personliga nätverk. I 
dikten ”The Wife’s Lament” skildras hur en kvarlämnad hustru i sin tur 
hamnar i en slags inre exil, placerad i en hydda under ett klipputsprång då 
hon vid sin makes frånvaro inte har något socialt stöd av omkringvarande 
befolkning, i sig en med mannens jämförlig förlust av nätverk. I ”Wulf and 
Eadwacer” skildras exilens koppling till öar; hur ön får stå som metafor för 
isolering, där de åtskilda huvudpersonerna befinner sig på olika öar, ”Wulf 
is on iege, | ic on oþerre” [Wulf är på en ö | jag på en annan], men även 
specifikt att blodtörstiga män huserade på vissa öar. Även i Gesta Danorum 
beskrivs vissa öar som hemvist för våldtäktsmän och missdådare (Friis-
Jensen 2015:359). Vi vet samtidigt att i den kristliga uppbyggelselitteraturen 
kvinnor ofta förvisades till öar vid olika situationer av otrohet och frestelse 
(Larsson 2013:38). 

I det isländska sagamaterialet är exilen ofta istället inre; de fredlösa för-
bjuds att lämna Island men också att inträda i gemenskapen. Poilvez har 
visat hur denna inre exil fungerar främst på ett narrativt plan för att skapa 
diskursiva syndabockar som kollektivet kunde nyttja som ventiler vid svå-
righeter och konflikter i det senvikingatida och tidigmedeltida samhället 
(Poilvez 2011, 2012). Man kan förstås spekulera i om inte det kollektiva 
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även drog nytta av att de till Island bundna fredlösa tog livet av varandra i 
ödemarken och alltså minskade problemen med laglöshet. 

Hur det kunde gå till i praktiken när någon förvisades och gick till sjöss 
framgår av Gulatingslagen 153; ”Nu rennr mannzbane till skips”, översatt 
till ”om en fredlös flyr i en båt, kan vem som helst ostraffat kasta en åra ut 
till honom eller ett öskar eller styråran eller den bakre toften, någon av 
dessa saker, men inget mer. Om han gör mer än så, ger han hjälp åt en fred-
lös och gör sig skyldig till en bot om fyrtio marker” (Larson 1935:129, min 
övers.). Socknens utsättning av missdådare i en båt på havet tillämpades 
tydligen långt in i modern tid på den gamla ”svenskbygden” på Runö (Klein 
1924:160f). 

Ovan nämndes att man i medeltidslagarna betraktade vattnen utanför 
”vård och vaka” som en rättslös utmark och att öar kunde vara kusliga 
platser, utpekade som ”de dödas ö” (Törnqvist 2019). De dödas ö var ibland 
även en hemsökt ö. I Hervarar Saga berättas historien om flickan Hervör, 
som trots varningar reser till den hemsökta ö där hennes bröder och far 
ligger begravda, i syfte att hämta hem sin faders berömda svärd. Adam av 
Bremen berättar om vissa Friser som på en sjöresa lider av fruktansvärd 
kyla och mörker innan de når en okänd ö, omgiven av höga klippor. De går 
iland för att utforska ön och hittar vilande män gömda i underjordiska 
bergrum. Förmodligen skall dessa ses som döda, eftersom inga försök görs 
att stoppa inkräktarna. Vid ingången till grottan finns en fantastisk samling 
skatter, däribland många sällsynta kärl av guld. De tar så mycket de kan, 
och försöker återgå till skeppet, men blir jagade av gigantiska figurer, 
åtföljda av stora hundar, som sliter en i besättningen i bitar. Övriga når 
skeppet i säkerhet, dock utan sitt byte, och jättarna vadar ut till havs, skri-
kande hot efter dem, under det att besättningen seglar iväg (Davidson 
1968:159, 187). En skattjakt och envig med en vattendrake på en okänd ö 
finns även beskriven i De Gesta Danorum. Där är det en viss Fridleif som 
efter en storm hamnar med sina skepp vid en okänd ö där han i en syn får 
berättat för sig att han skall leta efter en skatt och hur han skall bekämpa 
dess väktare (Elton 1905:359f). I samma krönika berättas hur hungriga 
sjömäns stöld av boskap på en ö bestraffas med gudarnas vrede, varpå kap-
tenen blev tvungen att offra män ur besättningen till monstren som vaktade 
boskapen på ön (ibid:517f).  

Detta är alltså ett skoningslöst rum där faror väntar. Tanken på havet 
som utanför samhället, utangårds, har en bred förankring i världens olika 
traditioner. Det har många gånger visats att havet ses som en återvänds-
gränd där man dumpar objekt som inte får återkomma och inte har en plats 
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i människans värld; en farlig plats där öden beseglas, människor försvinner 
och gudar råder (Lindenlauf 2003). Lindenlauf påpekar även analogin 
mellan dumpning och mänsklig exil. Dumpning till havs eller placeringen 
på en ö uttrycker då en separation och isolering, understruket av öarnas 
generella karaktär av isolat, i den mån de är så pass små att de upplevs som 
öar (Jedrusik 2011). 

En uppenbar anledning till havet som gräns-, eller utmark förutom 
horisontens mytologiska lockelser och solens upp- och nedgång i havet är 
förstås havets karghet och otillgänglighet, dess kultur- och naturgeografiska 
liminalitet. Även om öar alltid har brukats av människor skedde en regelrätt 
kolonisation av fast bebyggelse först under främst medeltiden. Innan denna 
period måste man räkna med att kusten och framförallt öarna har varit ut-
markslokaler utanför vård och vaka, relativt rättslösa platser i terra nullius, 
ett s.k. res nullius enligt Hedenstierna (2000:176). Återvänder man till land-
skapslagarna ser man i synnerhet i det norska lagmaterialet att bruket av 
öarna har varit fritt för alla och envar men vissa platser och anläggningar 
kunde mutas in genom referens till lång hävd och tradition, alltså en 
sedvanerätt. Marken knöts då inte fullt ut med ägaranspråk till någon gård 
eller ägare förrän godsbildningen under i huvudsak 1200-talet. I vissa fall 
uppstod konflikter kring rätten att bruka dessa utmarkslokaler. Följande 
utdrag ur Heimskringla (kap. 140) illustrerar en sådan dispyt om ett utskär: 

Det ligger därute emot havet ett utskär, där man kan jaga både säl och fågel 
samt taga ägg och fisk. Detta hade sedan gammalt hört till den gård som 
Grankel ägde. Hårek från Thjotta gjorde emellertid anspråk därpå, och det 
hade kommit dithän, att han i några år hade haft all nyttan av skäret. Men 
Åsmund och hans fader syntes nu ha konungens stöd för att få ut sin rätt. 
Fader och son foro båda om våren till Hårek, sade honom konung Olavs ord 
och visade hans igenkänningstecken, att Hårek skulle avstå ifrån sitt krav på 
skäret. Hårek svarade ovänligt på detta och förebrådde Åsmund, att han for 
till konungen med sådant och annat förtal. »Jag har all rätt på min sida», 
sade han; »du borde förstå att hålla måtta, Åsmund, även om du tycker dig 
vara en stor man, därför att du har konungens stöd. Det kan du också 
behöva, om det skall gå an för dig att dräpa hövdingar utan att betala böter 
därför och råna oss, som förr tycktes kunna hålla på vår rätt, även om vi 
hade att göra med jämborna män – och det är nu mycket långt ifrån, att ni 
är mina jämlikar i börd.» Åsmund svarade: »Det få inga röna av dig, Hårek, 
att du har ättstora fränder och överlägsen makt; många sitta med kränkt rätt 
för dig, men nu är det dock rimligast, Hårek, att du vänder dig annorstädes 
än mot oss, då du skall bedriva dina orättrådigheter eller handla så olagligt 
som detta är.» Därefter skildes de. 
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Hårek sände ut tio eller tolv av sina huskarlar med en stor roddbåt. De for 
till skäret och tog där fångst av alla slag och lastade båten. Men när de voro 
färdiga att fara därifrån, kom Åsmund Grankelsson över dem med trettio 
män och uppmanade dem att lämna ifrån sig hela fångsten. Håreks hus-
karlar voro tämligen sena att svara härpå; då överföllo Åsmund och hans 
män dem, och man märkte nu skillnaden i antal. Av Håreks huskarlar blev 
några slagna, andra sårade, andra åter kastade i havet; hela fångsten blev 
buren bort från skeppet, och Åsmund och hans män tog den med sig. Hå-
reks huskarlar kom hem med så förrättat ärende och berättade för Hårek om 
sin färd. Han svarade: »Märkliga synas alla nya händelser vara; detta, har 
aldrig förr hänt, att mina män blivit slagna.» Därmed blev det tyst med den 
saken; Hårek talade icke ett ord därom och var vid mycket gott lynne. 
Om våren lät Hårek utrusta en snäcka med tjugo roddarbänkar och be-
mannade den med sina huskarlar. Det skeppet var mycket väl försett både 
med män och all utrustning. Hårek for om våren i leding. Då han träffade 
konung Olav, var också Åsmund Grankelsson där hos honom. Konungen 
ordnade ett möte mellan Åsmund och Hårek och förlikte dem; saken över-
lämnades åt konungens dom. Sedan lät Åsmund föra fram vittnesmål om att 
Grankel hade ägt skäret. Därefter dömde konungen. Sakens utgång blev nu 
olika för parterna: Håreks huskarlar fick inga böter, och skäret tilldömdes 
Grankel. Hårek förklarade, att det inte var någon skam för honom att låta sig 
nöja med konungens dom, hur den saken än blev ordnad sedan (Sturlasson 
1922:303ff). 

Ett helt motsvarande förhållande gällde långt in i modern tid på Runö. Här 
upprättades listor på vilka öar som de olika hemmanen av hävd gjorde 
anspråk på och till vilka de lade sina fiskelägen och jaktstationer. Trots detta 
hade byarätten att hantera ”den, som vill i hemlighet och med list söka 
åtkomma den andras fiskeläger för sälskytte…” (Klein 1924:272ff). Här i 
terra nullius skapades rätten pragmatiskt, lokalt och gemensamt. 

Det finns även arkeologiska indikatorer på att landskapet i kustzonen 
delades upp mellan inne och ute, hävdat och vilt, i slutet av vikingatid och 
tidig medeltid. I synnerhet i Södermanlands skärgårdar finns enligt tidigare 
diskussioner pålspärrar och platsnamn som tyder på att farledsspärrar har 
funnits på flera ställen, vilka effektivt avgärdade fjärdarna och passagen in 
till centralbygderna. Dessa spärrar är i området daterade till främst 1100-
talet (Törnqvist 2019). Den precisa användningen av och organisationen 
bakom uppbyggnaden av dessa är oklar, men oavsett om de konstruerats av 
en samlad bondebefolkning eller en inflytelserik godsägare talar de ändå för 
att det närmast bygderna existerat ett lagrum som inte nått ända ut i kusten. 
Pålspärrar och vårdkasar kan nog gemensamt betraktas som en grov gräns 
för den hävdade marken (se figur 15). 
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Det finns alltså både idéhistoriska, rättsliga, estetiska (fenomenologiska, 
semiotiska) och samhälleligt pragmatiska kopplingar mellan skärgårdsön 
och ett olagligt res nullius. Nedan exemplifieras detta med litterära källor 
och ön som tillhåll för rättsliga och sociala avvikare utvecklas, varefter bil-
den prövas mot arkeologisk empiri. 

Litterära källor om olaglighet och konflikter vid vatten 

Piratverksamhet 

Utanför vård och vaka rådde alltså stor osäkerhet. Främlingen var rättslös 
och dennes egendom herrelös enligt germansk rätt (Jansson 1965:541f). 
Personer på och bortom havet blev därmed fritt villebråd. Vi vet exempelvis 
från olika källor att de norröna vikingarna gjorde omkringliggande folk 
tributpliktiga (Brink 2007, Storli 2007), inklusive kustsamerna som verkade 
på vad som ovan har beskrivits som tomtningslokaler. Det står inte helt 
klart att skatteindrivningen där gick helt fredligt till utan indrivning, fiske, 
jakt och plundring verkar ha skett sida vid sida (Shafer 2009:221). Välkänd, 
förstås, är Rimberts skildring av aposteln Ansgars vedermödor i samband 
med hans missionsresa till Birka då hans konvoj blev överfallen av pirater 
och hans medförda samling gåvor och böcker blev beslagtagen (Robinson 
1921:kap. 10). Medan extern piratverksamhet verkar ha varit en vikingatida 
affärsidé belades den som bedrev piratverksamhet inom det norröna sam-
hället enligt Frostatingslagen med fredlöshet (Larson 1935:290f). 

Ofta gjorde sjökrig under medeltiden vattnen omkring Nordens kuster 
osäkra för de sjöfarande. Inte sällan fanns mäktiga män invid de farleder 
som skeppen följde, som hänsynslöst, med eller utan förevändning av rätt, 
satte sig i besittning av köpmännens skepp och varor. Ofta svärmade sjö-
rövare kring på Öster- och Västersjön, plundrade och gjorde kustzonen till 
ett osäkert rum (Hildebrand 1983[1879]-a:605). Redan i Birger jarls privi-
legiebrev för Lübeckarna (år 1252) talas om ”sjörövare, som rubbat fredliga 
överenskommelser”. Ofta var det dock städerna själva, eller Hansan, som 
stod för sjöröveriet, då de sanktionerade kapare att rikta sina attacker mot 
någon konkurrent. Kampen mot sjöröveriet fördes ibland i olika allianser. 
Sjörövarna, ofta understödda av olika slottsherrar, organiserade sig också 
ibland i federationer. 

Även regenter runt Östersjön utfärdade kaparbrev med vilka kaparna 
under kungens beskydd kunde plundra fiendens handelsflotta. Ibland nytt-
jades sådana sjöfarare, av brokig härkomst där ibland även bönder och 
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hantverkare ingick, för fredliga logistiska ändamål, t.ex. vitaliebröderna som 
var städslade att undsätta det belägrade Stockholm med livsmedel. Gränsen 
mellan sjörövare och befraktare var flytande. I Stockholms skärgård började 
år 1392 vitaliebröderna sina attacker. Där erövrade de ett skepp i vilket 
biskop Tord från Strängnäs med stort följe skulle färdas till Danmark. Fån-
garna fördes till Stockholm och kastades i fängelse. Bergen brändes. Fisk-
marknaden i Skanör plundrades, liksom den livländska kusten. Handeln 
påverkades så att skepp efter detta reste i konvoj med beväpnad eskort. 
Hansastäderna förbjöd färderna till de skånska fiskmarknaderna under tre 
år. Efter detta utökade vitaliebröderna sin maktsfär och intog hela städer, så 
som Åbo och Viborg. Gotland togs i formlig besittning. Även efter vitalie-
brödernas nedgång på 1430-talet fortsatte kaperiet, i synnerhet som en följd 
av rivalitet på hög nivå mellan olika kungar och städer. Sjöröveriet förekom 
mer allmänt ända till medeltidens slut (Hildebrand 1983[1879]-b:609ff). 

Kaperierna fortsatte även efter medeltiden. Ett talade exempel är Per 
Brahes på 1580-talet konstaterande att det trots att det egentligen är under 
en adelsmans värdighet att bedriva handel och köpenskap är det ”wärre, och 
både för Gudh och Menniskior fast oförswarligare, att ware uthe på Frij-
byte, röfwa, och taga ifrå andre oförskyldt […] som doch likwäl skeer 
myckit” (Brahe 1677:58). Att rikets främsta personer även själva kunde vara 
utsatta för kapare i skärgården framgår av biskop Hans Brasks latinska 
korrespondens, i vilken han nämner att han hellre stannar hemma än far 
sjövägen till en riksdag i Strängnäs, eftersom han saknar nödvändiga kano-
ner och Sören Norrby lurar i Tjusts skärgård (Roll 1973:53ff). I huvudsak 
var det dock svenska flottan som bedrev kaperier i mycket stor utsträckning 
i Östersjön under 1500-talet (Sandahl 2001). 

Sjöröveriet har följt generella konjunkturer och politiska förvecklingar. 
En studie av det medeltida sjöröveriet i Engelska kanalen under senmedel-
tiden har påvisat toppar under 1340-, 1390-, 1440-, och 1450-talen. Antalet 
pirater i detta område uppskattas till omkring 1 000, på 100 skepp, i början 
av 1600-talet (Starkey 2011). Nedan skall visas att de stundom talrika pira-
terna ibland kan förknippas med öar i skärgården. 

Piraträder, konflikter och hyddläger på öar 

Det finns flera exempel på piratverksamhet förlagd till öar i norröna texter. 
I kapitel 30 i Njáls saga drar sagans hjältar, Gunnarr och Kolskeggr, kring 
Danmarks och Smålands kuster och plundrar. Påföljande sommar far de till 
nordvästra Estland och stannar vid en udde på ön Eysýsla (Saaremaa). På 
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ön möter de en man som heter Tofi. Enligt Tofi lurar vissa fartyg på den 
andra sidan av udden. Gunnarr och Kolskeggr kämpar mot vikingarna och 
segrar. Efter detta leder Tofi dem till en skatt gömd på ön. Intressant nog 
påträffades år 2008 på stranden vid Salme, Saaremaa, två vendeltida 
massgravar i form av nordiska skepp i vilket obrända lik och föremål, fram-
förallt vapen, hade placerats (Konsa et al. 2009, Allmäea et al. 2011). Frågan 
är om skeppsgraven, som saknade gravkulle och låg direkt i sanden, kan 
tolkas som annat än resterna efter en strandbunden attack av nordbor, i 
synnerhet då minst sex skelett uppvisar skador från hugg- eller stickvapen. 

I De Gesta Danorum omnämns hur den danske kung Halvdan över-
vintrade med hela sin här någonstans i Kalmarsund. Ett gäng stråtrövare 
attackerade även enligt samma urkund skepp som låg vid ön Samsö. Adam 
av Bremen ger ett antal exempel på att öar och skär, i hans exempel i södra 
Östersjön, har varit tillhåll för pirater. Noteras skall att Adam kallar sjö-
rövarna för wikingar eller ascomän. Dessa vikingar var skattskyldiga den 
danske kungen på det att de ägde rätt att plundra skepp i Östersjön (Adam 
av Bremen 1718), dvs. de hade en klassisk kaparroll. Adams porträttering av 
sjörövare på de Vendiska öarna är nog symtomatisk för det förrättsliga 
sjörummet; främmande sjöfarare var konstant mer eller mindre fritt ville-
bråd. Någon sjörätt existerade inte för dessa. 

Även Öckeröarna omnämns som en plats där handelsskepp plundras av 
vikingar och där en viking, Gauti Tófason, tog fyra handelsskepp men led 
skeppsbrott utanför Læsø när han jagade ett femte handelsskepp. Gautis 
kompanjoner, vilka väntade på honom vid Öckeröarna, blev där attackerade 
och dödade av några danskar (Óláfs saga Helga i Heimskringla, kapitel 94). 
Det bör anmärkas här att Öckeröarna har omfattande komplex med 
tomtningar. 

I Egil Skallagrimsson saga (kapitel 40) och Bjarnar saga (kapitel 7) fram-
går att Brännöarna var populära tillhåll för pirater (vikingar) eftersom han-
delsskepp drog mellan öarna i mängd. Det intressanta här är att även dessa 
öar är rika på tomtningar. På Brännö kunde enligt Heimskringla och 
Laxdala saga vikvärjar (bohuslänningar), halladsfarare och västgötar mötas 
för handel och diplomati. Var tredje sommar skulle hövdingarna mötas här 
och avgöra de mål, över vilka det tillkom konungarna att döma. I berät-
telsens persongalleri märks islänningen Höskuld Dalakullson, som träffade 
”många vänner som levde i Danmark”, samt en man i kostbara kläder med 
en gärdsk (rysk) hatt på huvudet som hette Gille från Gårdarike, vilken 
bakom ett förhänge hade tolv kvinnor, av vilka Höskuld köpte en, som 
sedermera befanns vara en bortrövad konungadotter från Irland (Hilde-
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brand 1983[1879]-a:323). Marknaden innehöll alltså även enligt sagan ett 
inslag av slavhandel. Slavar har uppenbarligen hysts på flera öar, t.ex. Dal-
key Island utanför Dublin, för ”lagerhållning” eller avsalu (Brink 2012:79, 
Dún Laoghaire-Rathdown County Council 2013:23). Den sistnämnda ön 
framhålls av Doyle (1998) som en gateway community, en sluss eller ett 
merkantilt annex till någon centralpunkt i inlandet. 

Det finns fler tecken på multikulturella maritima knutpunkter med 
piratverksamhet i fokus. De enligt legenderna på ön Wollin stationerade 
Jómsvikingarna kan nog ses som ett maritimt brödraskap eller nätverk i en 
tid dominerad av heterarkier, då sjörätt i synnerhet för främlingar saknades 
och piratverksamhet var brödfödan. Intressant är att deras tillhåll Jómsborg 
framstår som en befästning med blandad etnicitet, med inslag både från de 
nordiska länderna och från vendiskt håll (Wyatt 2009:95ff). Jómsvikingarna 
finns beskrivna i flera verk, i synnerhet i Knýtlingasagan, Styrbjarnar þáttr 
Svíakappa, Eyrbyggja saga men även i Saxo Gramatticus Gesta Danorum. 
Mötesplatser på öar så som Brännöarna, Dalkey Island och Jómsborg har 
alltså enligt det skriftliga materialet haft en multietnisk, multifunktionell 
samhällsroll med inslag av våld, tvång, exil och fångenskap. Är det då en 
slump att just Brännöarna är en av Skandinaviens rikaste med avseende på 
vikingatida och medeltida bebyggelse – tomtningar? 

Vaktposter förekommer förstås i många kontexter på öar under vikinga-
tiden. I första kvädet om Helge Hundingsbane pekas Sinfjätle ut som sund-
vaktare (sundvǫrðr) som är satt att ”ord byta med borna ädlingar” (Heder-
ström 1919:10f), vilket enligt tidigare diskussioner (Törnqvist 2019) kanske 
kan tolkas som någon slags emissarie, ledsagare eller lots. Här påminner 
även Wessén om hamnvakt, festarvǫrðr och strandvakt (Wessén 1927). 
Flera av attackerna mot Engelska domäner utgick från basläger vid kusten 
eller på någon ö där vikingarna ofta övervintrade (t.ex. Hinds 2010:28). Lång 
väntan på rätt vind och stundande strider också mellan vikingar i skär-
gårdarna beskrivs även i Heimskringla, Olav den Heliges saga, kapitel 66. Hur 
ett vikingatida basläger såg ut är okänt men man kan förmoda att dess tält-
läger avsatt lämningar som påminner om vissa typer av tomtningsgrunder. 

Maritima attacker och tältläger eller gömslen på öar eller vid vatten hör 
ofta ihop, ibland med fiske som syssla. I Gisle surssons saga förekommer 
tältläger på stranden (kapitel 4). Tältläger på öar förekommer även i Jóms-
vikingarnas saga (kapitel 4), i kapitel 8 ligger tälten på just stranden. För-
utom militära tältläger finns uppgifter om bodar som gömslen vid vatten. I 
Hrólfs saga kraka talas om en fattig fiskares gömsle (del 1 kapitel 1). Grim 
Helgasson, som i Sagan om Gudrun gjordes fredlös efter ett dråp, strök som 
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”skoggångsman” omkring på fjällen. Han påträffade en fiskare invid en 
reslig hydda vid fiskevattensjöarna (kapitel 33). Den fredlöse Grettir i 
Grettirs saga drog sig tillbaka till ödemarken och byggde en hydda invid 
vilken han fiskade med nät (kapitel 55). Efter att Grettir hade lämnat sin 
hydda flyttade en ny fredlös in i denna stuga (kapitel 62). Grim, som han 
hette, ägnade sig också åt fiske. 

I ett avsnitt av Grágás som behandlar hur man skall hantera dråp före-
kommer många klausuler för att på Island bestraffa våldsräder. Dessa 
refererar till band med män som gömmer sig på öar, i grottor, på befästa 
platser eller skepp (Wyatt 2009:100). I Gunnarrs saga keldugnúpsfífls (kapi-
tel 14) läser vi att räder äger rum någonstans i Östersjön. En dag når 
Gunnarr och hans män en ö, vars namn inte anges. Sagan låter veta att 
männen deltar i en strid mot vissa andra vikingar som också är stationerade 
vid ön, och att de tog en hel del byte. I kapitel 4 av Olafs saga Tryggvasonar 
är Ástríðr och hennes lille son på flykt från den mäktiga drottning Gunn-
hilðr. De får råd att gömma sig på en liten ö mitt i sjön Mjôrs. I kapitel 3 av 
islänningatåten Þormóðar þáttur sker en hänvisning till en viss ö såsom en 
replipunkt, ankringsplats eller vaktstation för skepp (Þórólfsson & Jónsson 
1943:284). Envig mellan kämpar på små öar (”holmgång”) är speciellt be-
skrivna i Gulatingslagen och accepterades tydligen som en laglig duell 
(Larson 1935:149). I Kormáks saga och Gisle Surssons saga omnämns hur 
öar används för envig på liv och död mellan kämpar, bland annat i envigen 
mellan Thorkel och Skeggi på ön Saxa (kapitel 3) och Saxo har dussinet 
exempel på holmgång i sin Gesta Danorum. 

I Kalevala, där hjältarna påfallande ofta är maritimt bundna och ägnar 
sig åt fiske och seglation, används öar vid flera tillfällen som tillflyktsorter, 
där gömslena ibland benämns som små hyddor i skogarna på öarna (t.ex. 
Crawford 1888:Runa XXIX). Det intressanta här är även att öarna utanför 
överhetens kontroll, där man kunde gömma sig fritt, kontrasterades mot 
öar där marken stod under någons kontroll och där inget gömställe fanns. 
Precis som i Exeter book är enkla boningar under klipputsprång ett 
gömställe, i Kalevala är det till skillnad från dikten ”Wulf and Eadwacer” i 
Exeter Book inte hjältens hustru utan hans (Lemminkäinens) mor som 
trycker där i mörkret, gråtande:  

To a dense and hidden glenwood, 
 In the middle of the island; 
 Found therein a sheltered cabin, 
 Found a small and darksome dwelling 
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 Built between the rocky ledges, 
 In the midst of triple pine-trees; 
 And within he spied his mother, 
 Found his gray-haired mother weeping (Crawford 1888:Runa XXIX). 

I historierna om hjälten Kaukomieli är det explicit kobbar i den yttre skär-
gården som avses som tillflyktsorter; ”to the island out at sea / the land 
without trees”, ”to an island in the open water / to a treeless islet” (Ahola 
2014:57, 68). Tankarna går här förstås till de svenska skärgårdarnas öar med 
antingen medeltida jordnatur (frälsegårdar/-torpare, mellanskärgård; kon-
trollerat rum) som kontrast till öar med tomtningar (mellan-ytterskärgård; 
okontrollerat rum). 

Olaglig handel och undangömda lokaler 

Vi har i viss mån tidigare sett (Törnqvist 2019) hur småskalig handel be-
drivits i skärgårdarna, ofta med fiskeplatser och vad som synes vara tomt-
ningslokaler som bas. Olovlig handel var ett allvarligt brott och handel med 
fredlösa en variant av detta. I Grágas finns således en speciell klausul för 
straffsatsen för handel med fredlösa (Larson 1935:123); uppenbarligen var 
det ett problem att vissa försökte understödja den fredlöse eller slå mynt av 
dennes olagliga verksamhet (förslagsvis piratverksamhet, plundring, jakt 
eller fiske). Hur öppet den olagliga handeln med bönderna i skärgårdarna 
skedde är förstås inte känt. Men att en byteshandel med fredlösa och lagring 
av olaga gods, inklusive vrakgods, måste ha företagits på avsides, enskilda 
platser ges av de normativa lagarnas förbud mot sådana verksamheter. För 
fler exempel på skärgårdarnas olagliga handel och handelsplatser, ”vilda 
läger” (Törnqvist 2019). 

Särskilt vrakgods och gömmor för vrakgods har varit ett återkommande 
tema för rättsliga tvister. Under tiden för Södermannalagens nedtecknande 
delades vrakgodset mellan kungen och upphittaren (Holmbäck & Wessén 
1940:208). När någon etablerade en bosättning vid havet erhölls rätt till 
”förstrand och vrak”. Vid några tillfällen tilldelade kungen privilegier till 
t.ex. Hansan och stadens borgare vad gällde rätten till vid stranden bärgat 
gods (Frankot 2004:124, Larson 1935, Jansson 1965:541f). Kungens repre-
sentanter och ämbetsmän kunde ibland utses att hjälpa till vid bärgning 
eller beslagtagning av icke av ägaren bärgat och ianspråktaget gods (Hilde-
brand 1983[1879]-b:600f). Det oklara lagrummet på öar och längs kusten 
var dock länge en källa till dispyter vad gäller rätten att bärga vrakgods 
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(Melikan 2007). Innan strandfogdarna och utridarna tillsattes under om-
kring 1600- och 1700-talen bråkade kyrkan (Schalling 1938:119), köpmän-
nen och bönderna om rätten till bärgning. Många är de ofta färgrika folk-
livsskildringarna av konflikter och rättsprocesser i samband med olovligt 
bärgat vrakgods (t.ex. Fylkinger 2007, se även Jansson 1965:541f, Rönnby 
2004:128, Matz 1975:120ff). Ibland förekom aktiv piratverksamhet med 
avsikt att lura skepp i kvav och sedan plundra dem (Miller 2003:138, Matz 
1975:120f). En tidstypisk skildring ger ingen mindre än Birgitta Magnus-
dotter, sedermera känd som Heliga Birgitta, när hon 1346, trots att kung 
Magnus redan givit Lübeckarna privilegier till vrakgods, hävdar att ”särskilt 
det gamla bruket att när skepp på grund av storm förlisa vid hans rikes 
stränder, skeppens och handelsvarornas ägare plundras på det gods som 
flyter i land […] må konungen avskaffa denna sedvänja […]” (Nordberg 
1995:278f). 

Kan tomtningarna, i synnerhet de undangömda, enskilda lokalerna i ett 
geografiskt och rättsligt vakuum, förknippas med olaglig handel, bytes-
handel med fredlösa eller som gömslen för gods, ilandflutet eller på annat 
sätt till skäret kommet? Faktum är att långt in i modern tid har faktiskt 
tomtningar använts av markägarna i Blekinge skärgård för att hysa insamlat 
vrakgods som flutit i land på öarna (Nilsson 2013). 

En sammanfattande bild av öbruk och olaglighet 

Havet har alltid varit en domän där den manlige vikingen, fribytaren, 
äventyraren och örlogshjälten har förverkligat sig själv, om än under stora 
faror och ofta i osäker exil. Betraktar vi hur bruket av öar har illustrerats i 
norröna källor märker vi att man sammantaget ser en funktion hos dessa 
öar där man finner skydd, förbereder attacker eller där man etablerar sig för 
att ägna sig åt lukrativa näringar. I den laglöshet som präglar utmarkens 
allmänning sker hävd av rätt till öar genom referens till historien och histo-
riska anspråk enligt sedvanerätt; och om det inte fungerar hemfaller man åt 
stridigheter om de ekonomiska medel som står på spel. Öarna var även 
skådeplatser för olika militära och rättsliga uppgörelser. 

Det finns alltså både krigiska, defensiva, ekonomiska, och diplomatiska 
händelser förknippade med öar i litteraturen (se även Zilmer 2006:259ff). 
Ovan påvisas att det i källorna går att teckna en bild av dels den passive 
fredlöse där öar, tillflykt, fiske, män, hyddor och ödemark kan kopplas 
samman, dels en bild av den aktive fredlöse där piratverksamhet, krigståg, 
tältläger, envig och överfall kan associeras med öar och havet. Nära till 
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hands är förstås att associera dessa verksamheter med öarnas position utan-
för kontroll, lag, rätt, skydd och hävd. Härtill bör olaglig handel och kon-
flikter kring vrakgods nämnas. 

Det torde alltså stå klart att det ute i det oreglerade terra nullius fanns 
olaglig eller konfliktfylld verksamhet både i form av kaperi och överfall, 
handel, jakt och fiske men även insamling av strandat vrakgods. En passiv 
funktion som skydd för eftersökta ibland i samband med exil märks även. 
All denna verksamhet måste ha avsatt spår och haft sina ”platser”. Var det 
så att ett rättslöst rum lätt drog till sig fredlösa som drev laglös verksamhet, 
eller personer som avsåg att undgå rättvisa eller fly från orättvisa? Bland 
annat sagamaterialet samt en stor mängd anglosaxisk poesi vill i alla fall 
göra detta troligt, liksom Huvudskärsstadgans klausul som förbjuder 
”drefwekarlar, löpare, eller någen som j vppenbart rychte kommen är, fred-
lössa eller någen som vppenbara gerningar giort hafwer” att besöka skär-
gårdens öar (Klemming 1856:297). Vi har även klausuler i landskapslagarna 
som låter oss förstå de yttre öarnas rättslösa rum. 

Vid betraktande av öbruk eller fornlämningar på öar, t.ex. tomtnings-
lokaler, ska man enligt det ovan anförda inte på förhand peka ut där före-
kommande husgrunder som rester av fiskarstugor eller lokaler som över-
givna fiskelägen. I skärgårdarna och längs kusterna har tilldragit sig många 
händelser, däribland olagliga eller våldsamma, ibland som skydd mot sådan 
verksamhet, där havet bara har varit den fysiska inramningen. Händelserna 
på platserna måste avkodas plats för plats. 

Aktörerna: Fredlösa på öar och vid kusten, i skog och skärgård 

Det finns förstås många verkliga förebilder bakom legendernas laglösa och 
fredlösa. Ofta var de dugliga män i samhällets övre strata som av någon an-
ledning kommit på kant med den styrande makten och fallit tillbaka på 
röveri och piratverksamhet av olika slag (Seal 2011). Vad som i verkligheten 
har varit en samhällelig och juridisk återvändsgränd har av flera orsaker 
lyfts in i mytbildning och i vissa fall, som i legenderna om Robin Hood, an-
tagit arketypiska proportioner där det är svårt eller omöjligt att skilja det 
enskilda historiska från det gemensamma mytologiska. 

Ofta skapade de medeltida fredlösa paramilitära band och ägnade sig åt 
ganska storskaliga skärmytslingar med den rådande makten. Beroende på 
dels den centraleuropeiska politiska situationen under medeltid och det 
överregionala krigets geografi blev även de fredlösas rövarband ofta mari-
timt burna. Som sådana är det kanske på sin plats att jämföra dessa med 
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Adam av Bremens wikingar eller ascomän, en förelöpare till de medeltida 
kaparna, av vilka de förra alltså drog runt i södra Östersjön bland öarna 
under överinseende av den danske kungen, analogt med den senare grup-
pen som härjade ända in i modern tid. 

Många kända fredlösa som i den folkliga historien har lyfts fram som 
dissidenter och hjältar har via havet använt öar som utgångspunkt för sina 
fredlösa aktiviteter. Här har uppenbart kusten som gränszon och ön som 
isolat varit viktig. I Abingdon Chronicle framgår exempelvis att engelsmän 
från alla samhällsklasser efter den normandiska erövringen drog runt i 
skogarna och på öarna och plundrade dem som kom i deras väg (Wyatt 
2009:107). Flertalet engelska fredlösa som tillhör tiden före högmedeltiden 
uppvisar en gemensam karaktär av att vara framstående dissidenter i en 
heterarkisk kontext. Gränsen mellan fredlösa, upprorsmän och pirater är 
förstås omöjlig att dra när det gäller de paramilitära fredlösa som stundom 
opererade inom lagen och med överhetens sanktionering, stundom tvärs lag 
och rätt, beroende på hur dessa formulerades (jfr Starkey 2011:128ff för 
piratverksamhet). Hereward Wake (även känd som Hereward Fredlös, ca 
1035–1072) var en ledare för lokalt motstånd mot den normandiska eröv-
ringen av England. Då han ledde upproret mot Normanderna var Herewards 
bas på ön Isle of Ely, och enligt legenden drog han runt i marskländerna The 
Fens i North Cambridgeshire, South Lincolnshire och West Norfolk, och 
ledde folkligt motstånd mot Vilhelm Erövraren (Wyatt 2009:313f). 

Under perioden 1143–1144 var den högt uppsatte Earl Geoffrey själv en 
rebell och en bandit i marskländerna, med ön Isle of Ely och Ramsey Abbey 
som sina högkvarter. Munken Eustace blev en pirat i Engelska kanalen och 
Doverkanalen, både för sina egna syften och som en legosoldat i Frankrike 
och England. Kung John av England använde honom till och från mellan 
1205 och 1212 mot Filip II av Frankrike. Biografin hävdar att kung John gav 
honom befälet över trettio fartyg i början av detta uppdrag. Denna syssel-
sättning som omfattade Eustace och hans bröder inbegrep att plundra Nor-
mandies kust och att anlägga baser på Kanalöarna. Han intog ön Sark år 
1205. När Eustace plundrade engelska kustnära byar gjorde kung John 
honom för en tid fredlös, men snart därefter utfärdades en amnesti för att 
John behövde hans tjänster. 

Att även en skandinavisk framstående marin krigare faktiskt kunde vara 
fredlös, enligt samma modell som de kontinentala karaktärerna ovan, fram-
går i Njals saga (kap. 5) där Atle, son av Arnvid Jarl från Östergötland, ”var 
en stor viking. Med sina åtta skepp låg han ute i Mälaren. Hans fader hade 
förhållit konung Håkon Adelstens fostre skatterna av Jämtland och därifrån 



RÖSTER FRÅN INGENMANSLAND 

 250 

flydde far och son till Göta land. Atle styrde med sin flotta ur Mälaren 
genom Stocksund och så söder ut till Danmark. Nu låg han i Öresund. Han 
var av både svea- och danakonung lyst fredlös för de rån och dråp, han övat 
i bägge rikena” (Bååth 1879:9). Den mest berömda av alla fredlösa och 
bannlysta nordbor under vikingatid måste ändå Erik Röde vara, som upp-
täckte Grönland i sin exil. I det svenska runstensmaterialet finns två stenar 
som benämner stenens resare som útlagi, ”fredlös” (Vg 62, Sml 103). I sig är 
det en lite märklig situation om en persona non grata reser en sten som 
kan/skall beses offentligt. Kanske rör det sig om personer som har återfått 
sin frihet och har kvar ett tidigare epitet. Kanske är det personer som i kraft 
av sin makt och mod koketterar med sin fredlöshet. 

Förflyttar vi oss fram några sekel finner vi hos Olaus Magnus flera re-
ferenser till sjörövare. Exempelvis berättas en episod om Ole den Raske som 
dödar tolv rövare på en ”liten ö”. Även om hans dåd var oerhört överdrivna 
och hör sagan till (han ska t.ex. ha dödat sjuttio sjökonungar) är inte jakten 
på rövare i sig orimlig. Detta ska ha varit på kung Rings tid, eller 900-talet, 
enligt Adam av Bremen, vilken Olaus Magnus refererar till (Olaus Magnus 
1909: bok 5 kap. 12). Kopplingen till sjörövare görs även i bok 11 kap. 8 där 
Olaus Magnus berättar om hur Karelerna och Ryssarna ägnade sig åt sjö-
röveri med utmarken som bas, där de kunde gömma sina båtar. Här anges 
bergsklyftor och jordhålor som en sista tillflykt för av befolkningen upp-
spårade sjörövare. Han refererar även till Saxo, 5:e boken, när han berättar 
hur sjöfarare stundom rövade boskap längs kusten för att stilla sin hunger, 
något som påminner om händelser i Harðar saga ok Hólmverja (9:39). Olaus 
Magnus jämställer i stort ”stigmän i skogen” med ”sjörövare till havs”.  

Rent allmänt är de ganska fåtaliga folksägnerna om rövare och laglösa i 
Sverige av yngre datum och saknar oftast koppling till havet. De två stora 
medeltida berättelserna gäller förstås Engelbrektupproret och Dackefejden, 
med sina dackegrottor och skyttevärn i skogen (Olin 2010). För Skånes del 
finns en direkt parallell i Friskyttarna, även kallade ”snapphanar”, vilka var 
danska motståndsmän mot svenska intressen under 1600-talet. Denna 
inhomogena grupp bestod av både bönder, fattiga, kriminella och fredlösa 
med även äventyrare som i paramilitära band uppehöll sig i Skånes norra 
skogsbygder (Anglert & Olsson 2003:24). Även snapphanarna verkar ha 
dröjt i jordkulor i skogarna (Grimberg 1922:161). Här är det dock frågan 
om ganska stora folkrörelser, inte några mindre band av fredlösa. I kontrast 
till dessa uppror hade Dackefejden ett påtagligt maritimt inslag. I det para-
militära krig som fördes mellan Dackes folk och kronans knektar var skär-
gården i Tjust ett skådeplats för plundring, kapning av fartyg och ned-
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brända sätesgårdar (Törnqvist 2014:, se även avsnittet ovan om Jöran Gyl-
lenstiernas dilemma). 

De i domböckerna förekommande enskilda skoggångsmännen (t.ex. 
Hyltén-Cavallius 1864-1868b:343ff) har dock inte i någon märkbar grad 
romantiserats i folkminnet. Verklighetens fredlösa var under medeltiden 
istället en salig blandning av förrymda mördare, mot kyrklig dygd syndare 
och förrymda knektar. Dessutom räknades landstrykare samt allehanda 
fattigt och ostyrigt folk in i kategorin skoggångare och gjorde ofta de fred-
lösa sällskap i obygden. Domböckerna anger ställvis att skoggångsmännen 
blev förråade och inte önskade någon nåd eller visade någon ånger. Om en 
skogsman vid namn Per Börgeson i Onsvalehult framgår att han hade dräpt 
två samboende bröder utan att visa den minsta bot eller förlikning. Om Nils 
Rob, en skogsman i Konunga härad, sades att han i över åtta år gått som ett 
vilddjur i skogen, innan och utan gränsen, ”och aldrig tänkte på bättring”. 
En sådan biltogaman eller biltog dråpare blev då till sist en stigman, eller 
skogsman i ordets värsta mening, som levde av rån och rov, och utan annan 
lag än vapnets. Domböckerna anger för sådana personer att de ”stiga till 
skogen”, ”giva sig med allone till skogen”, ”gå skogsman”, eller ”giva sig till 
farligt sällskap” (Hyltén-Cavallius 1864-1868b:343f). 

I skogarna förde de fredlösa ett vilt och kringströvande liv, gick ”såsom 
vilddjur i markerna, såsom vilddjur i skog och skjul, såsom förhärdade vild-
bestar vid skogen, eller de lade sig i kulor i skogen och gjorde för sig eld, 
byggde sig hyttor och riskojor och gjorde för sig eld. Ifrån dessa tillfälliga 
gömslen gick de sedan ut på rov, varvid det låg närmast för hand att ihjäl-
skjuta böndernas småfä och annan boskap, som var släppt på bete uti sko-
garna” (ibid:348). 

Historiskt har även allmogen tidvis tagit sin tillflykt till jordkulor för att 
undkomma pålagor, krigstjänst och liknande (Wieselgren 1843:97) och 
skärgårdsfolket gömde sig även i ytterskärgården i samband med rysshärj-
ningarna (Nyberg 1887:5). Det finns i kyrkböckerna från Runö antecknat 
fall, då livegna bönder från fastlandet som rymmare uppehållit sig på ön, 
liksom ogifta barnaföderskor och andra, som sökte sig undan samhällets 
observation (Klein 1924:329, 395f). Den medeltide utstötte skogsmannen 
eller ”vargmannen” tog även sin tillflykt till öar i Östersjön. På Runö fanns 
en backe som hette Vargkuggabacka. Där bodde en ”Tukkums kepman”, 
kömpan från Tukkum i Estland, som bar vargskinn och ”huserade som en 
varg” tills han blev skjuten till döds. På samma ö bodde i en annan håla två 
rymmare, Kleipen och Kleipska (ibid.). 
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Folkloristiska kopplingar mellan olaglighet och gömslen vid havet 

Kopplingen mellan rövare, grottor och jordkulor intar en framträdande 
position i folkloristiken. Av senare datum märks den lokalt mycket rika 
floran av berättelser kring magiska väsen och rövare vid Skuleberget, Höga 
kusten (Tingbrand 2007a, 2007b). Dessa sagor knyter an till utmarkens ma-
giska egenskaper och flätar ihop historier om rövare, troll och magiska hän-
delser (Westerdahl 1989a) enligt diskussionen om útangarðr ovan. Otvivel-
aktigt är det Skulebergets topografiska signatur och grottans suggestion som 
ligger till grund för mytbildningen. I ett berättarkulturellt sammanhang 
(Kyhlberg 2012:35ff) förstärks egenskaper i terrängen för att bli begripliga. 
Potentialitet blir realitet. Grottan blir rövarkula. 

Från Boråstrakten kommer den medeltida legenden om Gyltas grotta, i 
vilken folkminnet vill placera den förrymda ädlingen Peder Gylta med sin 
älskade Katarina i grottan invid Öresjöns strand. På Gotland florerar berät-
telser om Rövar Liljas grotta på kusten vid Högklint, söder om Visby. 
Efterforskningar har visat att historierna har verklighetsbakgrund och kan 
dateras till 1700-talet (Sandberg 1952). Här påminner både småskaligheten, 
kustmiljön och vistelsen i grottan om de isländska fredlösa. Ungefär sam-
tida med detta är legenderna om Petter Gothberg, arrendator på Gotska 
sandön, och hans förmenta sjöröveri. Det finns bevis för att en länsman från 
Visby våren 1816 hittade nedgrävt vrakgods på ön, och för att Petter Gottberg 
1817 dömdes för vrakplundring, ”rövnad av skeppsvrak”, och fick för det 
brottet sitta av ett 28 dagar långt straff på vatten och bröd. Straffet var sanno-
likt i mildaste laget, åtminstone om man får tro de sägner som tillskrivs Gott-
berg. På sin halta märr red han nämligen enligt legenden nattetid runt 
stränderna med en fackla i handen. Det märkliga ljuset förde nyfikna förbi-
passerande skepp på grund, skepp som Gottberg sedan plundrade utan vi-
dare betänkligheter. Eventuella överlevande sjömän bjöd han in till sin gård 
för att sedan skjuta ner dem genom stugans fönstergluggar (Fylkinger 2007, 
Engström 1923). En berättelse från västkusten anger att ett fredlös under 
första delen av 1800-talet byggde sig en hydda vid Kornsjöns strand. Här 
”reser sig en tvärbrant klippa och under den en halvdöd, mångsekelgammal 
ek. Det var under den eken Lättfot byggde sin lilla hydda med klippan själv 
som bakvägg” (Matz 1975:130). Från 1600-talet berättas vidare att 

… en skogsman, vid namn Åke i Duvemåla, hade med sin älskarinna uti 
djupa skogen, ibland en hop vindfällda träd, dit ingen kunde komma, under 
en stor ek, grävt ett hål i jorden, och sedan byggt under jorden ett långt 
stycke, stort som en vanlig källare, och för denna gjort en dörr. Sedan där 
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byggt en spis av lera och sten, och grävt skorstenen upp igenom jorden, 
komplett med spjäll. Inne hade han säng, bänkar och alla tillbehör, grytor, 
fat och vad han behövde. En bit från jordkulan låg en källa, där han hela 
vintern kunde hämta vatten, så att han sällan om vintern gick ut ur kulan 
efter föda. […] Dessutom klagade grannarna däromkring, att de varje år 
hade förlorat en stor mängd småfä, får, getter och annan boskap. Vid hålan 
påträffades en stor mängd skinn som bevisade hans brott (Hyltén-Cavallius 
1864-1868b:349 med moderniserat språk). 

I det norska och isländska sagamaterialet, som ju är det närmaste vi kom-
mer beskrivningar av enskilda individer och livsomständigheter i det vikin-
gatida nordiska samhället, beskrivs en stor mängd fredlösa eller personer 
som skapar konflikter och våld sinsemellan. Platser vid vilka skärmytslingar 
sker och till vilka våldsverkare tar sin tillflykt nämns påfallande ofta och ger 
en fingervisning om fredlöshetens geografi. Grímr i Laxdæla saga blev fred-
lös när han dömdes för mordet på sonen till en viss Eiðr. Efter detta gömde 
sig Grímr i bergen och sades ha en jättes styrka, troligtvis en effekt av att 
han kunde klara sig helt utanför samhället. Vid fiskevattnet Tvidægra bygg-
de han sig en hydda. Grímr möter i Grettis saga den senare, som för en tid 
bosätter sig i Grímrs hydda. Grettir Ásmundarson porträtteras också som 
en kraftkarl men för vilken, förbannad efter ett nidingsmord, turen vände, 
varpå han under svåra psykologiska plågor blev tvungen att leva i ensamhet 
i utmarken. I Gísla saga Súrssonar berättas om hur Gisle efter att ha dräpt 
sin systers man Þorgrímr blir förklarad fredlös och tvingas till exil i utmar-
ken. Det omtalas hur han tidvis får vara hos sina lojala vänner, tidvis får 
gömma sig i något av de två gömställen han har inrättat åt sig. Dessa göms-
len var mycket enkla, med all sannolikhet motsvarande de fattiga hyddor 
som fredlösa ofta illustreras bo i: 

Gisli stannade en lång tid med Thorkel Ericson och hade nu gått sex år i 
fredlöshet. Efter detta var han en stund vid Geirthjofsfjord hemma hos Aud 
och ibland i ett gömställe som han hade inrättat åt sig norr om floden. Ett 
annat gömsle hade han bland stenarna på klippan söder om huset. Han 
dröjde ibland på ett ställe, ibland det andra (Gisli Saga, kap 8). 

I Grettis saga flyr den fredlöse hjälten tillsammans med sin bror och en slav 
till den ensliga ön Drangey, där de levde i en enkel hydda i flera år. Den 
vindpinade och sjörika heden Arnarvatnsheiði har i sagamaterialet en stark 
association med fredlösa. I Harðar saga ok Hólmverja berättas om hur den 
fredlöse Þorgeirr rymde tillsammans med sex andra till denna hed. Här 
bosatte han sig i en grotta och samlade ett band med fredlösa runt sig. I 
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Landnámabók berättas om en trupp som kallades hellismen (grottmän) som 
troligtvis var fredlösa likt de i Harðar saga (Ahola 2011). I den sistnämnda 
sagan berättas Hörðr bli fredlös efter ett mord i nödvärn på en viss Auðr, 
och efter att ha bränt ner Auðrs gård. Efter detta flyr Hörðr med sin halv-
bror, vännen Geirr och en handfull andra män till en liten ö benämnd 
Geirshólmi. Gruppen överlevde där genom att plundra omgivande bond-
gårdar och stjäla deras boskap. 

Det framgår alltså att fredlösa påfallande ofta antingen ensamma eller i 
mindre grupper söker sig ut i ödemarken eller till någon ö där de bygger 
sina enkla hyddor eller lever i grottor. I något fall ”pendlar” de fredlösa 
mellan någon gård, innehavd av släkt eller vänner, och sina gömställen i 
ödemarken. Gömslen kan ha inrättats ganska nära en gård. 

Berättelser om fredlösa berör även UO. Ett av godsen som disponerat 
fiskeskär i Södermanlands skärgård är Tureholm. I historien kring detta 
gods finns följande uppteckning som föreslår att det funnits rymlingar 
bosatta i jordkulor i skärgården: 

Från tiden för ryssarnes härjningar härstädes, berättas följande: Större an-
talet af den hop, som plundrade och brände Thureholm, skrämdes af några i 
en skogsbacke bräkande getter och bölande oxar och lupo hals öfver hufvud 
undan till båtarne och kommo till de väntande skeppen, men qvarlemnade i 
brådskan två kamrater, som tagit vägen längre ned åt socknen och bränt 
flera af Thureholms ströhemman. Desse gömde sig på de i hafvet långt ut-
skjutande uddarne Kräftudden och Tuna ö och tillbringade i de på den tiden 
täta och ogenomträngliga skogarne i en jordkula ett uselt lif, under fruktan 
för en hård vedergällning, men framkommo slutligen, när minnet af bran-
den hunnit något förblekna, ur skogarne och blefvo af den godsinta all-
mogen mottagna endast med den förundran ett ovanligt djur uppväcker. På 
en udde ligger nu ett hemman med namnet Ryssland, som förmenas hafva 
varit det första af de begge flyktingarne upptagna nybygget (HGSL 1866:32f). 

I Södertörns skärgård finns en regionalt sett ganska stor mängd grottor. 
Åtminstone sju av dessa har folkliga sägner förknippade med sig. Kan det 
ligga något bakom folksägnerna; kan någon av grottorna ha använts för 
temporär vistelse av främmande besökare, främlingar, vilka lokalbefolk-
ningen inte kunde placera eller förstå och därför tillskrev speciell identitet, 
så som kungligheter, rövare och troll? 

Drottninggrottan/Drottningstugan på Nåttarö (RAÄ Utö 89:1) har fått 
sitt namn för att den en gång enligt legenden hyst en drottning. Somliga 
menar att det var en vikingadrottning, andra att det var drottning Kristina. 
Matz & Matz (1979:202ff) berättar att det i själva verket var drottning 
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Kristinas mor, Maria Eleonora, som höll sig gömd här några nätter. Efter 
Gustav II Adolfs död vägrade drottning Maria Eleonora att låta begrava den 
döde konungen. Under två år lät hon varje afton lyfta locket av kistan för att 
kyssa och smeka det skrumpnande liket. Hjärtat hade hon vid balsame-
ringen tagit ut och det bar hon sedan alltid i en gulddosa kring halsen. År 
1640 beslöt hon sig att fly från Sverige. Från Trosa tog hon sig ut till Nåt-
tarö, varifrån det var lätt att embarkera ett södergående fartyg. Änkedrott-
ningen var dock tvungen att söka skydd mot väder och vind i grottan på 
Nåttarö. Den älskade kungens hjärta lär hon ha grävt ned i sanden strax 
utanför grottans mynning innan hon lämnade landet (Söderstam & West-
man 1984:45ff, Tuneld 1827:386). 

Jungfrukammaren på Hartsö (RAÄ Bälinge 111:1) ligger vid en vård-
kaseplats med lotsutkik och båthusgrund. Av vårdkaseplatsen och kummel 
syns inga spår. Från toppen och nedåt i NNV-riktning går i en stig en 
anlagd trappa i de brantaste delarna. Stigen och trappan leder till en båthus-
grund, ca 7 x 5 m (N-S) med öppning mot N. I berget finns en mindre 
grotta kallad jungfrukammaren (FMIS). 

Ingmans kula på Nämdö (RAÄ Nämdö 2:1) är en naturlig grotta, 4 x 4 
m stor och 1,5 m hög. Öppningen är 0,7 m i diameter. Utanför öppningen 
är ett av aska ca 0,5 x 0,5 m stort jordlager. Enligt den folkliga traditionen 
skall en rysk desertör från 1802 års krig ha gömt sig i grottan. Han skall ha 
hetat Ingeman (FMIS). 

Smuggelgrottan vid Utö (RAÄ Utö 101:1). Vid Kroka Gråskär lär enligt 
sägnen en stor båt lastad med kinesiskt porslin ha sjunkit. Där finns också 
en smuggelgrotta i en naturlig försänkning i berget. Mitt på Svartkobben 
ligger en håla som kallas Smuggelgrottan (FMIS). 

Gumskyrkan på Oaxen var en ca tio meter bred och något högre grotta 
belägen i kalkstensklippan vid öns sydöstra del. En tryckt folklig romantisk 
berättelse av sägenkaraktär om grottan tycks ha cirkulerat bland arbetarna 
på Oaxens kalkbruk under 1800-talets senare del. Sägnen handlar om 
oaxenbon Lars Grens illgärning då han och medhjälparen Matts under full 
storm kapar ett holländskt segelfartyg och sätter det på grund vid Revskär 
några distansminuter söder om ön Karta, varefter de mördar kaptenen och 
flera av besättningsmännen. Handlingen sägs ha tilldragit sig någon gång 
under 1600-talets senare hälft. 

Bytet, en stor summa pengar, grävdes ner i Gumskyrkans golv, men 
omsider avslöjas de båda kumpanerna. Den ene undgår enligt sägnen den 
mänskliga rättvisan men drunknar till havs under flykt, medan den andre 
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grips, döms och avrättas offentligt. Grottan förstördes sedermera av kalk-
bruket (Ankarberg 1975:5f). 

Berghuset på Mörkös sydspets är den största glaciala blockgrottan i länet 
och omnämns redan på 1700-talet (Tuneld 1786:5). Så här skriver Carl 
Ulrik Ekström i En beskrivning av Mörkö socken från 1828: 

I taket av hålan hänga några klippstycken, som hota varje ögonblick att ned-
falla och som göra ett rysligt intryck på åskådaren, emedan det matta ljuset, 
vilket avbryter hålans mörker nedskimrar endast emellan dem. På botten 
ligga vid sidorna några flata stenar och en 6 alnar lång häll, vilken tros av 
hålans innevånare varit begagnad istället för sängställen och stolar. Luften är 
mycket fuktig och kvalmig, nästan lik ångan av kokande vatten. Dess utom 
finns inga spår till förskansningar vid detta berg, vilket även varit ett företog 
utan ändamål på ett ställe, som naturen så sorgfälligt befäst. Från dess spets 
är en vidsträckt utsikt åt Östersjön. […] Enligt en sägen bland allmogen, 
skall en kungadotter av okända orsaker i endera av dessa hålor varit inne-
sluten och omkommit. Ej endast detta, utan även bergets belägenhet, gör det 
nästan otvivelaktigt, att vikingar och sjörövare här haft en fristad under sina 
härjningar, där de tryggade för fiender kunna förvara sina rövade skatter och 
med en mindre styrka försvara sina rövade skatter mot de mest allvarsamma 
fientliga anfall (Ekström 1828). 

Innanför ingången finns en enkel eldstad uppförd (Matz & Matz 1979:239f). 
Den mindre grottan som Ekström beskriver från "södra sidan" är idag ej 
återfunnen (Söderstam & Westman 1984:29ff). 

Sitt namn har Fruberget och Frugrottan vid Hammersta fått därigenom 
att en kvinna från Hammersta gömt sig där under den tid då den Helige 
Botvid gick omkring på Södertörn och predikade den nya läran. Frun lät 
döpa sig men det utbröt förföljelser. Hon tog sin tillflykt till grottan, men 
olyckligtvis förde hon med sig husdjur. Hon förråddes genom en tupps 
galande, greps och avrättades med sin familj. Även andra legender förknip-
pas med detta grottkomplex, legender som handlar om troll och bergtag-
ning av boskap (Söderstam & Westman 1984:49ff, Matz & Matz 1979:142f, 
Tuneld 1786:5, Tuneld 1827:397). 

Strax om öster om Rågön i Södermanlands skärgård ligger det lilla 
Rövarskär intill den inre farled som av allt att döma har medeltida anor och 
säkerligen ligger till grund för de platser som räknas upp i KVS (Breide 
2006). Detta Rövarskär finns på den äldsta kända kartan över området, 
sockenkartan Tystberga/Bälinge från 1678 (LMV akt C13:1). Betydelsen av 
detta platsnamn är inte känt men inget talar för att platsnamnet skall vara 
yngre än medeltiden.  
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Ovan har visats att sägner eller speciellt platsnamn kan förknippas med 
samtliga grottor i UO. Sägnerna berättar ganska unisont om att grottorna 
har använts av personer på flykt eller vid brottslig verksamhet i skärgårds-
rummet. Om man skall tillmäta grottor någon som helst trovärdighet som 
uppehållsort för samhällets avvikare måste arkeologiska spår finnas. Även 
om undersökningar inte har utförts kan sådana dock påvisas. Härdar eller 
sot har iakttagits i Berghuset, Tingstaviksgrottan, Ingmans kula och i varg-
hålan vid Borsjöflytet samt i Skevikarnas grotta. Grottans speciella liminala 
status har även gjort att de förknippas med helighet. Sägner om böneplatser 
finns vid Skevikarnas grotta, Gumskyrkan på Oaxen samt de två grottorna 
vi den heliga Birgittas gods Finsta utanför Norrtälje, vilka dock inte ligger i 
maritim kontext. Nära vatten ligger istället Botvids grotta på Rågö och grot-
tan med samma namn vid Albysjön, Huddinge (Söderstam & Westman 
1984, Olsson 1997). 

Men har detta alls någon relevans för vikingatidens och medeltidens 
arkeologi? Vissa tecken finns faktiskt på detta. Längs foten av Kullaberg i 
Skåne ligger drygt 20 kustnära mycket svårtillgängliga grottor. Några av 
dessa grottor har undersökts arkeologiskt. Lahibiagrottan kan med hjälp av 
järnspik, 14C, djurben och rödgodskeramik dateras till mellan romersk järn-
ålder och medeltid. Josefinelustgrottan kan dateras till romersk järnålder 
och 1600-tal. Fredrik VII:s grotta kan via 14C av benmaterial dateras till 
vikingatid och tidig medeltid. Grottorna ligger i anslutning till ett komplex 
med tomtningar och i grottorna har även stora mängder fiskben från 
framförallt sen järnålder påträffats (Jennbert 2009). Även i andra regioner 
finns exempel på vikingatida material, inklusive gravar och silverskatter, i 
grottor (Downham 2014:15f). Vilka valde att under vikingatid och medeltid 
eller ännu senare husera i svåråtkomliga, kalla och knöliga grottor framför 
att bygga sig en hydda vid vattnet i bra hamnläge? Varför valdes detta 
utsatta landskap och hur upplevdes deras situation? Detta för oss in i de 
normfrämmande rummens arkeologiska landskap. 

De normfrämmande rummens arkeologiska landskap 
I exemplen fiskelägen och tomtningslokaler ser vi genomgående i detta och 
tidigare arbete (Törnqvist 2019) att många olika agendor strålar samman 
vid några specifika platser och där avvikande materiella gestaltningar t.ex. i 
form av ryssugnar, labyrinter och strandnära gravar från vikingatid eller 
medeltid signalerar närvaron av normfrämmande sociala gestaltningar och 
kulturgeografier som inte passar in i odalbegreppet, agrarbygden eller ens en 
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uppfattning om en ”maritim kustkultur” med en livsform insprängd i den 
kristna eller norröna samhällssfären. Det är alltså okänt vilka personerna 
bakom dessa temporala landskapsbruk var, i fallet medeltida kustnära grav-
högar dessutom utanför landskapslagarnas räckvidd. Det är också givet att 
även ”vargmannen”, stigmannen, stråtrövaren, piraten och den fredlöse var 
aktörer bland många i ödemarken, till vilken även skärgården hör, och det 
återstår här att undersöka vilka typer av arkeologiska lokaler de avsatt och 
hur man kan identifiera och tolka dessa som mänskliga uppehållsplatser. 

Vi har anledning att misstänka att inte bara hyddor och skjul kan för-
knippas med avvikare i samband med vistelse eller som lagringslokaler. Det 
finns nämligen långt fram i historien många exempel på enskilda öden och 
handlingar som enligt ofta förbisedda normer eller stick i stäv med normen 
blir en del av ett brett landskapsbruk i ödemarken. Ännu så sent som 1612 
dömde Kinnevalds häradsting en skogsman, dråpare och fredlös vid namn 
Per Börgesson i On-svalehult, att ”hans lik skulle huggas i en ho och sedan 
föras avsides och nedsättas uti moras, och aldrig läggas uti vigda jord och 
kyrkogård”. Om en annan våldsman, vid namn Åke i Hemmingsmåla, före-
kommer i Konga härads dombok 1615 att han blev ihjälskjuten och lagd i 
skogen ”i ett rör” (stenhög). Sankt Sigfrids legend berättar om dem som 
mördade hans systersöner, att de tog kropparna och band rep om deras 
fötter, och drog dem till en plats ute i vildmarken och kastade stora sten-
högar på de heliga liken. I korsningen mellan laglöshet, kristlig tradition 
och rädsla för gengångare uppstod en hel flora av handlingar där  själv-
mördare kunde brännas eller begravas i vildmarken medan lik påträffade 
vid havet kunde föras till kyrkan för begravning (Hyltén-Cavallius 1864-
1868a:472). Uppenbarligen har utmarkens karaktär av utangårds gjort så att 
avrättningsplatser har förlagts till denna zon och människor där har ansetts 
kusliga i många avseenden (Altenberg 2003:205ff). 

Brottsliga handlingar har alltså från ömse sidor av lagen satt sina spår i 
utmarkernas landskap. Inget tyder på att vi i detta perspektiv heller skall 
blunda för möjligheten till det som i den kända historien skrivs diaspora 
eller pogrom (se t.ex.Sannerstedt 2011, tidigmoderna exempel i HRSH 
1858:passim). Sådana studier ligger dock utanför detta kapitels syfte. För-
vecklingar, olagligheter och konflikter, exempelvis mellan norrländsk kust-
befolkning och norrön befolkning under högmedeltid, borde dock vara ett 
relevant forskningsfält med sin egen ”kulturgeografi”. Det brokiga utmarks-
bruk vi har för handen visar att vi måste bedriva en normkritisk och iden-
titetsupplösande landskapsarkeologi (jfr Cassel 2008). Kopplingarna ovan 
mellan bland annat utmarkens kuslighet, skärgårdens liminala karaktär och 
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laglöshet gör gällande att vi kan förvänta oss undangömda arkeologiska 
lokaler i detta skärgårdsrum som vittnar om utanförskap eller laglöshet. 
Nedan kommer ett sådant exempel, känt från senare tids rättsskipning, att 
anföras och dess landskap jämföras med en tomtningslokal i UO. Men först 
skisseras, som komparativt material, två exempel på fredlöshet och 
utanförskap gestaltat i vistelse i grottor. Sedan görs en strukturell jämförelse 
mellan grottan och tomtningen i deras olika landskap. 

Grottorna vid Surtshellir 

Det stora grottsystemet Surtshellir-Stefánsshellir ligger inom lavafältet 
Hallmundarhraun på västra Island. Systemet är en av 33 grottlokaler med 
kända lämningar från historisk bosättning eller vistelse. I Landnámabók 
som nedtecknades under 1200-talet samt i Harðar saga ok Hólverja som kan 
spåras till 1300-talet förknippas detta grottsystem med ett band laglösa som 
skulle ha bebott och förskansat sig i grottorna under det sena 900-talet. Med 
grottorna som bas skulle de ha plågat sin omgivning tills de lokala hövdin-
garna gick samman och jagade bort dem. 

Tre anläggningar undersöktes år 2001 i grottan 10–15 meter under mar-
ken i Surtshellir; en kallmurad huskonstruktion, en avfallshög och en mas-
siv försvarsvägg. Anläggningarna daterades till vikingatid eller tidig medel-
tid. Förvånande nog bestod benmaterialet i avfallshögen uteslutande av do-
mesticerade djur. Inga vilda djurarter, fågel eller fisk påträffades. Samman-
sättningen tyder på att djuren kan ha rövats från omkringliggande gårdar. 
En övervikt av köttrika benbitar kan kanske komma sig av att rövarna kon-
centrerade sig på att stjäla från visthusbodar och liknande. Benen var 
extremt fragmenterade så invånarna i grottan har varit oerhört noga med 
att extrahera all näring, även i form av märg, från benen (Ólafsson et al. 
2006, Ólafsson et al. 2010). Forskarna bakom undersökningen i grottan 
menar att arkeologiska spår i grottan Viðgelmir, endast tio kilometer från 
Surtshellir, tyder på att fredlösa har huserat även där, samt att fredlösa och 
grottor antagligen bär på en komplex gemensam historia på Island. 

Arnarvatnsheiði 

Surtshellir ligger i direkt anslutning till den vindpinade heden Arnarvatns-
heiði, som enligt ovan i sagamaterialet (Harðar saga ok Hólmverja, Land-
námabók) har en stark association med fredlösa. I Vatnsdæla saga berättas 
att ett band banditer jagades till en hydda på östra Arnarvatnsheiði och en 
grotta där utpekas som platsen för deras sista strid. Grettir i Grettirs saga 
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bosatte sig även på heden. Folkminnet associerar flera platser på och kring 
Arnarvatnsheiði med fredlösa (Ahola 2011:40f). I Hords saga, kapitel 33, tar 
Thorgeir Gyrdilskeggi sin tillflykt till grottan Fitiar på denna hed, vid vilken 
han samlade ett följe. Slutligen gör allt detta tillsammans med närheten till 
Surtshellir och andra grottkomplex att vi kan fästa viss tilltro till att Arnar-
vatnsheiði har använts av fredlösa. 

Figur 16. Lacka i Södermanlands ytterskärgård och de två tomningarna där (RAÄ 
Västerljung 255 och 256). 

Plågoriset Alfred Norberg, alias ”Tyringen”, på Gällskäret 

De laglösas grotta har sin motsvarighet i skärgårdens enkla hyddgrund eller 
tomtning. En väl dokumenterad ensling, brottsling och flykting, skomaka-
ren Alfred ”Tyringen” Norberg, levde under flera år under slutet av 1800-
talet på flykt från rättvisan, ofta i Gräsö skärgård, norra Uppland. På fiske-
skäret Gällskäret bodde han i en koja i berget ovanför hamnen för att und-
vika rättsmakten. Vid flera tillfällen ertappades han och dömdes för fylleri, 
skadegörelse, ofredande, lösdriveri och stöld (se Östhammars tidning 30/5 
1889, 6/6, 16/9 och 9/12 1890, 6/10 1891, 26/3 1897, 26/3 1900, 9/7 1901 
samt 2/8 1910). Vid denna tid hade Gällskäret en bosättning som arrendera-
des av ett hushåll om sju personer, fiskare och mångsysslare. Under tidigt 
1700-tal hade detta skär agerat tillflyktsort för befolkningen i samband med 
ryssarnas härjningar i skärgården (Nyberg 1887:13). 

A B 
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Hamnen på Gällskäret (RAÄ Gräsö 37:1) har bebyggelselämningar med 
husgrund, källargrund, brunn och grunder efter båthus och bryggor. Unge-
fär 150 meter NV om hamnen i en bergsskreva ligger vad som anses vara 
Tyringens kojans grundstenar (RAÄ Gräsö 4:1), enligt FMIS ”närmast 
ovalt, ca 7 x 4 m (Ö-V) och 0,5 m h, i mitten grop 3 x 1,5 m (Ö-V) och 0,3 
m dj. Stenarna är 0,1–0,4 m st (i allmänhet 0,3 m).”, med den antikvariska 
kommentaren ”Sjömärke? Tomtningsliknande, dock för rörigt material”. 

En jämförelse mellan fredlösas gömslen och tomtningar 
I aktuellt exempel studeras två tomtningslokaler på ön Lacka i Söderman-
lands skärgård (figur 16). Dessa båda anläggningar består av enkla sten-
vallar, i det ena fallet anlagd som en stensyllsliknande grund intill eller ba-
kom en uppstickande bergsklack (A), i det andra fallet som en avgränsare av 
ett grottliknande klipputsprång (B). 

Kan vi betrakta tomtningarna på Lacka som fiskeplatser, lämningar efter 
övernattningsplatser för fiskare, där man bland annat berett fisk, och torkat 
nät, invid skyddade hamnlägen? Kan vi på något sätt överväga möjligheten 
att annan verksamhet har pågått där? Kan platsens karaktär hjälpa oss att 
bedöma ifall där har huserat någon marginaliserad eller någon med verk-
samhet som har behövt göras hemlig? Att göra en sådan utvärdering strin-
gent och transparent kräver en viss metodologisk klarhet. Nedan görs kvan-
titativa analyser samt en kvalitativ strukturell analys av dessa platsers egen-
skaper i jämförelse med tillhåll för fredlösa samt för skärgårdens fiskare. 

En karaktäristik av Lacka i relation till kända tillhåll för fredlösa 

Studerar vi Lacka utifrån site performance kan vi först göra en kartläggning 
och modellering av olika formella förhållanden. Det som här är möjligt be-
står av förhållanden som topografi (lutning, skrovlighet), synlighet, vind-
skydd, vågskydd och tillgänglighet, men även en mer övergripande bild an-
gående nätverksrummet (kommunikationer, liminalitet, lagrum med mera). 
Nedan görs således ett försök att analysera dessa egenskaper för Lacka med 
dess ingående landmärken i form av kulturlämningar och historiskt nytt-
jade platser. Analysen jämför slutligen på ett strukturellt plan tomtningarna 
på Lacka med kojan på Gällskäret och de isländska grottorna. 
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Figur 17. Lacka med kulturlämningar och medeltida bytomt (se text). Tidigmedeltida 
strandlinje (+3 m.ö.h.) utmärkt i mörkgrönt. Data från FMIS. 

Kulturlämningar på Lacka 

Följande lokaler finns noterade som historiska platser på Lacka (se figur 17). 

1. Medeltida gårdstomt. Ön Lacka förekommer i KVS som Leckæ, grovt 
daterat till 1240–1300. Platsen är inte registrerad som bytomt i FMIS. 
År 1376 säljer Magnus Tyrgilsson (Färla) ön Lacka till Bo Jonsson 
[Grip] i ett stort godsskifte enligt SDHK (10909). 

2. Hamnanläggning (RAÄ Västerljung 257) bestående av en stensamling, 
10 x 1,5–2 m stor och 0,1–0,3 m hög av 0,3–0,7 m stora stenar. Sten-
samlingen sträcker sig mellan fast land och det som vid högre vatten-
stånd utgjort en ö i en mindre vik och tolkas ha fungerat som våg-
brytare. 

3. Båtlänning (RAÄ Västerljung 254) bestående av en stensamling, 3 x 1 
m stor och 0,4 m hög av 0,4–0,6 m stora stenar. Området omedelbart 
V om stensamlingen är stenröjt. Båtlänningen är belägen i rät vinkel 
mot strandkanten. 

4. Fiskeläge (RAÄ Västerljung 91). Område, ca 60 x 20 m stort med 2 
tomtningsliknande husgrunder, 1 husgrund och 1 båtlänning. Den 
tydligaste tomtningsliknande husgrunden är 4 x 4 m av en enkel rad 
upplagda senar. 6 m från denna är ytterligare en grund, 5 x 5 m stor. 5 
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m från denna ett spisröse (?) 1,5 x 1,5 m stort. 45 m NV om den 
förstnämnda grunden är en båtlänning, ca 6 x 1–2 m stor. 

5. Fiskeläge (RAÄ Västerljung 92). Bebyggelselämningar inom ett 50 x 25 
m stort område med lämningar efter 2–3 enkla husgrunder samt 2 
båtlänningar. Husgrunderna (bodgrunder) är 3–4 x 4–5 m stora, 
båtlänningarna är 7 x 3m st. I strandkanten intill en bodgrund är en 
stensatt kant. 

6. Tomtning (RAÄ Västerljung 255), 6 x 6 m stor och 0,4 m hög. 
Vallarna är 1–2 m breda av 0,2–0,5 m stora övermossade stenar. 
Invändigt är en 2 x 2 m stor stenfri yta. 

7. Tomtning (RAÄ Västerljung 256), rektangulär, 5 x 2,5 m stor (Ö–V) 
och 0,5 m h. I Ö, N och V är vallar, 0,5–1 m bred av 0,3–0,6 m stora 
stenar. I Söder begränsas tomtningen av ett stenblock med överhäng 
över hela tomtningen. Invändig yta är 3 x 2 m stor (Ö–V). I NÖ hörnet 
är en 0,5 m bred ingång. 

8. Sjömärke, Västerljung 170. Stenkummel. 
9. Uppgift om några sentida husgrunder på Lackas NV del invid 

strandkanten. 

Landmärken 

Historiska landmärken återfinns via det fossiliserade kulturlandskapet (kän-
da fornlämningar), platsnamn, kartor och andra dokument. Följande land-
märken kan identifieras på Lacka; den medeltida gården, sjömärket (använt 
i historisk tid), de två fiskehamnarna samt naturhamnen kallad ”Hamn-
hamn”. Dessa landmärken bär på en dokumenterad historia med känt syfte 
och de har varit del av öns rollrepertoar under medeltiden och fram till 
tiden kring 1800 e.Kr. De två tomtningslokalerna (nr 6 och 7 i figur 17) går 
inte att fästa i något folkminne och de kan inte heller kopplas till något av 
de kända landmärkena. De synes heller inte ha någon longitudinell historia 
eller vidare innebörd. Dessa platser har karaktären av gökungar; tillfälliga 
anläggningar utan uppenbart syfte eller historia. Genom en analys av site 
performance-analys vi försöka begripa oss på vad lokalerna var lämpliga för, 
och ge dem en tillfällig, rätt ögonblicklig, landmärkesroll. Här följer en 
formell analys följd av en kontextualisering i fem steg av geografiska för-
hållanden i relation till övergripande positionering i landskapet. 



RÖSTER FRÅN INGENMANSLAND 

 264 

Formella analyser av platsprestanda 

Följande åtta analyser utfördes för området: Avstånd, Öppenhet, Fuktighet, 
Solinstrålning, Vindexponering, Vågexponering, Utsikt samt Navigerings-
axlar (spatial syntax). Analysen baseras på markytan enligt den vikingatida 
strandlinjen (här satt till +4,5 m.ö.h.). Höjddata från lantmäteriet (produkt 
”Grid 2+”). Programvarorna som användes var ArcGIS, WindStation, SAGA 
GIS samt RVT, ”Relief Visualisation Toolkit”.  

Avstånd: En avståndsanalys utfördes med avseende på den historiska be-
byggelsen, viktad mot markens lutning. För varje markenhet (1 pixel = 2 
meter) adderades denna markenhet multiplicerat med marklutningen (med 
funktionen ”cost distance” i GIS-terminologi). Genom denna analys ser vi 
hur mycket arbete som måste läggas ner för att till fots ta sig till olika 
punkter i landskapet med utgångspunkt från den historiska bebyggelsen. Se 
figur 18. Analysen visar att tomtningarna ligger så långt bort det går att 
komma från gårdsläget och även relativt avsides hamnen/fiskelägren. Båda 
tomtningarna har lättare tillgång till havet än till ett möjligt gårdsläge. 

Öppenhet: En analys av positive openness (Yokoyama et al. 2002) illus-
trerar hur visuellt sett öppet de olika platserna ligger. Ju öppnare plats desto 
mer synlig är platsen från flera håll. En sluten plats upplevs som mer gömd, 
undandragen och att befinna sig på en sådan plats erbjuder ett ganska slutet 
rum. Öppenheten graderas här från hög till låg. Se figur 19. Analysen visar 
att platserna med tomtningar är slutna, gömda, men nära till möjliga ut-
kikspunkter med hög öppenhet. 

Fuktighet: Markens upptag av fukt ur topografiskt hänseende analyse-
rades i enlighet med Boehner et al. (2002). Syftet var att hitta indikationer 
på våtmarker svåra att traversera till fots. Se figur 20. Analysen visar att 
tomtningen objekt nr 6 ligger inklämd mellan sankmark och branta berg. 
Vägen till gårdsläget är oländig och går via den indikerade sankmarken.  

Solinstrålning: Baserat på topografisk positionering, latitud och jordens 
kurvatur räknades den potentiella instrålade mängden energi ut (genom 
funktionen ”area solar radiation” i GIS-terminologi). Relativt anger detta 
absoluta tal vilka platser som upplevs som kalla eller skuggiga. Metoden tar 
ingen hänsyn till vegetation. Se figur 21. Analysen visar att tomtningarna 
ligger i skugga under eller bakom klipputsprång 

Vindexponering: Den relativa utsattheten för vind beräknades enligt en 
metod av Lopes (2001) genom att bestryka landskapet med hård vind (15 
m/s) från de tre vindriktningar som har störst förekomstfrekvens (Alexan-
dersson 2006) och sedan beräkna summan av vindstyrkorna på två meters 



III. SKUGGOR MELLAN STENARNA 

 265 

höjd. Se figur 22. Analysen visat att tomtningarna ligger skyddade från do-
minerande vindar. Analysen visar även att tomtning objekt nr 6 ligger 
direkt olämpligt som hamnläge men vid båda tomtningarna kan visst skydd 
erhållas från vinden om en båt dras upp mellan klipporna. 

Vågexponering: Kustens utsatthet för vågverkan analyserades med en 
metod av Isæus (2004). Utsattheten klassificerades enligt det s.k. EUNIS-
systemet och anger vilken mikromiljö som skapas utifrån vågornas verkan. 
Resultatet skall tolkas så att det i moderat exponerade lokaler finns över-
vägande klippbotten, i skyddade lägen övergår dessa i grus, i mycket skyd-
dade miljöer har vi sand och i de extremt skyddade finns mjukbottnar och 
makroalger. Det är även i dessa senare miljöer förutsättningarna för båt-
länningar och bryggor i skyddade lägen är som bäst. Se figur 23. Analysen 
korroborerar vindanalysen genom att peka ut objekt 6 som direkt olämpligt 
som båtplats och även att fiskelägrena ligger skyddade med det bästa läget 
intill bebyggelsen.  

Utsikt: Från de två tomtningarna utfördes en s.k. viewshed-analys, med 
vilken det går att illustrera vilken mark- och vattenyta som överblickas av 
en person som ser sig omkring vid lokalen. Storleken på den överblickade 
ytan är relevant som indikator på vilket synfält man kan ha från en plats, 
men vad som överblickas och i vilken riktning är också relevant. Se figur 24. 
Analysen visar att de båda lokalerna är bra som utkikspunkter mot det yttre 
havet. 

Navigeringsaxlar: Baserat på teori och metod inom Space syntax (Mei-
linger 2008) har det lite större området studerats som navigationsrum. 
Navigation till och kring Lacka har modellerats som beroende av angivelser-
na i KVS (Breide 2006). Utifrån dessa platser har mest lämpliga rutt mellan 
dem bestämts som en funktion av kortast väg med minst antal kursänd-
ringar och genom att underlätta wayfinding genom få landmärken (gryn-
nor) i närheten och med siktlinje till närliggande historiska sjömärken. Från 
dessa ”leder” togs sedan på motsvarande sätt lämpliga angöringsriktningar 
ut mot Lackas medeltida gårdstun och fiskehamnar. Se figur 25. Analysen 
visar att tomtningarna inte ligger i lämpliga navigeringsstråk från den inre 
skärgården via kända sjömärken men däremot nära till utsjöns segelled.  
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Figur 18. Viktat avstånd till den historiska gården med avseende på marklutning. 
F=historiska fiskelägen, H=historisk naturhamn, triangel anger sjömärke och kvadraten 
anger den medeltida bebyggelsen. Höjd på vattenytan motsvarande år 1000 e.Kr. 

 
Figur 19. Relativ öppenhet för de olika markytorna. F=historiska fiskelägen, H=historisk 
naturhamn, triangel anger sjömärke och kvadraten anger den medeltida bebyggelsen. 
Höjd på vattenytan motsvarande år 1000 e.Kr. 
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Figur 20. Markfukt enligt topografin. Detalj infälld över södra tomtningen där pilen 
visar en sankmark. F=historiska fiskelägen, H=historisk naturhamn, triangel anger sjö-
märke och kvadraten anger den medeltida bebyggelsen. Höjd på vattenytan motsvarande 
år 1000 e.Kr. 

 
Figur 21. Potentiell solinstrålning (Watt per kvadratmeter) baserat på topografi, latitud 
och jordens kurvatur. F=historiska fiskelägen, H=historisk naturhamn, triangel anger 
sjömärke och kvadraten anger den medeltida bebyggelsen. Höjd på vattenytan mot-
svarande år 1000 e.Kr. 

. 
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Figur 22. Vindexponering baserat på ett scenario med hård vind från S, SV och V. 
F=historiska fiskelägen, H=historisk naturhamn, triangel anger sjömärke och kvadraten 
anger den medeltida bebyggelsen. Höjd på vattenytan motsvarande år 1000 e.Kr. 

 
Figur 23. Ytnära vågexponering. Höjd på vattenytan motsvarande år 1000 e.Kr. 
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Figur 24. En analys av viewshed, dvs. utsikt eller överblickat område, med utgångspunkt 
från de båda tomtningarna. Höjd på vattenytan motsvarande år 1000 e.Kr. 

 
Figur 25. Troliga navigeringsaxlar (närnavigering och farleder enligt KVS) kring Lacka 
baserat på närvaro av några få öar, kunnel och landmärken inom synhåll. Tomtningarna 
ligger vid sidan av lämpliga inseglingslinjer och kända/lämpliga hamnar och fiskeplatser.  
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En fenomenologisk karaktäristik av Lackas tomtningar 

De formella analyserna ger vid handen att tomtningarna på Lacka ligger 
avsides både den historiska bebyggelsen, fiskehamnarna och naturhamnen. 
Topografiskt ligger platserna lokalt skyddade eller gömda. Vägen till den 
södra lokalen (nr 6) går i oländig terräng då man måste passera mellan 
branta bergsklackar och/eller över en sankmark. Denna lokal är svår att på-
träffa. Den norra lokalen (nr 7) går istället lätta att finna genom den dalgång 
som leder mellan bebyggelsen och tomtningen. Lokalerna ligger inte sol-
exponerade, varför de upplevs som skuggiga eller kalla. Båda lokalerna är 
skyddade från vinden, den södra något mindre men där ligger tomtningen 
ganska effektivt bakom klippan med lokalt vindskydd. Den norra lokalen 
erbjuder en mindre hamnmöjlighet (med något skydd åt två håll beroende 
på vind), men den södra har mycket dålig hamnmöjlighet. Vid båda lokaler-
na kan dock enskilda mindre båtar dras upp i strandskrevorna. Båda lo-
kalerna undviker uttryckligen de historiska hamnarna och fiskelägena. De 
undviker även de mest naturliga inseglingslinjerna mot Lacka och bebyg-
gelse, hamnar och fiskelägen men ligger istället strategiskt för att överblicka 
främst den yttre seglingsleden. Sammantaget alltså signalerar lokalerna 
medvetet undangömda lägen med tillgång till havet och bevakning. 

En strukturell jämförelse med de fredlösas grottor 

Nedan följer en jämförelse av Lackas tomtningar och de isländska ”rövar-
grottorna” på ett strukturellt plan, där likheter och olikheter kommenteras. 
Det som undersöks är jämfört med agrarbygden tomtningarnas/grottornas 
(i) positionering i landskapet, (ii) möjlighet till näringsfång, (iii) platserna i 
kommunikativt och mobilt hänseende, (iv) platserna som uppehålls- och 
verksamhetsplats samt (v) som livsrum. Slutligen görs en jämförelse även 
med Tyringens rövarkoja på Gällskäret utanför Gräsö. 

 
I: Positionering i naturlandskapet – utmark (hed): utmark (skärgård) 
Hed och utskärgård var allmänning ”utanför vård och vaka”. På dessa plat-
ser kunde olika aktörer vara ifred i obygden och ha lätt att ta sig åt olika 
håll. Utmarken var en av bygden ej utsedd plats till något speciellt ändamål 
vilket möjliggjorde handlingsfrihet. 

Både heden och ytterskärgården är ett vindpinat (respektive vind- och 
vågpinat) landskap, dvs. ogästvänligt. Aktörer måste ha gjort uppoffringar i 
ett medvetet val att uppehålla sig där under svåra förhållanden – liminalitet, 
gränsmark (hed): liminalitet, gränsmark (skärgård) 
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Heden och utskärgården var sällan besökta platser som hyste vissa yrkes-
roller och fyllde vissa syften. Platserna upplevdes ofta som ”kusliga” och far-
liga. Tomtningarna ligger på gränsen mellan mellan- och ytterskärgården 
och längs isranden på vintern. Heden utgör gränsen mot de karga bergs-
massiven med sina grottor. Närhet till dödens hav motsvaras av och närhet 
till högländernas otillgängliga berg, jättarnas boning. Både dessa landskap 
är även administrativa gränsplatser; Arnarvatnsheiði låg mellan Västra och 
Norra Kvarteret, med vägskäl för korsvägar åt norr och söder. Lacka ligger 
ute i havet på gränsen mellan Hölebo och Rönö härader. 

 
II: Huvudsakligt näringsfång – fiske och jakt (hed): fiske och jakt (skärgård) 
Både hed och skärgård saknar i stor utsträckning agrar kultivering. Man 
samlar där in resurser efter insats och förmåga, lagrar utkomst på utsedda 
platser för konsumtion eller avyttring. Landskapen hyser få eller inga sta-
digvarande besökare eller brukare, samhället gjorde vaga anspråk på mar-
ken. Många transitopersoner kan förväntas i dessa landskap och kan ”smäl-
ta in” som tillfälliga jägare och fiskare. Möte med främmande har varit 
norm i dessa båda landskapsavsnitt. 

 
III: Det mänskliga nätverksrummet – oreglerad allmänning, obygd (hed): 
oreglerad allmänning, obygd (skärgård) 
I de båda landskapsavsnitten skedde under tidig historisk tid ingen bevak-
ning eller skattläggning av mark. Få samhälleliga eller enskilda investeringar 
kan spåras och anspråk verkar vara av sent datum. Platserna erbjuder stor 
handlingsfrihet – kommunikativ landsväg (hed): kommunikativ farled (skär-
gård). Hedens korsvägar har sin motsvarighet i skärgårdens farleder. Båda 
landskapen erbjuder transitoplatser, kommunikativa noder, mötesplatser på 
lika villkor, där utbyte kan ske utan att någon lägger sig i. Här finns typiska 
platser för småskalig lanthandel, vilket finns belagt för skärgårdens del. 

 
IV: Mikromiljön – uppehålls- och verksamhetsplats – Dolt läge med över-
blick (grotta): dolt läge med överblick (tomtning) 
Både grottor vid Surtshellir och tomtningar på Lacka är gömda, i ett skyd-
dat/hemligt läge. Tomtningarna ligger med bra utsikt över havet och den 
yttre farleden. Hyddan på heden ger också bra överblick men ligger dock 
inte gömd. Man är dock gömd inne i grottan. Grottan och tomtningen 
under klipputsprånget har ett tydligt samband, där även naturligt skydd 
utan arbetsinsats har nyttjats som konstruktionselement. Samtliga hyddor 
och tomtningar är små enkelrum med bra förvaringsplats för tillhörigheter, 
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verktyg, jaktprodukter, eventuellt olagligt gods osv – icke inbjudande, av-
ståndstagande, utlämnande (hed, skärgård) 

Hyddan på heden och grottorna ligger i utlämnande, icke inbjudande 
lägen, med avståndstagande från agrarbygden. Anläggningarna på Lacka 
ligger strax intill kusten, inte uppe på ön i de mest skyddade lägena. Det går 
att nå tomtningarna med båt men de hamnlägen som erbjuds är endast 
användbart för enskilda mindre farkoster som dras upp i klippskrevorna. 
Med space syntax visas att tomtningarna inte ligger vid de bästa uppe-
hållsplatserna, inte dit man navigerar eller där man går i land. 

Vind- och vågexponeringsanalysen, marklutningen och fuktighetsanaly-
sen visar sammantaget med avståndsanalysen från gårdsläget att tomtnin-
garna undviker naturhamnarna, fiskeplatserna, gårdstunets placering, och 
ligger oerhört oländigt till men ändå nära till havet och enskilda uppdrags-
platser för mindre båtar. Detta signalerar liksom byggnadernas konstruk-
tion och användning av terrängen (Seymour 2009) en småskalig, enskild 
verksamhet som vill förbli gömd och skyddad. Platserna är små och skug-
giga, dvs. ej lämpade för att t.ex. torka nät och kan inte gärna ha uppfattats 
som ”generösa” eller hemlika, ombonade. Platserna påminner alltså om 
grottor i lavafälten på Island; ett knöligt läge, föga insmickrande, lika svåra 
att hitta till som en på en ö undangömd tomtning. 

Vid placeringen av tomtningarna valdes de mest skyddade vikarna bort, 
de soligaste, mest skyddade flata markytorna lämpade för samling, nät-
torkning, vindskydd och bosättning undveks. Platserna går till skillnad från 
landvägen lätt att hitta från havet (även om tomtningarna är osynliga, 
gömda, från vattnet sett).  

 
IV: Livsrummet – Den temporära grottan: den temporära hyddan 
Grottan och tomtningen är båda enkla, rustika och temporära uppehålls-
platser. Bosättningen ger intrycket av flykt, förflyttning och att man där 
bidar sin tid. Anläggningen kräver liten arbetsinsats och en enskild tomt-
ning är en enskild eller en liten grupps etablering. Kanske användes tomt-
ningarnas för förvaring, vilket skulle kunna förklara deras undandragenhet, 
genom skydd mot plundring. Den södra tomtningen har dock en kraftig 
stensyll, tillräckligt stor för att inte ha utgjort en koja eller ”sovgrop”, och 
bör ha varit grunden till ett litet hus, kanske ett lågt timmerhus. Den norra 
tomtningen är istället så pass liten att man inte gärna kan ha vistats där 
annat än i absolut undantagsfall. En person skulle kunna gömma sig där, 
hukande, men bara korta stunder. Troligtvis skall man se denna konstruk-
tion som en gömd förvaringsplats, lätt åtkomlig från havet. 
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Figur 26. Gällskäret i Gräsö östra skärgård, med fiskelägret RAÄ 37:1 och Tyringens 
koja, RAÄ 4:1. Kartdata från Lantmäteriverket, fornlämningar från FMIS. 

En jämförelse med en känd fredlös koja 

Det kan vara relevant att jämföra Lacka med Gällskäret, känt som en lokal 
för dels ett fiskeläger, dels som uppehållsplats för den fredlösa rymlingen 
(”Tyringen”), omnämnd ovan. Det visar sig att förhållandena mellan dessa 
två öar är förvånansvärt snarlika. På ett övergripande plan är Gällskäret och 
Lacka två mycket lika lokaler. Båda lokalerna är öar som ligger i den kust-
nära sjöfartens närhet, där Gällskärets besökare främst har varit av mer lo-
kal karaktär än den vid Lacka. Båda öarna har hyst ett fiskeläger (där Lacka 
faktiskt har haft ett par eller t.o.m. tre lokaler) och har fiskelägeslämningar i 
lämpliga hamnvikar. Båda öarna har dessutom registrerade tomtningar 
(Lacka) respektive osäker tomtning (Gällskäret) undandraget, topografiskt 
avvikande från vattnet, utan bra hamnläge men med bra utsikt över skär-
gårdsrummet och skyddat under en klippkant, se figur 17 och 26. De båda 
kojgrunderna RAÄ Gräsö 37 och RAÄ Västerljung 255 är dessutom för-
vånansvärt lika till yta, 24 respektive 28 m2, med en idag stenfri inre yta av 4 
respektive 4,5 m2, se tabell 2. 
Tabell 2. En jämförelse mellan tomtning Västerljung 255 och "Tomtning?" Gräsö 37. 
Data från FMIS. 

Fornlämning Storlek Höjd Stenstorlek Stenfri yta 
RAÄ Västerljung 255 6 x 6 m 0,4 m 0,2–0,5 m 2 x 2 m 
RAÄ Gräsö 37 7 x 4 m 0,5 m 0,1–0,4 m 3 x 1,5 m 
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Av detta kan vi slutleda att det vare sig utifrån en översiktlig arkeologisk 
inventering, kulturhistorisk översikt eller en analys av omgivningens karak-
täristik inte finns någon anledning att avskriva tomtningslokaler som de på 
Lacka med avseende på möjligheten att de tidigare har hyst invånare eller 
besökare som haft olika typer av ljusskygg verksamhet på agendan. Skillna-
derna mellan dessa små, undangömda lokaler och fiskelägen i bra hamnvi-
kar är större än mellan de små, undangömda lokalerna och uppfattningar 
om ljusskygg verksamhet i historisk tid. Om man lyfter blicken från stenar-
na, hur kan gömslet som byggnad och livsrum förklaras som socialhistorisk 
och kulturgeografisk realitet? 

Gömslets socialhistoriska kulturlandskap och arkeologi 
Tidig medeltid karaktäriserades inte bara av en kraftig expansion av bebyg-
gelsen (Gurevič 1979:40ff), utan även av att nya brukargrupper spred ut sig i 
landskapet, när trälarna frigavs och gjordes till torpare och landbor i den 
tidigare utmarken (Brink 2012, Lindkvist 1979). I samband med att stor-
godsdrift övergick i ett feodalt brukningssätt med avradspliktiga bönder 
spreds inte bara ekonomin ut över större ytor utan fler yrkesroller och 
sociala kategorier (om nu uttrycket godkänns) skapades som stod i olika 
relation till den feodala markägaren. 

Ovan har kort beskrivits något om de olika roller som landbor, nybyg-
gare, fostrar och huskarlar hade vid kolonisation av allmänningar (se av-
snittet ”Två korsande vektorer: Fattigt och rikt vid ett fiskeskär” ovan). Som 
komplement till avlönad arbetskraft köpte i alla fall slotten råvaror så som 
fisk av yrkesfiskare. Intressant nog verkar insamlandet av avrad i natura ske 
mot bakgrund av dels behovet av att driva de större godsen (varvid t.ex. 
höns och ägg samlades in), dels redan under 1300-talet mot bakgrund av 
vad som måste ha varit en uttänkt bred marknadsorientering från gods-
ägarens sida, då t.ex. merparten av gårdarna och torpen i Södermanlands 
skärgård räntade smör och hampa, en strategi som framförallt Bo Jonsson 
[Grip] drev i en i det närmaste industriell skala redan under 1300-talet (se 
data i Janzon & Rahmqvist 2002, Janzon 2006:passim). 

I ett oreglerat utmarksperspektiv antyder detta några betydelsefulla för-
hållanden. Dels ser vi att vi i dessa miljöer i en feodal tid av ekonomiskt ut-
nyttjande och rumsliga anspråk genom accentuerade sociokulturella hierar-
kier finner personer på en glidande skala mellan arrendator, jordlöst jon, 
ambulerande rotlös, hemlös och laglös. Vissa strategier från maktens sida 
skickade ut personer på temporär basis som t.ex. arrendebönder, nybyggare, 
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omnämnda som bland annat ”stubbekarlar” (Hildebrand 1983[1879]-
a:81ff). Kontrakten var ofta temporära, äganderätten låg hos markägaren. 
Egendomslösa fiskare finns omnämnda som ”klabbesittare” eller ”strandsit-
tare”, en motsvarighet till centralmarkernas backstugusittare. De som undan-
drog sig arbete eller rörde sig olovligen mellan socknarna straffades eller 
tvångskommenderades, i alla fall från och med senmedeltiden, och redan 
kung Birger påbjöd år 1303 för lösdriveri och avsaknad av pass och papper 
hårda straff, "förlust av all egendom, spöslitning och avskärande av öronen" 
(SDHK 2007). 

Arrende- och kontraktsarbete och olika yrkesutövning med slott och 
stad som avnämare resulterade i att arbetskraften blev temporär och mobil, 
till skillnad från centralmarkernas odalbygd med sina rör och ägogränser. 
Över huvud taget förekomst av yrkeskategorier så som pälsjägare, fiskare, 
gårdfarihandlare och lotsar ger upphov till en mobilitet som i sig skapar 
spänningar mellan olika identitetstillhörighet. Mobiliteten var alltså inte 
bara temporal (säsongsmässig) utan även geografisk, då t.ex. fiskare rörde 
sig längs kusterna för att söka bättre fiskevatten (Hildebrand 1983[1879]-
a:213f). Godsens arbetare kunde byta syssla mellan marin och terrester då 
de bytte tjänsteställe (Pihl 2012:192). Man skulle kunna studera främling-
skap, ”alterity” och hybridisering samt i linje med exempelvis Spivak söka 
efter historiens röstlösa, ”subalterns”, i syfte att teckna framväxten av olika 
yrken och identiteter med olika historia. Platserna som då begagnades ska-
pade förutsättningar för de rörligas, tillfälligas och rastlösas arkeologi. Sett i 
en strängt normativ odalgeografi inom vilken sagamaterialet, de medeltida 
krönikorna, landskapslagarna och den senare historien har producerats kan 
vi för utmarkens del tala om de okultiverades och historielösas kulturgeo-
grafi. I fallstudiet om ”Grettir Ásmundarsson” ovan dras detta till sin spets 
och det föreslås att vi t.o.m. kan ha laglösa, spår av laglös aktivitet eller lag-
löst gods gömda i vissa tomtningar. Vad innebär det om vi har några rövare, 
luffare eller utbygdsjägare liggande i vissa tomtningar under tidig medeltid? 
Hur skall vi placera in dem i något socialt eller kulturellt sammanhang? 
Finns det en specifik anledning till att dessa skulle gömma sig just där och 
då? Jag har ovan försökt motivera att så var fallet och att det kan vara gi-
vande att undersöka inte bara deras ekonomiska utan även deras kulturella 
och psykosociala situation. 

Detta ter sig viktigt då normbrytande personers historia är dåligt känd, 
även om de i numerär måste ha varit talrika. Den speciella formen av 
avvikande som fredlösheten innebar var en produkt av ett arkaiskt sam-
hällssystem. Kombinationen ekonomisk expansion och brist på centralise-
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rad kontroll skapade endemiska problem med stråtröveri, våldgästning och 
illegala markövertaganden. Kriminella gäng kunde bestå av följen eller 
hantlangare som under någon aristokrat eller stor jordägare agerade kring-
resande våldsverkare mot befolkningen och kunde inte bara våldgästa utan 
även annektera gårdar för sin herres räkning. Många fredlösa var som tidi-
gare påtalats välbärgade personer som låg i konflikt med någon mäktig och 
på tinget tongivande person. Frälsets dominans i Södermanlands skärgård 
under medeltiden framstår här som avgörande, då i stort sett alla gårdar och 
torp i havsbandet och på öarna då låg under frälsets kontroll. Har denna 
tillägnelse gått helt fridfullt till? Sköttes landnamet och bebyggelsekolonisa-
tionen där av frigivna trälar eller löste frälset in pauperiserade självägande 
bönder som inte klarade av kronoskatterna? Vad hände med de jordägare 
som vägrade avhända sig nyckeln eller inte kunde betala sina skulder? Göm-
des förnödenheter undan skattmasen i bodar, ”tomtningar”, på öarna? Den 
svårbegripliga ”kolonisationen” av Finland och delar av Baltikum (Markus 
2004) är relevant att betrakta i sammanhanget. Bestod denna kolonisation 
till viss del av pauperiserade bönder eller ”skatteflyktingar”? 

Här är det förstås nödvändigt att studera denna geografi i relation till 
centralbygdernas odalsgeografi. De utbygdsjägare, fjärrfiskare och fredlösa 
vi möter utan att känna till det i det arkeologiska materialet har ju ofta en 
annan identitet i hembygden, där en förflyttning i rum inte behöver betyda 
något för den egna identiteten, utan istället utgör ett säsongsmässigt eller 
temporärt mobilt mönster (s.k. transhumans, se t.ex. Cassel 2008), kultu-
rellt, psykologiskt och emotionellt kopplat till hemmavarande familj, t.ex. 
hustrur (Ahola 2009). För jämförelse kan nämnas de kättare som under 
medeltiden flydde upp i Pyrenéerna och där på flykt livnärde sig som fåra-
herdar och levde i små hyddor (Le Roy Ladurie 1980:91–110 och passim). 

Även om det är möjligt att vagt glimta de fredlösas maktlösa geografi 
finns belägg för att en ganska stor del av landskapets verkliga ”rövarpack” 
utövade större makt och agens i den omgivande bygden än de i jordkulorna 
gömda flyktingarna. Många medeltida fredlösa utnyttjade och plundrade 
nämligen bondebygden under beskydd från någon makt. Ofta uppträdde de 
som inhyrda indrivare eller hantlangare (Coyle 2005). Själva följesväsendet 
och den efter detta kommande riddarkulturen med flockar av mer eller 
mindre högt uppsatta unga män som drog runt i landskapet och våldgäs-
tade befolkningen var en paneuropeisk plåga, i Sverige reglerad först i Alsnö 
stadga i slutet av 1200-talet (i klausulen om förbudet mot våldgästning). 
Innan dess verkar allianser och nätverksbygge med maktens män ha sanktio-
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nerat en viss typ av stråtrövarverksamhet med straffimmunitet. Problem med 
olagligheter i utmarken kvarstod dock in i den moderna tiden. 

Vi har enlig ovan på Lacka två tomtningar som är svåra att förklara 
annat än som möjliga lokaler för gömslen; av ägodelar, förnödenheter eller 
laglösa, kanske (om spekulationer tillåts) fredlösa i exil. Den ena tomt-
ningen kan tolkas som att ha varit ett hus i vilket man dröjt en tid på en 
gömd plats där man har haft uppsikt över farvatten och några naturhamnar 
och kunnat göra detta ostört. Den andra tomtningen förefaller snarare ha 
varit ett enkelt skjul eller koja där man antingen dröjt kvar under extrem 
nöd och ångest, eller gömt undan gods som skulle vara tillgängligt vid sjö-
fart fast skyddat för främlingar. Kanske har här lagrats vrakgods eller ille-
gala handelsvaror. Ingen av dessa lokaler kan på något sätt placeras in i en 
fiskelägeskontext utan signalerar faktiskt den gemensamma hamnens mot-
sats; utsatthet, ensamhet, hemlighet. Stämmer tolkningen att vissa av bygg-
nadsgrunderna på de lite större öarna i skärgårdarna har varit tillhåll för 
fredlösa eller laglösa pirater, egendomslösa fiskare eller andra utbölingar 
eller avfällingar ger arkeologin i det maritima rummet oss redskap för att 
studera vissa ofta glömda former av mänsklighet, deras förutsättning, ge-
staltning och roll i det större samhället. Några tanketrådar att gå vidare med 
kan vara följande: 

Även jagade, hemlösa och förvirrade personer är med och skapar spår i 
landskapet. Kanske kan man ana en febersvettig parallell till Gisli Sursson 
bakom användningen av den dolda hustomtningen vid utkiksklippan, eller 
den lilla gömman under klipputsprånget, med eller utan en på halmbädd 
uppkrupen flykting, på ön Lacka i Sörmlands skärgård.  

Vid halv laglöshet hade man att klara sig undan lagen och hämnden i tre 
år innan man fick återgå till kollektivet. Hur bidade man sin tid utanför 
kollektivet? Det förefaller troligt att piratverksamhet, jakt och fiske var 
lämpliga verksamheter i väntan antingen på att embargot skulle löpa ut eller 
att ödet eller havet skulle bära något nytt med sig åt den på den ensliga ön 
gömde flyktingen. Rumsligt antyder detta ett behov av att kunna se men 
inte synas, vilket tomtningarna på Lacka är exempel på. Likaså förmågan att 
extrahera resurser som täcker de dagliga behoven utan att sätta något 
synligt avtryck i den större omgivningen. Livet i skuggan av samhälle och 
kollektiv har här givit upphov till en mycket dåligt känd Chaîne opératoire; 
något vi kan kalla de osynligas arkeologi. 

Om laglösa satt och hukade i tomtningarna på Lacka lär det inte ha varit 
någon Robin Hood med sina ”merry men” utan snarare en kall, blöt och 
vettskrämd utböling, plågad av febriga mardrömmar om utanförskap, och 
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med längtan att återförenas med släkt och vänner. Gislis mardrömmar och 
Grettirs rädsla för mörker är alltså även bra exempel på hur en eventuell 
fredlös rymling på Lacka kunde ha känt sig. Hur en ensling klarade sig i en 
sådan situation materiellt, socialt och psykologiskt är förstås ett intressant 
forskningsfält.  

Denna bild löser även upp en del glamourisering kring fredlösa. Den 
neurotiske Grettir skall alltså ses i kontrast till den förhärskande mytbild-
ningen i sagor om hjältemodiga, fria och lyckliga laglösa (Seal 2011). Livet i 
rövarkulan återspeglar heller inte en framgångssaga i den lilla människans 
kamp mot maktapparaten, speciellt med tanke på att frälset tog över skär-
gården, inklusive Lacka, och all verksamhet där skattlades under medel-
tiden. Den lilla människan, jagad eller bara levande på marginalen, vann 
inte denna gång. Inte då heller. 

Var de båda gömställena på Lacka kopplade till den första gården på ön? 
Satt rymlingens hustru och väntade på gården medan mannen gömde sig 
(jfr Ahola 2009), sina redskap eller sina produkter undan fogden, pirater 
eller rovgiriga grannar? Här är även den laglöses förlust av manlighet ge-
nom förlust av politisk röst och position samhället, genom en association 
med hjälpande kvinnor och genom att omanligen behöva gömma sig, en typ 
av outforskad socialarkeologi, maktstudiernas absoluta motsats. Samman-
taget med frånvaron av monumental (Hook 2005) och disciplinerande arki-
tektur (Foucault 1979), där den från gemensamhet och skydd undandragna 
tomtningen signalerar dessas motsats (en diminutiv och undfallande arki-
tektur), har vi här sammantaget fog för att börja diskutera maktlöshetens 
arkeologi, empiriskt själva motsatsen till den gängse arkeologin kring hallen 
(Hem Eriksen 2010, Herschend 1997) eller maktens landskap (t.ex. Her-
schend 2009, Ljungkvist 2006, Jong et al. 2001). 

Om vi sammanställer förklaringar och positioneringar av i sagamateria-
let förekommande laglösa framkommer en mycket intressant bild. Vi be-
finner oss kronologiskt mellan sen vikingatid och högmedeltid, under inflö-
det av silverskatter, godsbilning och kristnande, men innan gemensamma 
landskapslagar eller en stark kungamakt, en period som Ola Kyhlberg ka-
raktäriserar som heterarkisk, ”den långa järnåldern” (Kyhlberg 2012). I ett 
sådant samhälle finns löst sammansatta fraktioner och hierarkiskt uppbygg-
da grupperingar, mellan och inom vilka makt reglerades på tinget genom en 
elitistisk populism, den starkes och populäres rätt, en kombination av meri-
tokrati och ätteegoism. 

Syndabocksteorin (Girard 1989) är i detta sammanhang relevant för att 
förklara hur och varför den laglöse nyttjades som gemensam ventil vid 
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samhälleliga konflikter och med syfte att trygga normen och ringa in, 
demonisera och förskjuta det avvikande (Poilvez 2011, 2012). Enligt Girard 
(1989) sker våld i samhället främst på grund av en önskan att få det som 
någon annan äger. Om detta sker i stor skala, skapar det en ond cirkel av 
privat hämnd som kan hota stabiliteten i samhället och skapa spänningar 
och kaos, just en sådan samhällsbild som möter oss i sagamaterialet. För att 
motverka detta utverkar samhället våld på en enskild person eller en gemen-
skap, en syndabock, vilket kommer att bidra till att återställa ett tillfälligt lugn. 
Våldet i alla mot alla har då förvandlats till våld i alla mot en. Vid en sådan 
kris och våldskoncentration leder händelserna till enskilda eller kollektiva 
anklagelser, vars offer måste ha vissa egenskaper som gör dem till goda 
kandidater för den skuld som någon annan eller samhället skall sona. Dessa 
kriterier kan t.ex. vara religiöst och kulturellt avvikande eller rent fysiska 
lyten. Att befinna sig vid sidan av normen på något sätt kan tolkas som 
antingen heligt eller förbannat och är en förutsättning för att bli utsedd till 
samhällelig syndabock. Om personen offras eller förvisas kommer krisen att 
lösas. Många fredlösa i det norröna samhället utgjorde alltså syndabockar 
och vi finner dessa någonstans förvisade i utmarken, hukande i sina jord-
kulor eller tomtningar. Om tomtningarna på just Lacka har hyst sådana 
avfällingar återstår förstås att arkeologiskt belägga, i den mån det går. 
Geografiskt och topografiskt förefaller det dock i alla fall möjligt, i synner-
het med tanke på den historiskt belagda rövaren Tyringens gömsle i en 
tomtning på ön Gället i Gräsö skärgård. Intressant är även att Gunnar på 
sitt skär i folkminnet var fördriven dit, på grund av sin kristliga helighet. 

De laglösas dramaturgiska omständigheter förklaras bra av dels hur sam-
hällskollektivet använde historierna för att bearbeta ambivalenser och ana-
kronismer i övergången till kristendomen, då gamla mentalitetskomplex, 
sociala koder med mera byttes mot nya. Men historierna illustrerar även 
tydligt hur berättar- och lyssnarkollektivet bearbetade den fysiska och so-
ciala utsatthet, marginalisering och osäkerhet som ett nybyggarsamhälle i 
vikingatidens utmarker erfor. Här passar även den intrapsykiska analysen 
in, vilken illustrerar den problematik som fanns inbäddad i den patriarkala 
hederskulturen, problematiken med att positionera sig mellan en oglamorös 
men välmående bonde och en framgångsrik hänsynslös individualistisk 
viking, samt mannens relation till modern, sin kvinnliga sida, och behovet 
av sociala sammanhang som nybyggare, som marginaliserad i de manliga 
nätverken och utjagad i den ensliga vildmarken (jfr Poole 2004). 

Olika analyser av sagamaterialet har försökt skissera en slags dikotomi 
mellan den centrala manligheten och den socialt och geografiskt perifera 
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kvinnligheten, som även kan utläsas i fornnordiska centralhjältars giftermål 
med jättekvinnor och de från det manliga tinget avstängda fredlösa, som i sin 
exil söker och finner sympati hos sagornas kvinnor och framförallt mödrar 
(Ahola 2009). Den från de manliga nätverken marginaliserade blev alltså mer 
kvinnlig i sin förlust av makt och sin emotionella och psykiska upptagenhet 
av ensamhet, rädsla för mörker och förlust av nätverk (Poole 2004). 

Här kan ensliga platser så som ”tomtningarna” på Lacka, om de under-
söks utförligt med arkeologiska metoder, kanske bidra till att bättre förstå 
den lilla människans villkor och belägenhet i ett geografiskt, socialt, psyko-
logiskt, kulturellt och kronologiskt gränsland, de utsattas och ifrågasattas 
arkeologi. 

Slutsats: Landskapets fördolda människorum 
Finns det sammantaget någon grund för att tolka Lackas tomtningar som 
fiskeplatser? För lokalerna kan ingen kollektivitet eller skyddad hamn, inga 
landmärken, ingen historia och ingen platsbiografi identifieras. Tomtnin-
garna ligger gömda och det är svårt att komma dit. De ligger i ett topogra-
fiskt läge som möjliggör att se men inte synas. Snarare har vi för handen två 
gömslen; en med karaktären av desperat tillflykt eller hemlig gömma som 
man inte skall hitta, den andra med karaktären av ett litet hus som i sitt 
gömsle övervakar den närliggande farleden. Båda ligger nära vatten med liten, 
hemlig och enkel uppdragsplats för enskilda små båtar. Båda undviker all 
kollektivitet och andra associationer med gårdsläge, fiskeplatser och hamn. 

Tomtningarnas egenskaper verkar påvisa att de har varit besökta till-
fälligtvis av personer som gjort snabba strandhugg från den yttre farleden, 
dragit upp sina båtar i klippskrevorna och tillfälligtvis vistats i tomtningarna 
eller lagrat sina tillhörigheter där. Ett uttalat syfte med anläggningarna mås-
te ha varit hemlighet, annars finns det mycket bättre platser för lokalisering, 
byggnation och uppehälle på ön. Är denna tolkning förenlig med den större 
arkeologiska empirin? Det finns många enkla husgrunder lite här och var i 
det arkeologiska materialet som inte har uppmärksammats. För några kust-
nära eller på öar lokaliserade grottor finns enligt ovan sägner om laglösa 
och rövare, i någon grotta även eldstäder och andra tecken på mänsklig 
habitation eller verksamhet (Söderstam & Westman 1984, Matz & Matz 
1979:202ff, 239f). Jordkulor eller enkla hyddor i ödemarken av vad som 
förefaller vara analogt med anläggningarna på Lacka är känt från historisk 
tid när det gäller fredlösa.  
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Sammantaget kan vi alltså i dessa gömda och av historien glömda lokaler 
se illegala eller utanför det etablerade samhället verksamma utmarksnoder 
och socialpsykologiska arenor där normfrämmande och oreglerad identitet 
skapades i ett för agrarbygden främmande dwelling, med Bourdieus ord. An-
vändes de strandnära lokalerna för att lagra stöldgods, insamlat vrakgods eller 
illegala handelsvaror? Satt det rentav en flykting eller ängslig främling i dem? 
Kunde det till och med ha funnits en muslegoman, en förrymd träl, bakom 
klippan? Trälars flykt över havet finns beskrivet i Gutalagen, Addimenta 5: 

[… ]Om träl varder återlämnad, då lös honom åter med två öre i landet, och 
med tre öre om han kommer på havet, och med en halv mark om han 
kommer ur landets syn. Den skall återlösa trälen, som ägde skeppet (varpå 
trälen undkommit), utom i det fallet att skeppet var lagligen fästat; men om 
han har tillgripit några saker, då skall den lösa tillbaka sakerna, som äger 
trälen. Om skeppet var lagligen fästat eller taget under lås, då löse den 
skeppet åter, som äger trälen, och likaså alla saker, som han tillgrep, likväl ej 
utöver tre marker. Om han löper bort på skepp som ej är vårdat, eller 
drunknar i havet, så att den mister sin träl som ägde honom, då betale den 
trälen, som ägde skeppet (Schlyter 1852:111f). 

Att problem med fredlösa och avvikande karaktärer var ett reellt problem 
på fiskeskär och fiskelägen så som Lacka framgår konkret av rymlingen och 
våldsverkaren ”Tyringen” som enligt ovan bodde i en tomtning på Gäll-
skäret utanför Gräsö. Av Huvudskärsstadgan framgår det i artikel 43 att 
sådana svarta får inte tolererades på öarna, vilket påtalats flera gånger ovan 
(Klemming 1856:297). 

I ljuset av dessa belägg och analyser borde det vara relevant att i alla fall 
överväga möjligheten att människor tidvis under svåra omständigheter 
ganska allmänt uppehållit sig i grottor, jordkulor eller tomtningar även i 
UO. Grottan och ön förenas här som exempel på liminala platser, isolat, 
utsatta utmarkslokaler där människan sätts på prov, lever i exil, undviker 
normen och alltså på olika sätt markerar och lever sin annorlundahet och 
sitt utanförskap. 

I ett nätverkssamhälle som byggde på framgång genom inklusion och 
förmåga till agens resulterade den osynliges utanförskap och brist på agens, 
i synnerhet när det gestaltades i det bistra maritima mellanrummet, i en 
ekonomisk, social och psykologisk förbannelse. 

Det är onekligen uselt att vara varg. 
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De okändas geografi II: Gunnars fotsteg över vattnet 

Gunnarstenarna äro några kala klippöar, liggande rätt söder om Mellsten 
och nästan ost från Landsort. Dit drevs en fredlös kristen man från fast-
landet, då den kristna läran först började sprida sig, och han skulle dödas av 
var och en, som kom åt att göra detta. 
Han och hans anhängare byggde där en liten bergbyggnad av sten, på södra 
udden av Norrskär. Han bodde där ute även på vintern. Där bad han sina 
böner med sina anhöriga. Han kallades den Helige Gunnar utav allmän-
heten på skäret, där hans namn nämndes med stor vördnad. 
Kyrkan i Ösmo var helt liten på denna tid, och den skulle han besöka. Han 
gick över sjön, till fastlandet på vattnet, så stark tro hade han, sades det. Men 
då han skulle återvända, sjönk han ner till fotlederna, så det blev tyngre att gå 
över sjön. Det sades att han trampat på ett sädesax… (Andersson 1985:11) 

En tomtning i en berättarkulturell kontext 
På den absoluta toppen av Norrskär, Gunnarstenarna, i yttersta havsbandet 
i Sörmlands skärgård, blickar resterna av Gunnarsborg ut över ett vindpinat 
innanhav. Gunnarsborg består idag av en rektangulär stenkonstruktion som 
enligt FMIS (Ösmo 586:1) utgör en tomtning. Den folkliga legenden om 
Gunnars borg talar dock om något annat, vilket ingressen ovan visar (An-
dersson 1985:11). Kan det ligga någonting bakom den folkliga uppfatt-
ningen, eller är grunden resterna av en fiskarkoja? 

Arkeologer vid Södertörns högskola har provundersökt den arkeologiska 
lokalen (Landin et al. 2011:43ff). Det har visat sig att konstruktionen och 
storleken avviker från det som vi vanligtvis förknippar med byggnads-
grunder för fiske och jakt i skärgårdarna. Storleken och den massiva mark-
beredningen inuti husgrunden föreslår faktiskt en mer avancerad typ av 
konstruktion och användning. Byggnaden hade ett plan om upp emot 40 
kvadratmeter. Vid det senaste besöket kunde en stenvall noteras som even-
tuellt har utgjort en slags svale i anslutning till den norra gaveln. Inuti grun-
den finns stora mängder påförd jord och grus. Den lilla provgrop som togs 
upp gav fynd i form av kol, skörbränd sten, metallfragment och en stor 
mängd bränt djurben, varav ben från får har identifierats. Anläggningen har 
tentativt daterats till slutet av 1200-talet, baserat på ett kolprov. 
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Hur skall vi tolka denna plats, placerad på toppen av en av de mest vind-
pinade holmar som finns i egentliga Östersjön? Baserat på kunskap om hur 
fiskare bygger sina hus och bodar i skyddade lägen kan byggnaden inte gär-
na anses ha varit en fiskarkoja. Det finns ingen bra naturhamn i närheten 
som skulle styrka en tolkning inom handel, tull eller lots. Försvarsläget är 
bra för en utkikspost men det saknas hamn för skepp, vårdkaseplats, medel-
tida skans eller andra tecken på försvar. Studerar man de olika aktörsgrup-
perna som var aktiva i området under tidig medeltid återstår egentligen 
bara kyrkan. Kan Gunnarsborg på något sätt kopplas till något kyrkligt – 
som också ger den lokala legenden en förankring i verkligheten – i Gunnars 
verklighet? 

 

 
Figur 27. Gunnarstenarna och Gunnars borg. Överst till höger: ön under vikingatid. A: 
Historiskt fiskeläger (delvis under vatten under vikingatid, mörkblått). B: Tomtningar 
från ingatid/tidig medeltid (svarta). C: Gunnarsborg. D: Svale, utbyggnad, uthus. Höjd-
data: Lantmäteriet. 

Maritim topografisk prominens som arkeologisk utgångspunkt 

Det vi har är en rejäl byggnad i ett vindpinat krönläge i en maritim gräns-
zon. Kan detta säga oss något om vad detta krönläge kan ha hyst för bygg-
nad och verksamhet? 

Tilley och Bennett menar att naturen ger en grundläggande begrepps-
resurs för att förstå kulturella former, och att naturens ”arkitektur” hade en 
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övernaturlig betydelse för förhistoriska populationer. Dess innebörd var in-
timt kopplad till elementära processer med metaforiska förhållanden mellan 
vatten och eld, sten, hav och passagen av solen på himlen osv. (Tilley & 
Bennett 2001). Vidare är det vilda vattnet, den isolerade ön som axis mundi, 
kustzonens liminalitet, marginalitet, samt livet ”på gränsen” kristna teman 
inom tillbedjan, kontemplation och personlig prövning. Topografisk pro-
minens associeras dessutom inte bara med kontroll, dominans och makt 
utan även upphöjdhet, en närhet till gudarna i semiotiska homologier, vilket 
resulterar i att heliga platser ofta anlades i krönlägen (Bradley 2000:97ff). 
Bradley ser landskapet som en plats för “orchestration, enactment, perfor-
mance, and network-building” av olika föreställningar och sociala gestalt-
ningar. Där är toppen en plats för både heliga föreställningar och en helig 
geografi, som kollektivt landmärke.  

Detta innebär att fysiska konstruktioner i sådan kontext kan fungera som 
fokus för minnespraktiker, vilket ger dem roll som bestående strukturer på 
vilka minnen kan definieras eller inskrivas. Vidare var platser vid lands-
vägar och sjöfartsleder viktiga för lokaliseringen av sådana minneslokus. 
Viktigt var även platsernas synlighet, liksom i fallet död och andlighet även 
deras karaktär av liminalitet (Williams 2006). 

Den bebodda platsen i den av vädret utsatta kustzonen accentuerar denna 
karaktär av marginalitet och prövning. Eremitens gestalt kan tas som meta-
for för utsatthet på en utsatt plats. Här framgår att livsomständigheterna är 
direkt definierade av fenomenologisk dialektik. Platsen hörde till kroppen 
och kroppen till platsen; livets riktadhet (havet, himlen), ensamhet, pröv-
ning, asketism, enkelhet och karghet, beskriver alla en tillvaro ”from body 
to place to landscape; a phenomenological approach” (Tilley & Bennett 
2004:1–31). Tematiken kan ses inom olika kristna arketyper via semiotiska 
homologier och betydelsebärare (Lotman 1990). Vistelsen i en maritim pro-
minens och marginal var ett fenomenologiskt förkroppsligande (embodi-
ment) av kristliga ideal. Centralt här är perception, delaktighet, upplevelse 
och minne av landskapet och exilen. Formen kan illustreras genom gestalt-
teori, med den räddande ön som tema och dödens hav som horisont, alter-
nativt den dödliga mannen visavi det eviga havet. Eremittillvaron är på så vis 
en levd fenomenologi, en levd erfarenhet, lived experience, med upplösning av 
distinktioner (subjekt-objekt, heligt-profant, tro-liv, kroppslig-andlig utsatt-
het, ensamhet-uppgående i gud osv.). 

Denna modell har förstås inom den katolska kristligheten haft en stor 
internationell spridning med flerbottnat syfte. Även betraktaren konsume-
rar det asketiska idealet på den scen som eremitens landskap erbjuder. 
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Minneslokalen och den heliga platsen ingick i ett retoriskt landskapsrum 
där även kyrkan var ekonomiskt intresserad (Petts 2009). Här har Adrian 
Ivakhiv (2003) visat hur heliga platser kan ses som aktanter i olika över-
lappande och kontrasterande orkestreringar, enactments och performances 
inom olika dynamiska aktörsnätverk, aktivt skapade och skapande mänsk-
liga relationer och relationer mellan människa och landskap. 

Observationerna ovan gör gällande att det finns principiella teoretiska 
möjligheter till att det har funnits någon slags faktisk helig person associe-
rad med Gunnarstenarna. Är det för Gunnarstenarna så att det berättar-
kulturella minnet fångar in något av ett faktiskt landskapsbruk? Kan vi på 
denna plats haft en religiöst definierad minneslokus med någon principiellt 
identifierbar aktör eller aktörsgrupp bakom? Här måste vi undersöka berät-
telsen och dess kontext; den historiska och arkeologiska verkligheten, så 
långt den går att uttolka, för att om möjligt finna en faktisk möjlighet, inte 
bara en teoretisk. Uppdraget blir att skissera fram en tänkbar helig eta-
blering i denna arkipelag. Låter det sig göras?  

Helgonlegender och skärgårdstraditioner 

För Mälardalens del föreligger tre intressanta helgonlegender från tiden 
kring 1200-talet. Samtliga kan förknippas med den engelska missionen. 
Legenderna berör S:t Eskil (död ev. 1080), S:t Botvid (död ev. 1129), och S:t 
David (död ev. 1082). Dessa tre kan alla kort beskrivas som enkla munkar 
som först genomför en mission i Norden knuten till en kung eller storman, 
sedan dör martyrdöden, blir lokala helgon och får en kyrka byggd till sin 
ära. Slutligen lyfts de senare fram som regionalt och nationellt betydande 
helgon. För Sörmlands skärgårds del är det värt att nämna att Eskil blev 
Sörmlands skyddshelgon, Botvid från Botkyrka förknippas med fiskelycka 
och Davidslegenden utlovar skydd för sjöfarare om man tillber helgonet. 
Samtliga dessa helgonlegender är hopkok på olika bibliska tilldragelser och 
historiska allegorier och detaljerna i helgonens tecknade liv skall alltså inte 
tas bokstavliga. 

Legenden om Botvid, en apostel som alltid avbildas med en fisk i vänster 
hand (figur 28), berättar bland annat om vikten av kristlig generositet i sam-
band med fiske vid skärgårdsöar, där Botvid till skillnad från sin hedniske 
granne delade med sig av sina fiskevatten utan att kräva skatt, något som 
gjorde att fisken följde honom (se fallstudien om Botvids reaktionära from-
het ovan). Uppenbarligen var Botvid både missionär, godsägare och fiskare 
(Schmid 1931). Enligt legenden ska Botvid ha bragts om livet av en träl han 
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avsåg att sätta fri, ute på Rågön i Sörmlands skärgård, där Botvid letade efter 
skjuts i farlederna av någon båt som kunde föra trälen till Gotland. Davids 
koppling till skärgården är mer indirekt. I Davidsmässan avslutas skild-
ringen av Davids mirakler sålunda: ”Sankt David folkets böner hör: han 
botar lamhet, och han för sjöfarare till deras mål”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 28. S:t Botvid framställs med 
två attribut, fisk och yxa. Fisken 
påminner om ett mirakulöst fiska-
fänge som fyllde två båtar fast plat-
sen var ogynnsam. Yxan är hans 
dödsredskap. Foto: Sörmlands 
museum. 

 
Inom den folkliga traditionen finns det en uppfattning om att skärgården 
vid Nämdö, strax NO om Gunnarstenarna, har varit en fristad och hyst en 
kapellplats för en tidig kristen församling (Strindberg 1912:162ff, Heden-
stierna 1995:186, Agrell 1844) i samband med trakasserier från hedniskt 
folk. Det intressanta här är att folkminnet gör gällande att även Gunnar pe-
kas ut som en fredlös kristen som med några följeslagare sökte fristad på 
Norrskär undan förföljelse (Andersson 1982, 1985). Så har även Biskopsön 
associerats med en möjlig medeltida katolsk etablering, även om Strindberg 
tolkar denna ö som Botvids slutstation i Botvidslegenden. Det framgår alltså 
att helgonlegender och folklig tradition i Sörmland (och Västmanland för 
Davids del) kan förknippa helgon med både fiske, markägande i skärgården 
och lyckad sjöfart. Skärgården kan eventuellt även förknippas med en fristad 
för tidig kristlighet och olika katolska etableringar, i alla fall i folkminnet. 
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Så långt legenderna och folkminnet. Finns det då någon relevans i att 
studera muntlig folklig tradition och religiositet eller kyrklighet tillsammans 
med skriftliga källor och arkeologiskt material? Eller skall vi betrakta legen-
den om Gunnar som en saga? Medeltiden kan på det folkliga planet karak-
täriseras som ett berättarkulturellt samhälle. För att göra platser begripliga 
vävdes geografi, historia och topografiska beskrivningar ihop så att man 
kunde skapa en mental karta att komma ihåg och orientera sig efter, en 
karta som Ola Kyhlberg kallar mindscape. Innan tryckta kartverk och av-
ståndsmätare var det platsernas betydelse som fästes och traderades i folk-
minnet. Det finns exempel på legender om platser som har överlevt årtusen-
den (Kyhlberg 2012:35ff). 

Forskning i Norge (Brendalsmo & Stylegar 2003, Brendalsmo 2007) har 
faktiskt visat att det har varit möjligt att hitta övergivna kapell bara på 
grundval av platsnamn och muntlig tradition som sedan vidimerats via in-
venteringsprojekt. Denna forskning visar att legender och platsnamn verkar 
kunna leva åtminstone 600–700 år i vissa områden (Brendalsmo 2007:90) 
även om man förstås måste behandla schablonartade vandringssägner med 
en stor nypa salt. Holm (2010) har visat att platsnamnen skall tillmätas 
större källvärde än sägner. Lovén (2001:258ff) påpekar att från kyrkan folk-
ligt utanförskap och med detta brist på förståelse ofta förvrängt uppfattningen 
om exempelvis vad som har utgjort kloster i folkminnet och lokala traditio-
ner, men att det trots detta i vissa fall går att se något reellt kyrkligt bakom 
kyrko- eller klostersägner. Han identifierar två öar med troliga kapell eller 
terminarhus, Klosterholmen vid Bureå samt Björnö i Mönsterås. Den senare 
har verifierats som en kyrklig lokal (Nybo Rasmussen 2002:315). 

Platsnamnet Gunnarstenarna kan vi spåra i de äldsta kartorna, vilket för 
Gunnar i alla fall tillbaka till andra hälften av 1500-talet (som ”Gummer 
steen” i Lucas Waghenaers De Spiegel der Zeevaerdt). I arkivmaterialet finns 
en uppgift från 1545 som anger att ”Gunnarsteen” övergick i Gustav Vasas 
ägo, omnämnt i en tvist av år 1562 (Hedenstierna 1989:234). Huruvida en 
faktisk Gunnar har varit en helig person är förstås okänt. 

Predikande munkar som fiskar och går på vattnet 

Enligt legenden var Gunnar så helig att han kunde gå på vatten tills han 
trampade på ett sädesax. Analogin med legenden om den engelska munken 
S:t David, som blev Västmanlands apostel (Odenius 1962) är slående. Han 
ansågs vara så helig att han kunde hänga upp sina vantar på en solstråle. På 
1700-talet omtalas att en gång föll vantarna ner. Då kom David ihåg att han 
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hade begått en synd, när han gått till kyrkan. Han trodde sig nämligen ha 
trampat ner ett veteax efter vägen. Efter att ha skänkt ett gyllene ax till kyr-
kan, skall han ha fått förlåtelse av Gud och sin helighet tillbaka. Iazech 
Odrovaz (den helige Hyacint av Polen, 1185–1257) var en polsk präst inom 
Dominkanorden som ibland kallades Nordens apostel. Han tillskrevs 
många under, som att kunna bota blinda, spå i framtiden, rädda skördar 
och gå på vatten. Enligt folklig sed vandrade han omkring och predikade, 
även i Skandinavien (Weinstein & Bell 1982, Farmer 2011). Detta är dock 
omstritt. Här ser vi att skörden (axet) från Davidslegenden återkommer, 
denna gång med att gå på vatten, precis som i legenden om Gunnar. 
Hyacint var de drunknandes skyddshelgon, David i sin tur ” … för sjöfarare 
till deras mål”. Den helige Botvid (figur 28) kunde inte gå på vattnet men 
bedrev under sin predikotid fiske vid ett fiskeskär och mötte enligt legenden 
sitt öde på Rågön. Det finns alltså betydande homologier mellan dessa 
legender som delvis leder till havet och skärgårdsön. 

S:t Nikolaus och Södermanlands skärgård 

Medeltidens främsta helgon för skepp och sjöfart är S:t Nikolaus. Bland 
hans mirakulösa gärningar märks förutom att stilla stormar och rädda sjö-
män även att producera och med skeppet distribuera stora mängder sädesax 
till ett hungrande folk (Stephens 1847:575f). Här gör sig Gunnar och S:t 
Davids kliv på sädesaxen påminda. Helgonet S:t Nikolaus är inte bara de 
sjöfarandes utan även handelsmännens skyddshelgon (Garipzanov 2010). 

S:t Nikolaus har varit viktig i svenska skärgårdar. Under 1200-talet växte 
Hansans handelsnätverk fram runt Östersjön Nätverket sträckte sig från 
Nederländerna i väster till Novgorod i nordost. Inom detta nätverk anlades 
kyrkor helgade åt S:t Nikolaus i kuststäder i samtliga länder och regioner. I 
Sverige byggdes Storkyrkan i Stockholm, som även kallas S:t Nicolai, ett 
kapell i Kalmar samt S:t Nicolai kyrka i Nyköping. Denna kyrka gav även 
namn åt socknen. Exakt hur gammal kyrkan i Nyköping är, är inte känt, 
men konstruktionen tyder på mitten av 1200-talet. I ett pergamentbrev från 
1294 (SDHK 1636) framgår att Peter, sockenpräst vid S:t Nicolaus kyrka i 
Nyköping, med evig besittningsrätt skänkt en jordlott om 4 1/2 örtugland 
till klarissorna i Stockholm. 
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Figur 29. S:t Nikolaus räddar sjöfarare i nöd bland annat genom att stilla stormar. Illus-
tration från 1412–1416, ur Très Riches Heures av Duc de Berry (beskuren). 

Att just sjöfartens och handelsmännens skyddshelgon är företrätt i Ny-
köping som var en av Sveriges mest betydande handelsstäder vid denna tid 
är inte förvånande. Det är inte heller förvånande att kulten av S:t Nikolaus 
har varit utbredd inom Hansan, även om ursprunget är bysantinskt. Från 
framförallt 1400-talet och framåt finns många avbildningar av helgonets 
mirakulösa arbeten för sjöfarare i nöd (figur 29). Det har uppmärksammats 
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hur integrerad helgondyrkan varit runt Östersjön under senmedeltiden 
genom Hansans skyddshelgon över handel och sjöfart samt Tyska ordens 
verksamhet (Hess 2008:95–97). 

Det finns alltså ett delat, paneuropeiskt mytstoff som förknippar heliga 
män med sjöfart, sädesax och att gå på vattnet. Dessa heliga män förefaller 
vara predikande munkar och de skyddar och bedriver verksamheter vid 
vatten. Skall vi ta detta som en sammanblandning av olika vandringssägner 
eller istället som ett uttryck för att sådana heliga personer hölls för verkliga, 
att legenderna tillsammans tecknar konturen av en kollektiv mening med 
någon slags reell grund? Det är nog i detta sammanhang man skall betrakta 
Gunnar. 

Om legenden om Gunnar har någon relevans bör man försöka förstå om 
han har haft någon religiös funktion inom vilken vi kan placera in honom 
och hans byggnad i ett sammanhang. För detta ändamål måste vi undersöka 
andlighet i skärgårdarna. 

Sjöresor som pilgrimsfärder 

Legenderna om S:t Brendan och S:t Botvid 

Helgonlegender kan stå som modell för hur sjöresor ofta betraktades meta-
foriskt som pilgrimsfärder under medeltiden. Här nedan berörs S:t Bren-
dans och S:t Botvids resor, vilka båda företog sjöresor som förenade alle-
goriska pilgrimsfärder med vådliga sjöfärder i faktisk terräng. 

Brendan var en irländsk munk som levde omkring 484–577 e.Kr. och 
som grundade klostret Clonfert. Den helige Brendans kult hade sitt huvud-
sakliga utbredningsområde längs Englands, Irlands, Nordfrankrikes och 
Hollands kuster, och här vigdes flera kyrkor till hans ära, men genom sjö-
farande blev hans gestalt känd även runt Östersjöns stränder. En mural-
målning i Täby kyrka avbildar helgonet på ryggen av sjömonstret Jasconye 
(Stenberg 1948). Två separata uppteckningar finns av hans pilgrimsfärder 
till havs, dels en kort version i Acta Sanctorum, dels en längre som kallas 
Navigatio Sancti Brendani, förmodligen transkriberade i slutet av 800- eller 
900-talen, vilka sedan slogs samman med legender och folklore och fick sin 
slutgiltiga utformning i slutet av medeltiden. Den senare versionen är starkt 
influerad av de keltiska genrerna Immram, en berättelse om äventyrliga sjö-
färder, och Echtrai, där huvudpersonen hamnar på en dimhöljd ö bebodd av 
de dödas själar. Den keltiska myten om ön bebodd av själar sammanflätades 
med den kristna idén om det förlovade landet (Ó Donnchadha 2004). 
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Figur 30. S:t Brendans resor där havet, ön, navigationen, det okända, uppdraget, exilen, 
hemfärden med flera teman förenades med kristen pilgrimsmetaforik. Källa: Manuscrip-
tum translationis germanicae, Wikimedia Commons. 
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Den centrala metaforen för sjöfärder är ofta ett äventyrligt uppdrag (eng. 
quest). Som Abrams och andra har påpekat blir en typisk medeltida topos, 
pilgrimsfärd eller quest, tematiskt romantisk. Abrams framhåller att mycket 
av den romantiska litteraturen är ”en rörelsens litteratur”, vars huvudper-
son är en tvångsmässig vandrare: ”Några av dessa vandrare är av skuldkäns-
lor drivna syndare, efter modell av Kain eller den vandrande juden, andra är 
som Ismael, som är född en främling och landsflyktig även i sitt hemland. 
Särskilt vanlig är dock berättelsen i form av en pilgrimsfärd och strävan – en 
resa på jakt efter ett okänt eller outtryckligt något som gradvis leder vand-
raren tillbaka till dennes utgångspunkt” (Abrams 1971:193, min övers.). 

Den kristna pilgrimen ansåg sig uppfylla Gamla testamentets förebud 
och uppvisade en tendens att fylla en personlig upplevelse med universell 
religiös betydelse (Skovgaard-Petersen 2001). Som Lotman påpekar är i 
medeltida litteratur en persons resa till helvetet eller till himlen alltid tänkt i 
geografiska termer. I enlighet med dessa idéer betraktade den medeltida 
människan en geografisk resa som en rörelse, både i en religiös och i en mo-
ralisk mening. Vad mer är, ”varje resa var som en pilgrimsfärd. Därför gör 
en lång resa en person mer helig, och samtidigt innebär vägen till helighet 
nödvändigtvis att man lämnar ett stadgat liv och ger sig ut på en resa: Vissa 
ställen var särskilt laddade med symbolisk betydelse, att gå mot ett kloster 
innebar viljan att frigöra sig från synden” (Lotman 1990:172, min övers.). 

När det gäller pilgrimsfärder på havet berikas den allegoriska nivån 
genom hänvisningar till betydelsen av vatten i Bibeln. Den metaforiska an-
vändningen av vatten som bildspråk härstammar från Genesis, Exodus, och 
profeterna. Sedan Noa har vatten betraktats som mediet för död, transfor-
mation eller frälsning. Den stora mängden Itinera Hierosolymitana, dvs. pil-
grimers rapporter om deras farofyllda resor till Jerusalem, avslöjar en ten-
dens att allegorisera beskrivningen av sjöresan, att tolka den i bibliska ter-
mer, ofta med referenser till Noa och Jona. Som Abrams betonar: ”En out-
talad föreskrift hos biblisk typologi var att bilder som betyder samma saker 
är utbytbara med varandra, härav den drastiska förtätnaden och förskjut-
ningen av metaforer i kristen andaktslitteratur” (Abrams 1971:156, min 
övers.). I legenden om S:t Brendan är en hänvisning till Jona och valfisken 
synlig i samband med Jasconye, öfisken på vars rygg den heliga besätt-
ningen landar (figur 31). De många referenserna till Jona ger en återkom-
mande bakgrund mot vilken det projiceras en personlig upplevelse. Det-
samma gäller för den framväxande helgonlegendtraditionen, där episoder 
från de heligas liv återupplivar incidenter som återfinns i Bibeln. Andakts-
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litteratur och helgonlegender kom även att forma mer sekulära texter under 
medeltiden. 

Redogörelsen för S:t Brendans färd, baserad på en verklig Peregrinatio 
pro deo, dvs. en sjöresa med Guds barmhärtighet, kännetecknas av en orub-
blig tro på Gud som en perfekt rorsman och lots, och blev i legenden ett av 
de många exempel på sökandet efter det välsignade, med maritim meta-
forik. Den fantastiska geografi som präglar medeltida romanser och hel-
gonlegender byggde mycket på grekiska och latinska källor. Texter presen-
terar inslag av fantastiska resor som till stor del byggde på ett mytiskt 
mönster. S:t Brendans resa följer tidsmässigt mönstret för kyrkoåret. Berät-
telserna har strukturen hos den homeriska cirkulära resan, sjöresan som 
slutar med nostos (återkomsten) och inkluderar varianter av nekuia (mötet 
med de döda) som grundläggande tema. Det är dock inte längre nedfarten i 
underjorden, utan motsvarande liminala upplevelser, bilder av att återvända 
från döden, som uppståndelsemetaforer. Under resan har abboten förebå-
dande av helvetet och himlen (Gnappi 1995). 

Dn klassiska myten om havsresan smälts i berättelserna samman med 
det kristna pilgrimstemat. De enskilda erfarenheterna blir en del av den livs-
långa andliga förfining som underlättar nostos, återkomsten till Den Ende, 
dvs. Gud. Detta är tydligt i Brendans strävan efter lycksalighetens öar. I 
både legenden om S:t Brendans och Botvids resor är det förekomsten av en 
vit fågel som förflyttar handlingen: i S:t Brendans fall är det en av invånarna 
i Isle of Birds som lämnar resten av flocken för att tala med besättningen, 
tillkännage resultatet av deras resa och ge instruktioner om hur de skall 
handla i enlighet med Guds plan. Brendans inledande bön till Gud, för att 
visa honom betydelsen av detta möte, ger honom möjlighet att kommu-
nicera med fåglar: Det är Brendans trosvisshet och totala förtroende för 
hans förmåga att dechiffrera Guds budskap som möjliggör en säker resa för 
besättningen. I Botvids resor är det istället en vit fågel som leder mannens 
anhöriga fram till platsen där han bragtes om livet. Där är det de efter-
levandes förmåga att tolka guds budskap i fågelns gestalt som leder fram till 
helgonets kvarlevor och insikten om hans offer och helighet. Brendan fann 
en magisk källa under ett träd i vilket de vita fåglarna vilade. Botvid dog 
under ett träd där en magisk källa sprang fram. I detta träd satte sig den vita 
vägvisarfågeln. 

Brendans resa är en pilgrimsresa. Botvids resa är en uppvisning i kristlig 
dygd och med kristliga mirakel som givit upphov till pilgrimsresor. Botvid 
passerar den liminala kusten tre gånger; när han omvänds till kristen-
domen, när han utför sina mirakel kring fisket och när han bringas om livet 
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på grund av sin kristerliga godhet och omsorg om sin nästa. I detta av-
seende är båda texterna lika i sin hyllning av monastiska ideal. I den första 
legenden som allegori och prövning, i den andra som praktik och öde. Bot-
vidslegenden, i all sin jordnära realism förankrad i aktuella problem kring 
markägande, skattläggning, mänsklig förslavning, girighet osv., gav upphov 
till pilgrimsfärder dels till Botvids pilgrimskyrka, Botkyrka, dels till Rågön 
där han enligt legenden dog martyrdöden (Norman 2008:269, se vidare 
avsnittet om Botvids reaktionära fromhet ovan). 

 

 
Figur 31. Jascoyne. Ett träsnitt som visr scenen från Navigatio Sancti Brendani Abbatis I 
vilken helgonet firar mässan ovanpå ett sjömonsters kropp. Anonym konstnär, 1400-
talet. Källa: Wikimedia Commons. 

Bakom dessa bilder av sjöfarande munkar och heliga män finns ett histo-
riskt faktum. Mellan kristendomens införande och högmedeltiden skulle 
nämligen irländska munkar ”dra sig tillbaka till deras egen vattniga öken: 
havet” (Selmer 1959:XXIII), varför peregrini, (kristna missionärer, ”främ-
lingar”) spred ut sig på de brittiska öarna, medan andra skulle predika på 
kontinenten. På båda sätten skulle de, liksom Abraham, svara på Guds 
kallelse, att lämna sitt hemland (1 Mos 12:01). Flera inflätade legender, så 
som den om Paulus Eremiten, ingår i legenden om Brendan (där han både 
möter Paulus och Judas under sin resa). 

En relevant fråga är om vi kan koppla dessa helgon och heliga män till 
skärgårdsöar i Östersjön, i legend och genom arkeologiska lämningar. Med 
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utgångspunkt dels i Botvidslegenden, dels i legenden om S:t Antonius av 
Padua, där den i exil drivne Antonius under 1100-talet tillbringade sin tid i 
bön på en ö och hans böner mirakulöst flyttade ön som han bad på över 
havet till Novgorod, där han grundade ett kloster (Garipzanov 2012:8), 
förefaller heliga män, mission och skärgårdsöar vara ett verkligt tema även 
runt Östersjön. Finns det då några lämningar av kristen i kult i undersök-
ningsområdet? 

Pilgrimsfärder och skärgårdsöar 

På den av folktraditionen utpekade plats där Botvid skall ha mött sitt öde 
finns ett stenkors utlagt på marken, ganska kraftigt, ca 6 x 8 m stort och av 
gotisk form, orienterat i Ö-V (FMIS Tystberga 8). Här är det på sin plats att 
påminna om Sanmarks (2004:267ff) diskussion kring stenkors och i land-
skapet spridd katolsk religiositet, samt den allmänna uppfattningen som 
finns om att denna plats har varit föremål för pilgrimsfärder, främst på 
Helgonets dag den 28 juli, en tradition som olika kyrkliga samfund än idag 
tidvis upprätthåller. Strax norr om Botvidskorset ligger under ett klipput-
språng en källa som enligt traditionen är den källa som sprang upp där Bot-
vid föll död ner (Olsson 1997:21-22, 31-33). Platsen ger sammantaget 
associationer till kristen vallfart och källkult. 

Vallfarten till helgonreliken i kyrkor och katedraler i Sverige är till viss 
del beforskad (Fröjmark 1992). Av denna forskning framgår att stora delar 
av befolkningen från alla samhällsklasser och omständigheter via pilgrims-
färder sökte helgonens hjälp. Framförallt var det sjukdomar och allehanda 
fysiska och psykiska åkommor som lockade till vallfart. Pilgrimsfärder till 
trefaldighetskällor eller andra heliga källor har en lång tradition som har 
pågått in i modern tid men är mycket lite känd (Flentzberg 1909). Ett 
exempel som rör Södermanland är Eskils källa, inte långt från Eskilstuna, 
där förr har varit en offerkälla dit pilgrimsfärder även ifrån främmande 
orter blivit anställda; ”så att jämväl en Engelsman W. Molteck, i sådan av-
sikt, besökte den år 1558” (Tuneld 1786:42). Ett annat exempel är Svinne-
garns källa som in på 1800-talet på grund av stort besökarantal ledde till 
”oordning, skada och intrång i äganderätten” (Lindal 1881). Det är belagt 
att S:t Bartholomæi gille funnits intill och stått i förbindelse med källan 
(Nordin 2011). Laurentius Petri (1499–1573), som dock personligen skall 
ha lett till att krucifixet på denna plats togs bort, uttalade sig mot slutet av 
sitt liv respektfullt om en del nedärvda religiösa bruk, såsom pilgrimsfärder 
till vissa orter, och bland dem som uppräknas figurerar Svinnegarnskällan 
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(Ekholm 1937). Här passar alltså Rågö in i bilden med en helig källa för 
vallfart. Det intressanta för vårt vidkommande är förstås att källan ligger på 
en ö invid farleden och räknas upp i KVS. Denna ö har tidigare bara upp-
märksammats som agrarhemman, inte som katolsk vallfartsort (Norman & 
Windelhed 2008, Norman & Windelhed 2012). 

I den anonyma 1200-talsskriften Historia de profectione Danorum in 
Hierosolymam (Skovgaard-Petersen 2001), vilken beskriver en grupp dan-
ska pilgrimers resa till det Heliga Landet, framgår hur Öckeröarna utanför 
Kungahälla, en typisk ö med tomtningar tolkad i termer av fiske, användes 
som natthamn av pilgrimerna (Olsson 1982:87). Inre och yttre resor kan 
alltså involvera fler lokaler än de uttänkta destinationerna. Samtidigt är 
pilgrimsfärder, andliga resor, fysiska resor i ett fysiskt landskap. Faktum är 
att vissa faktiska resor över havet har varit förlagor till legender och pil-
grimsfärder. Här märks Sankt Olofs underbara seglation, där enligt legen-
den hans kappsegling med Harald Hårdråde om rätten till Norges land i 
myten ledde över både berg och skog (Ahnlund 1919). På västkusten anger 
denna legend att Sankt Olof bröt upp en ränna i skärgården som blev till 
Kyrkesund (Matz 1975:111ff), ett sund som skiljer den tomtningsrika ön 
Härön från fastlandet. Med allra största sannolikhet är det alltså nödvändigt 
att betrakta vattnet som en våt motsvarighet till vägnätet och att vi i skär-
gårdarna har haft härbärgen, vägfararkapell, votivkapell, helgonkapell, pil-
grimskors osv. nyttjade i samband med andliga resor i fysisk terräng. 

De allegoriska berättelserna om geografiska och inre resor kan ses som 
existentiell poesi i möte eller konfrontation mellan människan och naturen, 
den privata och den offentliga världen, den fantasifulla konstnären och den 
dogmatiska konventionen, det begränsade men trygga livet i en bekant 
hemmiljö (kyrkan, hamnen, slottet) och den avsevärt större erfarenheten av 
antingen lyckosamma eller förödande tilldragelser som erhållits genom 
kontakt med den yttre världen, på resan. I denna resa sammansmälter 
Odysseus, den nordiska sjöfararen, seglande munkar, den kristna pilgrimen 
och den enkla fiskarbonden med de olika namngivna huvudpersonerna i 
legendernas uppdrag, i poetens figur, och bidrar till en saga med ontologisk 
inre innebörd gestaltad i ett fysiskt rum med horisonten, resan och den per-
sonliga transformationen som övergripande metaforik. Den fornengelska 
poetiska texten The Seafarer från 900-talet (Krapp 1966) har länge tolkats 
som en allegorisk pilgrimsfärd till sjöss (Whitelock 1950) vilken berättar om 
utsatthet, ensamhet och vedermödor men även om en oförtruten över-
tygelse att via sjöfärden finna sig själv och ta avstånd från världens timliga 
lockelser. Det intressanta är att en ny analys av texten vill göra gällande att 
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den handlar om en fiskare (Sobecki 2008a). Med detta i minnet kan man 
läsa stycket som ett credo av en sjöburen kristen fiskare, som genom att 
överlämna sig i Guds och elementens våld konstant befinner sig på en inre 
pilgrimsfärd, sökande ”sitt sanna hemland” ute på vågorna, där både den 
inre och den yttre resan handlar om att ta avstånd från gods, guld och andra 
förgängliga ting. Livet på havet blir då ett meditativt överlämnande av livet i 
händerna på den högre makten. För ”havets pilgrim” måste de sjöfarandes 
olika skyddshelgon, framförallt S:t Nikolaus (Garipzanov 2010) ha varit 
nära i tankarna. 

Det framgår alltså att resans och sjöresans metaforik som pilgrimsfärd, 
de maritima umbärandena och därmed helgonlegendernas starka koppling 
till det maritima, människans utsatthet och behov av en gudomlig lots och 
styrman, på många sätt sakraliserar resan och resans platser. Den maritima 
kosmologi och ritual som Westerdahl (exempelvis 2005c) ofta ser sig finna i 
skärgårdsrummen är alltså inte bara en produkt av någon slags mental, kog-
nitiv association mellan kulturell gestik och platsen med dess liminalitet, 
utan även i hög grad resultatet av att befinna sig på en utsatt resa i detta 
utsatta landskap i reell och metaforisk, existentiell och biblisk, bemärkelse. 
Landskapet bäddar då in både instrumentella och essentiella uppfattningar 
och ritualer på olika platser. 

Faktum är att den strapatsrika resan bara är en facett av den för-
kroppsligade (corporeal, embodied) religiositeten som dominerade medel-
tiden. Genom fysiskt närmande till helgonens platser, strapatser och även 
reliker tog man aktiv del av de heliga miraklen (Wells 2011). En färgrik 
illustration av en pilgrims fysiska vedermödor på sin andliga resa syns i den 
medeltida dikten The pilgrims sea-voyage (Furnivall 1867:37-40), i vilken 
pilgrimen fick lida ont i sina försök att hungrig och törstig sova på en säck 
halm, på skeppets däck, intill en avskyvärt stinkande skeppspump: 

A sak of strawe were there ryght good 
Ffor som must lyg theym in theyr hood; 

I had as lefe be in the wood 

 Without mete or drynk; 
For when that we shall go to bedde, 

The pumpe was nygh oure beddes hede, 

A man were as good to be dede 
 As smell, thereof the stynk! 
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Den troliga kopplingen mellan kapell helgade åt S:t Olof och pilgrimsresor 
till Nidaros med helgonets reliker men även med lokala kapell i kustmiljö 
(Visby Stift 1979) erbjuder i detta sammanhang en intressant möjlighet att 
studera maritima pilgrimsplatser i kust- och skärgårdsmiljö (Westerdahl 
2012b:301f). Att pilgrimsfärder förekom under aktuell tid i Sörmlands skär-
gård framgår av prosten Björns i Bälinge testamente från år 1275, i vilket 
han till det heliga landets hjälp skänker 2 mark silver, till Olav den helige 1 
mark, och omkostnaderna för den person som i prostens ställe skulle företa 
en pilgrimsresa dit han lovat (SDHK 965, även Lundberg 1976). 

En katolsk kulturgeografi 
Söker vi efter en helig mans roll och verksamhet i skärningspunkten mellan 
katolsk andlighet och det maritima landskapet befinner vi oss i en kultur-
geografi både med specifika aktörer och materiella anläggningar. Förut-
sättningarna att förstå detta vilar på vår förmåga att kontextualisera det 
arkeologiska materialet i landskapet (jfr figur 34). En utgångspunkt är att 
studera de mer framträdande kyrkliga etableringarna; kapellen. 

Skärgårdskapell – postmedeltida fiskekapell? 

Historisk kyrklighet i skärgårdarna har studerats framförallt utifrån ett 
perspektiv byggt på skärgårdskapell kopplade till medeltida och postmedel-
tida utskärsfiske. Det har flera gånger konstaterats att kända kapell härrör 
från 1600-talet eller senare (Norman 1993b:81, 96, 2008:111) och att de kan 
förknippas med skärböndernas behov av kyrkliga rituella tjänster på fiskes-
kären, då företrädesvis längs Norrlandskusten (Westerdahl 2007, 2012b). 
Anläggningar från katolsk tid anses vara färre till antalet men existerande. 
Lindström & Olofsson (1993:57) går så långt som att mena att inga idag 
existerande fiskekapell i Bottenviken har medeltida rötter. Beaktar man 
rummet, tiden och de olika sammanhangen finns det fog att anse att detta 
mönster är en effekt av äldre kapells dåliga bevarande, överregionala kolo-
nisationsmönster under medeltiden, den sentida spridningen av kyrkan just 
i Norrland samt av att den protestantiska kyrkan efter medeltiden hade 
stora behov av att kontrollera Norrlandskustens fiskare, vilka ofta var av 
olika etnicitet och dessutom verkade långt från sockenkyrkorna. 
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Figur 32. Snöans fiskekapell, Hörneförs, Västerbotten. Foto: Gunnar Ullenius. Källa: 
Riksantikvarieämbetet. 

Under 1500-talet rev kronan klostren och beslagtog större delen av kyrkans 
markinnehav. Under detta århundrade byggdes knappast några nya kyrkor. 
Under 1600- och 1700-talen expanderade näringar och befolkning i rand-
bygder, annexkyrkor etablerades och nya kyrkor byggdes inom kapell- och 
annexförsamlingar för att tillgodose allmogens behov även i glesbygden. De 
fattiga socknarna kunde oftast bara bekosta en kyrka eller kapell av trä (Sjö-
ström et al. 2000:17ff). Förekomsten av många kustkapell under 1600- och 
1700-talet längs rrlandskusten (jfr figur 32) skall alltså inte ses som relevant 
för vad som hände innan reformationen i mellansvenska skärgårdar. 

Studerar vi kapell runt Sveriges kuster finner vi faktiskt många från 
medeltiden. De öländska kapellen intill hamnar och fiskelägen har daterats 
till 1200- eller 1300-talet (Borg 1975:136f, Boström 1978:119, Lundberg 
1984:14). Kyrkesviken i Ångermanland har en kapellgrund som ligger intill 
en stormannagård från 1200-talet (Grundberg 1994:4ff, 1995:20ff). På 
Holmön har en förmodad kapellgrund daterats till 1400-talets slut baserat 
på myntfynd (Andersson et al. 2009). Även Jungfruhamn på Bjuröklubb har 
sannolikt en enkel medeltida kapellgrund med omgivande bogårdsmur 
(Huggert 1976, 2004:49f). Vi har även flera små medeltida romanska kyrko-
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ruiner intill hamnar, ibland helgade åt eller associerade med S:t Olof, så som 
kapellen i Arild, (Ranby 2005), Kvissle och Sankt Olofshamn i Selånger 
(Grundberg 2006) samt Gamla hamn på Fårö. Kapellgrunden vid Sankt 
Olofs hamn på Drakön i Hälsingland har daterats till medeltidens mitt, 
troligtvis etablerad under 1200-talet (Lundström 1981:34). Dessa kapell eller 
små kyrkor föregår städerna och etablerades istället på handelsplatser och 
vid andra regionala centra. 

Norman (2008:111) använder hamnordningarna som stöd för uppfatt-
ningen att det inte fanns kapell tidigt på platser dedikerade till fisket; först 
under 1500-talet anges i dessa hamnordningar närvaroplikt vid gudstjänst. 
Men är detta ett uttryck för att det inte fanns några kyrkliga institutioner 
inom räckhåll, eller kanske snarare ett resultat av att det först under pro-
testantisk nit blev viktigt med ordning och reda på skären, och att just fiske-
skären blev folkliga samlingsplatser vid denna tid? Under 1600-talet konso-
lideras nämligen den lutherska statskyrkan och blev utpräglat ortodox, med 
vilket följde sträng kyrkotukt, kyrkliga förhör och kyrkobokföring, synligt i 
1686 års kyrkolag. Utan en fläckfri lydnad hade allmogen svårt att få flytt-
ningsbevis, lysningsbevis eller andra intyg som prästen utfärdade (Sjöström 
et al. 2000:20). 

Norman (2008:111) ser dessutom andra syften än säsongsfiske bakom de 
platser där kapell från medeltiden påträffas. Han uppfattar sådana platser 
som speciella, ibland ”urbana”; fiskeplatserna på Öland (se figur 33), vid 
Skanör och Falsterbo. Men dessa platser är alla etablerade just för säsongs-
fiske eller mer storskaligt fiske (Ersgård 1984, 1988). Troligtvis är denna 
bild ett resultat av att säsongsfiske i Mellan- och norra Sverige är en sen, 
huvudsakligen postmedeltida företeelse (även Westerdahl 2006b:178) och 
det huvudsakliga fisket under katolsk tid låg under Hansans kontroll längs 
kusterna i södra Skandinavien. Mindre lokaler i Mellansveriges skärgårdar 
var dels för små och obetydliga för att attrahera kapell eller speciella be-
sökare, och dels är det inte alls klarlagt om det över huvud taget förelåg 
säsongsfiske i någon större skala på dessa platser innan den första regle-
ringen av massfisket i Mellansverige finns dokumenterat i Huvudskärs-
stadgan från år 1450 (även ibid., jfr dock Norman 1993a). Denna uppfatt-
ning får stöd av Ersgård (2001) som pekar på 1500-talet som den tid då 
både kuststäder och fiskeplatser växer till dramatiskt. Nedan skall även visas 
att bristen på katolska skärgårdskapell kan vara skenbar och kan komma av 
bristfällig inventering och dåliga bevarandefaktorer. 
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Figur 33. Kapelludden, 
ett medeltida fiskeläge 
med stenkors (FMIS 
Bredsättra 88) och 
kyrkoruin (FMIS Bred-
sättra 90), Öland. Foto: 
Sven Rosborn, Wiki-
media Commons. 

Olika tider, många seder 

Om åsikten om att kapell på fiskeplatser är ”fiskekapell” från den nyare 
tiden får gälla vid betraktandet av kyrklighet i skärgårdarna gör man tre 
ganska grova misstag. Dels är det enligt empiriska iakttagelser fel; om det 
skriftliga materialet härrör från 1600- och 1700-talet så anger det arkeo-
logiska att medeltiden enligt ovan är framträdande inom kapellbyggandet. 
Dels låg det i flera olika gruppers intresse, inte endast i skärbondens, att 
ordna kyrkliga tjänster och platser. Man skall alltså betrakta skärgårdskapell 
som sakrala, andliga och kyrkliga institutioner, inte som ett bihang till 
fisket. Slutligen kan man heller inte likställa kyrkliga etableringar under den 
katolska tiden med sådana från den protestantiska perioden (jfr dock Wes-
terdahl 2012b:292ff för ett försök). Kyrklighetens aktörsgrupper hade helt 
olika syften bakom sina handlingar under olika perioder, och kapellbyggan-
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dets organisation skiftade från många olika grupper under den katolska tiden 
till fiskare på uppdrag av kyrkan under den protestantiska, något som Wes-
terdahl (2012b) noterar men inte drar några konsekvenser av. Under katolsk 
tid utgjorde kyrkans innehav av kloster, gods, gårdar och hus, ekonomiska 
enheter (Miller 2003). Kyrkliga institutioner var engagerade i kustbandet och 
drev inte bara kapell utan även fyrbåk, hospital och härbärgen för resande 
m.m. (Clay 1914:50ff, Miller 2003). Stora godskomplex och hamnar var i 
många fall ägda och kontrollerade av kyrkan. Vid sidan av katolska kyrkans 
rumsliga närvaro var många av kapellen individuella och småskaliga rituella 
rum för en pluralistisk kultutövning, helgonkult och individuell kontem-
plation ofta utanför centralmaktens kontroll. Dessutom bedrev olika gillen 
och religiösa ordnar köpenskap och kapell sida vid sida. I synnerhet Fran-
ciskanernas urbana predikare kan knytas till merkantil verksamhet genom 
olika gillen (Regner 2004:78, se även Gallén 1993). 

Allt tyder enligt ovan på att kapell fanns på alla betydelsefulla platser där 
folk samlades under katolsk tid. Så även i havsbandet. Det finns ett antal 
lokaler med vad som förefaller vara medeltida kapell i Sörmlands skärgård. 
Kapellet på fiskeskäret Enskär daterats till 1400-talets mitt baserat på två 
kolprov (Norman & Rönnby 2011:39ff) och strax NO om Gunnarstenarna 
ligger Rånö med en kapellplats och en begravningsplats från medeltiden. 
Uppfattningen att säsongsfiskeplatser inte hade kapell (Norman 1993a:81, 
Norman & Rönnby 2011:37, Westerdahl 2012b) bör alltså, med kunskap om 
katolsk religiositet, ändras till att samtliga viktiga folkliga platser hade kapell 
under medeltiden, inklusive fiskeplatser, men att om katolska kapell ofta an-
lades spontant av kultiska eller ekonomiska intressen upprättades protestan-
tiska kapell istället systematiskt som sockenkyrkans annex och kontroll-
instanser, framförallt under 1600- och 1700-talen (Sjöström et al. 2000:20). 

Dessa maritima kapell skall självklart inte förstås på annat sätt än andra 
kapell. Det vilade alltså inget speciellt maritimt över havets kapell. Vad som 
dock är relevant är att den maritima geografin under olika tider har haft 
olika innebörd. Vid en genomgång av havets betydelse har det poängterats 
en stor skillnad i hur ett svårnavigerat och okänt hav under tidig katolsk tid 
betraktades som liminal zon, gräns mellan den bebyggda jorden, himmelen 
och helvetet och följaktligen en prövningens zon, medan havets religiösa 
laddning successivt kom att minska när detta rum inordnades i olika mer-
kantila nätverk, regionala anspråk och fysiska etableringar under högmedel-
tiden (Sobecki 2008b). Vi kan alltså förmoda ett större inslag av helgonkult i 
samband med havet under medeltid än under protestantisk tid. Så har även 
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katolsk kult förstås generellt ett större inslag av helgondyrkan, offer, hel-
brägdagörelse osv. än protestantisk kult. 

Katolska kapell – Olika rituella rum 

Under katolsk tid reste flera olika grupper i samhället kapell, ofta som kom-
plement till den ordinarie kyrkan, med viss tänkt användargrupp eller riktat 
rituellt syfte. Välbärgade anlade gårdskapell eller kapell till åminnelse av 
speciella händelser (exempelvis slagfält) eller vid viktiga och heliga platser. 
Gillen, skrån och brödraskap kunde anlägga egna kapell för sina med-
lemmar. Eremiter anlade kapell vid sitt eremitage, ofta i utmarken men 
även i anslutning till den bro, den fyrbåk eller annan anläggning där ere-
miten var aktiv, samlade in allmosor eller bedrev undervisning, rådgivning 
och själasörjande. Lokalbefolkningen kunde även anlägga kapell antingen 
som en fristående inrättning eller som en annex till sockenkyrkan, främst 
när det var långt till den ordinarie kyrkan. Kapellen låg då ofta vid kom-
munikativa knutpunkter; vadställen, vägskäl osv. Vissa kapell var tillägnade 
specifika helgon och/eller reliker. Där bedrevs alltså specifik kult och vörd-
nad, och de var ofta föremål för pilgrimsvandringar eller pilgrimsfärder 
(Orme 1996). Kapell kunde även byggas av kyrkans män för att sprida den 
kristna närvaron främst i utmarker. När en eremit var satt att erbjuda kristna 
tjänster kunde han erhålla vissa privilegier för att underhålla kapellet, exem-
pelvis rätten till olika avgifter, att samla in allmosor eller till och med rätten 
att bärga vrakrester och sjögods (ibid:88). 

Kyrkans mindre hus på landsbygden kan för enkelhets skull delas in i tre 
kategorier; (i) kyrkor med fullständiga rituella rättigheter och en fast stab av 
klerker/präster; (ii) kapell, mer sporadiskt bemannade, inom vilka det var 
tillåtet att bedja och förrätta den katolska mässan, men där dop, vigsel och 
begravning var speciella tillståndspliktiga verksamheter, samt (iii) oratorier, 
där man oftast bara förrättade bön i enskildhet. Exempel på den sistnämnda 
kategorin är gårdskapell vid storgårdar. Rätten till att förrätta mässan kunde 
ofta erhållas på licens (Orme 1996). Dessutom anlade klostren kapell i 
anslutning till sina gods på landsbygden, s.k. grangiekapell (Wienberg 2000). 

En komplementär indelning har Mats Anglert gjort. Han delar in medel-
tida kapell (alltså exkluderande regelrätta kyrkor) i tre grupper: (i) capelle 
non curate, dvs. kapell utan själasörjare (gårdskapell, enkla vägkapell, 
helgon- och votivkapell); (ii) kolonisationskapell, dvs. kapell i marginal- 
eller kolonisationsbygder (vilka senare kom att bilda sockenkyrkor); samt 
(iii) sockenkapell, dvs. kapell som tillkommit genom sammanslagning av två 
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socknar (Anglert 1984:14f) med följden att den ena socknen blev moder-
socken och den andra annexsocken eller kapellsocken (Schück 1959:202f). 
Beträffande de skånska kapellen anser Anglert att de flesta har kustanknyt-
ning och att de troligtvis i stort sett har fungerat oberoende av sockensys-
temet (Anglert 1986:118). Han menar att den största gruppen av kapell har 
anknytning till det medeltida sillfisket och sjöfarten samt att merparten har 
tillkommit under 1100- och 1200-talen. Dessa är ytterligare tecken på att 
kapellen kan knytas till alla betydelsefulla platser, däribland fiskelägen. 

 

 
Figur 34. Kyrkliga platser, tomtningslokaler och fiskeskär i Sörmlands skärgård. Här i 
relation till en rekonstruktion av den medeltida sjöledsbeskrivningen kallad det danska 
itinerariet.Kartan tecknar början på en kartläggning av en okänd katolsk geografi. Data-
källor: FMIS, Gallén 1993, Janzon & Rahmqvist 2002, Janzon 2006 och Norman 2008. 

Kapellen gav både upphovspersonerna och platsen status och i vissa fall in-
komster från allmosor och avgiftsbelagd verksamhet. De konkurrerade allt-
så med kyrkorna och inte sällan uppstod bittra konflikter mellan präster, 
munkar och andra kyrkliga representanter då kapell ansågs dra besökare 
och resurser från de centrala sockenkyrkorna. Man kan även illustrera kon-
flikten mellan kapell och kyrka som konflikten mellan allmoge och central-
makt; det fanns ofta ett starkt folkligt stöd för lokala kapell, friare guds-
tjänster och en brokigare flora av helgonkult, än vad den centrala kyrkan 
med biskopen var intresserad av (Orme 1996, för exempel se Schmitt 1985). 
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Bilden kompliceras av att påven gav tillstånd för portabla altare som i sin 
tur kunde placeras i olika kapell eller oratorium. Med det helgade altaret 
kom rättighet att förrätta olika katolska ritualer. Redan med medeltidens 
ingång fanns en gränsöverskridande, spridd verksamhet med vandrande 
präster, munkar och missionärer runt om i Norden (Garipzanov 2012). 

Katolska ordnar och deras verksamhet i Sverige är fortfarande mycket 
dåligt kända (Roelvink 1998). Detta gäller förstås även kyrkans verksamhet i 
kustbandet. Schablonartade uppfattningar försvårar ofta förståelsen. En av 
traditionen utpekad kapelludde i Östergötland (Eriksson 1995b) visade sig 
vid den arkeologiska undersökningen vara från 1200-talet och omtolkades, 
baserat på förekomst av en bakugn, som någon slags profan byggnad. Med 
referens till Lovén (2001:258ff), och diskussionen ovan om kyrkligt utan-
förskap och förvrängd folklig tradition, skulle man mycket väl kunna se 
något kyrkligt bakom traditionen, folkligt misstolkat och felaktigt erinrat 
som ett kapell. I jämförelse med undersökningarna på Kökar (Gustavsson 
1984) framstår Kapelludden som ett möjligt refektorium (klostermatsal) 
med kök och bakugn. Kapelludden med tillhörande hamnanläggning skulle 
då kunna ha legat under ett kloster, närmast kanske franciskanerna i Söder-
köping, en reflektion som även Eriksson (1995b) gör. Vi måste alltså se det 
pluralistiska i den katolska kyrkligheten, uttryckt i platsbruk och landskap 
(se figur 34). 

Med reformationen förbjöds helgonkulter och tillbedjan av reliker och 
avbildningar. Många kapell revs ner och heliga föremål förstördes (jfr 
Wienberg 1997). Helgonkulten kom dock att finnas kvar om än i stympad 
form i många kyrkor och kapell in i modern tid (Daun & Zachrisson 2012). 

Protestantiska kapell – Ordningsmaktens redskap 

Protestantiska kapell var till övervägande del rensade från den lokala reli-
giösa prägeln, helgonkulten, åminnelsen osv., och var nästan uteslutande 
inriktade på att tillgodose en för alla gemensam kyrklighet där sockenkyr-
kan inte kunde nå ut, t.ex. på fiskeskär. På sådana platser fick ordnings-
makten (på fiskeskäret alltså hamnfogden) agera ställföreträdande präst. 
Kyrkligheten var ett sätt med vilket man höll ordning, minskade superi, spel 
och dobbel. Kyrkan fick enligt ovan under 1600-talet en extremt stor kon-
troll över den enskildes liv (Sjöström et al. 2000:20). Det var även under 
detta århundrade som kyrkogångsplikten i glesbygden stadfästes och in-
skärptes (Hansson 1996:10). 
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Men det protestantiska kapellet syftade faktiskt inte bara till att strama 
upp moralen, minska superiet och införa en mer katekesenlig kristendom. 
Förr hölls i lokalen även hamnting och husförhör. Hamnfogden tjänst-
gjorde då som präst. Kapellet på Väderskär användes under slutet av 1800-
talet även som skola. I kapellet, som sedan 1600-talet brukade benämnas 
korumhuset, hölls fiskelägets stämmor, de s.k. hamnstämmorna, och här 
förvarades skärlagets arkivalier och övriga gemensamma egendom. Ord-
förande vid stämmorna förrättade oftast gudstjänsten. När någon annan 
skötte gudstjänsten fick denne slå på trumman (Erixon 1922:125). 

Den protestantiska kyrkan hade även, liksom den katolska, ekonomiska 
intressen i fisket via kapellet på fiskeskäret, då främst via insamlandet av 
fisketionde. En gemensam skrivelse 1637 från kyrkoherdarna i Glad-
hammar, Lofta, Ed, Misterhult och Tryserum till domkapitlet i Linköping 
tar upp frågor om främmande fiskare ”som ifrån åtskillige orter liggia till 
fiskerij uthi annan församling”. Det frågas om det inte ankommer på pastor 
loci att ha inseende över deras gudstjänstliv och sedan om han icke för sitt 
arbete bör få uppbära hela tiondet av fisket. Det klagas på att man ”antager 
någon diäknegosse, Quinnfolk heller någon av fiskiarna att läsa för sigh 
hemma på Skären…. på det de till dryckenskap, dubbling eller annan lusta 
der samman komma kunna, gifwandes samma kringlöpande läsare löön 
ther före, men pastori loci söka den minsta tionde fisk…….” (Gustafsson 
1981:9). Bekymmer för fiskarnas gudtjänstliv dyker upp redan 1625, Acta 
synodica Lincopiæ 28 juli pkt 4, då ”Doms Andreas i Loffta klagade att the 
som liggia i fiske i hans sochn, och the som ther näromkring bodde 
försuum kyrkian och taga sig en som lääs för them af en postilla, och sedan 
han läsit tage the till att dricka…..” (Linköpings domkapitel EIV:24, 147, 
riksarkivet referenskod SE/VALA/00506/E IV/24). Inlagans första mening 
visar att den ekonomiska frågan är viktig: ”Efter wij fattige pastores som i 
skärgårdarne boendes ähro och mästa parten wårt upphälle medh fiskerij 
och des tiondegift hafua måste … ”. Den stridbaraste av kyrkoherdarna är 
Bothwid i Ed, som driver ärendet 1637–39 (utan framgång vad Väderskär 
beträffar). I en inlaga tar han hjälp av sockenbor från Stora Askö, Horsö, 
Flatvarp m.fl. gårdar och byar. Det protestantiska kapellet var sammantaget 
ordningsmaktens utpost i skärgårdshaven. 

Kapellplatser och maritima centralpunkter 
Om man vill kunna identifiera katolsk kult i skärgårdarna är det enda rim-
liga från en forskningsmässig horisont att göra åtskillnad mellan å ena sidan 
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katolska kust- och skärgårdskapell, med ett breda spektrum av syften och 
spontant uppförda, och å andra sidan protestantiska fiskeskärskapell mer 
direkt knutna till sockenannex, kyrklig kontroll och insamling av tionde. 
Den aktuella legenden om den heliga Gunnar måste alltså förstås i en 
katolsk kulturgeografi och kapellplatser kan tas som avstamp för att studera 
kyrklighet och heliga personer i skärgårdarna. Frågan är då vad kapellplat-
serna egentligen hyste för personer och verksamheter. 

Westerdahl (2006b) gör ett försök att sätta kapellplatser, även medeltida, 
i ett större samhälleligt sammanhang där kapellplatserna tonar fram som 
delar av ”servicedepåer” (min term) där det kyrkliga fick samsas med kost, 
logi och övrig verksamhet riktad åt framförallt fiskare och sjöfarare på 
öarna och skären. En liknande tanke har ofta förts fram vid forskningen 
kring lotsning (t.ex. Cederlund 1997a) och KVS, senast av Breide (2006) där 
bilden av en lokalt organiserad mångfacetterad maritim service centrerad 
till vissa viktiga knutpunkter växer fram, försiktigt föreslagen för en så tidig 
period som 1200-talet. Westerdahls (2006b) uppdelning av kapellplatserna i 
kategorier såsom skärgårdskapell, maritima kapell, fiskekapell, kapell på öar 
osv. är dock problematisk eftersom det är kapellens roll som är relevant, 
organisationen bakom dem och deras inverkan på samhället, inte t.ex. 
huruvida kapellen låg på en ö, eller är att definieras som ”maritimt” eller 
”skärgårds-” (samma problem föreligger i Westerdahl 2012b:322f). Det är ju 
denna roll vi måste undersöka för att förstå det komplicerade andliga eller 
kyrkliga aktörskapet och landskapet. Hans iakttagelse att Skåne inte har haft 
några skärgårdskapell ter sig märklig eftersom Skåne inte har någon skär-
gård. Han ser inte heller bristen på fiskekapell i Bohuslän i ljuset av att det 
där istället fanns en stor mängd kapell på närliggande permanenta bo-
platser. Den kyrkliga tjänsten var densamma, platserna organiserades olika, 
eftersom man i Bohuslän hade en stor fast befolkning. Bristen på förekomst 
av skärgårdskapell tolkar han som en frånvaro av fiskekonjunkturer, vilket 
förstås är två helt oberoende variabler då det fanns permanenta kapell på 
bosättningsorterna. Problematisk är även hans åsikt att kapellen tidsmässigt 
är att uppfatta som ett utslag av la longue durée med Braudels terminologi, 
eftersom ju kapellen motsvarar fluktuerande kyrkliga eller andliga incita-
ment i ett tusenårsperspektiv, vari alltså finns inbäddat meningsbärande 
kortare konjunkturer och långlivade sega strukturer. Dessa svagheter till 
trots stärker Westerdahls diskussion bilden av att vi måste söka fysiska 
noder i skärgårdshaven som har hyst kapell, så tidigt som under medeltid, 
och vid dessa nodpunkter våga laborera med olika aktörsgrupper. 
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Köpmanskapell och landsköp 

Det har visat sig att många kustanknutna kapell framförallt i sydskandina-
viska områden bör ses som köpmanskapell, etablerade av ett köpmansgille 
bestående av traktens rikare personer. Sådana kapell hade som syfte att 
utgöra köpmännens replipunkt. Där kunde de förrätta bön, finna härbärge 
och skydd, idka köpenskap och till och med lagra sina varor inför någon 
marknad (Schück 1926:158ff, 253ff). Det finns tecken på att eventuella be-
gravningsplatser invid kapellen var ämnade åt besökande köpmän och 
främlingar, eftersom det var förbjudet att begrava främmande på socken-
kyrkogården (Boström & Göransson 2011, Brynielsson 2000:17f, 21ff). Så-
dana kapellplatser är ganska monumentala i jämförelse med de mer blyg-
samma träkapell som vi finner längre norrut längs Sveriges kust. Med 
kapellet vid Drakön i Hälsingland (Lundström 1981) som exempel kan vi 
dock förmoda att det har funnits en glidande skala mellan de centrala 
handelshubbarna såsom vid Sikavarp på Öland, de regionalt mer relevanta, 
såsom Drakön, samt de lokala, vilka allmänt tolkas som fiskarkapell där 
fiskare bland annat kunde förvara sina redskap. Den förenande länken 
skulle här vara landsköp, dvs. den småskaliga handel som enligt diskus-
sioner i tidigare arbete (Törnqvist 2019) främst under första halvan av 
medeltiden var förlagd till landsbygden och till skärgårdens öar. I och med 
Magnus Erikssons landslag som trädde i kraft under 1350-talet förbjöds 
landsköpen, och handeln centraliserades till städerna och belades med tull 
och avgifter (Nordström 1839:346ff). Landsköpet var under flera hundra år 
en tidvis ljusskygg verksamhet förknippad med många konflikter och slit-
ningar mellan kungen, borgarna och landsorten (Sandström 1996:54ff, 
113f). Landsköpet på öarna bestod till stora delar av handel med fisk (Helm-
frid 1995). I ljuset av detta blir det tämligen uppenbart att de maritima 
knutpunkterna med fiskekapell även inkluderade platser för köpenskap, 
ibland inordnat i större nätverk under något handelsgille. Vid flera platser 
med tomtningar tolkade som medeltida fiskelägen har mynt påträffats, trots 
att bara små ytor har provundersökts (Stibéus 2005, Norman & Petersson 
2009), se exempelvis Törnqvist (2019). 

Att kapell kunde placeras vid handelsplatser (jfr även det gotländska 
köpmanskapellet helgat åt S:t Olof i Novgorod, i bruk mellan 1000-talet och 
1300-talet) har sin omedelbara logik i att det vid kapellet, i det annars vilda 
terra nullius, skapades en plats som inte bara erbjöd en tillbommad lager-
lokal med individuellt eller kollektivt ägaranspråk, utan även en plats under 
guds beskydd, med kyrkofrid och inom kristen lag och rätt (Pritsak 
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1981:370). Hansestäderna lät därför anlägga kapell vid sina fiske- och han-
delsplatser på flera ställen längs Skånes kust (Enander 1802:176, Jahnke 
2016). Andliga uttryck kunde alltså ha flera länkade verksamheter. Kyrkan 
hade även gods som bedrev gruvdrift, fiske och andra näringar i skärgården 
och tillhandahöll tjänster såsom själasörjande, härbärgen, fattigvård osv. Vi 
har dessutom all anledning att förmoda att öarna kunde tjäna kyrkans 
tjänare direkt, som retreat för kontemplation, dvs. som eremitage. Det är 
alltså viktigt att se överlappande aktörskap och verksamheter i landskap och 
aktörsnätverk. 

Sjöfärder och vägfararkapell 

Man behöver nog inte leta efter viktiga och stora hamnar eller fiskelägen för 
att kunna påträffa kapell i skärgårdarna. Det finns tecken på att sjölederna 
på många sätt kan jämföras med landsvägarna när det gäller samhällelig 
närvaro och etableringar (Westerdahl 2006a). Den centrala placeringen av 
kapellplatserna och begravningsplatserna i Södermanlands skärgård talar 
även för en sådan bild. 

Längs landsvägarna är bilden tydligare. Där har funnits många kapell 
och härbärgen för resande och pilgrimer. Exempelvis har det längs kust-
vägen norr om Kalmar påträffats ett antal kapellplatser från medeltiden; S:t 
Botulfs kapell vid Kråkerum (Brunius & Ferm 1990:196, 204f, Domeij 
1963:127f), Pata kapell vid Strömsrum (Klackenberg 2001), i Ålems socken 
vid Ålemsskogen (Johansson & Jonsson 2005:7) samt S:t Jürgens kapell 
(Kärrdahl 1972) samt vid Torp, Byxelkrok. I många fall förlades kapellen till 
otillgängliga skogar där resande behövde härbärge (t.ex. Holaveden, Pira 
1923:30ff). Kronbäcks kloster, ett Johanniterbygge från 1400-talet, har tro-
ligtvis en föregångare i ett härbärge, eller själahus, som ensligt belägna här-
bärgen kallades under medeltiden, samt ett kapell från 1200-talet. Första 
gången som ett hospital omnämndes i området var år 1292 (Holmén & Ring 
2007:10). Kapellet i Pata kunde dateras genom fynd av mynt till tiden 1480–
1530 och var en träbyggnad som därefter förföll. Dessa kapell var mycket 
enkla byggnader och med tiden har de flesta spåren av dem försvunnit. I 
Östergötland låg under medeltiden det lilla S:t Anna kapell, ensligt på en 
udde i Slätbaken, med hamnplats för besökare, som måste tolkas som ett 
maritimt vägfararkapell med krogverksamhet (Södling 2013:155). Kapellet 
kom att namnge S:t Annas skärgård. Strax öster om detta låg det strand-
anknutna medeltida Sant Antonii Capell, liksom många enklare kapell 
byggt i trä (Larsson 1996). 
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Pilgrimsvandrare kunde ta in på de många själastugor som rests efter 
vägen (se t.ex. Lindeblad 2004:111). Dessa religiösa resor antas ha förbjudits 
vid riksdagen i Västerås 1544, men de fortsatte troligen längre in mot slutet 
av 1500-talet. Genom Hälsingland ledde minst ett tiotal vandringsleder till 
Trondheim, använda inte bara av pilgrimer, eftersom dessa använde sig av 
redan etablerade stigar och handelsleder. En dagsetapp på 25–30 kilometer 
innebär att det med ganska korta avstånd måste ha funnits härbärgen för 
pilgrimerna (Hovanta 2008:25f). En sådan plats är Själstuga på Ödmorden, 
där det fanns ett sälohus, härbärge, omskriven 1302 i ett brev av ärkebiskop 
Nils Alleson. Däremellan fanns det troligen vägfararkapell, rastställen i form 
av källor och platser med s.k. tavlor, helgonbilder uppsatta längs vägen på 
ett avstånd av 6–8 kilometer, vilket motsvarar det medeltida vägmåttet rast 
(Lundell 2002:30). 

Många pilgrimsvandringar startade i Mälardalen och där kunde man ta 
sig ett stycke på väg med båt. Man bör nog alltså troligtvis se vissa maritima 
kapellplatser så som Kirkeskeer, Enskär, Rånö, Lacka m.fl. bland annat som 
platser för vägfararkapell. Gunnarstenarna ligger förstås extremt centralt i 
inloppet till Stockholms skärgård men eftersom ön erbjuder en så pass dålig 
hamn för besökare att vila vid är det svårt att se något rationellt i en 
”normal” kapellplats och regelrätt härbärge här. 

Kapell och begravningsplatser 

I sammanhanget måste förekomsten av begravningsplatser i skärgården 
beröras. Norman (1993a:96) har noterat att dessa platser ofta ligger långt 
bort från övrig bebyggelse men i närheten av farleder. Platser i skärgårdarna 
utpekade som begravningsplatser är ofta mycket små, med en diameter av 
omkring 10–20 meter, ofta kvadratiska eller rektangulära med en enkel bo-
gårdsmur uppförd av lokalt stenmaterial. Denna enkla mur uppfyllde ändå 
den medeltida lagens krav på att skilja vigd jord från allmänning (Johansson 
1989). I Sörmlands skärgård finns anläggningar med bogårdsmur på Lands-
ort, Fifång och Lacka. På Sandskär finns dessutom uppgift om ytterligare en 
begravningsplats. Där kunde dock vid inventering bara iakttas några vaga 
husgrunder (se FMIS). Dessutom finns ett antal begravningsplatser på de 
större öarna, varav den på Rånö är från medeltiden. 

Den folkliga traditionen (Norman 1993a:96) gör gällande att dessa plat-
ser antingen var kolera- eller pestkyrkogårdar eller begravningsplatser för 
ilandflutna drunknade sjömän, samtliga från relativt recent protestantisk 
tid. Även om historisk vittnesbörd från senare sekel gör det troligt att flera 
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av dessa platser har använts som karantänsstationer och för att begrava sjö-
män (t.ex. Andersson & Boije 2000, Andersson 2000) finns det inget som 
säger att den folkliga traditionen fångar in meningen med alla dessa platser. 
Framförallt gäller det uppfattningen om att de skall ha använts för att begrava 
kolerans eller pestens offer, en uppfattning som med all sannolikhet vid sidan 
av kronans kända karantänsstationer är en vitt utbredd vandringssägen. 

Frågan som inställer sig är om inte vissa av dessa platser skall ses i ljuset 
av katolsk ritual. Dateringsmässigt har flera platser med bogårdsmurar 
kunnat föras till katolsk tid; anläggningen på Enskär, en begravningsplats på 
Bokö, Mönsterås samt Örskärskyrkogården på Holmön, samt troligtvis 
även jungfrugraven i Lövånger. En vanlig uppfattning är att många av dessa 
platser inte kan ha utgjort regelrätta kyrkogårdar, eftersom kapellplatserna 
inte hade tillstånd för begravningar (jfr Westerdahl 2012b:267ff) och att vi 
dessutom saknar kapell på många begravningsplatser. Men den är inte 
relevant eftersom det under tidig medeltid enligt den äldre Gulatingslagen, 
kapitel 14, fanns helgad mark utan kapell, där man kunde begrava döda, och 
att vi med allra största sannolikhet inte har påträffat alla kapellplatser på 
grund av dåligt bevarande och bristfällig inventering. Sanmark (2004:267ff) 
poängterar även att prästerskapet och kyrkans män måste ha haft andra 
platser än kyrkor för predikan och religiösa ceremonier innan ett nätverk av 
kyrkor hade anlagts, och där ett tätt nätverk saknades. Hon pekar på den 
utbredda seden att resa stenkors (och antagligen många träkors som inte 
bevarats) samt användandet av portabla altare. Känt är att år 1244 ger påve 
Innocentius (IV) generalmästaren och bröderna av predikarorden tillstånd 
att förrätta gudstjänst med konventet vid ett flyttbart altare, när de befinner 
sig på resande fot bortom städer och byar (SDHK 539). Sanmark gör även 
en poäng av att prästens ställföreträdare kunde utföra ritualer då prästen 
inte stod att uppbringa, t.ex. långt från sockenkyrkan. 

Det förefaller därmed troligt att en del begravningsplatser mycket väl 
skulle kunna kopplas till senare försvunna kapell, till tillfälliga religiösa 
behov (vid exempelvis sjöolyckor) eller som lokala begravningsplatser för 
en lokal fiskarbefolkning. I samtliga fall är det dock fråga om religiösa 
ritualer i ett sakralt landskap. Den skenbara bristen på kapell vid vissa 
bogårdsomgärdade begravningsplatser i skärgårdarna kan nog ibland 
förklaras som en effekt av träkapellets dåliga bevarande. Ett exempel på 
detta är S:t Botulfs kapell i närheten av Kråkerum, Småland. Detta omtalas 
år 1515 som ”Capella Boskulla circa Krakerum sancti Botolffi” i biskop 
Hans Brasks förteckning över kapell i Linköpings stift som inte hade någon 
präst. När mönsteråsprästen Peder Munsterus år 1667 skulle nedteckna sin 
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bygds antikviteter skriver han att endast bogårdsmuren fanns kvar av kapel-
let, vilket inte hade varit i bruk i mannaminne (Brunius & Ferm 1990:196, 
204f). I Finland byggdes under 1600-talet 246 nya träkyrkor. Av dem är idag 
endast 16 bevarade. I Sverige är 54 % av de 419 kända kapellen och kyr-
korna av trä från 1600- och 1700-talet förstörda. Antagligen föreligger här 
ett stort mörkertal. Särskilt stor är förstörelsen i östra Mellansverige, där 
över 75 % är borta (Lindblad et al. 2000:36ff). Rent allmänt har Erikson och 
Lovén (2006) påpekat att hel del av platsnamn, folkminnen och andra 
indikationer på ödekyrkor i landskapet i själva fallet utgör kapellplatser av 
olika slag. Vi kan alltså räkna med att flera medeltida begravningsplatser 
med bogårdsmur men utan kapell mycket väl kan ha haft sådana (jfr Wes-
terdahl 2006b:161), med ett möjligt exempel med en stensyll innanför en 
bogårdsmur hos Norman (1993a:147ff). 

Begravningsplatsen på Kökar (Gustavsson 1995) och köpmanskapellens 
begravningsplatser med deras slutna användargrupp av köpmän (Boström 
& Göransson 2011) gör det relevant att föreslå att flera av de små begrav-
ningsplatserna i skärgården nog anlades direkt för olika slutna sällskap, t.ex. 
ett lokalt katolskt prästerskap, munkar eller religiösa handelsgillen, samt att 
sådana grupper alltså har haft fler anledningar att uppehålla sig i skärgår-
darna. Så framgår t.ex. att tyskarna hade en egen begravningsplats under 
1200-talet vid stranden i Falsterbo (SDHK 1143). 

Det katolska aktörsrummet 

Franciskaner, själastugor, kapell och eremiter 

Vid sidan av sockenkyrkans rutin, pilgrimsresorna och de små kapellen 
präglades 1200-talets dynamiska kyrklighet, på landsbygden, längs vägarna 
och i städerna, av en speciell aktörsgrupp; tiggarordnarna. Bröderna ägnade 
sig åt sjukvård, själavård och predikan och befann sig på resande fot för att 
kunna nå fram till så många som möjligt. Både franciskaner och domini-
kaner var tiggarmunkar som förlade sin verksamhet till tätbefolkade orter, 
där man kunde förutse en viss ekonomisk expansion. Deras religiositet 
appellerade i synnerhet till handelsmän i städerna, eftersom den tillät gifta 
män att utöva en personlig form av religiositet modellerad efter Kristus eget 
liv (Regner 2004:78). Tiggarordnarna hade kommit till i opposition mot 
tidigare klosterordnar som innehade både gods, guld och makt. Franciska-
nerna utmärkte sig genom att de gick barfota och var klädda i grått, varför 
de kallades gråbröder. 
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Inom tiggarordnarna var i enlighet med ordensreglerna individuellt 
ägande förbjudet. Donationer av mark omvandlades ofta (men inte alltid, 
vilket visas nedan) till pengar som förvaltades av personer utanför orden. I 
samband med sina predikoresor önskade sig bröderna därför betalning i 
natura, ibland i mindre penningsummor. Varje konvent, eller kloster som 
det kallas i vanligt tal, ansvarade för ett visst område, den s.k. terminen där 
de utövade sin själavård. Detta område kunde ligga långt ifrån konventet 
och av den anledningen fanns ofta kapell uppfört inom terminen. Till 
kapellen kunde även höra en bostadsdel, ett lagerutrymme och härbärge för 
resande. Under vissa delar av året, när verksamheten var som störst, funge-
rade kapellen som små ordenshus (Ohlsén & Ternström 2006). 

 

 
Figur 35. S:ta Anna kyrka på Kökar, Åland. Kyrkan är byggd ovanpå den medeltida 
klostergrunden. Foto: Anna Rydin, Wikimedia Commons. 

Franciskanklostret på ögruppen Kökar (se figur 35), strax söder om fasta 
Åland, är ett exempel på ett utmarkskloster i skärgårdsmiljö. Klostret pla-
cerades strategiskt i anslutning till den medeltida segelleden mellan Sverige 
och Finland (Gallén 1993). Inkomsterna fick bröderna genom det omfat-
tande fisket och den livliga sjöfarten. Under tidig medeltid uppfördes ett 
sjöfararkapell i anslutning till farleden. Intressant nog var Kökars förman 
för en tid en viss fader Erik Olson, bördig från Södermanland och lektor i 
Stockholm (Nybo Rasmussen 2002:106). 

Runt de större städerna växte det från och med 1200-talet fram större 
hospital och helgeandshus för sjuk- och fattigvård under de olika klos-
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terordnarna (Arleskär 2007). Kyrkor och kapell grundades vid större fiske-
lägen som t.ex. Falsterbo, Skanör (Ersgård 2002:144) och Marstrand 
(Aasma 1974:94f). I mer perifera lägen förekom det mindre fattig- och sjuk-
stugor, eller själastugor, samt terminarhus och allmosehus, jämförbara med 
enklare härbärgen och lagerlokaler. Många av dessa drevs av franciska-
nerna. Ett allmosehus var placerat på Vätö i Stockholms skärgård (RAÄ 
Vätö 13, Jansson 1964:98, Lovén 2001:255). Wilcke-Lindqvist (1961) kopp-
lar en dopfunt i Vätö kyrka med Vätös äldre moderkyrka, Frötuna, och 
menar att Frötuna byggdes av cistercienserna, av klostrets arbetare, s.k. con-
versi, och följaktligen att klostrets lekmän i skärgården inte bara ägnade sig 
åt godsdrift och skärgårdsfiske utan även kyrkobyggen. 

Kapell och själastugor drevs alltså av kyrkan för resande. Klostret i Krok-
ek anlades nära ett rastställe vid Krokbäcken på gränsen mot Sörmland. Här 
passerade många resande och för munkarna blev det en viktig uppgift och 
inkomstkälla att ge mat och husrum åt dessa. Färdvägen över Kolmården 
och förbi denna plats vid Krokbäcken var en del av kungens väg, den s.k. 
Eriksgatan. Sannolikt ersatte Vårfruklostret en äldre etablerad själastuga. 
Till dessa själastugor kunde även ett kapell vara knutet. 

Det finns exempel på ensligt belägna franciskankloster i skärgårdarna 
såsom Torkö i Blekinges skärgård (Ohlsén & Ternström 2006, Nybo Ras-
mussen 2002:109-111). Den helige Franciskus av Assisi, grundaren till fran-
ciskanerna och munkarnas förebild, levde stundtals som eremit och utfär-
dade riktlinjer för eremitliv i den korta skriften ”Regler för eremitage”, 
Regula pro eremitoris (Assissi Codex 338), där han uppmuntrade till samtal, 
kontemplation och närhet till Gud (Robson 2012:41). Eremiterna, som res-
pekterades högt för deras andliga renhet, underhölls ofta av de välbärgade i 
samhället och anlitades av allmogen för bön, råd, ibland spådomar, samt 
andlig vägledning (Licence 2011). Kombinationen utmarksetablering av 
kloster och klostergods kan reflexmässigt kanske ses som ett uttryck för 
cistercienserorden. Gränsen mot tiggarordnarna när det gäller folkhälso-
arbete och förekomst av eremiter i utmarksmiljöer var dock flytande, men 
hela detta är ett europeiskt mönster för 1200-talet (Dewitte 2004). 

Om kunskapen om eremiter i Norden är dålig finns i alla fall några 
tecken på s.k. recluse eller incluse, dvs. personer som lever isolerat eller 
inneslutet i en liten cell, ibland vidbyggd en kyrka, och där tjänar gud och 
människor som andliga ledsagare och orakel. Lovén (2001:253) pekar på en 
uppgift i Karlskrönikan om en kvinnlig inclusa som ger Karl Knutsson 
(Bonde) politiska råd som ett slags orakel. Lovén pekar även på ett möjligt 
eremitkapell byggt vid havsstranden söder om Borgholm, tillhörande Vad-
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stena kloster. Till kapellet hörde en helig man, knuten till Borgholms slott 
(nämnd även av Boström & Göransson 2011:9). 

Det finns således få men tydliga tecken på att det har funnits små 
katolska etableringar i skärgårdarna och längs kusterna där vi kan förvänta 
oss någon form av kapell, härbärge och eventuellt eremitage, i synnerhet 
kopplat till franciskanerna och det lukrativa fisket. Men är denna bild 
relevant för Sörmlandskusten och för det sena 1200-talet, den tid till vilken 
Gunnarsborg tentativt har daterats? 

Dominikaner och franciskaner i skärgården 

1200-talet var en expansiv period för tiggarordnarna. Franciskanmunkar 
grundade i Stockholm ett kloster på 1270-talet, vars kyrka numera kallas 
Riddarholmskyrkan. År 1289 grundades det franciskanska S:ta Klara klos-
ter, även det i Stockholm (exempelvis Ahnlund 1953:115ff). Något tidigare, 
år 1237, etablerade sig dominikanerna i Sigtuna. För Sörmlands del etab-
lerade sig franciskanerna i Nyköping år 1280. Tiggarordnarna var kända för 
sitt stora intresse för sjöfart. De vände sig exempelvis år 1202 till kung Val-
demar Sejr för att få tillstånd till en fyrbåk på Falsterbo rev (SDHK 297). På 
1430-talet stötte den skeppsbrutna venetianaren Pietro Quirini på en broder 
från Bergens konvent som övervintrade hos fiskare på ön Röst i Lofoten och 
på våren följde fiskeflottan tillbaka hem. Från mitten av 1400-talet känner vi 
enligt ovan Kökars konvent i Ålandsskären. Bröderna skötte dessutom 
själavården vid kronofisket i utskären där, vid Mörskär och Utö. I Blekinge 
uppstod likaledes i slutet av 1400-talet enligt ovan ett franciskankonvent ute 
på Torkö (Gallén 1993:41f, Nybo Rasmussen 2002:109-111). 1250 grundar 
Franciskanerna ett kloster och hospital på Klosterön vid Eskilstuna (Larson 
et al. 2011:16). Gallén (1993) ser det som om tiggarbröderna i hela Skandi-
navien hade kustområdena med deras hamnar, fiskelägen och sjöfart som sitt 
särskilda verksamhetsområde, där de kompletterade sockenprästerskapets 
arbete och samtidigt skaffade sig sin utkomst. Detta daterar Gallén till om-
kring mitten eller slutet av 1200-talet. Han menar vidare att hela KVS skall 
dateras till 1200-tal och ses i ljuset av franciskanernas verksamhet och resor 
längs kusterna. Vid studiet av detta itinerarium har det på den finska sidan 
påträffats över 20 kapell eller indikationer på kapell, flera med säkra medel-
tidsdateringar. Kapellen tolkas som huvudsakligen anlagda under 1200-talet 
av franciskaner (Edgren & Hiekkanen 1993). 

Dokument från åren 1488 och 1492 visar att Sigtunakonventet tog hand 
om själasörjandet vid fiskeplatsen Svenska Högarna i Stockholms skärgårds 
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yttersta havsband (SDHK 32093, 32753). Detta konvent predikade dock 
redan år 1305 vid sälmarknaden i Stockholm (Gallén 1993:41). Flera fors-
kare hävdar även att fisket i sig har varit en anledning för kyrkan att eta-
blera sig i framförallt Norrlands kustband (Grundberg 1989, Wallerström 
1983) och man kan förstås mena att de ”stormän” man tycker sig se t.ex. vid 
maritima knutpunkter såsom Kyrkesviken, från 1200-talet, med sitt kapell 
(Grundberg 1994), mycket väl kan ha varit en kyrklig ”storman”. Kanske kan 
man se en sådan karaktär i prosten och storgodsägaren som utfärdar det 
testamente från kustsocknen Bälinge år 1275 (SDHK 965) som omnämns 
ovan. Denne prost skänkte nämligen svärd och sköld till sin ”pojke” och gav 
sin trälinna och hennes spädbarn friheten, vilket visar att en beväpnad, 
markägande storman kunde vara en kyrkans man i kustbandet vid denna tid. 

Som slutsats av detta kan vi förvänta oss närvaro av dominikaner och 
franciskaner på fiskeskär och i kustbandet i Sörmland och att det expan-
derade frälset kan ha varit med att etablera de kyrkliga lokalerna. Vid sidan 
av kyrkans godsarbetare med profana sysslor (både munkar, lekmän, con-
versi, och landbor på klostergods) måste vi förvänta oss olika andliga upp-
dragstagare, både mobila och stationerade till kyrkans godsinnehav eller till 
kommunikativa och ekonomiska knutpunkter. Här är det på sin plats att 
undersöka kyrkans eventuella jordinnehav i Sörmlands skärgårdar under 
den aktuella perioden. 

Kyrkans markinnehav vid Sörmlandskusten under sent 1200-tal 

Kyrkans godsinnehav och verksamhet i området kring Gunnarstenarna är 
delvis på grund av Gustav Vasas reduktion och senare komplicerade mark-
transaktioner ganska oklart (Quist 1930:60f). Vi saknar även många upp-
teckningar från katolsk tid. Gustav Vasa beslagtog klostrens och kyrkornas 
gamla böcker med början år 1527, brände stora samlingar (exempelvis histo-
rikern Olaus Petris stora bibliotek) samt slaktade andra och använde per-
gamentsidorna som omslag till sina egna arkivhandlingar. De gamla katolska 
handskrifternas pergament räckte i ungefär hundra år, sedan var materialet 
förbrukat (Abukhanfusa 2004, Brunius et al. 2002). Det skriftliga källmate-
rialet från tiden före Gustav Vasa är alltså strängt begränsat och välkänd är 
även slottsbranden 1697 då en del handlingar förstördes (Fritz 1980). Det 
allmänna mönstret kan dock sägas vara att fr.o.m. 1100-talet grundades 
kloster efter donationer av gods från kungen eller någon storman, och att 
kyrkan successivt under framförallt första halvan av medeltiden erhöll stora 
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förläningar av mark och gods som monumentala varianter av avlatsbrev; 
den värdsliga maktens syndaförlåtelse (se t.ex. Lovén 2010). 

Vi kan trots brister i källmaterialet konstatera att under 1200- och 1300-
talen var domkyrkan i Strängnäs en stor markägare i UO. Under en kortare 
episod under 1400-talet hade Vadstena kloster innehav i Ösmo socken. 
Från Stockholms skärgård vet vi att Runmarö med kringliggande öar in-
klusive Munkö (se figur 36) försåldes och doneras i olika omgångar till kyr-
kan; år 1167 (klosterbröderna i Julita), 1240 (kyrkan och munkarna i Saba 
[Julita]), 1288 (S:ta Klaras systrakloster), samt 1289 (också S:ta Klaras sys-
trakloster), se figur 36 (SDHK 218, 521, 1394, 1458, se t.ex. Hedenstierna 
1995:28ff, Göthberg 2012). 

 

 
Figur 36. Donationer till S:ta Klara kloster (franciskanernas systrakonvent) och till Tyska 
orden kan exemplifiera klostrens och religiösa ordnars ekonomiska intressen i skär-
gårdarna under 1200-talet. Ett rekonstruktionsförsök av farlederna som ligger bakom 
det s.k. danska itinerariet (KVS), visar var man troligtvis rörde sig mest frekvent med lite 
större farkoster. Datakällor: SDHK, Janzon & Rahmqvist 2002 samt Nordberg 1997. 

Under 1200- och 1300-talen var Nyköping en av Sveriges viktigaste hamn-
städer, alltså en bra plats för att bygga upp ett kloster. Markinnehavet kring 
Nyköping och de närliggande skärgårdarna i Sörmland är också dåligt känt. 
Ur ett medeltida brev från år 1250 framgår dock att drottning Katarina av 
Sverige på inrådan av bland andra Birger jarl och biskop Lars i Skara 
upprättar sitt testamente och skänker mycket mark, bland annat i och kring 
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Nyköping, till klostret i Gudhem på villkor att avkastningen från dessa ägor 
går till uppbyggnad av klostret; vidare fördelar hon många gods bland klos-
terordnarna; övrig lös egendom och vadhelst som tillkommer henne från 
kungens sida avsätter hon för fromma ändamål och till att fördelas som all-
mosor i enlighet med jarlens, skarabiskopens och hennes farbror Holmgers 
gottfinnande (SDHK 642). Här framgår att klostren även i denna del av 
skärgården och kusten gjordes till stora markägare under 1200-talet. 

Visst markinnehav blev dock kortvarigt. Nyköping var mycket viktigt för 
den unga kungamakten. Ur medeltida brev från år 1253 framgår att ärke-
biskopen i Uppsala samt biskoparna i Linköping, Skara, Strängnäs och Fin-
land kungör och stadfäster ett jordabyte mellan Birger jarl och Gudhems 
kloster, varvid Birger får bland annat Nyköping ”østana” och ”vestan” med 
alla tillägor, vilka drottning Katarina tidigare skänkt till klostret, och klost-
ret i sin tur kompenseras med andra ägor (SDHK 682). Här är det alltså 
frågan om att kungen bytte till sig det kustanknutna Nyköping, grunden till 
det kommande slottslänet som kom att påverka framförallt skattestruk-
turen, skärgårdsbruket och godsens kulturgeografi under lång tid. Under 
1300-talet köper framför allt Bo Jonsson [Grip] upp många gods och gårdar 
i Sörmlands skärgård från olika kyrkliga personer (Janzon 2006, Janzon & 
Rahmqvist 2002). 

Kyrkan och tiggarordnarna hade alltså vid slutet av 1200-talet både 
markinnehav och verksamheter i skärgårdshaven men även kronan var en 
stark maktfaktor, speciellt knuten till de framväxande städerna och bor-
garna under detta sekel. Enligt medeltidshandlingarna (Janzon & Rahm-
qvist 2002) dominerade dock frälset närmast totalt när det gäller innehav av 
mark, gårdar och torp i skärgården, i alla fall under 1300-talet och framåt då 
det finns mer fullödiga källor. Som regel var öarna ianspråktagna och lydde 
under något frälsegods i kustbandet (Törnqvist 2019). Men det framgår 
även att etableringen av den tidiga medeltidens kyrkor och socknar till 
mycket stora delar direkt berodde av enskilda stora markägares initiativ och 
donationer. Ett stort antal kyrkor i gamla bosättningscentra kan enligt 
diskussioner ovan betraktas som gårdskyrkor eller egenkyrkor (Tegborg et al. 
1998:104, Tollin 2010:46ff, Hansson 2001, Line 2007:73), en förelöpare till de 
gårdskapell som fanns bland annat på Nynäs gård (Quist 1930:299ff), till 
vilket Gunnarstenarna hörde under högmedeltiden (Janzon & Rahmqvist 
2002:263f) samt vid Tyresö, vars herre rådde över Huvudskär med sitt 
kapell (Flodin 1979). Här är dateringen problematisk och det är osäkert om 
Gunnarstenarna hörde till Nynäs under slutet av 1200-talet men det finns 
inget som talar emot denna hypotes. 
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Det är sammantaget rimligt att utifrån diskussionerna ovan föreslå att 
Gunnarstenarna togs i anspråk av det lokala frälset och att klosterordnarna 
var intresserade av själavården i denna utmark som annars låg utanför 
sockenkyrkans kontroll. Gunnar skulle då varit en själasörjare knuten till 
något av konventen i Nyköping. Men vad gjorde han på skäret? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figur 37. En färggrann 
kliché av en eremit i bön. 
Notera dödskallarna, helt i 
Afzelius anda. Oljemål-
ning av Gerrit Dou, 1670. 
Källa: Wikipaintings.  

Själasörjare och enslingar på öar 

Blickar vi mot de brittiska öarna, varifrån den mission riktades som kom att 
resultera i Sörmlands och Västmanlands apostlar (Eskil, Botvid och David), 
hittar vi ett stort antal eremiter på öarna runt kusterna (Voraigne 1470, 
Kingsley 1891). Här är förstås det skriftliga källäget ett helt annat. Vid ere-
miternas boningar fanns ibland även annan verksamhet förlagd, som hjälp 
för sjöfarande, kapell och fyrbåkar (Miller 2003). De eremiter som levde på 
dessa ensliga platser försörjde sig ofta som t.ex. fiskare eller färjkarlar. 
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Arvid Afzelius ger i sin monografiserie Swenska folkets sago-häfder flera 
exempel på eremitboningar, eremithus eller ensittares boningar, som han 
även kallar dem. Han beskriver en sådan boning färggrant, snudd på bur-
leskt, som ”… en koja i skog eller ödemark, utan annan bekvämlighet eller 
prydnad än en dödskalle på bordet och ett timglas, en bädd av halm eller 
mossa och en vattenkruka …” (jfr figur 38). Helige Anselms kapell, som låg 
vid vägen inåt Närkes skogar mot Östergötland, pekas ut som ett gemensamt 
eremitage och kapellplats för flera av skogens ensittare. Lämningar skall ännu 
under Afzelius tid finnas vid gården Djupedal (Afzelius 1845:122f, Afzelius 
1851:176). Han beskriver cellerna som att ”de vore små träkojor och hade 
lika litet, som deras invånare, anspråk att få ett långvarigt minne i världen”. 
Dessa enslingar undervisade exempelvis Gudmar Månssons söner (ibid.). 
Denne Gudmar Månsson finns omnämnd som riddare, rådman och lagman 
i Västergötland, alltså en av rikets främsta personer. 

 
Figur 38. Rekonstruktion av S:t Cuthberts eremitage på ön Inner Farne utanför Englands 
östkust. Ön användes som retreat från 600- till 1600-talet e.Kr. (Wilson 2011). 

Vi har ingen levande tradition om eremiter i nordiska skärgårdar, associa-
tionen är istället indirekt och bygger på att bristande textuella källor inte 
skall styra vår tolkning av ”tysta” historiska perioder. Några korta notiser 
finns trots allt att tillgå. Ardgar var en eremit och präst som skickades till 
handelsplatsen Birka av Ansgar omkring år 850. I Birka tjänstgjorde han 
under tio år som präst för att hjälpa Birkas hövitsman Herigar. Efter att 
denne dött lämnade Ardgar området och återupptog troligtvis sitt tidigare 
liv som eremit (Robinson 1921:11). På Färöarna fanns redan under vikinga-
tiden vid nordbornas ankomst smågrupper av iriska munkar som ville leva 
eremitliv. Enligt Färingasagan började nordbor bosätta sig på öarna på 870-
talet (Almqvist & Isaksson 1992). I sagamaterialet finns ett antal omnäm-
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nanden om isländska eremiter från främst 1100-talet. Det engelska helgonet 
S:t Bartholomew av Farne var ursprungligen en norsk viking och englands-
immigrant som under 1100-talet skolades till präst och munk i Durham och 
slutade sina dagar som eremit på ön Inner Farne utanför Englands östkust 
(Leslie 1885:331). Från 1200-talet omtalas att en godsägare kallad Raimund 
i Närke upplät sin gård Boda åt eremiter (Hildebrand 1869:66). Det norska 
och isländska sagamaterialet berättar att Olav Tryggvasson blev omvänd till 
kristendomen och blev en hårdhänt missionär efter att han mött en eremit 
och spåman på Scilly-öarna omkring år 988 (Sturlasson 1911). De både 
venetianska bröderna Nicolo och Antonio Zeno (ca 1326–1403) berättar att 
de på sina resor i Nordsjön och Atlanten mötte ”sjömunkar” eller eremiter 
från Sverige, Norge och Shetlandsöarna som under mycket enkla förhållan-
den bodde i hyddor på öarna, uppenbart på Färöarna (Major 1873:1xi, 16). 
Anders Sunesen, född inom den danska stormannasläkten Hvideätten, var 
under början av 1200-talet ärkebiskop i Lund. Han deltog i korstågen mot 
esterna för att sprida den kristna läran. År 1223 drabbades han av gikt, 
avsade sig sitt ämbete, drog sig tillbaka och levde som eremit på ön Ivö i 
norra Skåne, nära Sölvesborg, fram till sin död 1228 (Nordberg 1995). 
Grunden till hans stenhus finns fortfarande kvar (Rignell 1964). Lovén 
(2001:253) har enligt ovan identifierat recluse-lokaler intill kyrkor samt en 
trolig eremit på stranden söder om Borgholm. 

Gränsen mellan eremit och kringflackande förkunnare kan nog vara svår 
att identifiera både som företeelse och som arkeologisk empiri. Enligt den 
folkliga legenden uppförde S:t David ett litet träkapell på ön Dåvö när han 
först kom till norden (Thomæus 1835:162). 

Vi har alltså all anledning att förutsätta att katolska etableringar även i 
våra skärgårdar har haft andliga, inte bara ekonomiska, dimensioner. En 
predikande tiggarorden byter inte identitet eller bryter klosterlöften när de 
utlokaliseras. Allmose- eller terminarhus på platser som Vätö, Munkö 
(Jansson 1964:98), det tidigare Torkö och kanske Björnö (Lovén 2001) låg i 
katolska övärldar där munkarna bodde, interagerade med lokalbefolknin-
gen och ägnade sig åt olika näringar, fiskade och bröt kalk tillsammans med 
sina landbor. I dessa miljöer blandades ekonomisk verksamhet med ideella 
uppdrag enligt katolsk sed (Miller 2003). Att munkarna faktiskt bodde på 
öarna framgår av det kungliga beskydd som utlovas ”för de bröder, som där 
bo och för deras anhöriga, förbjudande att någon vågar att å dessa öar eller 
denna tomt åverka eller beslagtaga eller på något sätt mot abbedissans eller 
konventets vilja kränka eller störa dem, som å klostrets vägnar bo på dessa 
platser …” (SDHK 1416, översatt i Jansson 1964:97). 
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Eremitage på öar och i våtmarker utgör en egen typ av anläggning, enligt 
en brittisk indelning baserad på rumsligt sammanhang (Licence 2011, Wil-
son 2011, English Heritage 2011). Studerar man ö-eremitage i detalj fram-
går att lämningarna från de enklaste varianterna i många fall är fullt jäm-
förbara med de lämningar vi har i våra skärgårdar, både konstaterade me-
deltida husgrunder och tomtningslokaler, tidigare tolkade som fiskeplatser 
(jfr figur 38 och 39). Den enklaste formen av eremitage bestod av två bygg-
nader, ett oratorium (eller kapell) och en cell för eremiten, där både celler 
och oratorium kunde vara mindre än 3 x 5 meter i storlek. Ibland kunde fler 
celler byggas, om eremitaget härbärgerade flera eremiter. Större anläggnin-
gar kunde även inkludera brunn, latrin, kök osv. I vissa fall kunde eremi-
tagen byggas i anslutning till någon samhällsfunktion, exempelvis en fyrbåk 
som de skötte åt sjöfarande. Oftast hade eremitagen någon slags bogårds-
mur, precis som många kapellplatser i nordiska skärgårdar. 

Legenden om Gunnar gör gällande att han hade några likasinnade med sig 
på skäret. Detta förefaller rimligt i en franciskansk kontext eftersom ett ere-
mitage enligt Franciskus skulle härbärgera upp till fyra bröder, inte fler. Total 
ensamhet var inte det eftersträvansvärda, utan istället kontemplation och 
närhet till Gud. Här förefaller lämningarna efter ”Gunnarsborg” inte ofören-
liga med tanken på en religiös etablering för en handfull tiggarbröder. 

Förkunnelse och fiske 

Om Gunnar fanns, var han då en ensling som, i enlighet med legenden, gick 
till kyrkan på söndagen, när han egentligen skulle kunna förväntas predika 
för fiskare på skäret? Var han inte istället en tiggarbroder som levde som 
eremit och predikade på skäret och skötte annan själavård samt service åt 
sjöfarare i arkipelagen under from kontemplation och enkelt husbehovsfiske? 
Bodde Gunnar i någon av de övriga tomtningsgrunderna och nyttjade Gun-
narsborg som oratorium eller skärgårdskapell? Det intressanta här är att ön 
strax söder om Norrskär heter Altarskär. Anledningen till denna namngiv-
ning är inte känd, men den folkliga traditionen talar om predikan för skärbön-
derna på denna plats (FMIS Ösmo 587, Andersson 1982, Andersson 1985). 

Som parallell till Gunnarstenarna kan anföras ön Enskär i Sörmlands 
skärgård. På denna ö ligger ett större fiskeläger med ett antal husgrunder (se 
figur 39). Här har även påträffats ett kapell med bogårdsmur som via två 
14C-prov har daterats till första halvan av 1400-talet (Norman & Rönnby 
2011:39ff). Platsen associeras med ön ”Kirkeskeer” som i Nils Bossons jor-
debok från omkring 1510 räntar 6 örtugar, enligt Norman (Norman 
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2008:123) kanske syftande på fisket. Men fiskeskär räntade vanligtvis inga 
pengar under denna period, skatten utgick istället från båtlaget eller den 
fiskeutrustning man använde, och i form av fisk (Hedenstierna 1988:14, 
Hildebrand 1983[1879]-a:216f, Hedenstierna & Hedenstierna 1943). 

 
Figur 39. Den bogårdsomgärdade kapellgrunden på Enskär (RAÄ 109, överst t.h.) och 
tre grupper av husgrunder runt en under medeltiden lagunliknande vik (streckad linje 
anger medeltida havsnivå, 2 m.ö.h.). Skiss av Peter Norman (Norman & Rönnby 2011). 

Kan det katolska Kirkeskeer haft inkomster från själavård, lots, fyrbåk eller 
liknande? Vi vet från medeltidsbreven att även små kapell med tillhörande 
binäringar, t.ex. i form av fiske och insamling av tionde, utgjorde basen för 
fattigare kaplaner (t.ex. SDHK 501). Just i Södermannalagen framstår fisk 
som ett tionde (”kvicktionde”, quik tiunð) för kyrkan (Schlyter 1838:23). I 
många fall gav kapellen så dålig intäkt att ingen ville besitta dem. I andra 
fall, som vid Kökar, gav fisket vid underliggande fiskeskär skatt (s.k. tullfisk) 
som för franciskankonventet på ön var mycket inkomstbringande (Gustavs-
son 1984:22f). Man kan här erinra om att kyrkan som helhet gjordes 
skattefri i slutet av 1200-talet. Skattefriheten gällde dock inte katolska 
köpmansgillen eller religiösa ordnar. Hade Kirkeskeer ett enkelt köpmans-
kapell för landsköp av fisk? Organiserades det att ett knutsgille, ett socken-
gille eller något köpmansgille för fiskhandel? Det mest troliga är under alla 
omständigheter att Kirkeskeer vid Nils Bossons tid hade övergått från 
kyrkan till frälset och att någon arrenderade det tidigare kyrkoskäret. 
Eftersom vi saknar en medeltida jordebok som upptar Gunnarstenarna kan 
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vi dock bara än så länge spekulera i hur denna arkipelag varit delaktig i fiske 
och själavård. 

Avfällingar och exil 

Vi vet som sagt inte mycket om nordiska eremiter och utlokaliserade själa-
sörjare. En officiell röst om sanktionerade mobila förkunnare hörs dock i 
bullan från år 1250, utfärdad av Innocentius (IV). I den framgår att påven 
tillåter augustinereremiterna att förrätta mässa och gudstjänst vid flyttbara 
altaren i sina kloster och kapell med flera platser, dock utan att inkräkta på 
sockenkyrkornas rättigheter i fråga om offergåvor, tionden och förstlings-
gåvor (SDHK 643). Men dokumenten visar även att det fanns kyrkans män 
som verkade utanför kyrkans och påvens ramar, drog land och rike runt 
och ibland våldgästade prästbostäder och gårdar. Vid kyrkomötet i Tälje 
1279 hårdnade reglerna kring kyrkans män och deras beteende avsevärt. 
Det fastslogs att ”lantpräster förbjöds vid tre markers vite, att, utan sin bi-
skops tillstånd, betjäna sig av löspräster, som drev kring landet, tyskar, fris-
ländare, engelsmän och danskar” (Fant 1803:104). Även under 1300-talet 
var tillståndet mörkt inom kyrkan. Kyrkomötet i Arboga 1396 omnämner 
kringresande löspräster, som kom med falska betyg, men ofta var mördare, 
avfällingar eller på annat sätt brännmärkta, och förbjuder deras admitte-
rande till tjänstgöring. Varning för förklädda munkar hade redan tidigare 
utgått (Bergström 1892:20f). 

Att även fisket och fiskeplatser lockade inte bara legitima utan även ljus-
skygga, vinningslystna tiggarmunkar framgår av Kristoffer III:s beskyddar-
brev, troligtvis utfärdat i mitten av 1400-talet, där han förbjuder främmande 
munkar att ”bygge till land eller strand serdielis dj paa Dragøer, Skaanøer, 
Falsterboe eller Malmøe eller paa andre fiskeleiger ij Danmarck etc.” (Krab-
be et al. 1916:127). Det finns alltså ett antal tänkbara identiteter som med 
kyrkliga förtecken kan tänkas ha vistats på fiskeskäret. 

Gunnar framstår i folkminnet som en vördad, from och helig man och 
en trakasserad fredlös kristen (Andersson 1982, 1985). Kanske kom hans 
sökande efter enskildhet av andra problem än religiös förföljelse. Man kan 
då spekulera i att den förmente eremiten eller tiggarbrodern Gunnar hade 
något annat problem med rätt eller sed och kanske under falska förespeg-
lingar sökt sig en fristad ute i det vilda terra nullius. Man kan här uppmärk-
samma litterära källor som visar att öar ofta har använts för personer som 
flytt undan hot av olika slag (se avsnittet om Grettir Ásmundarssons för-
bannelse ovan). I de båda dikterna The Seafarer respektive The Wanderer ur 
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Exceter book (Krapp 1966) talas i poetiska ordalag om hur exilen från frän-
der och hemland kan anta religiösa, kontemplativa och livsfilosofiska di-
mensioner, både genom självvald (The Seafarer) respektive påtvingad (The 
Wanderer) exil, i båda fallen genom ett evigt kringflackande på havet. 

Allt detta förblir förstås spekulationer men belyser ändå problematiken 
med enskilda, avvikande existenser och arkeologisk empiri. 

Det profana aktörsrummet 
Lämnar vi för en kort stund den katolska sfären kan man försöka söka för-
klaringen bakom Gunnars borg utanför det religiösa. Kan den vitt synliga 
byggnaden ha varit ett sjömärke? Kan byggnaden ha haft en merkantil eller 
försvarsmässig roll? 

Kapellet som sjömärke 

Det är inte klarlagt hur de första uppmärkningarna av skärgårdarna gick till 
och när detta inträffade. Westerdahl (2011a) har dock genom en bred 
översyn över tillgängligt källmaterial, både arkeologiskt, textuellt och topo-
nymiskt, kunnat visa att det föreligger en generell korrelation mellan sam-
hälleliga, ekonomiska intressen och uppmärkningen av farvatten. Lokala 
fiskare liksom enskilda städer skötte redan under medeltiden uppmärkning 
av sina farvatten för egen räkning. De hanseatiska intressena spred behovet 
av säker sjöfart och ökade uppmärkning av farliga grund och säkra sjöleder, 
både genom utprickning med t.ex. tunnor men också genom att anlägga 
kummel och fyrbåk. Först med Gustav Vasa verkar Sverige som nation ha 
fått en gemensam policy för säker sjöfart, uppmärkning av leder och lots-
ning. Till stora delar finansierades sådana större insatser via pålagor på han-
deln bedriven vid städerna (Lindberg 2012), t.ex. pålpenningen, erlagd av 
köpmännen innanför stadens pålspärr. Den tidigaste uppteckningen i 
Norden av ett reellt system av sjömärken gjordes av italienaren Pietro Qui-
rini år 1432, då han nämner ett system av kummel och enslinjer utanför 
Norges kust, med vilket det var möjligt att hitta säkraste sjövägen (Wold 
1991). Sjövägsbeskrivningar från 1500-talet och framåt nämner även hur 
man använder byggnader, framförallt kyrkor och kapell, som sjömärken 
(Westerdahl 2011a:111ff). I de av frälsets storgods dominerade skärgårdar-
na var dock ofta enligt kartmaterialet från 1600-talet lederna underhållna av 
landbor (”åbor”). 
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Figur 40. Kapellen vid Uddskär och Rödkall avbildade tillsammans med andra båk och 
sjömärken i Norrbotten till hjälp för sjöfarandes navigering. Källa: Underrättelse om 
fyrar ..., 1852. 

Miller (2003:136ff) visar att det i farvattnen kring Storbritannien har varit 
ganska vanligt med fyrbåk eller ljus upprätthållna av eremiter, munkar och 
nunnor vid olika kapell i kustbandet och på öarna, i alla fall från och med 
tidigt 1200-tal. Ofta sågs dessa ljuspunkter som nödhjälp åt de sjöfarande 
men var samtidigt en källa till inkomst för kapellen och ordnarna bakom, 
t.ex. via tull och andra avgifter eller bidrag. En viktig faktor bakom upp-
rätthållandet av dessa fyrbåkar anses även ha varit de kyrkliga ordnarnas 
egna intressen av en säker sjöfart, dvs. säkrade transporter av personer och 
gods till och från kloster, kyrkor och städer. Ovan nämndes fyrbåken vid 
Falsterbo rev som predikabröderna fick tillstånd att resa år 1202 (SDHK 
297). Att det var regel att som sjöfarande observera fyrbåk och sjömärken 
framgår av de medeltida sjölagarna. Dessa hade nämligen regler som för-
bjöd falska fyrbåkar, vilka användes för att lura sjöfarare in mot skeppsbrott 
och efterföljande vrakplundring (ibid.).  

Den från alla håll vitt synliga Gunnars borg bör alltså naturligt ha an-
vänts dagtid som ett av de mest framträdande sjömärkena i denna del av 
skärgården (jfr figur 40), som ett märke i farlederna in mot huvudstaden. 
Som parallell till detta kan det under 1780-talet av fiskare från Luleå och 
finländska Karlö resta kapellet vid Rödkallen utgöra. Kapellet var här inte 
enbart till för gudstjänster utan fungerade som sjömärke och utsiktsplats 
(Burman 1998). Carl Gripenhielm beskriver under 1600-talet använde en 
mytisk ögrupp, egentligen en återkommande hägring, kallad Gunnars ste-
nar, ”Gunnars Öör”. Baserad på hägringens synlighet ”spådde[s] en stor 
storm eller mycken fisk” (Sahlgren 1915:130, Rinaldo 2001:126ff). Öar, 
kapell och sjömärken fick således även betydelse för folklig övertro. Denna 
betydelse sträckte sig in i den institutionaliserade kristendomen. Även om 
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öar, kapell och eremitage utgjorde praktiska sjömärken var de alltså sam-
tidigt delar av ett geografiskt, ideologiskt och visuellt kyrkligt och sakralt 
landskap. För Englands del har Petts konstaterat att även kaplaner och ere-
miter skyltade med sin verksamhet och makt i kustbanden och på öarna: 

Despite the rhetoric of isolation and retreat, ascetic practice took place 
under the gaze of the kings, nobles, travellers, traders and sailors who moved 
through and around the coastal landscape of Northumbria. The fact that 
most of the island retreats were also significant navigational features for 
coastal shipping serves to emphasise the extent to which these retreats would 
have formed key nodal points in the coastal vistas of the kingdom (Petts 
2009:88). 

Lotsning, logistik eller sjömilitär depå? 

En från kyrkan skild aktörsgrupp som skulle kunna ligga bakom byggnaden 
var områdets lotsar, antingen lokala eller associerade med den allt viktigare 
Hansan. Birger jarl slöt nämligen efter 1250 ett avtal med Lübeck om 
befrielse från tullar och avgifter. År 1261 erhöll Hamburg liknande privi-
legier. Efter detta befolkades Stockholm av ett stort antal tyska borgare, som 
byggde upp staden på Stadsholmen efter tyskt mönster (Ahnlund 1953:115ff). 
Hansan utbildade lotsar och byggde från och med tidigt 1200-tal fyrbåkar 
och stiftade lagar med vilka sjöfarten längs sjölederna kunde säkras (Daenell 
1909:50f). En ledsagarfunktion omnämndes vidare i Söderköpingsrätten 
under 1200-talet (Eriksson 1995a). Kan man tänka sig en ledsagarfunktion 
under Hansans ledning, stationerad till Gunnarstenarna i den viktiga sjö-
passagen som fått sitt namn av tyskarna; Danziger Gatt? 

Från nyare tid vet vi att skärbönderna i området agerade lotsar i sin del 
av skärgården. Det var även de som skötte utprickningen av farlederna 
under i alla fall 1600-talet och framåt. Skärbönderna var dock bosatta på öar 
som var stora nog att kunna bära familjerna via deras torp eller gårdar. 
Gunnarstenarna utgör en så pass liten arkipelag att man inte kan tänka sig 
ett lotshemman där, även om platsen är mycket strategisk för t.ex. en lots-
utkik. Dessutom har Breide (2006), Cederlund (1997a) och Westerdahl 
(1995) med flera visat att om det har funnits lotsar under 1200-talet i skär-
gården så bör det ha varit på de öar som förekommer i KVS. I Sörmlands 
skärgård anger detta itinerarium just sådana större öar med medeltida be-
byggelse. Gunnarstenarna förekommer dock inte i KVS. 

Men man behöver inte förvänta sig en regelrätt lotstjänst på dessa öar för 
att de skall ha varit betydelsefulla för sjöfarten. Öarna, däribland Gunnar-
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stenarna, har i alla fall under tidigt 1800-tal tillhandahållit förnödenheter 
för sjöfarande eller skeppsbrutna. Torparen i Långsudden skulle nämligen 
hålla fem kakor bröd och något salt i en stuga på Gunnarstenarna för sjö-
farandes behov med skyldighet att, när det förbrukats eller möglat, lägga dit 
nytt. Torparen i Skyttsland skulle göra likadant vid ön Viksten (Quist 
1930:137, 237), även denna ö en tomtningslokal med fiskeläger. Så sent som 
1901 finns en anteckning om en skeppsbruten som var tvungen att till-
bringa fem dygn på Gunnarstenarna, ”denna helvetets ö” (ibid., Matz & 
Matz 1979:213f). 

Denna omsorg om främmande sjöfarare har en medeltida motsvarighet i 
Pietro Quirinis berättelse ovan, där han utan ersättning erhöll förnöden-
heter från öbor på sin resa genom Norges arkipelag (Wold 1991). Möjligtvis 
kan man se dessa goda gärningar som sprungna ur en värdegrund rotad i en 
sammansmältning av kristlig dygd och en gemensam känsla av utsatthet 
och sårbarhet i detta kärva landskap. 

Eftersom vi vid Gunnarstenarna saknar den vid lotsplatser viktiga natur-
hamnen har den eventuella service som här har erbjudits alltså snarare varit 
tänkt för skeppsbrutna eller vilsekomna än normalt förbipasserande. En 
eremit som skötte ett hanseatiskt fyrbåk och därmed åtnjöt maritima privi-
legier är ett på andra platser historiskt belagt scenario (Orme 1996:88) och 
även rimligt att fundera kring för Gunnarstenarnas del. 

Vi rör oss i korstågstid. Den religiösa aktör som var dominerande i kors-
tågen mot Baltikum och slaviska områden och hade stort inflytande över 
Södertörns skärgård under slutet av 1200-talet var Tyska orden. Denna 
korsriddarorden erhöll år 1260 ett godskomplex i arv efter den i korstågs-
krigen avlidne högaristokratiske Karl Ulfsson, vilket föranledde att orden 
bildade ett lokalkontor (en s.k. komtur) i Sörmland med Årsta som huvud-
gods. Komturen varade mellan 1262 och 1467 och godskomplexet om-
fattade i Sörmland, förutom ett antal enheter på fastlandet, gårdar på Utö, 
Ornö och Gålö (Nordberg 1997), se figur 36. Att orden bör ha haft stora 
intresset i fisket diskuteras i Törnqvist (2019). 

Tyska ordens gods Årsta var av samma typ och nästan lika stort som 
Alsnö hus på Adelsö, alltså ett för tiden modernt palats i tegel. De småska-
liga arkeologiska provundersökningarna av Årsta har givit ganska spekta-
kulära fynd (Stockholms läns museum 2012). Vi kan alltså här räkna med 
en ganska mångfacetterad aristokratisk och katolsk miljö av kontinentalt 
snitt med ett starkt religiöst inslag. Hur Tyska orden med sin handel, gods-
drift och katolska nit har påverkat omgivande landskap, kommunika-
tionsnät, fattig- och själavård och liknande är inte känt. Men en bulla utfär-
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dad av påve Gregorius (IX) år 1231 befaller bland annat Tyska orden att ta 
emot fria personer som söker vård hos dem samt att inviga och välsigna de 
kapell och kyrkogårdar som de anlägger (SDHK 475). Lovén (2001:252f) 
håller det för möjligt att Årsta har utgjort ett konvent, möjligtvis genom att 
använda Österhaninge kyrka, vilken orden anses ha uppfört. Kyrkan har 
nämligen en för fastlandssverige unik konstruktion från Tyska ordens tid 
(Redelius 1984). På Ålö-Rånö, i skärgården strax utanför Årsta, finns både 
medeltida kapell, flera kapellnamn och medeltida begravningsplats (FMIS 
Utö 81). Vi bör nog alltså se Tyska orden som iblandad i denna skärgårds 
kapellplatser. 

Efter Magnus Ladulås begravning 1290 avgick det första ledungståget 
mot Karelen, vilket inledde ett krig som skulle hålla på i trettio år. Detta krig 
kan betraktas som de baltiska korstågens epilog (Ahnlund 1953:141f). 
Karelerna hade härjat kusterna under slutet av 1200-talet. Torkel Knutson 
utrustade en ansenlig flotta och for över till Finland 1293 för att göra slut på 
aggressionerna. Han anlade då Viborgs stad och slott och drog försorg om 
Karelernas omvändelse till kristendomen (Fant 1803:112f). Gunnarstenarna 
ligger i det som anses vara den segelled som användes av bland andra 
danska krigsmakten för deras korståg, samt i korsningen med Danziger 
Gatt och rutten till Stockholm och Gotland. Zwick (2012) har studerat den 
maritima logistiken i samband med korstågen. Här refereras återigen till det 
danska itinerariet, KVS, som nyckel till ett logistiskt nätverk. Det har dock 
påpekats att man vid tiden för dessa korståg rent allmänt bör ha seglat via 
Visby till Baltikum snarare än via den kustnära leden längs skärgårdarna, i 
synnerhet med för tiden moderna, lastdryga och sjödugliga skepp (Rebas 
1978:163). Gunnarstenarna, som inte omnämns i KVS eller någon annan 
samtida källa, var uppenbarligen ingen officiell och ekonomiskt eller logis-
tiskt viktig plats, men, baserat på lämningarna, en märkbar nod i det mari-
tima nätverket. Om anläggningen hörde till kustförsvaret borde den inte vara 
så isolerad som den var och man skulle både behöva förutsätta en vårdkase-
plats och en god hamn för tillhörande skepp. Inget av detta finns på platsen. 

Slutsats: Landskapet som andligt minneslokus 
Drar vi någon slutsats av det ovan anförda framstår kyrkan, eremiten och 
den småskaliga katolska maritima och andliga servicen som det bästa tänk-
bara syftet bakom Gunnars borg. Denna skulle då ingå i en större, mycket 
dåligt känd katolsk geografi. Vi vet dock att inte bara Tyska orden utan även 
enligt ovan franciskanerna under slutet av 1200-talet anlade härbärgen åt 
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vägfarare och pilgrimer, där de erbjöds både själslig och kroppslig vård 
(Larsson 2011). Här har förstås brödernas omsorg om medmänniskan kom-
penserats med olika allmosor. I Nyköpings hospitals räkenskaper från mit-
ten av 1500-talet framgår att strömming och torsk ingick i det som brö-
dernas inhämtade ”aff Landeth, som de tig haffwa”, dvs. tiggt ihop (Karlén 
1973:87). Denna fisk ingick även i det som hospitalen förtärde (ibid:89). Av 
Gallén (1993) och andra som forskat i franciskanerna kan vi misstänka att 
dessa förhållanden även gällde under sent 1200-tal. Var det i enlighet med 
detta en franciskans tiggarmunk som verkade på Gunnarstenarna för sjö-
fararnas välmående och konventets utkomst? En på ön stationerad variant 
av de bröder som tiggde på sälmarknaden i Stockholm (ibid:41, Hildebrand 
1983[1879]-a:217f) och en parallell till verksamheten på Svenska Högarna 
år 1488? (Se avsnittet ”Samarbete kring ett fiskeskär” ovan.) 

Vanligtvis restes kyrkor och kapell med koret i öster. Många helgon-
kapell restes dock med avseende på helgonets speciella helgdag (Brunnius 
1997:213). Kapellet är då konstruerat så att det över koret möter den upp-
gående solen på morgonen, helgonets helgdag. S:t Nikolaus helgdag är den 
6 december. För Gunnarstenarna sker soluppgången detta datum vid 
azimut 137 grader, dvs. grovt räknat i sydost. 

 

 
Figur 41. Gunnars borg (planritning i rött) och stenkumlet som tillsammans pekar på 
soluppgången den 6:e december, S:t Nikolaus helgdag. Röset t.h. 

Om man drar en mittlinje i Gunnars borg (se figur 41) kan husets riktning 
bestämmas med stor exakthet. Med svalen eller uthuset i norr, ”mörkrets 
sida” (Brunnius 1997:211) och oratoriet eller altaret i söder, ”ljusets sida”, 
ligger mittlinjen i azimut 137 grader, alltså exakt i linje med soluppgången 
den 6 december. I denna linjes förlängning ligger tio meter från husgrunden 
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ett mossbelupet röse eller stenkummel, ungefär 40 centimeter i diameter 
och ca 30 centimeter högt, uppenbart ett litet fundament. Detta kummel är 
för litet för att ses från sjön eller för att kunna stödja något större märke. 
Från husgrunden ser man soluppgången den 6 december rakt över kumlet. 
Anger detta helgdagen för sjöfarandes huvudhelgon? Kan det utgöra funda-
mentet till ett litet träkors? En passus i legenden om Gunnar är här relevant; 
”Han bodde där ute även på vintern. Där bad han sina böner ...” (min 
kursivering). 

Detta får betraktas som en vild spekulation. Det mest troliga är ändå att 
Gunnarsborg är resterna av ett träkapell av den enkla knuttimrade typ som 
kom att introduceras på bred front i Norden under 1200-talet (Hauglid 
1989). Mycket talar för att kapellet varit viktigt för sjöfarten och fisket och 
att det går att knyta till franciskanerna eller Tyska orden. Via kapellet har 
bakomliggande kyrkliga organisation fått dels idka själasörjande, dels in-
bringat resurser i form av fisk till konventet, kyrkan eller orden, vilka som 
nu stod bakom dess drift. Kapellet har även fungerat som en ideologisk 
markör, ett rättesnöre och navigationsinstrument i konkret fysisk och i 
abstrakt andlig bemärkelse. 

Minnet av den från fisket avvikande andlighet som Gunnar och Gun-
narsborg representerade har sedan i folkminnet via placemaking och i lokal-
befolkningens mentala kartor etsat sig fast i form av en ikonisk manlig 
gestalt som efter hand deskriptivt och förklaringsmässigt blandats ihop med 
de olika helgonlegender som förekommit i Södermanlands skärgård. Ge-
nom att identifiera den avvikande arkeologiska lokalen – den kraftiga hus-
grunden på toppen av ett vindpinat utskär – så kan olika teorier om män-
niskors förhållande till naturgeografi vävas ihop med teorier och obser-
vationer kring religiositet, andlighet och sociala likväl som psykologiska för-
hållningssätt till landskap, där människans ensamhet och utsatthet i detta 
karga och ogästvänliga landskap är en bärande struktur. 

Nyckeln till att öppna en dörr till detta okända och arkeologiskt hittills 
slutna universum har varit den fromme Gunnars försiktiga men oförtrutna 
steg över vattnet – och genom seklernas labyrintiska skärgårdsrum. 
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Slutsatser utifrån fallstudierna 

De fyra fallstudierna ovan visar att genom att kombinera textuellt och 
arkeologiskt material vid undersökningar av specifika platser i en slags pro-
blemdriven retroduktiv metodik så kan både generella historiska händelse-
kedjor (fallstudie 1), specifika historiska tilldragelser och dramer (fallstudie 
2), oväntade men antydda aktörer (fallstudie 3) och normfrämmande, mar-
ginaliserade aktörer (fallstudie 4) lösgöras ur materialet. Sådana studier och 
förståelsen av de ”upptäckta” aktörerna bedrivs lämpligtvis genom att för 
varje studie teoretiska och metodologiska angreppssätt som passar mate-
rialet och studien nyttjas. Ovan studeras både maktens, helighetens, kon-
fliktens och marginaliseringens landskap genom i synnerhet hur landskapet 
upplevs och hur platser i landskapet kan knytas till andra platser i olika 
aktörsvävar och händelsekedjor. Genom studier som dessa går det att bättre 
förstå historiens verkliga aktörer i all sin brokighet, och via landskapet och 
platsernas sammanhang och egenskaper även aktörernas sociala, psykolo-
giska, mentala och konfliktfyllda predikament. 
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Sammanfattande slutsatser och slutdiskussion 

En återkoppling till avhandlingens frågeställningar 
Initialt i arbetet ställdes sju forskningsfrågor som drev avhandlingens dispo-
sition, innehåll och resonemang. Nedan följer en återkoppling till dessa frå-
gor med svar som gör ett försök att kort sammanfatta resultaten av under-
sökningen. 

 
1. Vad är det för mänsklighet som generella förklaringarna och en generell 

kultursyn – med referens till den maritima kulturen – förbiser? 

Avsnitt II försöker slå fast att det är en grov förenkling att tala om en mari-
tim kultur och/eller en fiskarbonde utan att det istället är relevant att stu-
dera olika aktörsgrupper och aktörsvävar med fokus på verksamhet och 
identitet som en produkt av total livssituation, ”yrke”, social position och 
position i olika mänskliga nätverk. Genom detta kan olika ”subkulturer” 
bättre upptäckas, exempelvis med olika ”yrkesmässiga” roller. Kustens 
arkeologi kan visas bära på ledtrådar till både sådana yrkesnätverk men 
även till olika kulturer med havet och i synnerhet säljakt i fokus. En arkeo-
logi i detta rum skulle kunna belysa hur sådana kulturer, exempelvis kväner 
eller protosamer, har stått i en protokolonial eller till och med kolonial rela-
tion till centralsvenska intressen redan under vikingatiden men framförallt 
medeltiden. Inom de flesta nätverk och på många platser finns med stor 
sannolikhet även underlydande, marginaliserade att upptäcka och även 
uppfattningen om genus inom fisket är oftast förenklad. I den mån även 
kvinnor går att spåra den maritima geografin får detta stora konsekvenser 
för hur man tolkar familjeförhållanden, subsistensekonomi och varuutbyte. 

 
2. Hur kan man använda olika källmaterial för att komma närmare en rikare 

social och kulturell historia kring människorna i kustzonen? 

Ting och text kan förstås användas för att sammantaget teckna en klarare 
och mer komplett bild av förlupen tid än de olika källmaterialen för sig. 
Genom att utgå från landskapet och med detta som utgångspunkt välja 
teoretiska angreppssätt som fångar in landskapets psykologiska, sociala, 
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ekonomiska och fenomenologiska egenskaper kan man få en bättre för-
ståelse för landskapet och dess roll i olika mänskliga nätverk. Nätverkanden 
kan tecknas baserat bland annat på landskapets performativitet och dess 
förmåga till strategisk vägledning. Kedjan mellan mänskligt nätverkande, 
landskapets egenskaper och arkeologiska platser bör undersökas. Som slutsats 
från detta ställningstagande tecknas nedan en teoretisk ansats för detta under 
rubriken ”Teoretisk reflektion: Med krysspejling genom ett nätverksrum”. 

 
3. Finns det arkeologiska och historiska tecken på olika och varierande sociala 

förhållanden, intressenter och brukare? Finns det tysta grupper, avvikare, 
främlingar och marginaliserade grupper vars historia skulle komplettera 
och korrigera uppfattningen om skärgårdarnas obrutna traditioner och 
fiskarbondens eviga existens? 

4. Är det till och med så att lokaler i det fysiska, kulturella och sociala 
mellanrummet skulle kunna användas som metodkritik och idékritik inom 
arkeologin och som slagträ mot en historieskrivning som ännu ofta vilar på 
chauvinism, centralistiska idéer och en kolonial historia? 

Genom ett antal dikotomier gällande makt och underordning visar texten i 
avsnitt II hur kustzonen och dess näringar ofta brukats av grupper med 
lägre social rang medan avkastningen oftast hamnar i mer välbärgade grup-
pers fickor. Kusten har ofta befolkats av egendomslösa, ”tattare”, främlingar 
och legohjon men även ställvis och tidvis av kvinnor. Det går att dra ganska 
generella skiljelinjer mellan småskaligt och kustnära fiske, vilket oftare kom 
allmogen till del, och mer riskfyllda och kostsamma fiskeprojekt som ofta 
bedrevs av samma grupper men vars avkastning kom de besuttna till del. I 
synnerhet utskärs- och fjärrfiske har regelmässigt bedrivits av främlingar 
och under privilegier och någon fiskarbonde kan inte identifieras innan sent 
1700-tal. Detta ifrågasätter en seglivad uppfattning om den eviga allmoge-
gestalten och den traditionstyngda fiskaren och manar istället till att er-
känna att i stort sett hela den svenska allmogen utnyttjats hårt under alla 
tider. Bondefiskaren och det fria fisket i saltsjön är idéer som bör omprövas 
till förmån för varierande modeller av underordning och dominans. Det 
maritima rummet är snarare ett opportunt konjunkturrum än en arena för 
en traditionstyngd allmogekultur. 

 
5. Vad händer med arkeologin och dess förmåga att fördjupa bilden av det 

mänskliga om man vid arkeologiska lokaler tidigare förknippade med 
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bondefiske letar efter historiens verkliga aktörer inom varierande 
strukturer av opportunism, beroenden, tvång och konflikter? 

6. Vilka identiteter och relationer kan vi då upptäcka, och hur kan dessa 
hjälpa oss att bättre förstå livsomständigheter i kusten? 

I arbetets fallstudier i avsnitt III visas hur man kan upptäcka och studera 
nya aktörsgrupper och roller i det maritima mellanrummet. Det visas hur 
övergången mellan vikingatid och medeltid kan belysas, hur konflikter mel-
lan olika sociala strata under senmedeltid och tidigmodern tid kan tecknas 
med arkeologisk rekvisita och frälsets maritima verksamheter kan under-
sökas. Nya aktörer avtäcks på skärgårdsön, både sådana som är verksamma 
vid dessa lokaler av andliga och kyrkliga orsaker och de som antingen är 
fördrivna till ön som utmark eller nyttjar denna utmark som tillflyktsort 
eller gömsle av något slag. Det går således att studera både samhällelig för-
ändring, sociala konflikter, människans mentala och andliga relation till 
landskapet liksom landskapets förmåga att utgöra en liminal gråzon, oreg-
lerad utmark och normfrämmande terra nullius. 

 
7. Hur kan vi bedriva en arkeologi som för kust och skärgård kilar in sig 

mellan logistiska, ekonomiska och ideologiska förklaringar, samt mellan 
maritim och terrester tematik? 

Genom fokus på identiteter och relationer i skärgårdsrummet och den 
historiska exposé som tecknas utifrån fiskarbondens etnogenes presenteras 
som slutsats nedan fyra delvis nya forskningsperspektiv; (i) de kulturella 
nischerna som avviker från agrara nischer och istället formar identiteter 
kring exempelvis säljakt och det maritima landskapets strategiska vägled-
ning, (ii) aktörsgeografier vid bakgårdar och ärjemark som avser att identi-
fiera hur olika grupper som nyttjat skärgården varit inbegripna i andra eko-
nomier och kulturlandskap, i synnerhet de agrara centralbygderna eller sko-
gens utmarkskulturer, (iii) historiens böljeslag och krusningar, som påtalar 
behovet av att teckna identiteter och verksamheter i tydliga och varierande 
historiska sammanhang, (iv) det mänskliga rummet samt (v) det mentala 
rummet som fokuserar på landskapets förmåga till att utgöra en arena där 
identiteters sociala, psykologiska och andliga predikament utspelas, artiku-
leras och olika normer ifrågasätts genom prövning och konflikt. 
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Resultat: En ny syn på fiskaren och den maritima kulturen 
Vi har i det ovan sett att uppfattningen om den evige skärbonden både som 
traditionsbunden konstant och som exotisk befolkningsgrupp är en anakro-
nistisk kliché utan förankring i forskningsmässig empiri. Uppfattningen om 
gestalten har sina rötter framförallt i tidig etnologi samt i nöjes- och hem-
bygdslitteratur författad under 1800- och 1900-talet (t.ex. August Strind-
berg och Albert Engström) och bygger synbarligen på att man då tyckte sig 
se en ålderdomlig allmogekultur i det reliktområdesbildande, pauperiserade 
skärgårdsrummet (idéhistorisk bakgrund i Pettersson 2004). Dessa förfat-
tares och etnologers källmaterial sträckte sig dock inte längre tillbaka än till 
1700-talet, då vi enligt i synnerhet lagstiftningen ser hur denna skärgårds-
fiskare skapas som yrke, social grupp och kameral kategori. 

Vi har även sett att den som ytligt sett kan betraktas och tidigare i forsk-
ningen har betraktats som en fiskarbonde snarare är ett föränderligt kol-
lektiv som inte bara innefattar olika sociala och kulturella positioner (detta 
framkom redan i tidigare arbete) utan att skärgårdsöarna med sina fiske- 
och jaktplatser, handelsplatser, logistikdepåer m.m. vilar i olika sociala 
spänningsfält; i en kolonial geografi, mellan rikt och fattigt, brukare och 
nyttjare, husbehov och exploatering, lokala och överregionala aktörer osv. 
Dessutom finns i det skriftliga materialet antydningar om att hittills tysta 
och osynliga grupper så som egendomslösa, fredlösa, kvinnor och främlin-
gar har haft en framträdande – under vissa tider vid vissa lokaler även do-
minerande – roll på ”fiskeskäret”. Här kan den stereotypa bilden av fiskar-
bonden slutligen avfärdas genom att teckna hur en fiskaridentitet växte 
fram i takt med att fisket succesivt kom i allmogens händer och en myt-
bildning om en evig skärbonde växte fram inom den tidiga etnologin. Innan 
den maritima näringsfrihetens succesiva införande kan vi teckna inte bara 
ett antal sociokulturella positioner på öarna, t.ex. utifrån diskussioner om 
brukarnas relation till markägare, gods, beskattning, privilegier osv., utan 
även – vilket visas i de fyra fallstudierna – utifrån hittills helt förbisedda kul-
turella positioner så som allmoge under godsägare redan under sen vikinga-
tid, fredlösa och lösdrivare i utmarkerna samt kyrkans olika aktörer i form 
av fiske, kontemplation och förkunnelse i en komplicerad katolsk aktörs-
geografi. 

Den fria skärbonden med sitt fiskafänge är alltså en sen konstruktion. 
Först under Johan III erhöll kronans landbor i ett patent från 1582 rätten att 
köpa bördsrätt till sina hemman. Detta betydde att de hade besittningsrätt 
som kunde gå i arv till sina barn. Innan dess kunde de avhysas godtyckligt 
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från skären (Åström 1897:170f). Senare samma år förklarades även börds-
rätten kunna försäljas, vilket i praktiken innebar att man kunde betrakta 
skärbönderna som ”fria” att röra sig och bo (Nordström 1839:122). Fort-
farande under 1700-talet var dock landborna och torparna ofria i den be-
märkelse att de var tvungna att erlägga dagsverken och var rättsligt och per-
sonligt underställda godsägaren, de obesuttna dessutom omyndiga och 
underställda markägarens godtyckliga husbondevälde. Husbonden styrde 
landbornas och torparnas verksamheter och erhöll eller hjälpte till med för-
säljningen av deras avkastning. De under godsen lydande enheterna fiskade 
ofta direkt för godsets räkning, ibland direkt med godsets redskap och även 
båtar. Det existerande ingen näringsfrihet och någon fiskare utan laga 
försvar (dvs. utan jord och gård) var inte tillåten. Intill 1900-talet har en 
lanthushållning präglat landbornas verksamhet där de betalt avrad i natura, 
exempelvis fisk, till godsägaren. Fattiga halvillegala strandsittare och mång-
sysslande torpare utgjorde stora delar av den fiskande allmogen, men då 
först under 1600-talet och framåt och i synnerhet i områden utanför frälsets 
kontroll. Först under 1800-talet utfärdades näringsfrihet och det första 
fiskaryrket kunde skapas. Vid denna tid hade stora delar av skärgårdarna 
tappat sitt ekonomiska värde genom överfiske och 1800-talets fiskare var 
ofta en fattig jordlös som periodvis svalt och levde under de yttersta för-
sakelser. Utanför UO där frälset var frånvarande existerade som kontrast ett 
visst välstånd för de självägande i skärgårdarna och på västkusten ingick de i 
större korporationer för lönande saltsjöfiske. 

Allt var dock inte beckmörkt för landborna och torparna i UO. Kerstins 
Sundberg har i sin mikrohistoriska studie av Hammersta och Häringe gods 
vid Södertörnskusten (Sundberg 2001:1590–242) visat att de underlydandes 
slit på och för godset också innebar en viss säkerhet, eftersom godsägaren 
förlorade stort på om de underlydande enheterna for illa eller övergavs. 
Hon talar i detta sammanhang om överhetens patriarkala drag, beskyddar-
skap och hederskodex, liksom godsdriftens meritokratiska drag och hierar-
kiska styre. Vad detta sammantaget bland annat visar är de starka band av 
ömsesidiga beroenden som fanns mellan jordägare och arbetare, där förstås 
även fiskare ingick. När landborna och torparna fiskade åt herren med 
dennes redskap och/eller herren hjälpte till med fiskets avsalu illustrerar 
detta det faktum att denna fiskare varken var en fri bondefiskare eller till-
hörde någon distinkt ”folk group” eller maritim kultur. Verkligheten var 
således mycket mer komplicerad än vad tidigare arkeologisk forskning, och 
med denna hörande begreppsbildning, kring det vikingatida, medeltida eller 
postmedeltida fisket vill göra gällande. Här ter sig ett modellbygge kring 
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inkrementell kolonisation och allmogefiske av strömming inte bara brist-
fällig utan även som övergripande förklaring och historiesyn direkt felaktig. 

Det menas här att endast ”täta berättelser”, rikt kontextualiserat arkeo-
logiskt material och landskap, tillsammans med andra indikatorer främst av 
skriftligt material kan öppna locket på den sociala komplexiteten som rådit 
över tid och rum på dessa lokaler. Det visas även hur olika geografiska 
analyser kan användas för att identifiera platsernas egenskaper eller 
”prestanda” som fenomenologiska noder, vilka genom strategisk vägledning 
uppenbarat sig som lämpliga för olika typer av verksamheter. Genom en 
sådan ansats korsas en fenomenologisk landskapsarkeologi med en spatial 
ekonomisk/fiskal/logistisk kulturgeografi och en genomlysning av textuellt 
material, en metod som avslöjar något om olika aktörsgrupper, där speciella 
identiteter så som ”fiskelappar” eller kväner vittnar om en glömd kolonia-
lism och skärkarlen märks som en mycket speciell maritim nyckelaktör, inte 
en fiskarbonde. 

Vi kan alltså med viss säkerhet identifiera en stor skara aktörer som har 
frekventerat öarna under olika tider. Baserat på de olika diskussionerna 
ovan och i Törnqvist (2019) kan vi utifrån textuella källor och arkeologisk 
empiri bland annat belägga att följande grupper (identiteter, yrken) har 
opererat i skärgårdsrummet, uppräknade i ett försök till kronologisk schat-
tering från vikingatiden till 1900-talet: 

 
• Vikingatida maritima ”entreprenörer”, huskarlar och trälar som 

framförallt jagat säl och fågel men även bedrivit köpenskap och 
ägnat sig åt sjöfart i en maritim strategi med handel främst mot 
tyska och engelska håll. 

• Tidigmedeltida godsbesättningar under högfrälset, där fasta kust-
nära fisken samt försvar och kanske tull i samband med pålspärrar-
na utanför godsen har lämnat rester i det arkeologiska landskapet. 

• Högmedeltida landbor under frälset eller kronan, etablerade på de 
större öarna, med hemfiske runt skären och bodar vid sina båtstäl-
len samt säljakt i ytterskären. Dessa var även lotsar och befraktare, i 
synnerhet för markägarens egen logistik. 

• Frälsets (både andliga och världsliga) högmedeltida anställda fiska-
re, stationerade till frälsets egna fiskeskär, ofta med säljakt som in-
slag i verksamheten, troligtvis även under olika religiösa ordnar och 
inom olika näringar så som stenhuggeri. 

• Fjärrfiskare, fiskande köpmän och handlande fiskare från Finland, 
Åland, Norge, Ryssland, Tyskland, England, Skottland och Neder-
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länderna, i synnerhet inom Hansan. Stor skillnad föreligger mellan 
Bottenviken, Östersjön och Västerhavet. 

• Allmoge och legopersonal som understött fiskerierna genom t.ex. 
förädling och paketering av fisk. Här märks i synnerhet kvinnor kal-
lade gællekoner, læggekoner, fiskekonor eller fiskekvinnfolk. 

• Från 1500-talet kronans egna landbor, knektar och fiskare, samt 
skärkarlar med en mångfacetterad ekonomi kring fiske, jakt och 
sjöfart. 

• Under senmedeltiden och tidigmodern tid opportunistiska fiskar-
borgare som bedrev säsongs-/fjärrfiske vid utskären på en tidig 
marknad för fisk, i Östersjön i konkurrens med utländska, främst 
finska men även norska och ryska, fiskare. 

• Postmedeltida pauperiserade fiskarborgare i en apparat som även 
inbegrep fiskuppköpare, drängar, backstugusittare och strandsittare. 

• Den moderna tidens fiskarbönder med drängar som bedrev fiske 
som bisyssla. 

• Statare och torpare aktiva under storgods under stormaktstid och in 
i 1700-talet. 

• Från ungefär 1750 kustbor och fiskare, först vid denna tid med ett 
regelrätt fiskaryrke, ofta torpare under mindre mantal. 

• Under 1800-talet och in på 1900-talet en mångfacetterad maritimt 
orienterad kustbefolkning med diverse arbeten kring havet; koffer-
disjömän, befraktare, tullnärer, båtsmän m.m. 
 

Nedan presenteras i tabell 3 en sammanställning av de nya tankefigurer som 
analyser och resonemang i detta arbete har lett fram till; via perspektivför-
skjutning föreslår nya tankestilar och begrepp en ny historiesyn med ny för-
klaring och ny inramning av skärgårdarnas historia. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Förslag till revidering av i den arkeologiska diskursen dominerande tankestilar 
och och begrepp angående skärgårdens människor, verksamheter och tomtningslokaler 
(Tabellen bygger på och bygger ut tabell 2 i Törnqvist 2019). 
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Existerande tanke-
stil och begrepp 

Perspektivförskjutning, ”omläsning” Förslag till nya tankestilar / 
begrepp 

Begreppet 
aritim kultur” 

Kulturen sitter i idéer, identitet och habitus. Vid 
fiskeskären verkade olika kulturer baserat på etnicitet, 
geografi och yrken/nätverk; kväner, finnar, fiske-
lappar, säljägare, borgerliga uppköpare osv., Fiskare 
var även landbor eller torpare i katolsk och protestan-
tisk agrar hushållskultur inom gods-, gårds-, slotts- 
och klosterväsende. 

Kulturella identiteter och 
kollektiv med maritima 
sysslor. Mellanrummets män-
niskor vid bakgårdar och 
ärjemark. 

”Fiskaren” som 
distinkt grupp 

Fiske ingick i alla kustsamhällen, sociala klasser och 
nätverk. På vissa platser och under vissa tider profes-
sionaliserades fisket men då ofta inom en urbanisering 
eller mot internationella nätverk eller korporationer, 
ofta direkt av utlänningar. 

Lokala fiskare, fjärrfiskare, 
internationella nätverk. Hus-
behovsfiskare och professio-
nella fiskare, kustfiskare och 
utsjöfiskare. 

”Fiskarbonden” 
som kustens arke-
typiska gestalt, in-
byggare och 
brukare 

Kultur, självbild samt social och ekonomisk situation 
skapas inom olika geografier baserat bland annat på 
frälsets godsdrift och kustbefolkningens självbestäm-
mande. Fiskare framträder främst som huskarlar, 
drängar och legohjon i olika sociokulturella sfärer, 
endast sent 1700-tal och framåt som yrke. Skillnader 
förelåg mellan utsjö-/saltsjöfiske, inklusive valjakt, och 
småskaligt kustfiske. Säljakten framstår som kompo-
nent i en egen subkultur. 

Regionala ekonomiska geo-
grafier. Makt och maktlöshet i 
nätverksrummet. Sociala 
klasser, tvång och arbetsplikt 
samt opportuna agenter och 
privilegier. 

Tradition, 
maritim durée, 
kontinuitet under 
århundraden 

För inbyggare var fisket ofta ett tillskott i näringen, för 
frälset och kronan ett sätt att driva gods och slott eller 
som skatteintäkt. För borgare snarare ett sätt att avyt-
tra fisk nationellt eller internationellt. Detta varierade 
över tid. Förändrad ekologi, ekonomi och kulturella 
preferenser samt lagstiftning och teknik har drastiskt 
förändrat de olika fisketraditionerna. 

Socioekonomiska och 
socioekologiska konjunkturer 
och opportunism som olika 
emergenta krafter ur olika 
generativa mekanismer. 

Säsongsfiske Jakt och fiske har pågått året om. Endast efter mitten 
av 1400-talet ett mer säsongsbetonat fiske i ostkustens 
ytterskärgårdar. Man har sökt jaga och fiska det mest 
givande, i synnerhet stora däggdjur och fiskar. Rum-
met har nyttjats av många olika anledningar av olika 
aktörsgrupper inom handel, industriella och militära 
aktiviteter samt stora markägares kontroll, logistik, tull 
osv. Verksamheten pågick året runt utan avbrott. 

Nätverkande, utbyte, kontroll 
och logistik i det maritima 
rummet. Vinstmaximerande 
opportunism. Verksamheter 
som del av gårds-, gods- och 
slottsdrift. 

Utskärsfiske Tomtningarna förekommer i mellanskärgårdarna och 
har snarare med säl- och fågeljakt, äggplockning och 
bete samt handel och sjöfart att göra, i ett delvis 
kontrollerat och ofta konfliktfyllt rum. 

Enskilda och gemensamma 
mötesplatser i skärgårdarnas 
farleder avsedda för olika 
verksamheter. 

Fritt fiske i 
Saltsjön 

Enkla bönder hade inte möjlighet eller ens rätt att 
finansiera och bedriva sjönäringar innan 1750-talet. 
Utsjön var aldrig helt ett terra nullius utan föll under 
olika anspråk, privilegier och restriktioner. Fiskelägren 
var hårt hållna ekonomiska etableringar enligt gårds-
rättens principer. 

Laga försvar, investerings-
kostnad, skatt- och privilegie-
politik, inmutningar och 
ockupation. Feodala gårds-
rätter. 
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Teoretisk reflektion: Med krysspejling genom ett nätverksrum 
Med det arbetet som föregick denna avhandling (Törnqvist 2019) samt 
resultaten och ”omläsningarna” ovan av både arkeologiska lokaler och loka-
lernas brukare presenteras nedan en teoretisk ansats som kan användas för 
att studera skärgårdsarkeologin. Central i denna ansats är begreppskritik, 
och en strävan efter att teckna en närhetens arkeologi som bygger på en 
multidisciplinär triangulering i syfte att utifrån i synnerhet den kritiska 
realismen identifiera mänskliga gestalter, relationer och samhällsvävar. 

Det finns många kategorier, begrepp och intellektuella konstruktioner 
inom arkeologin som med stor sannolikhet har litet eller inget med verklig-
heten att göra eftersom steget mellan observerad empiri och övergripande 
förklaring ofta inte fylls med djupare analyser av emergenta krafter och ge-
nerativa mekanismer. Med Nietzsches sedvanligt målande ord genererar här 
tankemödan ”konceptmumier”; begreppskonstruktörer ”think that they 
show their respect for a subject when they dehistoricize it sub specie aeter-
nitas — when they turn it into a mummy” (Kaufmann 1982:479). Exempel-
vis är ”fornborgar” ett begrepp som verkar omsluta allt från gravhägnader, 
inneslutna rum, befästa boplatser, handelsplatser och hantverksplatser, 
dessutom använda under flera tusen år i olika samhällskontext (se t.ex. 
Olausson 1995). Den för skärgårdens del relevanta kategorin ”samiska cir-
kulära offerplatser”, som även förekommer på öar med tomtningar, har 
ifrågasatts som entydig kategori (Spangen 2013). Både som förklaring och 
illustration blir sådana precisa begrepp med oklart innehåll utan mening. I 
föregående arbete (Törnqvist 2019) har jag försökt hävda att samma prob-
lem föreligger för den empiriska kategorin ”tomtning” och i denna volym 
påtalas liknande problem med begreppet ”maritim kultur”. Jag har även 
försökt visa att fiskarbonden är en historisk kliché olämplig att förklarings-
mässigt placeras i skärgården innan den moderna tiden. 

Ovan menas även att det arkeologiska periodbegreppet inte är en lämplig 
utgångspunkt utan basen för en arkeologisk tolkning bör utgå från varje 
lämnings händelsehorisont, tidsanda, och större sammanhang som även in-
kluderar skriftligt material. Samtidigt propageras för att man måste vara 
beredd att ”läsa om” lämningar och lokaler enligt vad de representerar; en-
skilda avtryck av en närmast oändligt komplicerad mänsklighet. 

Forskningsidén som tecknas i denna avhandling, utgick från en uppfatt-
ningen om den maritima kulturen och den maritima ekonomin, eller 
sammantaget skärböndernas traditionsbundna maritima näring inom en 
skärbondekultur. Genom att analysera både det maritima och kulturbegrep-
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pet enligt framförallt Kroeber och Klockhohn (1952) samt Barth (1994) och 
Schein (1990), ställt i relation till arkeologins mer raffinerade mål som 
tidigast formulerats av Hawkes (1954) visades att man genom att använda 
enkla universaliekategorier riskerar vad Bourdieu kallade ”the scholistic 
fallacy”, en ståndpunkt som Wacquant benämnde ”scholastic epistemocen-
trism”. Resultatet från en allt för generaliserad forskning kan bli en historia 
med begrepp, företeelser och sammanhang byggda på vad som skulle kunna 
beskrivas som Kants (1998:384ff) transcendentala illusioner. Inom när-
liggande arkeologiska domäner har sådan artificiell historieskrivning någon 
gång dekonstruerats (exempelvis gällande vikingatid, se Svanberg 2003). 
När det gäller kustzonens människor en förenklad syn ha att göra med vad 
Myrdal kallar ett ”etnologiskt misstag”, vid vilket man exotiserar och bak-
projicerar en allmogegestalt ner i en okänd dåtid. Inom det maritima är 
detta förhållande vanligt, och man har ofta fyllt havet med ett antal gestalter 
och arketypiska roller, vilka döljer en verklig mänsklig pluralism i detta rum 
och över tid. Frågan är här även om det måste följa något kulturellt 
”maritimt” i ett maritimt landskap och om inte även detta begrepp och syn-
sätt är en för de forntida landskapen främmande konstruktion som döljer 
en komplicerad och föränderlig mänsklighet. Detta har jag försökt utveckla 
ovan och exemplifiera i detta arbete både generellt (avsnitt II) och specifikt, 
via fallstudier (avsnitt III). 

En väg till att kunna läsa in mer mångfacetterade mänskligheter är att 
genom arkeologin börja studera social och kulturell praktik, både rutinise-
rad och opportun så som den uppträder i empirin, där vi om vi ser noga 
redan har börjat upptäcka både lokala identiteter, hybridisering och lång-
väga beroenden. Här är den rumsliga gestaltningen i arkeologisk empiri 
essentiell som startpunkt, där skärgårdarnas plats som utmark i en inmark–
utmark-dikotomi är del av en relationell väv där någon eller några defi-
nierar historien och utnyttjar rummet i olika maktrelationer, ekonomiska 
transaktioner, hegemoni osv., alltså en sociologisk geografi där just utmar-
ken kan ha en potential att skissera historien ”underifrån”; arbetets och de 
utstöttas kulturgeografi. 

Arkeologiska uttryck i detta rum kan avslöja olika mänskligheter, rela-
tioner och transaktioner om man ser till en total livssituation, där allt som 
finns fossiliserat är delar av olika identitetsuttryck i kollektiva diskurser. Det 
arkeologiska är här rester av en total, betydelsebärande palett gestaltad i 
olika kulturella metaforer, inom olika överlappande ”texter”, eller världs-
berättelser, genom en i materialiteten identifierbar kulturell semiotik. I det 
utsatta maritima rummet formar människan föreställningar, handlingar, 
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bosättningsmönster osv. i nära relation med sin naturgivna och sociokultu-
rella nisch (niche construction theory). Frågan är då vilka speciella nischer 
och maritima identiteter som kan ses i det arkeologiska materialet. Är lo-
kalerna rester av specialiserade identiteter eller egentligen del av en väv av 
aktörer verksamma inom den övriga agrarbygden, de större nätverken? 
Kanske finns här en möjlighet att utföra en identitetsarkeologi där poten-
tialen verkar stor att belysa i synnerhet vikingatidens olika aktörsgrupper. 

Den metod som förordas här bygger på att göra en ”tät” tolkning i 
enlighet med Geerz (1973), att försöka tolka lokaler och lämningars be-
tydelse för dåtidens folk, att avtäcka eller läsa in platsers performativitet i 
relation till etniska signaturer och relationer med omgivande landskap och 
befolkningar. Meningsfullt vore att studera livsrum, gravar, ritual osv. i 
detta och angränsande rum för att komma den kulturella praktiken och de 
kulturella ”texterna” närmare. De arkeologiska begreppen och empirin kan 
då användas för att interdisciplinärt med den kritiska realismen identifiera 
generativa mekanismer (så som den sena vikingatidens merkantilism) och 
emergenta krafter (t.ex. olika form av skärgårdsbruk och arbetsformer). 
Öarna är då direkt relevanta som mellanplatser enligt forskningsområdet 
nissology (Mccall 1994). Öarna befinner sig dessutom i skärningspunkten 
mellan olika nätverk där platspraktik blir avgörande i mötet mellan olika 
identiteter i det tredje rummet. För att studera deras betydelse kan man 
undersöka beroenden och länkar mellan öar och andra platser eller mellan 
olika regioner samt förändring över tid i relation till annan förändring, i 
synnerhet då vissa platser där människor möts är avgörande som ”sta-
tioner” i tillvaroväven (Hägerstrand 2009), platser där historien blir till. 

Det sociala och ekonomiska nätverkandet får i det maritima rummet en 
fysisk rumslig inramning och prägel. I detta rum kan man identifiera län-
karnas och nätverkandets kollektiva system (handel, näring, kult, kommu-
nikation, diplomati, gränsdragning osv.) som i sin förändring har att göra 
med samhälleliga konjunkturer. Analysen bör fokusera på mikroarkeolo-
giska studier eftersom vi har begränsat med empiri och letar efter moti-
veringen varför just vissa arkeologiska platser kom att brukas på olika sätt. 
Då är det lämpligt att leta efter signifikanta detaljer, i enlighet med 
mikrohistoriska metoder. Arkeologin är ju faktiskt främst vetenskapen om 
enskildheterna, via en enskildheternas empiri. Genom att studera formatio-
nen av identiteter runt landskap, resurser och länkat i större och mindre 
nätverk, från gårds- eller godsdrift till World systems theory, kan vi under-
söka betydelsen bakom val av platser utifrån exempelvis funktionella, ideo-
logiska, kommunikativa och fenomenologiska ”argument” eller deras för-
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måga till ”strategisk vägledning”, som fenomenologisk rationalitet. Vi bör 
inte förutsätta att historien beror av någon viss faktor utan historien är hel, 
måste avtäckas och förstås i sin helhet, så gått det nu går. Vissa domine-
rande faktorer kan dock kanske pekas ut via samvariation i fenomen 
(korrelation). Dessa faktorer kan vi med den kritiska realismen beteckna 
”generativa mekanismer” och kan då utgöra allt från ekologisk regim, före-
ställningsvärld, lagar och förordningar eller en kamp om resurser inom 
varierande sociala relationer. Den historiska utvecklingen styrs inte av 
någon enskild mekanism utan påverkas av många, ofta återkommande och 
rekursiva (”duality of structure”) relationer och situationer. 

För att bättre tolka historien kan då arkeologen använda den materiella 
kulturen för att både förklara vad som hände på en plats och vad detta kan 
säga oss om det förflutna. Med den kritiska realismens beteckningar kan 
detta skrivas som att utifrån sina fallstudier inom den empiriska domänen 
via en tolkning av den faktiska domänen och med den en uppfattning om 
vad som resulterat i bruket av en viss plats forma teorier om det verkligas 
domän; en uppfattning och berättelse om den dåtida tillvaron. Metoden 
som förordas här består av abduktion; en kreativ omläsning och omkon-
textualisering av ett empiriskt arkeologiskt material mot vilket olika teori-
bildningar får prövas. Via retroduktion kan sedan nya mer generella för-
klaringar av samhällsfenomen, krafter och mekanismer formas där aktörs- 
och identitetsperspektivet är centralt för att förstå relationer, nätverkande, 
ekonomi, beroenden och samhällets konstitution. 

Om mönstren i tidsväven är resultat av traditionstyngda duréer, sam-
hälleliga konjunkturer eller plötsliga händelser är inte på förhand givet utan 
måste undersökas med omfattande, interdisciplinära studier inom t.ex. 
arkeologi, kulturgeografi, historia och paleoekologi. Dessa ger oss överlag-
rande källor som kan hjälpa oss skissa aktörerna och deras verksamhet i 
olika nätverk, uttryckt som platspalimpsest i det arkeologiska materialet. 
Om vi vill mena att det är meningsfullt med generella tolkningar och kate-
gorier (t.ex. ”tomtningar”, ”fiskarbönder”) måste dessa tolkningar av arkeo-
logiska lämningar och aktörer kunna placeras i en uttrycklig kontext. Här 
propageras för att använda GIS för att studera landskap utifrån dessas 
kontext, både historiskt, analytiskt och utifrån olika mänsklig betydelse 
(t.ex. sakralt, socialt, funktionellt). Metoden består både av att med analy-
tiska metoder förena historia med arkeologi, fenomenologi, platsernas per-
formativitet, aktörsperspektiv osv. och genom mer inträngande studier i 
t.ex. heliga eller utanförskapets landskap teckna täta berättelser kring dessa 
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lokaler. Stöd bör förstås hämtas från religionsvetenskap, sociologi, psyko-
analys osv. men även ”hard science” i form av naturvetenskap. 

Det har inom arkeologin under många år funnits en tro på att olika post-
moderna tänkanden skall ge arkeologer nya verktyg att arbeta med. Nyttan 
med detta kan emellertid ifrågasättas. Det postmoderna tänkandets mittfåra 
är rent allmänt kanske framförallt en samhälls- och idékritik som egentligen 
i grund och botten säger det uppenbara; att man inte skall glömma det allra 
enklaste; att världen inte kan reduceras till något den inte är; till modell, till 
utilitaristisk eller funktionell mekanism, till process eller samhällelig utopi. 
Vad det postmoderna egentligen alltså lär ut är att inte söka de enkla lös-
ningarna på mänskliga problem (eller arkeologisk tolkning) – och inte gå 
särintressens, hegemoniers eller chauvinistiska aktörers ärenden. 

Genom att inte erkänna någon viss metod utan istället propagera för ett 
explorativt men vidsynt betraktelsesätt baserat på bland annat kritisk her-
meneutik och kritisk realism propageras här för att med Wittgenstein 
(2001:89) först klättra upp på denna långa stege av teoretiska ställningsta-
ganden för att sedan sparka bort stegen när man väl nått stegens topp. Oak-
tat alla bland molnen ännu dolda eller okända stegar. Den arkeolog som är 
trogen en viss idéströmning (även inom det postmoderna), som tror att 
någon tankeskola låter oss förstå hur ”allt hänger ihop”, hur man bör an-
gripa problem eller förstå arkeologiskt material (dvs. då man gör ens ”glas-
ögon” till ontologi och tvingande metod), blir en mycket trångsynt arkeo-
log. Som J. Bintliff (2011:20) framställde det i den polemiska artikeln ”The 
death of archaeological theory?” är metoddöden en frihet, om än hårt reg-
lerat av vår slutledningsförmåga: 

I would like to free Archaeologists from ‘Ideopraxists’, or those who preach 
that a (any?) single approach or model is right to the exclusion of all others, 
who tell them what to think, and what not to think. Better surely to fill your 
brains with all the possible models and methods for your research case-
study, then search for the fit between idea and patterns in past material cul-
ture in a more intuitive way; next lay out the way things now appear to make 
sense, but explicitly, as Clarke demanded.  

Sedd genom den kritiska realismens lins torde detta citat vara en bra be-
skrivning av en abduktiv metod. Genom att parafrasera Kants kritik av 
ontologi och metafysik skulle man lite vitsigt kunna hävda att genom att 
vidmakthålla paradigm, tankeskolor så som strukturalism, poststruktura-
lism, strukturmarxism, fenomenologi osv. täcker man bara de egentligen 
tomma väggarna med doktrinära skenbilder. Denna predisposition att välja 
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en förklaringsmetod som tröst eller rättesnöre i en kaotisk och komplicerad 
värld är förståelig men beklagansvärd inom den humanistiska vetenskapen, 
i synnerhet om vårt syfte som arkeologer är att se fler facetter av det mänsk-
liga. Tankarna går här förstås till Gunnar Ekelöfs kritik mot i synnerhet en 
entydig bild av jag och identitet där han menar att för sådana konstruk-
tioner gäller att ”allt är bilder målade med skräck i verklighetens tomma sal” 
(ur Tag och skriv). 

Öarnas karaktär av utmark eller mellanplats har gjort att de har burit på 
olika betydelser; socialt, estetiskt, juridiskt, ekonomiskt, kulturellt osv. 
Dessa betydelser har varierat under historien och öarna har förstås haft fler 
betydelser på samma gång, för olika personer. Här är mellanrummets lo-
kaler, verksamheter och människor i terra nullius både komplicerade, varie-
rande och mycket dåligt kända. I detta utforskande kan med framgång alltså 
både retroduktiva och abduktiva metoder användas. För en närmare defini-
tion och exempel på resultat, se Törnqvist (2019). Vågar man sig på abduk-
tiva och retroduktiva analyser av de mänskliga kulturformer som före-
kommit vid kust och skärgård öppnar sig en arkipelag av tolkningsmöjlig-
heter där den enda rimliga ansatsen är att läsa den enskilda empirin genom 
en krysspejling genom olika rika beskrivningar av samband och processer, 
synkront och diakront. Delarna och helheten tecknar reflexivt och reciprokt 
en rikare bild av historiens platser, verksamheter och personer. Här har 
varje liten detalj, ”significant detail”, stor betydelse. Påfallande ofta verkar 
makt och förmåga till extrovert agens under historien vara två sidor av 
samma mynt. Att teckna exempelvis fiskets historia kräver därför att man 
avtäcker olika maktpositioner inom bland annat handel, arbetsfördelning 
och ackumulation av mervärde. Således blir även utmarkens historia del av 
maktens historia, om än ofta sedd underifrån, utifrån de utstöttas, margina-
liserades eller ringaktades perspektiv. Några presumtivt fruktbara forsk-
ningsinriktningar utifrån denna teoretiska synkretism och sökande efter 
generativa mekanismer och emergenta krafter exemplifieras nedan. 

Förslag på nya maritimarkeologiska forskningsfronter 
Nedan följer slutsatser från undersökningarna ovan som presenterar fem del-
vis nya forskningsgrenar, vilka synes särskilt relevanta för kust- och skär-
gårdsområdena, nämligen; (i) kulturella nischer, (ii) aktörsgeografier, (iii) 
historisk förändring, (iv) det mänskliga rummet och (v) det mentala rummet. 
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Facett I: De kulturella nischerna 

Det finns ett stort mått kulturella kopplingar till fiskets fluktuationer. 
Fiskets värde som skattepersedel var under medeltid ganska litet om man 
granskar beskattning enligt DMS, intäkter från förläningar och olika slotts- 
och godsräkenskaper. År 1632 hade värdet ökat till 42 % av skatteintäkterna 
i Stockholms skärgård (Hedenstierna 1949:274). En stor del av räntan er-
lades i strömming och torsk, till skillnad från under medeltiden. Det som 
får saltsjöfisket att ta fart är en samhällelig konjunktur under 1400-talet där 
Huvudskärsstadgan, vattenregalet, fiskarborgare m.m. signalerar förekomst 
av ett industriellt fiske som är del av en bred uppgång på många fronter i 
samhället. Det är när skånesillen går tillbaka och utlänningarna slutar be-
söka fiskelägren i Skåne som Huvudskärsstadgan författas och vi ser ett 
tecken på ett lokalt utskärsfiske i Mellansverige. Innan 1450 är samtliga om-
nämnanden av eller stadganden angående sill eller strömming i nuvarande 
Sverige i samband med Skåne eller Öland (SDHK, även Enander 1802). 
Under 1500-talet kom sillen tillbaka till Skåne men då var redan det post-
medeltida utskärsfisket etablerat i Mellansverige och behovet av fisk inom 
kronan, frälset och städerna hade vuxit sig stort. När väl fiskelägen, handels-
nätverk, vattenregale, arrenden och fjärrfisket till Norrland och Finland 
med associerad beskattning och urbana privilegier var etablerade under 
senmedeltid fanns ingen fördel med av att låta utländska korporationer så 
som hansan styra fiskhandeln i södra Östersjön. 

Fiske och bruket av öar följer alltså inte bara ekologiska konjunkturer 
eller funktionalistiska regler utan beror av en organisk sammanflätning av 
tillgång och efterfrågan, kulturella uttryck, anspråk, kunskap och makt. 
Precis som verksamheternas lokalisering har deras uttryck varierat med den 
samhälleliga och kulturella situationen. I takt med att samhället merkanti-
liserades gjorde fisket och jakten en negativ klassresa och bytte aktörer. 
Fiske- och jaktmetoder har förstås även varierat stort. Det är stora sociokul-
turella skillnader mellan en vikingatida säl- och fågeljakt och småskaliga 
torskfiske så som uttryckt i guden Njörd eller Tors fiskafänge (Wikell 2013), 
högmedeltida fiskelägen under frälset och hamnfogden med sina repressiva 
hamnstadgor, och de fria postmedeltida skärböndernas mångsyssleri under-
stött av seglande sumpar från städerna. 

Dessa komplicerade samhälleliga vävar av beroenden syns dels i det kul-
turgeografiska landskapet som etablering, brukning och övergivande av lo-
kaler på öar, dels i det arkeologiska och osteologiska materialet, dels i skrift-
liga vittnesbörd. Skiftande fiske kan få en delförklaring i resiliensteori och 
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analyser av verksamheternas lämplighet, ofta uttryckt som ”catch per unit 
effort”, CPUE. Resiliensteori och CPUE föreslår sammantaget att man vid 
en viss resurs överförbrukning skiftat fokus till en annan näring och där-
med skapat förändrade förhållningssätt till naturen och landskapet, med 
andra ord en annan nisch enligt NCT. Enligt detta synsätt har den vikinga-
tida säljakten, det medeltida skärgårdsfisket och det postmedeltida utsjö-
fisket varit med om att forma olika ”maritima kulturer”, olika på olika plat-
ser i olika tider och i samklang med ändrade kulturella preferenser och eko-
logiska förutsättningar underkastade ganska abrupta förändringar. I Skan-
dinavien har även under forntiden och särskilt tydligt under första halvan 
av medeltiden olika nischer existerat, sida vid sida och överlappande. Så-
dana olika och föränderliga livsmönster har även sin parallellitet i de agrara 
bygdernas transformation från vikingatida gårdssamhällen till medeltida 
feodala gods. Eller, enligt Øye: 

Climate, human demography and human culture represent fairly slow chan-
ges, paralleling Braudel’s longue durée outlook. However, the observed re-
gional changes seem to represent more discontinuous shifts in terms of 
opportunities and vulnerabilities, with expansion and innovation both in the 
infields and outfields, starting in the Viking Period and escalating in the 
Early and High Middle Ages. These shifts do not always appear synchron-
ically, and in all parts of Scandinavia (Øye 2013:308). 

Om fisket och relationen till vattnet utgör en faktor i NCT kan man enligt 
Törnqvist (2019) och figur 42 sammantaget visa att någon unik relation till 
vattnet har inte några mindre grupper av personer haft. Vidare har kultur-
geografiska studier visat hur befolkningen nära havet har brukat detta i en 
glidande skala från kustbönder med maritim binäring till öbor med fiske 
och sjöfart som främsta eller enda försörjningskälla (Hedenstierna 1950). 
Detta förhållningsätt illustreras enkelt i figur 42. Beroende av besuttenhet 
och delaktighet i olika nätverk riktade mot agrarbygden, godsen, städerna 
eller internationella handelsnätverk har olika yrkesgrupper med olika 
sociala situationer och habitus växt fram, tydligast på västkusten (exempel-
vis Dalén 1941:309–336). Det finns alltså inget påvisbart som skiljer ut fis-
kande grupper från några andra grupper i det nordiska samhället och inget 
som kan avgränsa en maritim ekonomi eller kultur från något annat. Uti-
från diskussionen ovan har även visats att ett speciellt fiskaryrke i praktiken 
inte fanns förrän under sent 1700-tal. 
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Figur 42. Hemman med respektive utan fiskevatten enligt de äldsta geometriska jorde-
böckerna, från 1600-talet, och för tillgängliga kartor i Östergötland. Fisket genomsyrade 
hela samhället och kan inte betraktas som en separat nisch, för en speciell kategori 
fiskare med egen kultur eller habitus. Data excerperat från Riksarkivets kartsamling, 
databasen GEORG. 

Om vi utgår från Westerdahls uppfattning om ett maritimt kulturlandskap 
och en distinkt fiskande ”folk group” (Westerdahl 2014:21f) och diskus-
sionen ovan om nischkonstruktion (NCT) bör det gå att identifiera olika 
maritima kulturer, flera maritima habitus eller olika jakt- och fiskaridenti-
teter. Enligt NCT bygger det på att det bildas alldeles speciella förhållanden 
kring landskap, resurser, verksamheter och brukargrupper. Avgörande för 
en särpräglad kultur är har alltså särpräglade livsomständigheter. Gör vi ned-
slag i den faktiska, historiska geografin hittar vi enligt ovan överlappande 
aktörsnätverk i varierande livsomständigheter. Personer ur samhällets olika 
strata liksom delar ur olika kooperativ, nätverk och yrkesidentiteter har tidvis 
eller permanent ägnat sig åt maritim verksamhet. I områden med mer utpräg-
lade maritima yrken, där fisket utgjort en specialisering bortanför skärgårds-
allmogens vardag och där fiskare haft en egen yrkesidentitet, finns fog för att 
betrakta dem som att tillhöra en egen subkultur eller del av flera maritima 
subkulturer (t.ex. Fossier 2007:160–164). 

I jakten på maritima grupper, yrken eller kulturer är det angeläget är att 
identifiera från den terrestra allmogen markanta särdrag i skärgårdshaven. 
Här förefaller Norrlandskusten som en sådan scen under sen järnålder och 
medeltid där befolkningen synbarligen har skapat en kultur, eller flera kul-
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turer, kring havet och dess resurser, helt annorlunda än de agrart präglade 
godsen och bebyggelseklustren. På västkusten är det istället de mångkul-
turella fiskeskären under medeltid som är intressanta som smältdeglar och 
vid framväxten av nordeuropeiska merkantila system. 

De postmedeltida skärkarlarnas rättsliga, merkantila och kamerala egen-
het skulle även kunna vara en ingång till att studera dem som en egen sub-
kultur inom allmogen, en maritim korsning av kronotorparen och båts-
mannen. Med utgångspunkt från sådana annorlunda nischer kan en forsk-
ning på ett bättre sätt börja studera hur en annorlundahet uttryckts t.ex. 
materiellt, språkligt och socialt, i relation till de sjöfarande, handlande och 
fjärrfiskande från andra regioner som frekventerade och koloniserade kus-
terna under nämnda perioder. För ett sådant försök angående säljägare 
under modern tid, se Edlund (2000). 

Facett II: Aktörsgeografier vid bakgårdar och ärjemark 

Skärgårdar som låg långt från inägorna kan betraktas som en form av ut-
mark. I Eva Svenssons avhandling angående människor i utmark diskuterar 
hon framförallt skogsbruk ur ett utmarksperspektiv och hur man kan defi-
niera denna utmark. Hon utgår från tre övergripande förhållningssätt till 
utmarken, dels som (i) en del av ett agrart system där inägor och utmark 
interagerar, (ii) som bosättningar i marginalområden eller ”kolonisations-
områden” där särskilda ekonomiska system och kulturella identiteter ut-
vecklas, samt (iii) utmark i ett större perspektiv där perifera områden står i 
ett ömsesidigt beroendeförhållande till centralområden, t.ex. genom varu-
produktion för en marknad dominerad av centralområdenas efterfrågan. 
Genom att för framförallt första och andra punkten diskutera skillnader 
mellan intensivt och extensivt utmarksbruk och det extensiva utmarksbru-
ket mot ett mer tillfälligt bruk av fjärran utmarker, eller erämarker (ärje-
marker), vilka främst dominerades av jakt och fiske, framgår att man bör 
betrakta utmarken som olika typer av verksamhetsfält där social organisa-
tion, arbetsdelning, verksamheter och kulturella gestaltningar växer fram i 
olika sammanhang (Svensson 1998). 

Använder man sig uttryckligen av world-systems theory (WST) ges vid 
handen att olika övergripande samhälleliga processer och relationer, i vilka 
”utmarken” eller ”randbygden” varit delaktiga, (inklusive järnframställning, 
skogsbruk, jakt och fiske) följer samhälleliga trender inom exempelvis han-
del och utbyte, på överregionala plan. Ett ANT-perspektiv kan då hjälpa till 
att studera incitamentsstrukturer, aktörsgrupper och organisation av dessa 
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utmarker. Ett NCT-perspektiv pekar på möjligheten att vissa kulturella 
subgrupper eller yrkesgrupper formas i samklang med detta specialiserade 
utmarksbruk (jfr t.ex. med svedjefinnarna eller norrbottens säljägare med 
sitt eget ”sälspråk”, se Edlund 2000). Här får vi helt olika historieskrivning 
om vi t.ex. i enlighet med Svensson betraktar utmarkens skogsbönder som 
frivilligt utanför centralområdenas maktspel och med sin egna ”kultur” 
(Svensson 1998:172–174) eller om vi istället ser randbygden med t.ex. 
Hyenstrand mer eller mindre kontrollerad av eller inlemmad i centralom-
rådenas maktambitioner (punkt tre i Svenssons indelning ovan). 

Betraktar vi skärgårdens fiske- och jaktplatser (tomtningslokaler) före-
faller det som om dessa med WST, ANT och NCT kan betraktas som helt 
olika typer av platser. Om nu under vikingatid de små och avsides liggande 
säljaktstomtningarna är att betrakta som lokaler i ärjemark (under hävd 
liggande delar av utmarken för specialiserad, extensiv jakt och fiske), är det 
enligt Svensson inte ens ett utmarksbruk (då ärjemarken är integrerat med 
agrarbygden t.ex. med arbetsdelning i en indelad årscykel). De medeltida 
öarna med sina tomtningar och fiskeläger förefaller istället mer vara ut-
markslokaler, ganska nära gårdarna lokaliserade platser för antingen ett eget 
lokalt fiskeri eller en centralisering av i landskapet förekommande näringar 
kring jakt, fiske och handel direkt under överhetens kontroll, där maritima 
landbor agerat som en egen subgrupp. 

Under tidigmodern tid skapas som kontrast dels ett extensivt maritimt 
utmarksbruk bedrivet av allt fler grupper av framförallt fattiga eller jordlösa, 
dels ett intensifierat utmarksbruk av protoindustriella proportioner med 
säsongsvis eller ibland (i synnerhet i vissa regioner så som västkusten och 
Norrland) även permanent bebodda annex där överregionala intressen och 
en ökad mängd jordlösa tillsammans genom en överregional handelsapparat 
och lokalt utmarksbruk format en fiskeindustri baserad på legoarbete, 
arbetskraftsmigrationer, ambulerande uppköpare, organiserat fjärrfiskeri osv. 

Lokala krafter påverkar uttag av skatt och resurser på ett högst påtagligt 
sätt. Olika aktörsgrupper bedriver olika verksamhet. Vid sidan av skärbön-
derna och skärkarlarna har vi enligt ovan bland annat legohjon på slotten, 
klostrens och kyrkodomänernas landbor, fjärrfiskare (t.ex. finnar och ålän-
ningar), egendomslösa (strandsittare, klabbsittare, löskekarlar m.m.) och 
professionella jägare och fiskare i skärgårdarna under medeltid. Under vi-
kingatiden är bilden vagare, men vi måste ändå försöka begripa vilka som 
har agerat i rummet och varför. Här visar framförallt sagamaterialet på en 
annorlunda bild av fiskets aktörer, en bild som kan prövas och breddas med 
hjälp av arkeologisk analys, i vilken bland annat huskarlar och mellanmän, 
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möjligtvis inbegripande mobila grupper som kylfingar, lyser igenom. Slutli-
gen är fiskets sociala omständighet och genuskonstruktioner i stort okända, 
och verkar till stor del bero av om fiskeplatserna var boplatser, säsongsvisa 
uppehållsorter eller platser för tillfälliga strandhugg, något som direkt berod-
de på skärgårdens karaktär av utmark, ärjemark eller bakgård till de besuttna. 

Facett III: Historiens böljeslag och krusningar 

Den ovan skisserade brokiga skaran ”fiskare” har alla arbetat under olika 
former av arbetsdelning. Undersöker vi de samhälleliga system som skär-
gårdsbruket varit del av framstår inte bara geografin (som visats ovan) utan 
även tiden själv, tidsandan uttryckt i sociala och ekonomiska strukturer, 
utgöra en formerande faktor för hur och varför skärgårdarna nyttjades, 
samt av vilka grupper. Nedan visas att det går att skilja ut olika krafter och 
mekanismer som har varierat med tiden och som bör tas hänsyn till. 

Under vikingatid kan vi skymta en relativt oreglerad allmänning med ett 
häradskollektiv eller skeppslag som administrativ enhet. De större gårdarna 
hävdade nog brukningsrätt enligt hävd och främst de större skären frek-
venterades av huskarlar och trälar. Produkterna synes ha varit i huvudsak 
säl, fågel, ägg och större fiskar så som torsk (Törnqvist 2018). 

Under medeltid ser vi en brokig samling av landbor, slottsfiskare och 
klosterfiskare samt vissa mer blygsamma fiskande bönder och främlingar. 
Försäljning av fisk till slott och kloster sker då direkt i skärgården eller vid 
kustgodsen, samt först mot senare delen av medeltiden till marknader i stä-
derna. Stora delar av skärgårdarna låg under frälset och betingade inkom-
ster från framförallt landbor som där fiskade. Produkterna övergick under 
senmedeltid mer till strömming på en massmarknad riktad åt samhällets 
lägre strata, dock fortfarande främst inom byteshandel. Högre stånd fiskade 
gärna ål och fjällfisk, ofta från samma fiskeskär men ännu oftare från 
insjöfisken eller i rinnande vatten lokalt nära slotten och stenhusen. 

Fisket hade tidigare bedrivits lokalt, kustnära men under högmedeltid 
har man börjat fiska strömming i utskären. Detta har att göra med skärgår-
darnas kolonisering, framväxten av en större grupp improduktiv befolkning 
som behövde mättas och tillgång på arbetskraft bland skärgårdens landbor. 
Vad som först måste ha varit en löst organiserad syssla på allmännings-
vattnen där även handel ingått kontrollerades i och med Huvudskärsstad-
gan, varpå landsköp i skärgården kunde motarbetas, fisket skattläggas och 
inordnas under urbana privilegier och furstliga anspråk. Från ett löst utsjö-
fiskeri och fiske på och vid olika öar i skärgården kom alltså under 1400-
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talet fisket att bli helt ofritt. Hamnfogden kunde kontrollera och straffa 
missdådare, det blev olagligt att ligga vid andra öar än fiskeskäret och all 
verksamhet underkastades skatter. Där kusten låg under frälset bedrevs 
verksamheten inom detta frälses agenda. 

Under senmedeltiden öppnades både marknader och skären upp för 
bredare kommers; bruket av slottsfiskare, klosterfiskare och frälsegodsens 
egna landbor övergavs till förmån för en mer lös grupp skärbönder och 
fjärrfiskare som kunde fiska på skären och sälja sina produkter på mark-
naden, i städerna, dock fortfarande och i ännu större utsträckning genom 
att erlägga en avgift till öns ägare eller läntagare, eller i vissa fall kungen via 
vattenregalet. Dessa skärbönder och fjärrfiskare ägnade sig dessutom åt en 
egen oreglerad handel med fisk, ibland utrikes. Kronan gjorde allt för att 
begränsa kommersen på skären och istället koncentrera denna till städerna. 
Städerna fick monopol på viss handel, privilegier på vissa fiskeskär och en 
klass fiskarborgare skapades. Dessa kunde bo både i staden och på landet, 
men var tvungna att lösa medlemskap i staden. Fiskarborgarna var även till-
sammans med högfrälset del i en expansiv fiskhandel som gick både längs 
Norrlandskusten och österut till Finland. Men finska och åländska skär-
bönder stod ändå för den huvudsakliga försäljningen av fisk i Mälarstä-
derna. Skärkarlen var en marginell företeelse i mellansvenska skärgårdar 
och synes kopplad till kronans behov av marin logistik och service; en form 
av kronans maritima torpare. 

Vid samhälleliga projekt så som skeppsbyggeri skötte det lokalt statio-
nerade frälset, ståthållaren, en logistik där stora mängder fisk skickades från 
fiskeskären eller hans egna fiskhus för konsumtion i städerna och ham-
narna. På samma sätt skötte slottsfogdar en logistik där stora mängder fisk 
skickades över ansenliga avstånd mellan kronans olika hus, ibland tvärs 
över Östersjön, för att slottsekonomierna skulle gå ihop och besättningarna 
födas. Denna mängd fisk kunde bestå både av avrad in natura och fisk 
inköpt av skärgårdens fiskare och på marknader i städerna, eller levererade 
direkt till godsen av skärkarlarna. 

Sent under medeltiden och under början av den nya tiden växte den 
urbana kommersen och fiskets ekonomiska betydelse minskade, fiskarbor-
garna pauperiserades, och den klassiska mångsysslande skärbonden kom att 
få en viss betydelse. Samtidigt förändrades fisket när fiskuppköpare, även de 
genom speciella privilegier, började samla upp färsk fisk vid de olika fiske-
lägren, samtidigt som de bedrev annan handel. Kronan bedrev aktivt eget 
fiske med fiskare, landbor och knektar, dock främst på de gamla fiskelägren 
vid kusten, sjöarna och vattendragen. Överallt skattlades fisket, antingen 
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under frälset eller med det hävdade kungliga vattenregalet under kronan. 
Särskilt längs Norrlandskusten kunde kungen systematiskt beskatta och 
lägga beslag på andelar i fiskelägren. Vid Östersjöns mellersta kuster aktade 
sig kronan för att stöta sig allt för mycket med frälset som stegvis lade beslag 
på de flesta fiskevattnen genom förläningar, uppköp eller vad som har 
beskrivits som ockupation. 

Under stormaktstid inordnades allt fler fiskerier under frälset i form av 
säteridrift. Fiskeplatser ockuperades eller annekterades av frälset, kronan 
förlänade eller arrenderade ut fiskeplatser till de stora godsägarna som be-
drev eget fiske fast succesivt i allt mindre omfattning. Fisket inordnades i 
fiskköpareämbeten som knöt samman fiskelägren med marknaderna i en 
effektiv logistikapparat. Denna logistikapparat försåg även öarna med för-
nödenheter och underlättade skärböndernas och utbredning i skärgårdarna. 
När fisket gick sämre under 1700-talet avskaffades kravet på laga försvar 
och fler sociala kategorier fick ta del av fiskenäringen. Ett regelrätt fiskar-
yrke skapades under sent 1700-tal och under 1800-talet försåldes många 
fiskelägen till allmogen. 

Vi kan hela tiden sen en uppslutning kring fisket som påminner om 
Collective action (Blanton & Fargher 2008); handelsförbund, godsägare och 
krona tävlade om inflytande. Borgerskapet, hantverkare, fiskare osv. matade 
apparaten med arbetskraft. Fisket var både en födkrok, del i godsdriften, en 
viktig hörnsten i statsapparaten och under vissa tider en viktig exportkälla. 
Handelstraktat, privilegier och landsköpsplatser berodde av de maritima 
näringarna. Längs Norrlandskusten ingick fisket i en uttalad kolonial politik 
där kronan beskattade näringarna och frälset etablerade handelshubbar, 
fasta hus och tog över fiskelägen i konkurrens med fiskarborgarnas urbana 
privilegier. Lagar och förordningar kring fisket var initialt repressiva och 
succesivt under 1700- och 1800-talen mer inneslutande och tillåtande, då 
allt fler sociala kategorier tilläts bli fiskare.  

Överallt ser vi att fiskets konjunkturer inte är en traditionsbunden all-
mogeverksamhet utan tvärt emot alltid utgörs av en opportunistisk ekono-
mi driven och övergiven av besuttna, ofta med utlänningar som direkta 
aktörer; från högmedeltidens västkust- och skånefiske drivet av skottar, 
engelsmän, flamländare och hanseater, via sen- och postmedeltida urbana 
fjärrfiskare och korporationer. Däremellan skymtar ett mer stationärt fiske 
drivet av och för godsen, slotten och klostren. Allmogen har hållits borta 
med seglationsförbud, näringsofrihet, tjänsteplikt och via inmutning, ocku-
pation och förläningar av skärgårdarna. 
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Det går alltså inte att upprätthålla en tanke på en skärbonde som fiskade 
för en marknad. Verksamheten var istället en facett av det stora samhället 
som genom nischkonstruktion dels skapade vissa sociala och kulturella 
aktörsgrupper (strandsittare, säljägare, skärkarlar), dels verkade hybridise-
rande när nätverken av aktörer knöts ihop och både Finland och Norrlands-
kusten knöts in i samma expansiva, koloniala och ekonomiska geografi. 

Beroende på vilka av karaktärerna ovan vi läser in i materialet nystar vi 
upp och presenterar helt olika historieskrivning. En neutral arkeologi 
utifrån plats och artefakt i vilken en neutral ”man” har fiskat och jagat på 
skäret blir en konceptmumie och förbigår helt historiens böljeslag och 
krusningar. Det finns alltså ett stort behov av att bedriva en arkeologi som 
dels nyanserar bilderna ovan, dels hjälper till att teckna olika specifika 
kulturlandskap med varierande aktörer och arbetsförhållanden. 

Facett IV: Det mänskliga rummet 

Löpande i detta arbete har jag försökt utveckla synen på skärgårdarnas 
mänskliga pluralitet. Jag har velat påvisa att skärgårdsrummet alldeles ovan-
ligt tydligt kan användas för att teckna livsbetingelser och identiteter som 
inte fångas upp av gängse arkeologi och kulturgeografi som ofta fokuserar 
på statiska brukningsförhållanden och identiteter kopplade till agrar näring 
och markägande. Nedan följer en genomgång av olika implikationer för 
studiet av det mänskliga som uppstår när man betraktar skärgårdarna som 
en opportun utmark och en sociokulturell och ideologisk vildmark. 

Genom att studera Botvidslegenden och vraket kallat Ringaren mot bak-
grund av de omkringliggande arkeologiska landskapen öppnas dörrar till ett 
historieberättande som är svårt att förena med en enkel och statisk kultur-
geografi. Undersökningarna visar istället att fiske, synbarligen ursprung-
ligen i sjöar och innerskärgård, var en opportun syssla under tidig medeltid 
och att verksamheten underställdes komplicerade sociala och juridiska 
regler, inlemmat i olika expansiv ekonomier där landskapets resurser, i syn-
nerhet utmarken och den handel som kom att bedrivas med utmarken som 
bas, snabbt kom att bli en viktig extraresurs för framförallt stora markägare, 
både som intäktsområde, uppbördsområde och plats för expansion av be-
byggelsen. Skärgården i UO är ett mycket tydligt exempel på detta. Ett så-
dant opportunt rum fylls av brukare snarare än ägare; legodrängar, landbor, 
torpare, knektar osv. men även de fjärran opportuna; handelsmän, fjärr-
fiskare och säljägare. En sådan arena rymmer även ofta direkta konflikter 
och bär således på spår av våldshandlingar. 
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Med olika exempel menar jag i detta arbete att från den historiska nor-
men avvikare (i synnerhet främlingar, egendomslösa och kvinnor) men 
även etniska och kulturellt annorlunda aktörer bör kunna spåras i detta 
temporära och vagt kontrollerade transitorum. Detta blir dock endast 
möjligt om man inte betraktar skärgårdarnas som någon arena för en exo-
tisk och speciell maritim kultur eller ett ekonomiskt annex till agrarbygden 
utan istället plats för plats, tid för tid försöker placera in randbygdens och 
det genomkorsade rummets aktörer i olika relationer (t.ex. sociala, ekono-
miska, kulturella) med andra aktörsgrupper i kustzonen, t.ex. godsägare, 
kronofogdar och sockenbönder – underkastade eller genstörtiga, som i fallet 
”Ringaren”.  

Här är utmarken speciell eftersom den inte faller inom ett odalbegrepp 
eller förrän under senmedeltid (om ens då) helt regleras och omfattas av 
lagstiftning, äganderätt osv. Detta terra nullius, så som res nullius, utgjorde 
alltså ett transitorum och ofta ett ”contested space” varför det inte är givet 
vilka sociala eller kulturella manifestationer vi påträffar i detta rum. Havet 
som gränsland och utmark resulterade även i att det uppstod ett antal 
tidsmässigt begränsade verksamheter kring extraktion av resurser, logistik 
och försvar. 

Med utgångspunkt från detta kan man förhoppningsvis via en rik land-
skapsarkeologi tillsammans med kunskap om ägoförhållanden, handelspri-
vilegier, beskattning osv. identifiera olika livsrum; stenhuggarnas arbetarbo-
dar, strandsittarnas usla kojor, de små ljusskygga klipphamnarna som 
etablerades för att undgå beskattning, liksom överhetens maritima hubbar 
och deras roll i förtryck eller uppror. Via litteraturen har det i detta arbete 
visats att dessa platser med sina speciella aktörer är en principiell möjlighet i 
skärgården. Via en inträngande arkeologi skulle det vara möjligt att mer i 
detalj identifiera precisa platser, livsomständigheter och samhällsmönster. 
Finns det i skärgårdarna lokaler där vikingatida pälsjägare från öster mötte 
odalbonden och hans huskarlar? Finns motsvarigheter till resandefolkets 
”krämarstad” med sina tomtningsliknande husgrunder utanför Finnerödja 
(Sannerstedt 2011) eller de talrika lämningarna efter denna sociokulturella 
grupp i Bohuslän (Hjort 2014) även ute på de större öarna, dvs. lämningar 
efter kusttattarnas läger? 

Samtidigt visar studierna av Norges kust, och i överförd bemärkelse även 
Sveriges kust, att komplicerade kulturella relationer har rått även på över-
regionala plan mellan norröna och senare svenska maktambitioner och 
lokala kustbefolkningar, i någon slags prekolonial eller protokolonial poli-
tisk ekonomi, med tribut, handel, skattläggning och senare privilegieutfäs-
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telser. Under sen medeltid ser vi en direkt kolonial politik med fysisk 
kolonisation av norrländska områden och privilegier på norrlandsfisket 
som tilldelas städer och borgare längre söderut. Samernas, i synnerhet 
”sockenlapparna”, marginaliserade position blev förstås en frukt av detta. 
Här är öarnas fysiska placering mellan folk och världar, i ett maritimt nät-
verksrum, av intresse. Skärgårdarna och öarna kan användas för att studera 
individuella sociala situationer likväl som relationer mellan grupper t.ex. i 
en postkolonial kontext. Som så bör tomtningarna med utgångspunkt från 
arkeologisk analys kunna bidra till en mycket gammal debatt om samiskhet 
och samernas historia (Ojala 2009, Hagström Yamamoto 2010). Flera 
försök till detta har gjorts i Norge men inga i Sverige. 

Pugh (2013) argumenterar i linje med detta att “skärgårdstänkande” kan 
användas inom ‘the spatial turn’ i att lösa upp den underförstådda relatio-
nen mellan space och place, att nätverksrummet med öarna som nodpunk-
ter kan användas för att studera olika samhälleliga metamorfoser. Här har 
förstås skärgårdshavens roll i interaktion, isolering, reliktbildning, mytolo-
gisering, men även nischkonstruktion via ett liv nära den maritima eko-
login, även en formativ förmåga vad gäller de där levandes etnologiska 
förhållanden och deras relationer med andra ”grupper”, ”folk” eller identi-
teter. Öarnas arkeologi skulle här kunna bredda övrig arkeologi (Fossum 
2006, 2007) kring en eventuell ”samiskhet” även långt ner längs Norrlands-
kusten (Broadbent & Storå 2010, Bergman 2018) och kanske kunna bidra 
till att räta ut ”kvänerfrågan” (Rathje 2001). 

Detta mellanrums komplicerade sociokulturella position (eller positio-
ner) föranleder även att betrakta det ur just denna synvinkel; inte främst 
som ett ekonomiskt rum utan som ett rum där människans sociala jag 
skapas, sätts på prov och förändras. Nedan görs därför, med utgångspunkt 
från fallstudiet om de gömda tomtningarna på ön Lacka,  en undersökning 
av utmarkens betydelse som arena för avvikande identiteter under histo-
riska övergångar, så som är fallet mellan vikingatid och medeltid. 

Under medeltiden var förstås de utstötta och marginaliserade inte högt 
ansedda av kyrkan eller den världsliga makten. Från 1200-talet finns både 
krönikor och ballader som utmålar Robin Hood som en tjuvaktig, våldsam 
mördare och motståndare till kyrkan (Luxford 2009). I populärkulturen har 
istället dessa skogens män använts som ett utlopp för längtan efter ett 
slagträ mot överheten, synligt även i folkliga pjäser från medeltiden. Robin 
Hoods ädelmod framgår i den medeltida balladen The Noble Fisherman or 
Robin Hood’s Preferment, vilken berättar om hur Robin Hood anlägger ett 
kapell vid havsstranden efter att ha bekämpat en grupp pirater (Knight et al. 



RÖSTER FRÅN INGENMANSLAND 

 362 

1997:581ff). Stephen Knight (2011a) har tydligt visat hur man kan betrakta 
berättelserna om fredlösa som bärande på en serie överlappande habitus, 
där innehållet i berättelserna kan ses som fiktion men syftet med dem, deras 
popularitet och konsumtionen av dem kan ses som en effekt av att läsaren 
eller publiken ägnade sig åt en méconnaisance, en projektion av rädslor och 
förhoppningar till mytens ramberättelse, som alltså byggde på många då 
aktuella samhälleliga förhållanden. Högmedeltiden skapade nämligen nya 
och komplicerade självbilder och självfiktioner. Framväxten av en stor be-
folkning mellan träl- och herremansstatus med ökad social mobilitet samt 
krigsföretag med paramilitära långbågsmän skapade en ny krigartyp. Eko-
nomiska konjunkturer med ökade skattepålagor skapade risk för betalnings-
oförmåga, behovet av vedergällning osv. Upprorsmakaren i skogen föddes 
då som arketyp. 

Den dualistiska eller ambivalenta inställningen till fredlösa fanns ibland 
inbäddad i historierna själva eftersom de tjänade personer med olika habi-
tus, från den hunsade landbon till de rojalistiska eller aristokratiska som 
sökte fotfolkets stöd vid olika konflikter. Poole har visat att det föreligger en 
dualistisk bild av den fredlöse i det att han, trots att han delvis via över-
naturliga konnotationer hotar samhällets ordning, i tider av svårigheter kan 
träda in som hjälte och räddare, synbarligen ett uttryck för i samhället inre 
spänningar mellan kollektiv och individ, konformism och självhävd. En 
spänning som återfinns i de flesta medeltida hjältesagorna som exempelvis 
mytsviterna kring Robin Hood (Poole 2004). 

Med denna logik ter sig de isländska sagorna som sprungna ur en annan 
tid och anda habitus med annan identitetsproblematik än de högmedeltida. 
De isländska fredlösa är intressanta då de glorifierar vissa aktörer och sam-
tidigt illustrerar baksidan med den endemiska ättefejd som inte bara plå-
gade isländsk vikingatid utan även låg som grund till den gods- och domän-
bildning som skedde på bred front i det tidigmedeltida Skandinavien i 
övrigt (Line 2007). Även om stråtrövarna stundtals alltså kunde nyttjas av 
någon överhet eller till och med associerades med dem, var de på grund av 
sin generella stökighet och våldsamhet illa omtyckta inom kyrkan och tjä-
nade här ett dubbelt pedagogiskt redskap, som uppmuntrande och varnan-
de exempel. 

Genom arkeologiska undersökningar och genom att försöka avkoda 
platser där vi finner normfrämmande, utstötta, främlingar och särlingar kan 
vi kanske bättre bilda oss en uppfattning om historiens osynliga, om sam-
hällets och normens baksida eller antites, och då bättre förstå verklighetens 
laglösa och fredlösa. Genom en empirisk studie och sociologisk diskussion 
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kan förhållandet mellan de narrativa schablonerna och verklighetens ambi-
valenta karaktärer möjligtvis avkodas. Här har utmarksarkeologi en kanske 
unik potential när det gäller att bidra till den oskrivna historien som per-
sona non grata bär på. Just brytningstiden under tidig medeltid verkar vara 
en period då de fåtaliga textuella källorna bara förmår att belysa de allra 
mest normerande och framträdande samhälleliga aktörerna eftersom doku-
menten då skrevs av överheten, för överheten. 

Den personliga identiteten är sammanflätad med omgivningen och den 
sociala gestaltningen i rummet (Wilton 1998). Kollektivet vill inte erfara 
avvikare utan förskjuter dem rumsligt till speciella zoner (via abjection). 
Utmarken, gränszonen, ensamheten osv. formar nya liminala identiteter (i 
sen tid exempelvis tattare), vilket inte bara tär på den marginaliserades 
psyke utan skapar speciella relationer till andra individer och kollektiv. Här 
smälter teorierna om syndabocken, stämplingsteori och stigmatisering sam-
man till en modell för hur vi placerar avvikare i utmarken och hur en vis-
telse i utmarken skapar avvikande identiteter och i viss mån även beteen-
den, habitus. 

Grettirs rädsla för mörker och oförmåga att vara ensam (Grettis saga 
kap. 35) leder oss till dessa människors sociala situation (Poole 2004). Gislis 
Surssons mardröm om de två kvinnorna, som två motsatta röster, en med 
kristna och en med hedniska förtecken (Poilvez 2012:128f), återspeglar den 
slitning mellan gammal och ny norm, självförverkligande och kollektiv, 
vildmark och agrarbygd, som den fredlöse i det senvikingatida och tidig-
medeltida Island genomlevde. Klinisk psykologisk forskning har vidare 
visat hur social ensamhet i frånvaro av familj och nära vänner kan skapa 
den rädsla för mörker som förmärks hos Grettir (Poole 2004:5). Med Freuds 
analys av det kusliga, ”das unheimliche”, som motsatsen till skyddad hem-
likhet/hemlighet (Freud 1919), fångar vi in utmarkens psykologi. Det kus-
liga är roten till mardrömmarna, rädslorna, jättarna, monstren och de vand-
rande döda som de i ödemarken förvisade personerna upplever i sagamate-
rialet. Havets liminalitet, närhet till bråd död, vädrets makter, förträngda 
rädslor, folkskrock och utmarksmagi (gällande bland annat de dödas ö, troll 
och drakar) skapar en kuslighetskänsla utan en religiös eller social närvaro 
som kan förlösa eller föra tillbaka personen i trygghet, skapa ett fullvärdigt 
hem (Clack 2008) i ödemarken. Behovet av religiositet och kult i kustzonen 
(kapell, labyrinter osv.) kan nog delvis förstås som ett försök att skapa något 
hemlikt i det kusliga; ”heimisch im Unheimlichen”, med Freuds ord. Här 
saknar den fredlöse, rotlöse främlingen ett ”axis mundi” av kosmologisk 
ordning, ett hem. 
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Om nu sociologi, psykoanalys och andra discipliner ringar in den ut-
frystes och utmarkens mentalitet ger arkeologin sådana aktörer ett sam-
manhang i rum, tid och materialitet, varpå frågeställningar som berör sam-
hällsklass, yrkesroller, verksamheter m.m. för samhällets utstötta och en-
störingar kan undersökas. Särskilt tydlig blir denna potential om vi studerar 
relationer med avseende på gestaltad makt. Genom att betrakta landskapet 
som en materialisering av diskursiva fält (Hultman 2005), det samhälleliga 
narrativet och en arena där makt och anspråk monumentaliseras (t.ex. i 
odal-form, gravhögar, ägogränser, centralplatser) framstår en fysisk posi-
tion utanför denna materialisering som en plats ”utanför” diskursiv och 
fysisk betydelse. Här är det även viktigt att se diskurs som en förmedling av 
ett känt gemensamt, där ”kunskap” om det gemensamma syns i platsbruk. 
Det okända, förbigångna, glömda eller gömda dröjer då i den geografiska 
kransen utanför landskapsmarkörerna, ett rumsligt s.k. unknowing (Pred 
1985:285). Hybridisering, alterity och andra begrepp som fångar in denna 
dynamiska och individuella kransmentalitet blir alltså tydliga i sådana mil-
jöer (Knight 2011a). Aktörernas frihetsgrad och platsgestaltning återspeglar 
närvaron eller frånvaron av administration, kontroll, delegering och andra 
maktförhållanden. Verksamhetens mått av frihet, brokighet och självstän-
dighet skall alltså ses mot bakgrund av olika centrala samhälleliga förmågor 
och viljor att t.ex. genomdriva regler och lagar, kontrollera tillgång till och 
flöde av resurser samt applicera olika repressiva instrument (Pred 
1985:289). Platsgestaltningar i det vilda terra nullius har här en viktig funk-
tion i att avgränsa, kontrastera och polarisera den centrala hegemoniska 
eller kollektivt sanktionerade kulturgeografin. Gemensamhetens och mak-
tens gränser kan bättre förstås i landskapets gränstrakter. 

Men utmarken betyder inte bara maktlöshet eller utanförskap för däri 
verkande aktörer, utan stora delar av kulturgeografin även i utmarken byg-
ger på ett självnormerande särlingskap med egna starka identiteter, aparta 
men fulla av aktörskap, inte främst bestämd av naturgeografiska betingelser 
utan av sociala, samhälleliga och fiskala förhållanden, dock ofta i kontrast 
till eller konfrontation med det centrala landskapets norm (Altenberg 2003). 
Under medeltiden fanns det ett speciellt förhållande till skogen, eller ut-
marken, och denna geografiska kantzon har jämförts med de illuminerade 
medeltida böckernas marginal och där påförda burleska illustrationer; i 
relation till texten (inmarken) föräras marginalen (skogen) med allehanda 
gränsöverskridande och utmanande illustrationer (legender). I skogen finns 
möjlighet till och hot om identitetsupplösning; den högviltjagande ädlingen, 
den smutsiga skogsarbetaren och mytologiska väsen delar rum och hotar att 
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upplösas i varandra, eller att möjliggöra identitetsbyten (Coote 2011). I vår 
Skandinaviska mytologi har vi ju t.ex. skogsrået och trollens bergtagning, 
liksom de folkliga upprorens lokus i denna zon. Det främsta exemplet på 
identitetsbyte i skandinavisk utmark kanske ändå folktron kring bortby-
tingar är (Arens & Klintberg 1979). 

Utmarkens fredlösa aktörer som Robin Hood, Eustance the Monk och 
vår egen Lasse-Maja förkroppsligade denna identitetsupplösning i ständiga 
hamnskiftningar socialt (genom att växla mellan t.ex. rövare, fiskare, adels-
man och munk), men även genusmässigt (utklädning i kvinnokläder) och 
individuellt (olika rollekar och förklädnader). Allt detta alltså exempel på en 
lek med gränser med en faktisk, samhällelig, geografisk och social verklighet 
bakom; rädslan för och lockelsen från den figurprydda kantzonens, den 
okontrollerade utmarkens méconnaissance och därmed drömmen om ve-
dergällning, upprättelse eller flykt. Sammantaget får vi här möjligheten att i 
främlingskapet, kusligheten och i den identitetsupplösande kantzonen 
studera utmarkens mentala arkeologi. 

Facett V: Det mentala rummet 

Slutligen är det på sin plats att sätta Gunnars asketism, Botvids fromhet, 
Gyllenstiernas dilemma och Grettirs rädsla för mökret i ett sammanhang 
där lokaler i utmarken kan hjälpa till att på ett mer allmänt plan ge arkeo-
login en förmåga att avtäcka utmarken och öarna psykologiska, mentala och 
estetiska betydelser. 

I fallstudien ”Gunnar som gick på vattnet” har vi för handen en tomt-
ning som troligtvis är något annat än en fiskarkoja – kanske ett eremitage 
eller kapell vars syfte var att utgöra en lokal för kontemplation och en fysisk 
nod för fiskare och sjöfarares själavård, där besökaren kanske även kunde få 
husrum, lite mat och andlig spis. Kapellet på skäret var del i ett sakralt och 
fysiskt nätverksrum baserat på resans andliga egenskaper som pilgrimsresa, 
transformation och utsatthet och där sjömärket och eventuellt fyrbåket även 
gav geografisk vägledning. Det husbehovsfiske som en eremit eller tiggar-
broder ägnade sig åt vid ön skulle då rymmas inom en historia om skär-
gårdsfiske samtidigt som det öppnar dörrar till en mycket rikare och mer 
komplicerad historia. 

Rimligt är att föreslå att Gunnarstenarna togs i anspråk av storbönderna 
och senare frälset vid godset Nynäs men att klosterordnarna i Nyköping 
eller kanske korsriddarna på Årsta var intresserade av själavården och de 
maritima näringarna i denna utmark som annars låg långt utanför kyrkans 
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och godsägarens dagliga kontroll. ”Gunnars kapell” kunde mycket väl vara 
helgat åt sjöfararnas skyddshelgon, S:t Nikolaus, och Hansan skulle kunna 
ha satt upp ett litet fyrbåk här i inloppet till skärgården. Oavsett om sjö-
farande bara nyttjat Gunnars borg som ett visuellt riktmärke eller även som 
ett andligt dito har besökare i området relaterat till byggnaden. 

Man behöver bara betänka en av de strofer som med snirkliga och lite 
naiva allmogebokstäver pryder skeppsmålningen på timmerväggen i Väder-
skärs kapell, för att inse att Gunnar inte bara var möjlig på skäret, utan även 
nödvändig, som realitet eller som rogivande tankefigur: 

Vårt skeip upptacklat står, till sjöss vi oss begifwa 
Men att en vidrig vind ej må vårt fartyg drifwa. 

Kom, Jesu, kom ombord, war du vår styresman, 

Så gå vi väl till sjöss och hinna väl till lands. 

I en notis ur Vadstena klosters minnesbok finns en passus som illustrerar 
denna sakrala koppling mellan kapellet som idé och plats i ett utsatt maritimt 
kontext och där tillbedjan närmast kunde orsaka vädermagi. Om en biskop 
vid namn magister Robertus skrivs där att det den 25 november 1406  

på Sankt Clemens dag, på havet mellan Preussen och Sverige, uppkom en så 
svår storm på havet, att alla misströstade om livet och sjömännen tänkte ofta 
att kasta varorna i havet; men han förbjöd det och sade: »Bröder, låtom oss 
anbefalla oss åt Sankta Birgittas hjälp, och låtom oss göra ett löfte, att vi 
skola besöka hennes hus, så snart vi kommit till svenskarnas hamn!» Men då 
alla lovade och utfäste sig därtill, såg han sig, ej vakande och ej sovande, utan 
liksom hänryckt i anden, uti ett kapell, där en präst vid högaltaret förrättade 
mässan, och till höger om altaret såg han en person, klädd i änkedräkt med 
svart mantel och grå livklädnad och vit slöja på huvudet, och bakom henne 
stodo bröder och systrar i bön. Men han själv fick ett brinnande ljus och gick 
till altaret uppför några trappsteg och fäste ljuset vid altarets horn och gick 
så tillbaka igen. Och då han omedelbart kom åter till sig själv, såg han hela 
denna storm stillad och prisade Gud och hans ärorika brud, att han genom 
henne värdigats komma detta åstad. Då han äntligen kom till Vadstena och 
inträdde i kapellet, fann han det i samma skick, som han sett det på havet, 
och sålunda, än mera förvissad rörande synen, visste han, att han blivit 
räddad för Sankta Birgittas förtjänsters skull (Lindblom 1918:53f). 

Vi får med detta ytterligare en koppling mellan det maritima rummet med 
dess egenskaper och behovet av tillbedjan och kontemplation. I fallet Gun-
narstenarna visar folksagan en materialisering av detta på ”fiskeskäret”. Om 
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nu Gunnar var en faktisk person eller en inkarnation av en idé om prövning 
och behov av renhet i kustzonen så kan man konstatera att han inte var 
unik som person eller legend. Den italienske franciskanske eremiten San 
Francesco di Paola drog sig tidigt i livet tillbaka till en grotta vid havet där 
han och hans anhängare ägnade sig åt självspäkning, böner och förkun-
nelse. Legenden berättar att även han gick på vattnet, och korsade Messina-
sundet endast med sin stav och sin kappa som segel (Thurston 1952:174f). 

Heliga män och kvinnor av Gunnars kaliber och som kan knytas till 
kustens geografi finns det ganska gott om i katolsk tradition. Dels fanns det 
en rörelse kring att skapa lokala men officiella helgon (Nilsson 2015), dels 
fanns heliga personer som kan klassas som ”bondehelgon” (Apokryfiska 
helgon), vilka inte togs upp till helgon i den egentliga kyrkan. Tryggve Lun-
dén (1973) räknar upp inte mindre än ett femtiotal svenska helgon och i 
Norge har ”Besse i Knabe” som även han, likt S:t David omnämnd ovan, 
varit så helig att han kunde hänga vantarna på en solstråle. Han bedrev 
predikan och levde utomhus på en bergstopp ovanför kyrkan (Brendalsmo 
& Stylegar 2001:27). I Sverige har vi kanske paralleller i legenden om Helgu-
mannen på Fårö samt Heligholmen (Westerdahl 2012b:320). Det fanns 
även många som togs upp lokalt inom kyrkan under medeltiden men sedan 
glömdes bort (Källström 2012). Vissa av dessa levde enligt legenderna som 
eremiter. I Stockholms norra skärgård dyrkades under medeltiden det lo-
kala helgonet ”S:t Karlung av Roden” i en kult som innehöll både vallfart 
och tro på helbrägdagörelse (Carlsson 1919:343–348, även SDHK 34525). 
Slutligen är det belagt att kapellet på Torkö i Blekinge skärgård varit en 
vallfartort (SDHK 44617). 

Vid sidan av idén och behovet av helighet i kustzonen har även detta 
uttryckts av verkliga personer. Nybo Rasmussen observerar att det i Skandi-
navien uppstår ett antal klosteröar i Franciskansk kontext, t.ex. Gråmunke-
holmen, tre öar utanför Marstrand, Munkö, Vätö, Kökar, Mörskär, Jourmo, 
Utö och Rothmö. Fogelö i Mälaren betecknas av munkarna själva som ett 
”eremitorium” (Nybo Rasmussen 2002:301, 315). Kanske kan vi till denna 
skara räkna även Gunnarstenarna? Den tidigare relaterade kulturen kring 
den sjöfarande Brendan innehåller ett avsnitt där Brendan möter eremiten 
Paul som lever i yttersta försakelse på en klippa i havet (Bynum & Freed-
man 2000:107, Mackley 2008:214ff). I en tidig katolsk kontext var havet en 
försakelsens öken, heremum in oceano, för eremiterna (Sobecki 2008b:16f). 
Pauls klippiga ö var svår att angöra och inte större än ungefär 200 m, vilket 
motsvarar Norrskärs bredd (Carragáin 2014:22). Var Gunnars roll att 
förkroppsliga ett asketiskt ideal inom en katolsk strävan efter renhet? Eller 
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är kanske det folkliga minnet av Gunnar en konkretisering av detta ideal 
och den verkliga personen egentligen en katolsk kaplan eller kanske t.o.m. 
en hamnfogde stationerad till Norrskär som med sin repressiva trumma och 
hamnstadgor disciplinerade medeltidens kustbönder? 

Platsens andliga eller mentala egenskaper har haft fler bottnar. Lotman 
påminner oss om att speciella platser, landmärken, i ett berättarkulturellt 
samhälle hade flera funktioner; som förklaring, till åminnelse men även i ett 
traditionsbundet samhälle som en plats för förutsägelser (Lotman 1990:252, 
se även Kyhlberg 2012). Legenden om Gunnar fungerade uppenbarligen 
både för att ge ön en plats i geografin och historien (det förgångna, via 
legenden), samtidigt som dess roll i att navigera och spå väder gav den en 
aktiv roll i nutid (ett tillblivande, meningsfullt nu) både via materiella och 
andliga funktioner (kyrkans och kapellets olika roller). Framtiden låg även i 
Guds händer, uttytt genom eremiten på ön och tryggat via de andliga tjän-
ster en kaplan eller eremit kunde tillhandahålla. Gunnar som faktiskt eller 
mytisk gestalt gav därmed Gunnarstenarna landmärkets roll i det förflutna, 
nuet och framtiden. Mannen på ön blev en berättarkulturell animation, ett 
sätt att göra landskapet meningsfullt. 

När vi betraktar husgrunder, kapellplatser, begravningsplatser, heliga 
källor och stenkors på skärgårdens öar finns således en möjlighet att inte 
bara se dem som kyrkliga etableringar till allmogefiskarens fromma utan 
även att börja förstå landskapet som djupt meningsbärande och de arkeo-
logiska lämningarna som länkar mellan yttre och inre världar samt mellan 
ett då, ett nu och ett sedan. Och kanske kan vi börja identifiera fler flyk-
tingar, asketer och särlingar, och bättre förstå deras position, om vi börjar 
leta efter deras landskap. 

Övergripande slutsatser 
Varje försök till verklig förståelse av historiska sammanhang, den historiska 
situationen, kräver att vi närmar oss historiens karaktärer med lyhördhet, 
vidsynthet, breda perspektiv och en beredskap att plocka fram alla de 
verktyg som vi kan hitta för att mejsla ut historiens gestalter ur den stumma 
och ofta beklämmande oformliga massan av empiri. Ett hus går inte att 
bygga med ett verktyg. Än mindre en historia. Vågar vi öppna verktygs-
lådan avtäcker vi annars osynliga gestalter som alla bär på olika aktörskap 
och föreslår nya stigar för historiens strävsamma vandrare och därmed för 
historiens innehåll och mening. 
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Med olika ansatser avtecknar sig således nya gestalter och ur dessa delvis 
en ny historieskrivning som trots sin pluralitet kan teckna en koherent 
historia, bara sett från olika vinklar och bärande de olika aktörernas berät-
telser. Med mänskliga sammanhang i blickfånget är därför en relevant teo-
retisk ståndpunkt inte en given förutsättning för en vetenskaplig under-
sökning utan istället ett resultat av stor forskarmöda.  

Samtidigt ger det mänskliga perspektivet oss möjlighet att börja forska i 
och diskutera historien så som produkt av olika mänskliga sammanhang. 
Historiens identiteter och deras relationer har skapat historien. Utan ett 
brett aktörsgalleri blir historien (och väldigt ofta arkeologin, tyvärr) en 
ensidig belysning av makt, ekonomi, ideologi osv., och med detta förbiser 
man historiens mekanismer och krafter. Identitetslösa modeller tappar sin 
förklaringskraft när man inte vågar spekulera i, pröva och undersöka histo-
riens faktiska människor i all sin brokighet och tvärhet och deras incitament 
och beroenden. Genom att teckna gestalter kan vi även pröva rimligheten i 
olika på förhand antagna begrepp och roller inom genus, makt, ekonomi osv. 
I detta arbete löses fiskarbonden och dennes kultur upp och en komplicerad 
väv av sammanhang intar schablonens plats på den historiska scenen. 

Om arkeologin har som mål att nå människan så är denna avhandling ett 
försöka att göra just detta. Ett försök som via de bitvis något djärva och 
spekulativa karaktärsporträtten egentligen mynnar ut i ett antal mer mänsk-
liga forskningsvägar framåt, vilka via avstamp i människor, deras inbördes 
relationer, sociala och kulturella sammanhang och deras situation i land-
skap och ekologi visar på behovet av att utgå från historiens aktörer och 
deras totala livsomständigheter för att via aktörsvävar hitta kollektiva kraf-
ter och historiens sammanflätade orsaker. I detta arbete har nya konkreta 
forskningsvägar öppnats för att identifiera kulturella nischer, aktörsgeogra-
fier och mänskliga rum i föränderliga historiska sammanhang. 

Kusten och öarna är här en osedvanligt dynamisk arena för strandhugg, 
umbäranden och samhällelig transformation som tillhandahåller en prov-
karta på historiens föränderliga mänsklighet, inte fossil av en traditions-
bunden allmogekultur. I detta landskap vilar ännu hemligheterna om dess 
kustfolk och deras relationer till de agrara centralbygderna. Till liten del har 
vi börjat förstå de socioekonomiska system som kustens näringar formats 
av och vilka aktörsgrupper som agerat arbetare, fiskare och entreprenörer. 
Aktörsgrupper som sällan har haft det lätt, i denna juridiska, geografiska 
och sociala utmark. Här ger Botvids reaktionära fromhet, Jöran Gyllen-
stiernas dilemma, Grettir Ásmundarsons förbannelse och Gunnars fotsteg 
över vattnet inblick i olika mänskliga öden som i skärgårdsrummet format 
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historiens gång. Mänskliga öden som inkluderar marginaliserade kväner, 
fiskekvinnofolk och de vilsekomna malmöbarnen. Endast vagt hörs ekot 
från ännu mer främmande fotsteg vars hemvist är ett dunkelt och ogripbart 
kylfingaland. 

Allt sammantaget vill detta arbete föreslå och exemplifiera behovet av, 
möjligheterna med och exempel på resultat från en identitetsarkeologi i ett 
maritimt mellanrum. 
 



 

 371 

Sammanfattning 

Avsnitt I – Historiska aktörsvävar som arkeologins mål och medel 

Både populära och akademiska verk om skärgårdens ”kultur” tecknar en 
ålderdomlig fiskarbondetillvaro utan nämnvärd förändring sedan medel-
tiden eller t.o.m. vikingatiden. Forskningen har främst berört näringsfång 
(fiske och till viss del jakt) samt idévärld (t.ex. kult och övertro). 

Centralt i kustens och skärgårdarnas arkeologi och utforskandet av den 
antagna fiskarbonden är öar med olika byggnadsgrunder, s.k. tomtningar, 
vilka använts för att teckna den ekonomiska arkeologin med fokus på 
utskärsfiske. Sällan eller aldrig har kustens och skärgårdens brukare betrak-
tats ur ett aktörsperspektiv och arkeologiskt har de inte heller integrerats 
med andra aktörsgrupper vare sig i agrarbygden eller i skärgårdens kontakt-
zoner, dvs. andra – fjärran – kuster. Med utgångspunkt från denna situation 
är det lätt att ställa ganska viktiga forskningsfrågor. Vad är det för mänsk-
lighet som generella förklaringar och en generell kultursyn kring en mari-
tim kultur och en bondefiskare förbiser? Hur kan man använda olika käll-
material för att komma närmare en rikare social och kulturell historia kring 
människorna i kustzonen? 

Svaret föreslås här vara att det vilar många ouppmärksammade, gömda 
eller glömda, identiteter, sociala roller och verksamheter i olika subjektposi-
tioner och dessa kan till viss del identifieras och undersökas om man läm-
nar schablonbilder och fokuserar utforskningen, förslagsvis med hjälp av 
den kritiska realismen, på identiteter och deras livsomständigheter, histo-
riens verkliga agenter och deras livsbetingelser. För att identifiera historiens 
verkliga gestalter, de kausala agenterna, kan man försöka lösa upp hävd-
vunna begrepp kring kultur, rum, ekonomi osv. och försöka identifiera nät-
verk, dynamik, beroende och mänskliga olikheter där landskap och arkeo-
logisk empiri bär på viktiga ledtrådar kring väsentligt stora skillnader i 
livsföring, ideologi osv. längs Östersjöns kust, även långt in i medeltiden, 
och där öarna med deras verksamheter och brukare kan ses som en mycket 
dynamisk zon för mänskliga gestaltningar och relationer. 

Eftersom havet och öarna bär på ganska speciella egenskaper som tran-
sitorum kan de fungera för att försöka spåra olika brukarskaror, mänskliga 
möten och beroenden mellan t.ex. ideologi, ekologi, kultur och ekonomi i 
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olika samhälleliga nätverk, där den ofta ganska marginaliserade och av väd-
ret utsatta ön bär på många ledtrådar om hur den har brukats, vilket före-
slår en fenomenologisk ansats. Samtidigt ligger en fenomenologisk ratio-
nalitet bakom bruket av landskapet, där platsens prestanda i olika samman-
hang kan analyseras för att avkoda dess betydelse inom en maritim form av 
possibilism. En sådan fenomenologisk analys kan göras utifrån formella 
metoder (GIS) men drivas vidare med olika teoretiska tolkningsmetoder. 
Det transitobetonade landskapets roll som faciliterande olika nätverkande 
kan via sociologin kopplas till aktörernas förmåga till agens och mänskligt 
nätverkande. Genom detta förfarande går det att placera enskilda lokaler i 
större nätverk och i dem se opportunistiska noder, både korsvägar och 
utmark, kontrollerade av de som har förmågan till agens. 

I innevarande text propageras för att använda ting och text tillsammans 
och med dessa källmaterial försöka skissera olika mänskliga sammanhang i 
vilket analysen knyter ihop landskap, plats, fysiska nätverksrum och socio-
ekonomiska nätverk så att historiens verkligt kausala agenter; de olika yr-
ken, etnicitet, aktörsgrupper och sociala klasser som nyttjat rummet, bättre 
belyses. Kustbandet är här en särskilt lämplig zon för detta genom sin 
position i det fysiska, juridiska och logistiska mellanrummet och sin karak-
tär av opportunt transitorum. Kusten en serie platser där olika aktörsstrate-
gier utspelas ofta opportunt och genom olika former av dominans och 
underordning, beroenden och konflikt, i stark kontrast till den förhärskan-
de bilden av den traditionstyngda fiskarbondekulturen. 

Avsnitt II – Mellanrummets sociala dynamik 

Givet de i föregående avsnittet vunna insikterna om vikten av att identifiera 
nya och dåligt belysta aktörer i skärgårdsrummet uppenbaras ett par cen-
trala forskningsfrågor. Finns det arkeologiska och historiska tecken på olika 
och varierande sociala förhållanden, intressenter och brukare? Vilka tysta 
grupper, avvikare, främlingar och marginaliserade grupper, vars historia 
skulle komplettera och korrigera uppfattningen om skärgårdarnas obrutna 
traditioner och fiskarbondens eviga existens, kan vi identifiera? Är det till 
och med så att lokaler i det fysiska, kulturella och sociala mellanrummet 
skulle kunna användas som metodkritik och idékritik inom arkeologin och 
som slagträ mot en historieskrivning som ännu ofta vilar på chauvinism, 
centralistiska idéer och en kolonial historia? 

Syftet med detta kapitel är att påvisa de okända aktörernas existens 
genom att utgå från dessa frågor och genom en analys av begreppet ”mari-
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tim kultur” ifrågasätta detta begrepps mening i en arkeologisk analys- och 
tolkningsprocess, varvid det visas att även andra begrepp och utgångspunk-
ter som använts i skärgårdarnas sammanhang; fiskarbonden som aktör, 
”tomtningen” som fiskeplats och ”landningsplatsen” som hamnen, bör om-
prövas inom ramen för en ”tät omläsning” av lokaler och sammanhang där 
man snarare söker fler förklaringar av en lokal och verksamhet än en enkel 
modell – och där den studerade människan snarare tillhör ett brett per-
songalleri än en arketypisk roll. 

I denna process, där tematiken (maritimt och terrestert) samt rummets 
egenskaper (t.ex. ett utsatt mellanrum) tillsammans framhäver nätverkande 
och isolering – fysisk, ideologisk, social och kulturell – visas att man be-
höver fjärma sig från kulturell och vetenskaplig typologi, särskilt tydlig i det 
”maritima kulturlandskapet”. Genom att noggrant studera mellanrummet 
och dess aktörsgrupper, genom att positionera sig mellan skrift och mate-
rialitet, maritimt och terrestert, brukare och nyttjare, lokalbefolkning och 
främling, och i innevarande studie mellan vikingatid och medeltid, kan man 
börja skissera en större förståelse för livsvillkor, relationer, komplexitet och 
pluralism i mellanrummet; i mellanrummets arkeologi. En sådan arkeologi 
är inte betjänt av något på förhand taget vetenskapligt paradigm utan mer 
relevant är att skissera en synkretistisk metod formad med olika verktyg 
lånade från flera olika skolor, där olika analytiska modeller tillåts samsas 
inom olika ”täta berättelser”. 

Eftersom det finns många tecken på att det maritima mellanrummet 
intill den moderna tiden dominerats av olika former av dominans och 
underordning är en socialt inriktad arkeologi med fokus på historiens göm-
da och glömda grupper viktig. Det maritima rummets position mellan 
regioner med olika etnicitet och samhällssystem gör det även viktigt att 
studera prekoloniala eller koloniala relationer. Slutligen utgör det maritima 
rummet ställvis – men inte alltid – ett så pass speciellt rum med tanke på 
ekologiska och ekonomisk anpassning att man via en kulturell nischkon-
struktion kan förvänta sig olika ”maritima kulturer” i detta rum, i synnerhet 
i områden som domineras av någon maritim näring, så som säljägarkul-
turerna i Bottenviken. 

Om man i linje med detta fokuserar på identiteter och relationer går det 
staka ut olika övergripande problemkomplex. Ett sådant är den komplice-
rande frågan kring kustkulturer längs Norrlandskusten och om de går att 
koppla till kvänerna, till en kustsamisk etnogenes och till de mellansvenska 
centralbygdernas protokoloniala intressen under sen vikingatid. I detta sam-
manhang menas att uppfattning om kulturspridning längs kusterna inte kan 
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ses som kulturell diffusionism eller idéspridning utan bara kan förstås om 
man tecknar olika mobila gruppers aktionsrymd eller olika kulturella dia-
spora i skärgårdarna och längs kusterna, dvs. de geografiska mellanrummen. 

Ett andra sådant komplex är de socioekonomiska beroenden och rela-
tioner som rådit vid fiskeskäret, där det kan visas att fisket oftast har varit 
underställt olika typer av överhetsanspråk medan det drivits av under-
lydande, och att denna opportuna näring i ett osäkert mellanrum givit upp-
hov till olika typer av samarbeten och konflikter mellan och inom sociala och 
kulturella grupper, en viktig iakttagelse vid diskussionen om lokalernas even-
tuella del i en evig allmogekultur och passiv reflektion av en samhällsutveck-
ling i övrigt. Fisket har alltså sällan varit en syssla för en fri allmoge utan mer 
ofta en opportun väg att nå stora inkomster för de som kunnat bekosta denna 
verksamhet eller gjort anspråk på rum och beskattning. Därmed kan sam-
arbeten och konflikter vid fiskeskäret skvallra om dramatiska förändringar i 
kustsamhällena och i den makroskopiska kulturen. 

Ett tredje sådant, med ovanstående sammanlänkat, problemkomplex är 
det maritima rummets sociala geografi för vilken det kan visas att den mari-
tima aktören på fiskeskäret inte huvudsakligen bestod av en fiskarbonde 
utan det ryms en hel uppsjö av socialt marginaliserade i det fysiska landskap 
där tidigare en manlig hushållsfiskare har hållits för näst intill allena-
rådande. Just på grund av den sociala skillnaden mellan brukare och nytt-
jare har de ofta karga och ogästvänliga fiske- och jaktplatserna befolkats av 
många ”tysta” grupper eller kollektiva identiteter så som tillfälliga arbetare, 
underlydande huskarlar, hjon, egendomslösa och främlingar och de stra-
patsrika projekten ofta bekostats av godsägare, frälse och borgare. Mycket 
tyder dessutom på att uppfattningen om den manliga fiskaren bör revideras 
och att kvinnan ofta, och ibland hela familjer, varit norm vid och även på 
havet. Först mellan sent 1700-tal och sent 1800-tal skapas den klassiska 
mångsysslande fiskaren, den som tidigare har antagits ha brukat tomtnings-
öarna sedan vikingatid. En viktig analys av ”skärkarlen” avslöjar vidare inte 
en allmogefiskare utan en nyckelaktör inom kronans maritima strategier. 

Fiskarens identitet som skärkarl, fiskargubbe och allmogefiskare inom en 
familjekontext undersöks således och uppfattningen om denna gestalts kon-
stans och även existens ifrågasätts. Det påtalas här att arbetets aktörer måste 
undersökas inom rådande samhällsklimat och historicitet. Sammantaget 
visar detta avsnitt att uppfattningen om den manlige fiskarbonden och den 
urbana handeln med fisk driven via fiskeskär (och ”tomtningar”) är en 
mycket grov och tidvis helt felaktig uppfattning. Fiskarbonden så som vi 
känner denna från senare tiders dokument och litteratur skapades under 
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sent 1700-tal och innan dess kunde helt andra aktörer påträffas i skärgårds-
haven. Med avseende på genus kan kvinnan hela tiden kopplas till fisket, 
oftast på stranden men när så behövts har även dessa gått till sjöss och 
fiskat. Då slutsatsen visar att fiskarens identitet är beroende av historisk 
kontext, är fiskeplatsens betydelse inte given, vilket motiverar att söka efter 
olika identiteter, vilket görs i följande avsnitt. 

Avsnitt III – Identitetsgeografier i ett mellanrum 

När det i föregående avsnitt visades att det på ett principiellt plan finns ett 
antal okända eller dåligt kända aktörsgrupper, identiteter och subkulturer så 
återstår då frågan om man via att eftersöka sådana aktörer kan identifiera 
sådana personer, dvs. enskilda aktörer, och deras livsomständigheter. Vad 
händer med arkeologin och dess förmåga att fördjupa bilden av det mänsk-
liga om man vid arkeologiska lokaler tidigare förknippade med bondefiske 
letar efter historiens verkliga aktörer inom varierande strukturer av oppor-
tunism, beroenden, tvång och konflikter? Vilka identiteter och relationer 
kan vi då upptäcka, och hur kan dessa hjälpa oss att bättre förstå livs-
omständigheter i kusten? 

I detta avsnitt görs med dessa frågor som bakgrund fyra djupdykningar 
eller mikrostudier av partikulära textuella källor och enskilda arkeologiska 
platser, i syfte att tolka in hittills ouppmärksammade identiteter och för-
hållanden. De fyra studierna berör dels maktanspråk i samband med ideo-
logiska och sociala övergångar till medeltiden, dels utsatthet, marginali-
sering och fredlöshet, samt slutligen andligt laddade landskap och kyrkliga 
aktörsgrupper. Syftet är att upptäcka andra identiteter på fiskeskäret och 
därmed bredda förståelsen för mänskliga livsomständigheter i skärgårdarna. 

I avsnittet om Botvids reaktionära fromhet visas att ”fiskeskärets” ian-
språktagande och övergången från tomtningar till senare tids fiskelägen, 
med sinsemellan olika arkeologisk empiri, genom Botvidslegenden, gods-
bildning, Eskilstunakistor och egenkyrkor kan kopplas till ett större sam-
hälleligt skifte och där fiskets förändring skvallrar om introduktionen av 
beskattning, inmutade maritima sfärer och bruket av underlydande arbets-
kraft och där legenden visar på behovet av en reaktionär fromhet från Bot-
vids sida under denna plågsamma övergång från familjehushåll till feo-
dalism. Arkeologin och historien som behandlar gods och egenkyrkor 
kopplas via legenden till skärgårdsarkeologin och det visas att den senare 
alltså på många sätt kan nyansera och även komplettera den förra. 
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I Jöran Gyllenstiernas dilemma är det istället ett skeppsvrak som tidigare 
uppfattats som hanseatiskt som omtolkas, varpå en koppling mellan haveri-
platsen och frälsets maritima landskapsrum görs, och det kan visas att med 
stor sannolikhet skeppet istället har byggts och brukats av frälset och vra-
kets existens vittnar om sociopolitiska och ekonomiska tvister och kon-
flikter under 1500-talet. Fiskeskäret tolkas här som frälsets maritima hubb 
och vraket med dess arkeologiska rekvisita vittnar dels om frälsets handel 
och skärgårdsbruk, dels om länsherren Gyllenstiernas prekära dilemma när 
han försöker verka i spänningsfältet mellan kungen och de upproriska bön-
derna, en spänning som alltså går att följa i landskap och arkeologi genom 
det sabotage vari bönderna sänkte skeppet. Arkeologin identifierar här 
ögonblickets och den kritiska händelsens arkeologi och tecknar genom sin 
rekvisita var, när och hur samhällsförändring uppstod vid ”fiskeplatsen” 
genom konflikt, motstånd och våld. 

I Grettis Ásmundarssons förbannelse studeras människor i samhällets och 
normens utkant, i synnerhet de som bryter mot norm och lag och därmed 
förvisas eller tar sin tillflykt till marginalen. Genom en strukturell jämförelse 
mellan kända tillhåll för fredlösa på Island och några tomtningslokaler i 
Sörmlands skärgård förs tesen fram att dessa mycket väl kan ha nyttjats av 
avvikare eller fredlösa eller i alla fall att olaglig eller hemlig verksamhet har 
varit förlagd till dessa lokaler. Sedan görs en jämförelse mellan tomtnings-
lokalerna och en historiskt dokumenterad ”tomtning” eller koja som en 
brottsling hade sin tillhåll i, i Gräsö skärgård, varvid likheterna mellan dessa 
lokaler påvisas. Slutsatsen som förs fram visar att den förvisning som i 
arkaiska samhällen skedde av dem som bröt mot normen bör ha skapat 
arkeologiskt studerbara lokaler, vari ingår undangömda, otillgängliga och 
tillfälliga lokaler av tomtningskaraktär. Den ekonomiska, sociala och även 
psykologiska situation som dessa marginaliserade levt i finns att läsa i indi-
videns position på den arkeologiska lokalen i dess större landskap av utsatt-
het, kuslighet och hemlighet. Arkeologin har här att upptäcka utanför-
skapets aktörer och deras predikament; förbannelsen att vara utanför. 

I den sista fallstudien, Gunnars fotsteg över vattnet, undersöks en tomt-
ning som avviker mot det gängse mönstret i och med att den ligger placerad 
på toppen av en vindpinad holme, fullt synlig och helt utan skydd från 
elementen. Genom den i folkmun traderade legenden om den helige 
Gunnar som tomtningens brukare och en genomgång av helgonlegender 
och traditioner kring heliga män, med fokus på havet och kusten, föreslås 
att denna tomtning är resterna efter en byggnad rest av kyrkliga och/eller 
andliga orsaker; att det går att koppla denna lokal till både kyrkans, Tyska 
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ordens och tiggarordnarnas intressen för förkunnelse och fiske samt askes 
och exponering av kyrkans och den katolska helighetens makt och inkomst-
bringande tjänster för sjöfarande. Andlig och fysisk vägledning möts i öns 
kapell, eremitage eller korumhus av kyrkans behov av fiske – och behovet 
att statuera den asketiska prövningen som sjöfararens och pilgrimens mål 
och medel. Även i denna fallstudie menas att landskapets fysiska egenskaper 
har påverkat verksamheten där men även uppfattning av platsen och hur 
platsen har fungerat socialt och psykologiskt, här dock riktat åt andlighet 
och askes. De faktiska aktörerna på skäret kan med detta sagt inkludera de 
som var där av andliga orsaker, både i utåtriktad och inåtriktad verksamhet; 
som utåtriktad missionär eller som introvert kontemplatör. Landskaps-
arkeologin har här en möjlighet att avtäcka en även inom historisk veten-
skap mycket dåligt känd katolsk aktörsgeografi centrerad kring kust och 
hav, mer bekant från i synnerhet de brittiska öarna.  

Avsnitt IV – Slutsatser och avslutning 

Som slutsatser från ovanstående generella tematiska studier och specifika 
fallstudier besvaras här kort de inledande forskningsfrågorna. Diskussionen 
försöker slå fast att det är en grov förenkling att tala om en maritim kultur 
och/eller en fiskarbonde utan att det istället är relevant att studera olika 
aktörsgrupper och aktörsvävar med fokus på verksamhet och identitet som 
en produkt av total livssituation, ”yrke”, social position och position i olika 
mänskliga nätverk. Genom detta kan olika ”subkulturer” studeras. Kustens 
arkeologi kan visas bärande på ledtrådar till både ”yrkesnätverk” men även 
olika kulturer med havet och i synnerhet säljakt i fokus samt hur sådana 
kulturer, t.ex. kväner eller protosamer, har stått i en protokolonial eller 
t.o.m. kolonial relation med centralsvenska intressen redan under vikinga-
tid men framförallt medeltid. Inom varje nätverk och på varje plats finns 
även underlydande, marginaliserade att upptäcka och uppfattningen om 
genus inom fisket är även oftast förenklad eller förfelad. 

Ting och text kan användas för att sammantaget teckna en klarare och 
mer komplett bild av förlupen tid än var källmaterial för sig. Genom att ut-
gå från landskapet och med detta som utgångspunkt välja teoretiska an-
greppssätt som fångar in landskapets psykologiska, sociala, ekonomiska och 
fenomenologiska egenskaper kan få en bättre förståelse för landskapet och 
dess roll i olika mänskliga nätverk och nätverkanden kan tecknas baserat på 
bland annat landskapets performativitet och dess förmåga till strategisk 
vägledning. Kedjan mellan mänskligt nätverkande, arkeologiska platser och 
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landskapets egenskaper bör undersökas. Som slutsats från detta ställnings-
tagande tecknas nedan en teoretisk modell för detta under rubriken ” Teo-
retiskt resultat: Med krysspejling genom ett nätverksrum”. 

Genom ett antal dikotomier gällande makt och underordning visar 
texten i avsnitt II hur kustzonen och dess näringar ofta brukats av grupper 
med lägre social rang medan avkastningen oftast hamnar i mer välbärgade 
gruppers fickor. Kusten har ofta befolkats av egendomslösa, ”tattare”, främ-
lingar och legohjon men även ställvis och tidvis av kvinnor och att det går 
att dra ganska generella skiljelinjer mellan småskaligt och kustnära fiske, 
vilket oftare kom ”allmogen” till del, och mer riskfyllda och kostsamma 
fiskeprojekt som ofta bedrevs av samma grupper men vars avkastning kom 
de besuttna till del. I synnerhet utskärs- och fjärrfiske har regelmässigt be-
drivits av främlingar och under privilegier och någon fiskarbonde kan inte 
identifieras innan sent 1700-tal. Denna ifrågasätter en seglivad uppfattning 
om den eviga allmogegestalten och den traditionstyngda fiskaren och 
manar istället till att erkänna att i stort sett hela den svenska allmogen ut-
nyttjats hårt under alla tider. Bondefiskaren och det fria fisket i saltsjön är 
idéer som bör omprövas till förmån för varierande modeller av underord-
ning och dominans. Det maritima rummet är snarare ett opportunt kon-
junkturrum än arena för en traditionstyngd allmogekultur. 

I arbetets fallstudier visas hur man kan upptäcka och studera nya aktörs-
grupper och roller i det maritima mellanrummet. Det visas hur övergången 
mellan vikingatid och medeltid bättre kan förstås, hur konflikter mellan 
olika sociala strata under senmedeltid och tidigmodern tid kan tecknas med 
arkeologisk rekvisita och frälsets maritima verksamheter kan undersökas. 
Nya aktörer avtäcks på skärgårdsön, både sådana som är verksamma vid 
dessa lokaler av andliga och kyrkliga orsaker och de som antingen är för-
drivna till ön som utmark eller nyttjar denna utmark som tillflyktsort eller 
gömsle av något slag. Det går således att studera både samhällelig föränd-
ring, sociala konflikter, människans mentala och andliga relation till land-
skapet liksom landskapets förmåga att utgöra en liminal gråzon, oreglerad 
utmark och normfrämmande terra nullius. 

Gällande arkeologisk teori och metod föreslås att om meningen skall 
vara att man identifierar och undersöker mänskliga identiteter och situa-
tioner (verksamhet och roll inom system av makt, underordning osv.) kan 
man göra en slags interdisciplinär och gränsöverskridande triangulering, 
genom att förena och välja ut olika teoribildningar som sammantaget fångar 
in en koherent bild av den studerade tidsperioden och platsen. En utgångs-
punkt är att förkasta alla på förhand antagna begrepp och kategorier och 
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istället fokusera på att skissera aktörerna i deras verksamhet på platsen, i 
platsernas nätverk och i de mänskliga relationernas (yrken, klasser, genus, 
etnicitet) nätverk. Målet är att identifiera aktörer, verksamheter, yrkesgrup-
per och subjektpositioner genom att teckna mänskliga nätverk i ett fysiskt 
nätverksrum, historiens aktörer i ekologiska, samhälleliga och sociala kon-
junkturer. Med det huvudsakliga fästet inom den kritiska rationalismen görs 
ett försök att teckna en metod som går från individ till kollektiv och system, 
via bland annat en rutiniserad och opportun sociologi, etnometodologi, 
aktörs- och nätverksteori samt en postkolonial world system theory. För att 
knyta ihop plats, landskap och nätverk görs referenser till poststrukturalism 
och semiotik, fenomenologisk rationalitet och kulturell nischkonstruktion. 
De mänskliga nätverken kan knytas till landskapets nätverksrum genom att 
teckna olika aktörsstrategier via den kritiska realismens generativa mekanis-
mer och emergenta krafter i olika ekologiska och samhälleliga konjunkturer. 

De etnologiska diskussionerna utmynnar i en ny syn på skärgårdsfisket 
och fiskarbonden som pekar på att samtliga tankestilar och begrepp som 
används inom arkeologi och historia kring den fiskande allmogen bör 
omprövas och det föreslås nya tankestilar och begrepp; istället för maritim 
kultur föreslås en diskussion om kulturella identiteter och kollektiv med 
maritima sysslor och mellanrummets människor vid bakgårdar och ärje-
mark. Som kontrast till fiskaren som distinkt folkgrupp och identitet före-
slås olika fiskaresfärer; lokalt fiske, fjärrfiskare, internationella nätverk, där 
husbehovsfiske kontrasteras mot olika grupper av professionella fiskare och 
kustfisket konstrasternas mot utsjöfiskare. Som alternativ till fiskarbonden 
som kusten arketypiska gestalt, inbyggare och brukare förespråkas att spåra 
olika regionala ekonomiska geografier vilket innehåller makt och makt-
löshet i nätverksrummet, olika sociala klasser, tvång och arbetsplikt samt 
opportuna agenter och privilegier där både det världsliga och andliga fräl-
set, drängar, trälar och huskarlar och kronans knektar liksom olika kust-
befolkningar i centralmaktens skugga har haft helt olika identitet och livs-
omständigheter. I motsats till tradition, en maritim durée och kontinuitet 
under århundraden förespråkas en syn där man fokuserar på socioekono-
miska och socioekologiska konjunkturer och opportunism som givit upp-
hov till olika strategier i kust och skärgård. Istället för säsongsfiske och ett 
fritt fiske i saltsjön menas istället skärgårdarna ha använts året runt, mestadels 
omfattande annat än typiskt utskärsfiske och varit underställt olika former av 
kontroll och privilegier, oftast inordnat under olika former av gårds- och 
godsdrift och där utskärslokalen mer ska ses som en opportun mötesplats och 
resurslokal för besuttna än som en fiskeplats för allmoge. 
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Med utgångspunkt från diskussionen om olika identiteter, kulturell 
nischkonstruktion i kustzonen, tecknen på förändring under historiens 
gång och förändrade mänskliga omständigheter under historien tecknas i 
detta avsnitt följaktligen fyra olika tänkbara forskningsområden med vilka 
skärgårdsöarna med sina bidragande arkeologiska data kan användas kon-
kret. Forskningsområdena, som utgör perspektiv på historien, omfattar (i) 
de kulturella nischerna, (ii) aktörsgeografier vid bakgårdar och ärjemark, 
(iii) historiens böljeslag och krusningar, (iv) det mänskliga rummet samt (v) 
det mentala rummet. Det menas här att arkeologisk empiri tillsammans 
med teorier t.ex. från NCT, WST och ANT kan användas inom dessa prob-
lemkomplex. Genom att integrera arkeologiska data med ekologiska och 
klimatologiska försöka teckna olika livssituationer för olika identiteter 
(yrkesnätverk, sociala roller, ”kulturer”) lokalt, regionalt integrerat och 
överregionalt koppat till olika historiska situationer kan arkeologin använ-
das för att förstå hur utmarken har nyttjats, vilka typer av mänskligheter 
som gestaltats där, hur näringsvävar har utvecklats och merkantiliserats, 
hur olika regioner har kommit att integreras i den europeiska historien och 
hur den maritima ekologin har påverkat och påverkats av detta lokala 
platsbruk, inlemmat i olika incitamentsstrukturer och formats av anspråk, 
opportunism, privilegier, krav och tvång. 

Epilog: Röster från ingenmansland 

Detta arbete presenterar bland annat olika aktörsgrupper, kulturer och 
identiteter som i olika syften verkat framförallt i mellansvenska kustom-
råden från vikingatid till och med modern tid. Förhoppningsvis har arbetet 
visat något av den komplexitet som präglat de olika rummen men även 
olika former av logik, struktur och sammanhang som skärgårdsbruket varit 
del av. Endast flyktigt har berörts det ännu vidare perspektivet i vilket de 
geografiskt sett större sammanhangens aktörer varit delaktiga i de maritima 
produkternas chaîne opératoire; t.ex. mellanmän, pälsjägare, fjärrfiskare och 
uppköpare. Här skymtar många dunkla gestalter i medeltidens skymnings-
land; kringflackande kajaner, kväner, tjuder, kolbjager och kylfingar. För att 
öarnas brukare bättre skall förstås, och med detta den överregionala inter-
aktionen under framförallt vikingatid men även medeltid, måste man ha 
modet att undersöka havsbandets samhälleliga mellanplatser och däri läsa 
in möten olika identiteter emellan; hybridisering och pluralitet, inte en 
maritim kultur eller en fossil traditionstyngd kulturgeografi som annex till 
annan, ofta agrar, historieskrivning. 
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Om vi ställer oss i en tomtning på en vindpinad ö i Sörmlands skärgård 
och blickar ut över havet mot den blånande horisonten, kan vi i detta ögon-
blick vara säkra på vilka som en gång för tusen år sedan reste en hydda eller 
bod där? Med runstenarnas kylfingar, Sigtunas koppling till rusernas rike, 
Nordens nyttjade av pälshandel, maritima resurser och sjöfart samt berät-
telser om pälsjägare, mellanmän och handelsresande fjärrfiskare avtecknar 
sig innan medeltidens privilegier, tullar och förbud osäkra, underliga gestal-
ter i diset över havet. Tankarna går till Plinius den äldres monstruösa 
varelser, där i hans Naturalis Historia den märkliga Panotii med sina stora 
fladdrande öron fick personifiera främlingar på öarna i Östersjön. Plinius 
omnämnde en plats kallad Sinus Cylipenus, ”Kylfingabukten”, som har 
lokaliserats till Ösel, Rigabukten, Kielbukten och de danska öarna. Denna 
bukt, senare ”Kylphingabotn”, utgör en maritim del av ett ogripbart kyl-
fingaland (Keyser 1868:89f). Är det så att nästa kapitel i utforskandet av de 
vikingatida tomtningarna leder oss över Ålands hav, via Ösel och vidare in i 
dimmornas kylfingaland? Mycket talar för att detta är en relevant väg (Ros-
lund 2016). Eller är det istället så att vår kylfing med runstenarnas vittnes-
börd och kopplingen till Sigtuna istället var en klubbförsedd maritimt 
orienterad farmannabonde i kusten, ett mycket tidigt exempel på professio-
nalisering inom säl- och fågeljakt? Finns det i denna gestalt ett verkligt 
maritimt habitus, en specifik ”maritim kultur”, i en transient pälsjagande 
och gränsöverskridande maritim handelsman och baltisk viking, en sälklub-
bande kylfing? Vem är det egentligen som vi uttryckligen eller (mer ofta) 
underförstått studerar och formar en historia kring? Vems fotsteg är det 
som vi följer och vilken riktning ger vi själva åt våra egna fotsteg, i jakten på 
historiens osedda figurer? 

Kisande mot horisontens solglitter och hägringar samt med det stigande 
och fallande lätet av ovan huvudet kretsande sjöfåglar är det på ett underligt 
och lite kusligt sätt lätt att oroa sig både över att vi inte alls förstår historiens 
människor, dess kausala agenter, och att vi samtidigt kanske börjar lösgöra, 
frigöra, en uppsjö okända figurer ur seklernas vila och samtidigt via vår 
vidgade historiesyn ur oss själva. Det står då nära till hands att meditera 
över de sista raderna ur Gunnar Ekelöfs En värld är varje människa:  

Så grips vi skuggor av en sällsam oro 
när något säger oss att folk har färdats, 
att några av de möjliga befriats. 
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Summary 

Section I: Actor webs as the aim and means of archaeology 

Both academic and non-academic works on the maritime culture of the 
Swedish archipelagoes, the island societies, convey a notion of a fisher-far-
mer with ancient roots. This notion is of a fossilized character showing little 
or no change since the medieval or even Viking period. Research into the 
life of this cultural niche has mostly investigated the maritime economy 
(fishing and in some regions hunting) or maritime “mental culture” in the 
form of superstition and tradition. 

Central to the empirical archaeology of the archipelagoes and the inves-
tigation of the fisher-farmer has been the simple house- or hut-foundations 
called tomtning. These were used as a base for the archaeology of maritime 
economy with an emphasis on deep-sea fishing in the outer archipelago 
zone. Individuals operating in the coastal zone or archipelagoes have rarely 
been studied from an actor perspective and they have never been tho-
roughly integrated into archaeology with other actors in agrarian societies, 
in the coastal zone or in other, foreign, regions in contact with the archi-
pelagoes. 

It is therefore essential to pose important research questions. What kind of 
human, social and societal conditions are lost with a generalized view of a 
maritime culture and coastal societies populated by fisher-farmers engaged 
in household fishing and the urban fish trade? How can different source 
materials be used in conjunction to form a richer social and cultural narra-
tive history of the peoples of the coastal zone? 

The answer given here is a suggestion that there are many hitherto un-
noticed, hidden or forgotten identities, social roles and activities in different 
subject positions. These positions can to some extent be identified and 
investigated if stereotypes and clichés are discarded and research – here 
suggested using critical realism – focuses on the real causal agents of his-
tory, their identities and circumstances. To identify the real characters of 
history, a starting point could be do dissolve common concepts of culture, 
economy, for example. Instead the aim would be to identify networks, dy-
namics, dependencies and human diversity where the landscape and em-
pirical archaeological carry important clues on decisive differences in life 
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trajectories, ideology etc. The backdrop for this is along the shores of the 
Baltic sea, even far into the medieval period, where the islands and skerries 
provide clues to forgotten task spaces, workers and visitors, and can be 
viewed as an extremely dynamic zone for social and societal formation and 
relations, rather than of a fossilized vernacular maritime culture. 

The islands and skerries carry novel characteristics as places for living 
and dwelling, forming a transit space, and can be used to trace different 
actor collectives, encounters and dependencies between, for example, ideo-
logy, ecology, culture and economy in different societal networks. The often 
isolated and exposed islands in turn carry clues to the employment of space, 
suggesting a phenomenological approach. At the same time, a phenomeno-
logical rationality underpins this employment of space, where the per-
formance of space in various perspectives can be analyzed to decode the 
meaning of the landscape with a form of maritime possibilism. Such a phe-
nomenologically driven investigation can utilize formal methods (GIS) but 
be carried further and given meaning with various theoretical means of 
interpretation. The transit landscape, facilitating different forms of net-
working, can by use of sociology, be connected to the possibilism of agency 
and regional/supra-regional networking. By this approach, singular loca-
lities can be connected as nodes within larger networks (procurement, 
trade, communication, defense, domain formation etc.) making it possible 
to interpret the islands as opportunistic nodes, controlled by actors with 
agency to “activate” the dual taskspace of crossroads and hinterlands that 
the archipelagoes form. 

The use of archaeological and historical written records is recommended 
in conjunction and with these sources to sketch different societal and social 
situations and contexts for which the analysis connects landscape, location, 
physical spaces of networking and socioeconomic networking for the pur-
pose of revealing the real causal agents of history; various “occupations”, 
roles, ethnicities, agent groups and social categories that in practice used 
space or were the beneficiaries of spatial use. The coastal zone is where such 
studies could be particularly rewarding as the islands encompassed are 
located in a physical, juridical and logistical interspace, a zone where dif-
ferent actor strategies were played out, often opportunistically and through 
various forms of dominance and submission, dependencies and conflict. 
This is in stark contrast to the prevailing notion of the long and unbroken 
tradition of fisher-farmers, house-hold fishing and the urban fish trade. 
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Section II: The social dynamics of an interspace 

From the insights gained on the importance of identifying undiscovered or 
poorly understood actors in the coastal zone, a couple of new research ques-
tions emerge. Is there archaeological and written evidence for differing and 
varying social relations, interests and agents? What kinds of silent groups, 
deviants, strangers and marginalized groups, who’s history would comple-
ment and correct the notion of the unbroken vernacular traditions and the 
eternal existence of the fisher-farmer, can we identify? Is it even the fact that 
locations in the physical, cultural and social interspace can be used for a 
critique of method and theory within archaeology and as a wedge against 
prevailing historical narratives that still rests on chauvinism, centralistic 
ideas and a colonial history? 

The aim of this section is to demonstrate the existence of previously in-
visible or unnoticed actors and by a critique and deconstruction of the 
notion of a “maritime culture” question the meaning of this notion in an 
archaeological analysis and interpretation, by which means it is conveyed 
that several other concepts used in the history and archaeology of the 
coastal zone – for example, the “tomtning” as a fishing place or the “landing 
site” as a social contact zone – should perhaps be re-evaluated by means of a 
“thick description” of locations and contexts where the researcher would do 
better to search for heterogeneous, varying and overlapping descriptions 
and interpretations of the coastal zone rather than to present models for 
spatial use or concepts with fixed meaning. In this process, then, the fisher-
farmer should be questioned as an archetypical role and the silent, mar-
ginalized or oppressive actors of history should be brought forward. 

In this deconstructive process the tension is emphasized between the 
maritime and terrestrial, the central grounds and maritime hinterlands, the 
networking and marginalization at the fringe (physical, ideological, cul-
tural). It is also demonstrated that no cultural or scientific typology, taxo-
nomy or model building can be used to portray the “maritime landscape”, 
which is, in addition, proven to be a false concept through “schlolastic epis-
tocentrism”. By studying the interspace from various angles and positioning 
research between written texts and material culture, between the spatial 
actor and benefactor, local population and visitor, and, in this study, 
between the Viking and the Middle Ages, a greater understanding of the 
various and different social situations, relations, complexities and pluralism 
in the maritime interspace can be better elucidated, in an archaeology of the 
interspace. Such investigations are not facilitated by an a priori selected 
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research paradigm. More feasible seems to be to devise a syncretistic tool-
box that can be employed to sketch various and complementary “thick des-
criptions”. 

As there are many signs of the maritime cultural space being shaped by 
various forms of domination and submission from the late Viking Age until 
the nineteenth century, a socially focused archaeology is important, with a 
focus on forgotten or hidden social groups and characters. The position of 
the islands between regions of different ethnicities and societal systems also 
suggest that precolonial or colonial systems are imperative to study within 
forms of dominance and submission. Finally, the maritime space some-
times, and in some regions, carries the formative capacity to create very 
peculiar cultural niches, which means that it seems probable that we can 
identify various different “maritime cultures” in this space, especially in 
regions dominated by a maritime economy, such as the seal hunters of the 
Bothnian sea and Bothnian bay, rather than the coastal zone as a whole. 

If research follows these lines, it is possible to single out several complex 
problems. One is the possible existence and character of coastal cultures 
along the northern Swedish coastline and if any such culture can be asso-
ciated with the kvens or Cwenas of Adam of Bremen, or perhaps to an early 
Saami ethno genesis. The relationships between these cultural spheres and 
central Norse proto-colonial ambitions under the late Viking and early 
Middle Ages is also an important question. It is here maintained that accul-
turation along the coastal zone should not be seen as a form of diffusion but 
rather that the local and mobile groups and their spheres of action, influ-
ence and sometimes diaspora better portray interactions and cultural trans-
mission in the archipelagoes and along the elongated coastal zone, in the 
geographic interspaces between the central grounds. 

Another research problem is the socioeconomic dependencies and rela-
tions prevailing at the “fishing island”, “tomtning site” or “fishing camp” in 
which context it can be shown that fishing in common waters has often 
been subject to various forms of regional and supra-regional claims, taxa-
tion and control while being operated by either the very poor or landless, or 
foreigners often under contract. This opportunistic proto industry, situated 
in an harsh interspace, created different forms of cooperation, competition 
and conflict within and between social groups, a marked contrast and addi-
tion to the notion of the traditional fisher-farmer. Fishing has therefore 
rarely been a task for a free peasantry, but more often an opportune way to 
achieve a surplus income for those who have been able to finance this acti-
vity or claiming control over this space and taxation of the fishing grounds. 
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Thus, collaborations and conflicts at the fishing camp can shed light on 
dramatic changes in coastal communities and in the macroscopic culture. 

A third research problem, similar to above, is the social geography of the 
maritime space. Through a deeper study, it can be shown that the actor on 
the fishing camp was more than a fisherman or farmer, there is a whole 
cadre of socially marginalized groups in the physical landscape where pre-
viously a male household fisherman has been presupposed. Because of the 
social difference between workers and benefactors, the often barren and 
inhospitable fishing and hunting sites have been populated by many “silent” 
groups or collective identities such as temporary workers, subordinate 
housemen, the landless and strangers. The dangerous and expensive pro-
jects were often financed by large landowners, nobility and inhabitants of 
the early towns. There are furthermore many indications that form a gender 
perspective where the perception of the male fisherman should be revised as 
women, and sometimes entire families, were the norm by and also on the 
sea. It was not until the late 1700s and late 1800s that the classic multi-
faceted fisherman was created, the one that had previously been assumed to 
have used the fishing islands since the Viking Age. Last but not least, an 
important analysis of the maritime group called “skärkarl” also does not 
reveal an omnipresent fisherman but a key player in the maritime strategies 
of the early modern Swedish crown. 

The fisherman’s identity as a “skärkarl”, and a fisher-farmer within a 
family context is thus examined and the perception of this figure’s character 
and also the existence of the character is questioned. It is maintained here 
that the actors must be investigated within the prevailing social climate and 
historicity. All in all, this section shows that the perception of the male 
fisher-farmer and the urban trade in fish driven by fishing vessels (and the 
“tomtning” as a fishing camp) is a very sweeping and often completely mis-
leading view. The classical fisherman was shaped in the late 1700s and 
before that, completely different actors would have been found in the archi-
pelagos and harbours. With regard to gender, the woman can often be 
directly connected to fishing, usually on the beach but when needed, have 
also gone to sea to fish. As the conclusion shows that the fisherman’s iden-
tity is dependent on historical context, the interpretation of fishing sites 
cannot be generalized, which justifies searching for different operational 
identities, as is exemplified in the following section. 
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Section III: Identity geographies in an interspace 

It was shown in the previous section that there are a number of unknown or 
poorly known actor groups, identities and subcultures in the history of the 
costal zones. As a consequence, the question whether such persons can be 
identified by searching for such actors and their living conditions, becomes 
important. What happens to archeology and its ability to deepen the image 
of human beings if archaeological sites, previously associated with peasant 
fishing, are used to identify and investigate these real actors of history in 
varying structures of opportunism, dependence, coercion and conflict? 
What identities and relationships can we then discover, and how can these 
help us better understand the circumstances of life in the coastal zone? 

With these issues as a background, four deep studies, “thick description” 
or micro archaeological studies, are conducted using particular textual 
sources and individual archaeological sites, with the intention of interpret-
ing hitherto unnoticed identities and living conditions. The four studies 
relate partly to claims of power in connection with ideological and social 
transitions to the Middle Ages, partly to vulnerability, marginalization and 
restlessness, as well as spiritually charged landscapes and actor groups con-
nected to the church or spiritual brotherhoods. The aim is to discover other 
identities on the fishing island and thereby broaden the understanding of 
human living conditions in the archipelagos. 

In the section on Botvid’s reactionary piety, it is shown that the appro-
priation of the “fishing island” and the transition from temporary camps to 
fishing villages. This is in connection with different archaeological empirical 
data, through the legend of Botvid, the formation of estates, Eskilstuna coffins 
and private churches, and can be linked to a larger societal shift where the 
change in fishing practices tells of the introduction of taxation, occupied or 
claimed maritime spheres and the use of subordinate labor and where the 
legend shows the need for a reactionary piety from the side of Botvid during 
this tormenting transition from independent family households to feudalism. 
The archeology and history that investigate mansions and private churches 
are linked via the legend to the archeology of the archipelago and it is shown 
that the latter can in many ways nuance and also supplement the former. 

In the dilemma of Jöran Gyllenstierna, it is instead a shipwreck that was 
previously interpreted as Hanseatic, which is re-interpreted and a connec-
tion is then made between the wreck site and the maritime landscape space 
of the nobility. It can be shown that with some certainty the ship was built 
and used by the local nobility and that the existence of the wreck testifies to 
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socio-political and economic disputes and conflicts in the 16th century. The 
fishing place of the local peasants is re-interpreted as a maritime hub of the 
nobility and the wreck with its archaeological artefacts bear witness to the 
trade and archipelago use of the nobility, and also to the lord Gyllenstierna’s 
precarious dilemma, as he tried to act in the tension field between the king 
and the rebellious peasants, a tension that can be followed in landscape and 
archeology through the sabotage in which the peasants sank the ship. The 
site here conveys the archeology of the moment and the critical event and, 
through its artefacts, shows when and how social change occurred at the 
“fishing site” through conflict, resistance and violence. 

In the curse of Grettis Ásmundarsson, people on the outskirts of society 
are studied, in particular those who defied the norm and law and thereby 
was banished or took their refuge to the margin. Through a structural com-
parison between known hideouts for outlaws in Iceland and some sites in 
the archipelago of Sörmland, it is here suggested that these locations may 
have been used by degenerates or outlaws or that illegal or secret activities 
have been carried out at these “fishing camps”. A comparison is then made 
between the sites and a historically documented “tomtning” or hut, that a 
criminal resided in, in Gräsö archipelago, where the similarities between 
these locations are shown. The conclusion presented suggests that the 
banishment of those who broke the norm that took place in archaic socie-
ties should have created archaeologically identifiable locations, which in-
clude hidden, inaccessible and temporary shelters. The economic, social and 
even psychological situation that these marginalized individuals lived in is 
understood by the individual’s position on the archaeological site in its 
larger landscape of vulnerability, eeriness and secrecy. The archeology here 
has to reveal the actors in exclusion and their predicaments; the curse to be 
an outsider. 

In the last case study, Gunnar’s footsteps over water, a “tomtning” or 
house foundation is investigated that deviates from the usual characteristics 
as it is located on the top of a wind-swept islet, visible and completely un-
protected from the elements. Through the popular tradition of Saint 
Gunnar as the dweller on the site and a review of the saintly and traditions 
of holy men, with a focus on the sea and the coast, it is proposed that this 
site is the remains of a building of ecclesiastical and/or spiritual origins. It is 
possible to link this place to the interests of either the Church, the Teutonic 
Order or the Franciscan friars, for preaching and fishing, as well as asce-
ticism and a display of the power of the Catholic church and income-
generating services for seafarers. Spiritual and physical guidance converge 
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in the holy building of the island, the chapel or hermitage, with the church’s 
need for fishing – and the need to statute the ascetic trial as the seafarer and 
pilgrim’s goals and means. In this case study it is also proposed that the 
physical properties of the landscape have influenced the activity at the 
island, but also the perception of the place and how the site has functioned 
socially and psychologically, here, however, aimed at spirituality and as-
ceticism. The actual actors at land’s end thus include those who were there 
for spiritual reasons, both for outward and inward activities; as an outward-
directed missionary or as an introvert contemplator. Landscape archeology 
provides the possibility of uncovering a catholic actor geography, about 
which very little is known in historical science, centered around the coast 
and the sea, more familiar from particularly the British Isles. 

Section IV – Conclusions 

The general thematic studies and specific case studies in previous sections 
are used to reach the conclusion of the thesis by addressing the initial 
research questions. The concluding discussion tries to establish that it is a 
gross simplification to talk about a maritime culture and/or a fishing far-
mer. It is relevant instead to study different actor groups and actor weaves 
focusing on activity and identity as a product of a total life situation, “pro-
fession”, social position and position in different human networks. Through 
this approach, different “subcultures” can be studied, for example, with dif-
ferent professional roles. The archeology of the coast can be shown to carry 
clues to both “professional networks” but also different cultures with the sea 
and in particular seal hunting in focus as well as how such cultures have had 
proto-colonial or even colonial social relations with central Scandinavian 
interests as early as during the Viking Age, but predominantly during the 
Middle Ages. Within each network, and at each site, there were also sub-
ordinates, marginalized, possible to discover and the perception of gender 
within the fishery is also usually simplified, misunderstood or overlooked. 

Material culture and textual records can be used to collect a clearer and 
more complete picture of elapsed time than each source material alone. 
Starting from the landscape, and with this as a departure point, theoretical 
approaches that capture the landscape’s psychological, social, economic and 
phenomenological properties can be selected to provide a better under-
standing of the landscape and its role in different human networks and the 
networking can be drawn based, among other things, on the performativity 
of the landscape’s and its ability to provide strategic guidance. The chain 
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between human networking, archaeological sites and landscape charac-
teristics should be investigated. As a conclusion from this suggestion, a 
theoretical model for this is devised; a cross-bearing through an interspace. 

Through a number of dichotomies regarding power and subordination, 
the text in section II shows how the coastal zone and its industries are often 
used by groups with lower social rank while the yield usually falls into the 
pockets of more affluent groups. The coast has often been inhabited by 
homeless, “tatters”, strangers and workers but also occasionally, in certain 
areas, by women and that it is possible to draw fairly general dividing lines 
between small-scale and coastal fishing, which more often was an income 
for common people. The returns of more risky and costly fishing projects, 
that were often run by the same groups, landed in the pockets of the land-
lords or financiers. Outer archipelago and supra-regional fishing in particu-
lar have been regularly conducted by strangers and the underprivileged and 
no archetypal fisherman role and character can be identified before the late 
18th century. This questions a tenacious notion of the eternal figure and the 
tradition-heavy fisherman, and instead suggests that virtually all Swedish 
coastal common folk were exploited hard during all times. The peasant 
fisherman and the free fishing in the open sea are ideas that should be 
reconsidered in favor of varying models of subordination and dominance. 
The maritime space was rather an opportune place for business than the 
arena for a tradition-weighted vernacular culture. 

The case studies show how to discover and study new actor groups and 
roles in the maritime interspace. It is shown how the transition between the 
Viking and Middle Ages can be better understood, how conflicts between 
different social strata during late Middle Ages and early-modern times can 
be illustrated with archaeological source material and the maritime acti-
vities of the nobility can be investigated. New actors are uncovered on the 
island of the archipelago, both those who are active at these locations for 
spiritual and ecclesiastical reasons and those who are either displaced to the 
island as lawless land or those who use this outback as a refuge or hiding 
place of some kind. It is thus possible to study both social change, social 
conflict, human mental and spiritual relations with the landscape, as well as 
the ability of the landscape to constitute a liminal gray zone, unregulated 
land and a norm-breaking terra nullius.  

In regards to archaeological theory and method, it is proposed that if the 
intention is to identify and investigate human identities and situations (acti-
vities and roles within systems of power, subordination, etc.), one can make 
a kind of interdisciplinary and cross-border triangulation, by uniting and 
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selecting different theories that collectively capture a coherent picture of the 
time period and the place studied. One starting point is to reject all pre-
conceived concepts and categories and instead focus on sketching the actors 
in their activities at the location, in the networks of the places and in the 
human relations networks (professions, classes, gender, ethnicity). The goal 
then becomes to identify actors, activities, occupational groups and subject 
positions by drawing human networks in a physical network space, the 
actors of history in ecological, societal and social contexts. With the main 
affinity to critical realism, an attempt is made to sketch a method that spans 
from individual to collective and systems, via e.g. a routinized and oppor-
tunistic sociology, ethnomethodology, actor-network theory and a post-
colonial world system theory. In order to link place, landscape and network, 
references are made to post-structuralism and semiotics, phenomenological 
rationality and cultural niche construction. The human networks can be lin-
ked to the network space of the landscape by drawing different actor stra-
tegies through the generative mechanisms and emergent forces of critical 
realism, in various ecological and social cycles. 

The ethnological discussions lead to a new view of the archipelago fish-
ery and the fishing farmers, which points out that all general thought styles 
and concepts used in archeology and histories of fishing should be recon-
sidered and new thought styles and concepts are proposed; instead of 
“maritime culture”, a discussion is advocated on cultural identities and 
collectives with maritime tasks and people’s spaces in the outbacks and the 
open fields. In contrast to the “fisherman,” as a distinct group of people and 
identity, it is proposed to study different kinds of fishing; local subsistence 
fishing, remote fishery expeditions, international networks, where house-
hold fishing needs to be contrasted with different groups of professional 
fishermen and the coastal fishery contrasted with the fishery in the open 
sea. As an alternative to the “fishing farmer,” as the archetypal figure of the 
coastal zone, it is advocated to track inhabitants and users to various 
regional economic geographies that contain power and powerlessness in the 
network space, various social classes, coercion and labour, as well as op-
portune agents and privileges where both worldly and spiritual nobility, 
slaves and house-carls and jacks of the crown as well as various coastal 
populations in the shadow of the central power have had completely dif-
ferent identities and living conditions. In contrast to a maritime tradition, a 
maritime durée and continuity over the centuries, a strategy is suggested, 
focusing on the socio-economic and socio-ecological cycles and opportun-
ism that have given rise to different strategies in the coast and the archi-
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pelago. Instead of seasonal fishing and a free fishing in the open sea, it is 
suggested instead that the fishing islets and huts, “tomtningar”, have been 
used all year round, mostly for other purposes than fishing, such as hunting 
and egg-harvesting, and that fishing and island use was subject to different 
forms of control and privileges, usually arranged under different manors or 
estates and where the skerries in the interspace perhaps should be seen as 
opportune meeting places and resource venues for the economically and 
socially well off, rather than a fishing site for the common people. 

Based on the discussion of different identities, cultural niche construc-
tion in the coastal zone, the signs of change during the course of history and 
changed human circumstances during history, four different possible 
research areas with which the archipelago islands with their contributing 
archaeological data can be used are finally drawn in this section. The 
research areas comprise (i) the cultural niches, (ii) actor geographies in 
backyards and outbacks, (iii) the changing tides of history, (iv) the 
humanized space and last (v) the mental space. Here it is meant that 
archaeological empirical data, together with theories, for example from 
niche construction theory, world system theory and actor-network theory 
can be used to work with these problem complexes. By integrating 
archaeological data with ecological and climatological attempts to draw 
different life situations for different identities (professional networks, social 
roles, “cultures”) locally, regionally integrated and over-regionally linked to 
different historical situations, archeology can be used to understand how 
the land has been used, what types of human actors have been present, how 
sustenance has been developed and mercantilized, how different regions 
have come to be integrated into European history and how the maritime 
ecology has influenced and been influenced by this local use of space, 
incorporated in various incentive structures and formats of claims, oppor-
tunism, privacy, demands and coercion. 
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Förkortningar 

ANT ”Actor-Network Theory” (Latour 2005). 

FEH ”Fish Event Horizon”, övergången från lokalt insjöfiske till 
utsjöfiske i Nordsjö- och Atlantkontext under 1000- och 1100-
talet. 

KVS ”Kung Valdemars segelled”. En lista på platsnamn i den danska 
medeltida volymen Codex Holmensis A 41, ”kung Valdemars 
jordebok”, ur Danmarks riksarkiv. Denna platslista, även kallad 
”det danska itinerariet”, är en 1300-talskopia av en handskrift, 
troligen upprättad under danske kung Valdemar Sejrs regering 
1204–41 och som mycket kortfattat beskriver sjövägen från 
Utlängan i sydöstra Blekinge till Reval (nuvarande Tallinn) i 
Estland.  

LIA ”Little Ice Age”, lilla istiden, ca 1550–1850. 

MWP ”Medieval Warm Period”, värmeperioden under sen järnålder 
och tidig medeltid, ca 950–1100 e.Kr. 

NCT ”Niche Construction Theory” (Laland & O’Brien 2010). 

RA Riksarkivet, http://www.ra.se. 

RAÄ Riksantikvarieämbetet, http://www.raa.se. 

SSK Sveriges Sundhetskollegium. 

WST ”World-systems Theory” (Champion 1995, Kardulias & Hall 
2008). 
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Databaser och samlingsvolymer 

DF Diplomatarium Fennicum, http://extranet.narc.fi/DF/index.htm 

DMS Det historisk-topografiska uppslagsverket ”Det Medeltida 
Sverige”, Riksarkivet, https://riksarkivet.se/det-medeltida-sverige 

FMIS Det digitala fornminnesregistret (via ”Fornsök”), RAÄ, 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 

GEORG Riksarkivets databas med Sveriges äldsta geometriska kartor och 
jordeböcker, http://jordebok.ra.se/register/index.php 

HGSL Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, 
Expeditionen af Konversations-Lexikon 1859-1866. 

HRSH Handlingar rörande Skandinaviens historia, Kungl. Samfundet för 
utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. 

LM Lantmäteriet, historiska kartor, 
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-
information/Historiska-kartor/  

MFSR Meddelanden från Svenska Riks-archivet. Riksarkivet, Stockholm. 

SBL Svenskt biografiskt lexikon, 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx 

SDHK Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, 

 http://riksarkivet.se/sdhk eller http://sok.riksarkivet.se/sdhk 

TBV Tabellverket 1749–1859, 
http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk/Start 
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Vems kvarlämnade rekvisita är det egentligen vi studerar när vi undersöker de 
mossbelupna stenarna i de vindpinade skärgårdarnas virrvarr av kobbar och skär?

De svenska skärgårdarna förknippas ofta med en traditionsbunden allmogekultur 
som under många sekler levt på jakt och fiske. Men om man undersöker 
historiska källor och arkeologiska lämningar börjar istället mönster framträda 
som visar att skärgårdarna i själva verket utgjort ett samhälleligt, socialt och 
kulturellt dynamiskt mellanrum. Här finns spår  av möten som visar på historiens 
föränderlighet och på förekomsten av många olika identiteter. Skärgårdens 
sociokulturella dynamik förstärks vidare av dess karga, utsatta landskap och av 
dess läge i utmarken, i ett ingenmansland.

Oscar Törnqvist är arkeolog med specialintresse för människor och verksamheter 
i maritima miljöer. Han har genomgått sin forskarutbildning på Södertörns 
högskola och detta är hans doktorsavhandling.

Historiska studier, Arkeologi, Institutionen för historia och samtidsstudier, 
Södertörns högskola.

ISBN 978-91-88663-76-4 (tryck) / 978-91-88663-77-1 (digital)

Södertörn University | Library, SE-141 89 Huddinge | publications@sh.se




