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Prolog: En utblick från kustbandet 

Den här undersökningen utgår från ett svårtolkat arkeologiskt källmaterial; 
vaga och enkla byggnadsgrunder i de nordiska skärgårdarna, med fokus på 
Östersjökusten. Dessa byggnadsgrunder – tomtningar – har främst tolkats 
som rester av en mer eller mindre evig fiskarbondekultur, verksam på ett 
traditionsbundet sätt i skärgårdsrummet mellan ungefär vikingatiden och 
1800-talet inom husbehovsfiske samt avsalu på urbana marknader. 

Genom att utgå från tre grundpelare i den arkeohistoriska forskningen om 
kust och skärgård; de ekonomiska sega maritima näringarna, skärgårdsön 
som verksamhetsrum och de arkeologiska utskärslokalernas empiri, visas att 
bilderna av dessa är bristfälliga. Denna undersökning syftar till att teckna nya 
berättelser kring skärgårdens bosättare och besökare. 

Stor vikt läggs vid att vidga olika syn på identiteter och verksamheter i 
skärgårdarna mot en föränderlig samhällelig scen och präglad av lokala för-
hållanden och mänskliga relationer. Arbetet vilar därför på en omfattande 
mängd historisk litteratur, ofta primär eller transkriberad, ur medeltida och 
tidigmoderna urkunder. Analysen kan därför inte sägas vara komplett utan 
utgör istället startskottet för ny forskning som tar större hänsyn till detaljer 
och skillnader i tid och rum. 

Den omfattande textmassan och det ganska spretiga arkeologiska mate-
rialet är mångfacetterat och svårfångat. Som sådant inbjuder det till otaliga 
tolkningar och forskningsmässiga stickspår. Arbetet formar således ingen 
karta utan utgör snarare en genomsegling av en småbruten och förrädisk 
skärgård; en med krysspejling genomförd resa genom ett mångskiftande 
landskap präglat av skymd sikt och dimbankar. 

Eller en serie strandhugg vid en okänd kust, om man så vill. 
Om arbetets brist på djup i vissa frågor kan förläna det en aura av kåseri 

och rapsodi är det min förhoppning att dess bredd istället kan visa på bris-
ter i aktuell forskning och peka ut flera möjligheter att arbeta vidare med 
denna i allt väsentligt okända geografi.  

Ett huvudsakligt resultat av arbetet är att existerande forskning vilar på 
en outvecklad teoretisk syn på hur man kan arbeta med dessa skärgårds-
lokaler och på en bristfällig förankring både i textuella källor och arkeologiska 
kontext (t.ex. osteologi, laborativ arkeologi och arkeologiska landskap). Med 



 

12 

en utvecklad teoretisk ståndpunkt placerar arbetet således skärgårdarnas loka-
ler i flera och mer detaljerade sammanhang och delvis ny forskningsmässig 
tematik utvecklas som ett resultat av de många påvisade sammanhangen. 
Men det har inte rymts inom arbetets omfattning att även bedriva en ny fält-
arkeologi med dessa nyare förutsättningar och angreppssätt. 

Det hoppas jag att jag eller någon annan får möjlighet att göra i framtiden. 
Texten upplevs nog att stundtals gräva lite väl djupt i vad som kan upp-

levas som självklarheter. Enär den bitvis är en revisionistisk inlaga är det 
dock viktigt att inte lämna något åt sidan. Menar man att något bör omar-
betas och ibland att en hel idéstruktur, tankestil och begreppsvärld är miss-
visande måste man vara tydlig med hur och varför. Här blir tiraderna ett 
nödvändigt ont. Jag ber därför om ursäkt för dessa. 
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Syfte och förutsättningar 

Här belyses skärgårdarnas arkeologt genom forskningen av s.k. tomtningar, 
enkla hus- eller hyddliknande grunder ofta placerade på mellan- eller ytter-
skärgårdarnas mindre eller mellanstora öar. För att förstå hur skärgårdarna 
har använts tecknas en bred bild av skärgårdsnyttjande från vikingatid till 
nutid. Givet denna bild analyseras den arkeologiskt hävdvunna bilden av 
tomtningslokalerna som rester av ett säsongsmässigt bondefiske och det 
visas att den enkla modellen döljer ett mycket komplext nyttjade av rum-
met, över tid och mellan regioner. 

Med detta som grund skisseras en ansats till en ny arkeologi som bl.a. 
bygger på kritisk realism, mikroarkeologi, interdisciplinaritet och en känsla 
för sammanhang; tidsliga, rumsliga, mänskliga. 

Synen på öarna i skärgården vidgas först genom att diskutera öarna som 
ett mänskligt mellanrum, eller knutpunkt i utmarken, sedan genom att göra 
olika tematiska djupdykningar i verksamheter bedrivna i detta rum och 
genom detta visas hur arkeologiska rester kan användas för att börja tolka 
rummets disposition och nyttjande. 

Resultatet blir en ny syn på dessa lokaler, som – baserad på den kritiska 
realismen – pekat ut nya arkeologiska forskningsfronter med öarna och de-
ras nyttjande i centrum; den exploaterade utmarken, det föränderliga sam-
hället, den världsgeografiska scenen samt den ekologiska inramningen. En 
viktig slutsats blir även en ny teoretisk syn på arkeologiska lokaler och 
förutsättningarna för att bedriva arkeologi, där det centrala är att ifrågasätta 
arkeologiska typer, tidsepoker, kulturer osv. som empiriska eller analytiska 
kategorier. 

Den slutliga rekommendationen visar sig vara att, istället för att teckna 
kulturella och ekonomiska schabloner, nyttja det faktum att det finns både 
rik arkeologisk och historisk empiri från detta rum och utgå ifrån olika 
uttryck av mänsklighet (identitet, yrke, relationer osv.), på det att historiens 
brokighet – dess kausala agenter och samhälleliga vävar – kan uppenbaras 
för oss, snarare än akademiska destillat och förenklade schabloner. 

Arbetets fokus berör Södertörns och Sörmlands skärgårdar under vi-
kingatid och medeltid men beroende på ämnets bredd och sammanhang vävs 
trådar till angränsande lokaler in, även i modern tid, då ett syfte är att inte 
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bara bredda förståelsen för skärgårdslokalerna utan även för hur synen på dem 
kan ha uppkommit och vilken etnologiskt färgad blick som har ”fossiliserats” 
i den arkeologiska diskursen. När den antagna allmogefiskarens typlokus 
dekonstrueras och historiens stora variation och föränderlighet avtecknas, 
och med detta vissa av historiens olika aktörer, deras incitament och hand-
lingsförmåga, framstår arkeologins möjlighet och utmaning i ny dager. Det 
blir då inte bara en utmaning utan även en nödvändighet att forska vidare. 

Texten avser att mer specifikt bemöta och till viss del besvara följande 
frågor: 

 
• Stämmer bilden som råder inom aktuell arkeologisk forskning 

med ett traditionsbundet brukande under tusen år vid skärgår-
dens fiskelokaler, inom en ekologiskt avhängig longue durée med 
Braudels (1958) ord, eller kan vi läsa in olika brukargrupper och 
incitament (avsnitt II)? 

• Finns det fog för tolkningen att den arkeologiska lämningskatego-
rin ”tomtning” utgör en tolkningsmässigt meningsfull kategori, 
rester av säsongsmässigt utskärsfiske? Hur kan man som alternativ 
betrakta öarna med tomtningar för att samhällets komplexitet 
och olika verksamheter bättre ska kunna upptäckas och begrip-
liggöras (avsnitt III)? 

• Givet perspektivöppningen i avsnitt III, vilka typer av byggnader 
kan tomtningarna representera och vilka verksamheter skulle vi 
möjligtvis kunna tolka in i dessa lokaler om vi studerade dem i 
deras unika rumtid (avsnitt IV)? 

• Som slutsats från ovanstående punkter, vilka nya vägar för 
arkeologin kan man börja skönja med den maritima arkeolo-
giska empirin som utgångspunkt (avsnitt V)? Mer specifikt for-
mulerat: Hur kan man förstå dessa lokaler och vad de kan an-
vänds till för att belysa arkeologiskt mer övergripande frågor 
rörande de tider och de samhällen vari skärgårdslokalerna var i 
bruk; lokalt, regionalt och överregionalt? 

Utgångspunkten: Platser och handlingar i historiska processer 

Den fullständiga teoretiska och metodologiska bakgrunden och ansatsen 
finns beskriven i Röster från ingenmansland (Törnqvist 2019), som är en 
doktorsavhandling. I innevarande arbete anges endast kort hur ansatsens 
vetenskapsteoretiska kärna står att finna inom den kritiska realismen som 
den beskrivs av Danermark et al. (2002, 2003). Den kritiska realismen i denna 
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tappning förkastar både positivismens reduktionistiska slutledningssätt och 
den extrema postmoderna relativismen. Istället hålls verkligheten för faktisk 
och vår kunskap om den som möjlig även om kunskapen, då den alltid 
formas i en historisk kontext genom sociokulturell mediering, alltid bör 
kritiseras och utvecklas vidare. Kausala samband förkastas och istället 
fokuseras på olika mekanismer som får saker att hända och krafter som upp-
kommer när saker händer. Verklighetens väv ses som en produkt av många 
samverkande mekanismer och krafter och där historien skapas av aktörs-
grupper 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 sociokulturell rutinisering. 

Verkligheten och kunskapen ses vidare som stratifierade. I det verkligas 
domän finns all potential, allt ”som pågår”, alla förhållanden som är verkliga 
men kanske inte är realiserade vid en viss tid och plats. I det faktiskas do-
män uppträder under en tid och vid en plats det som faktiskt händer, utfal-
let av olika kombinationer av mekanismer och krafter. I den empiriska do-
mänen ser vi det som (arkeologiskt) kan iakttas och mätas, vilket alltså är en 
delmängd av det faktiska. 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 empiriska domänen är de verksamheter och förhållanden som 
arkeologer kan teckna mer eller mindre direkt utifrån det mätbara. Arkeo-
logiska 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 
kategori eller typ (t.ex. ”tomtning”), en delmängd av den empiriska domä-
nen, 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. Genom att studera 
aktörsgrupper, incitament och sociokulturell elaborering menar denna me-
todologi att strukturella och kollektiva mekanismer och krafter bör studeras 
med avseende på sociala förhållanden, t.ex. makt, genus osv. Härigenom 
kan historien förstås som ett uttryck för olika gruppers självförverkligande 
och kulturella elaborering. En för arkeologin viktig aspekt är att den kritiska 
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realismen ämnar att överbrygga tankar om kulturen som struktur (culture-
as-system) och som praktik (culture-as-practice). Via en rik kontextuali-
sering och ett fokus på aktörskap (agency) finns då en möjlighet att se kul-
turell dynamik och brist på sådan just utifrån det arkeologiska materialets 
diakrona och synkrona egenskaper. Det talas ibland om ett ”position-prac-
tice 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 transformation. Givet denna an-
sats står det klart att det även är motiverat att ifrågasätta enkla aktörs-
modeller i samband med forna verksamheter vid arkeologiska lokaler. 

Den kritiska realismen är en metateori som i sin tur vilar på att man 
undersöker mekanismer och ”emergenta krafter” med andra teorier, t.ex. 
lånade från postmodern teoribildning (”kritisk metodpluralism”, t.ex. Da-
nermark et al. 2003:107). Kravet är att dessa teorier bättre kan belysa och 
avtäcka olika förhållanden på ett relevant sätt. I linje med detta resulterar 
kommande tolkande avsnitt i en teori- och metodapparat inom vilken visas 
hur olika teoretiska angreppssätt kan användas tillsammans inom ett kri-
tiskt realistiskt tänkande för att dels bryta ner förenklade bilder av kulturer, 
aktörer och verksamheter, dels möjliggöra en synkretistisk metod som avser 
att bättre förstå aktörer, verksamheter, relationer och kulturella gestaltnin-
gar 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. 

Med utgångspunkt i den kritiska realismen blir det viktigt att se de arkeo-
logiska lokalerna som resultat av generativa mekanismer, vilka konstitueras 
av och konstituerar övergripande emergenta krafter; samhällskonjunkturer, 
kulturella praktiker osv. Genomgående i arbetet fokuseras följaktligen på 
kollektiva strategier och förändringar i aktörsnät, platsbruk, samhälle, kli-
mat och ekologi. Ett av huvudresultaten av arbetet är således diskussionen 
om arkeologins möjlighet att finna sådana sammanhang, mekanismer och 
krafter. 
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Tidigare forskning om tomtningar och tomtningslokaler 

Skärgårdens bebyggelselokaler, en forskningsöversikt 
Här tas forskningen kring enkla hydd- eller bodgrunder i skärgårdarna, s.k. 
tomtningar, framförallt bedriven av Peter Norman, som arkeologisk empi-
risk utgångspunkt. Nedan följer därför en genomgång av forskningen kring 
dessa lokaler. Eftersom forskningen kring tomtningar har varit utpräglat 
empirisk har även forskningsgenomgången nedan en utpräglat empirisk 
karaktär.  

Definitionen av en tomtning är enligt Riksantikvarieämbetet ”en lämning 
efter en i maritim miljö strandbunden byggnad, som utgörs av stenvallar 
(stenmurar), vilka omger en eller flera stenröjda, plana eller svagt skålformade 
ytor. Ställvis så kan även jordfasta block eller bergsavsatser utgöra tomt-
ningens begränsningar” (Norman 1995b:44). Denna definition har fått ligga 
till grund för en fornlämningstyp som i skrivande stund finns i runda tal i 
3 000 kända förekomster. 

Forskningen kring tomtningslokaler har länge bedrivits relativt isolerat i 
olika delar av landet, vilket har format något olika forskningstraditioner, 
där Norrlandskusten, Sörmlands skärgård, Kalmarsund, Blekinges skärgård 
och Västkusten kring Göta älvs mynning bildar de huvudsakligen studerade 
geografiska områdena. Tolkningsmässigt finns det dock egentligen två hu-
vudfåror; dels en historieskrivning kring främst medeltida och postmedel-
tida säsongsfiske, dels kring Norrlandskustens säljägare. Båda dessa tradi-
tioner lutar sig mot den mest uppenbara, historiskt lätt identifierade, tolk-
ningsfonden. På Västkusten har forskarna refererat mycket till framförallt 
det historiskt och etnologiskt dokumenterade sillfisket från relativt sen tid. 
Norrlandskustens forskning präglas istället av den komplicerade synen på 
kustens invånare och brukare, huruvida de har varit allmoge eller fjärr-
fiskare, samer eller kväner samt om de på annat sätt har skilt sig från eller 
stått i beroende till den svenska centralmakten. I Blekinge dominerar en syn 
formad av småskaligt kustfiske från sen tid, där etnologiska iakttagelser 
projiceras bak till medeltid eller tidigare. För Kalmarsunds och Sörmlands 
skärgårds räkning har framförallt medeltida jordeböcker och städernas 
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närvaro i egenskap av hem för fiskarborgare varit ett dominerade inslag i 
berättelserna om dessa platser. 

Övergripande arbeten och ett fält som öppnar sig 

En sammanfattande diskussion om tomtningar baserad på i huvudsak Riks-
antikvarieämbetes fornlämningsinventering gjordes 1978 av Claes Vare-
nius. I denna artikel som författades innan tomtningarna i Mellansverige 
var kända, går Varenius igenom tomtningsbeståndet runt landets kuster 
och problematiserar det geografiskt, kronologiskt och arkeologiskt. Han 
visar på stora skillnader i konstruktion och kontext och noterar att tomtnin-
gar verkar utgöra tillfällig eller säsongsmässig bosättning, och ofta kan 
kopplas till säl- och fågeljakt, efterspm kulturlager ofta saknas. Anläggnin-
garna förekommer rikligast i områden med många öar, följer landhöjningen 
dateringsmässigt och vissa lokaler kan föras tillbaka till 300- eller 400-talet 
e.Kr. Han noterar även att det är skillnad på lokaler i exponerade respektive 
i mer skyddade lägen och förutsätter, förutom säl- och fågeljakt (med ägg-
plockning), även en stor verksamhet inom fisket, särskilt det historiskt be-
lagda sillfisket, något han vill föra ner i förhistorisk tid. Varenius ser de av 
vädret exponerade tomtningarna som äldre och enklare till konstruktionen. 
Dessa tolkar han som någon form av tält (”typ A”). De yngre anläggnin-
garna, liggande lägre i terrängen i skyddade lägen, ofta i komplicerade for-
mationer, kan enligt Varenius ofta ha varit rektangulära och ha haft över-
byggnader av trä (”typ B”). Typ A ses dominera längs Norrlandskusten. 
Han gör även en koppling till mer komplicerade fornlämningsmiljöer i 
skärgårdarna som begravningsplatser och kapell (Varenius 1978). Trots att 
hans arbete utfördes utan några större undersökningar och dessutom utan 
några mer uttömmande textuella analyser ska vi i innevarande arbete se att 
hans generella iakttagelser om säl- och fågeljakt samt en tidigare, enklare 
hyddlokal och en senare, komplicerad, bodlokal fortfarande är relevanta. 
Men vi kommer även att se att det är en grov förenkling att projicera sill-
fisket ner i järnålder utan vidare empiriskt stöd. 

Det mest omfångsrika arbetet om Östersjöns tomtningar och fisket i an-
slutning till dessa som gjorts är Peter Normans avhandling ”Medeltida ut-
skärsfiske” från 1993 (Norman 1993a). Hela Östersjökusten behandlas i 
hans studie men särskild vikt läggs vid analyser av östra Smålands och 
Ölands kuster. I detta arbete går han igenom tomtningsbegreppet, före-
komst och samband med strandlinjeförskjutningar och en hel del empiriska 
iakttagelser från arkeologiska undersökningar. Han tecknar ytterskärgår-
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darnas nyttjande under medeltid mot bakgrund av dels skriftligt material 
kring fiske, skatt och lagstiftning, dels arkeologiskt material i form av fisk-
ben i agrara, urbana eller andra utpekade specifika miljöer. Han placerar 
sedan in olika tomtningslokaler i en landskapskontext och försöker se sam-
manhang mellan tomtningsmiljöer, ortnamn, andra fornlämningar, sjöfart, 
bebyggelse, administrativ indelning osv. Norman anser att tomtningar kan 
knytas till fiske, och företrädesvis till strömmingsfiske, och presenterar olika 
alternativ bakom tomtningarnas syfte, nämligen; enskilda hushålls självför-
sörjning, utbyte av fisk via marknad och som ett instrument för de högsta i 
samhället. Hans slutsats blir att alla dessa tre förklaringar är relevanta i olika 
grad på olika platser över tid och han tolkar framväxten av urbana centra 
vid omkring år 1000 e.Kr. som den viktigaste katalysatorn för etableringen 
av tomtningslokaler i Kalmarsund, med framväxten av en marknad som 
resultat. Han menar att samma process gick igen i Sörmlands skärgård 
under 1200-talet. De högre samhällsskiktens intresse för fisket blev tydligt 
på 1400-talet då kronan erbjöd fiskeprivilegier till vissa städer. Under 1500-
talet fick fisket ett uppsving i den allmänna konjunkturen och med fram-
växande handelsplatser. 

Det finns dock ett antal problem med denna förklaring, har det senare 
visat sig. En merpart av de daterade tomtningarna brukades under sen järn-
ålder och tidig medeltid, långt före en reell urbanisering och massmarknad. 
Det skriftliga materialet som Norman använder sig av är framförallt från 
eftermedeltida källor. Norman noterar att många tomtningslokaler är kom-
plexa med olika konstruktion och funktion, men dessa funktioner under-
söks inte. I en region utan fast kustbefolkning men med många tomtnings-
lokaler på öarna måste man fråga sig vilka det var som agerade på öarna och 
vad de gjorde där. Slutligen har det visat sig att t.ex. Norrlandskustens 
säljägarboplatser inte kan likställas med postmedeltida fiskeläger och över-
nattningsplatser i något avseende. De motiv bakom anläggande av tomt-
ningar som Norman presenterar är av ekonomisk art. Den stora frågan är 
förstås inte bara om och vad brukarna har fiskat, jagat eller samlat in, utan 
främst vilka de har varit och vems ärenden de har gått. Identitet, etnicitet, 
verksamhet, sociala förhållanden, organisation, motivation, nätverkande 
och resor är alla sammanlänkade aspekter som berör kustfolk och bör få 
stor plats i den arkeologiska analysen. Den ekonomiska kulturgeografin, 
stödd med anakronistiskt bruk av textuellt material och extrapolerat över 
stora landskapsavsnitt måste brytas ner och större vikt måste läggas vid 
agens och sammanhang. Senare tids arkeologi har bl.a. på osteologiska 
grunder även kunnat ifrågasätta både utsjöfiske under vikingatid och tidig 
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medeltid liksom en förment urbanisering och marknad kring år 1000 e.Kr. 
Dessa förhållanden behandlas utförligt i följande kapitel. 

Historiens variation och komplexitet har belysts av Lars Ersgård (2001), 
som jämför tre regioner längs Sveriges kuster (Västkusten, Öresund och 
Norrlandskusten) och visar på det dramatiska skifte som inträder under 
1500-talet när kuststäder och fiskelägen växer till. Ersgård ser att platskon-
tinuiteten ofta var påfallande även när det gäller organisation och funktion 
men att olika mellan regioner. Tomtningsbebyggelsen i Bohuslän kanske 
alltså ska kunna ses som ett uttryck för småskalighet och individualitet i 
motsats till Hansans fiskarbodstäder i de stora fiskelägren Skanör/Falsterbo. 
Den tidiga medeltidens människa menas av honom ha haft en annorlunda 
mentalitet, baserad på ett feodalt tankesätt, uttryckt i de stora permanenta 
fisklägena. Det postmedeltida fisket vid exempelvis Norrlands fiskeskär 
organiserades istället från er mer individuell mentalitet av den enskilde 
stadsfiskaren i de framväxande kuststäderna. Etablering och avveckling 
kunde gå snabbt och enkelt. En annan självbild, ”entreprenörskap” rådde 
enligt Ersgård hos de senare fiskarna. 

Ersgård hävdar dock själv att anledningen till bristen på förekomst av 
stora fiskeläger längs Norrlandskusten kanske har att göra med sociala för-
hållanden. Han nämner S:t Olofshamnarna, Drakön m.fl. som faktiskt var 
”feodala” knutpunkter under 1300- och 1400-talen, dock utan att ha det 
minsta gemensamt med Sydskandinaviens ”feodala” Skanör och Falsterbo. 
Att det saknas permanenta fiskarorter på många platser redan under 
medeltid menar han kan ha att göra med att fisket var en väl integrerad del 
av ”sjömanskapet”, som utgjorde en del av den sociala identiteten för bon-
debefolkningen i sydskandinaviska samhällen under medeltiden. Att bedri-
va fiske var sålunda endast mentalt möjligt att göra som bonde. Fisket anses 
även ha varit kollektivt och inte en enskild syssla. De bebodda fiskelägena 
från 1500-talet och framåt ses som möjliga först när befolkningen tappat 
”de mentala incitamenten till att fara till de stora marknads- och fiskeplat-
serna”; skärgårdarna koloniserades då, under 1500-talet, anser Ersgård. I 
jämförelse mellan Skanör/Falsterbo och Bohuskusten menar han i ett senare 
arbete (Ersgård 2002:145) att det rådit en medeltida ”kollektivitet” i Skånes 
stora fiskerier och de under 1500-talet uppblossande mer småskaliga fiske-
rierna i Bohuslän som kontrast gestaltar en ny ”individualistisk” mentalitet.  

Ersgård vill i dessa studier frångå en ensidig ekonomisk förklaring och 
istället koppla förändringen till en skillnad mellan medeltida och post-
medeltida mentalitet. Men är fiskeekonomins fluktuationer verkligen ut-
tryck för ett skifte i mentalitet? Jag anser just detta vara en mycket grövre 
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förenkling än en ekonomisk förklaring. Man kan inte lägga in en polaritet i 
världsbilden för de otaliga samhällssammanhang, brukargrupper, incitaments-
strukturer och händelsekomplex som formerades kring fiskeskären under 
loppet av tusen år längs Skandinaviens kuster. Är det inte istället olika aktörs-
gruppers anspråk på fiskevatten under olika samhälleliga sammanhang, 
centralmaktens behov av kontroll, privilegier och skatt, individuella aktö-
rers behov av utkomst eller strävan efter mervärde i olika samhälleliga kon-
junkturer som i sin tur ger upphov till olika möjligheter, yrken, identiteter 
och i slutänden mentaliteter? Mer relevant förefaller alltså ett reflexivt sys-
tem där maritima identiteter, sociala förhållanden och verksamheter hänger 
ihop. Skattläggning, distribution, marknad och teknologi står i förhållande 
till sociala beroenden och rörlighet, möjligheter att organisera arbetskraft 
samt kulturella incitament. Kollektivet ”väljer” inte hur samhället ska ges-
talta sig utan ”kulturen” är svaret på sin egen fråga; ett historiskt destillat. 

Kopplingen mellan konjunkturer och fiskeetableringar är faktisk tydlig, 
något som utvecklas nedan i avsnitt II. Hansan gick exempelvis under som 
maktfaktor just i skiftet mellan glansdagarna i Skanör/Falsterbo och fiske-
kommersen i Bohuslän. I Skåne hade Hansan privilegier och fisket organi-
serades utifrån en total kontroll av övermakten. I Bohuslän, situerat mellan 
tre nationer och med otaliga skottar, holländare och engelsmän, kunde det 
aldrig utvecklas en liknande kontrollapparat. Intressant är ändå Ersgårds 
referens till ”mentala revolutioner” och en övergång från feodalt till borger-
ligt, från kollektivt till individuellt. Denna omstöpning har ju bäring på 
långt fler områden än fiske, exempelvis i skiftet mellan den katolska medel-
tiden och den protestantiska nyare tiden. Men det arkeologiska materialet 
återspeglar ju i allt väsentligt sociala, ekonomiska, logistiska och fiskala om-
ständigheter, inte endast en polaritet i mentalitet. 

Slutligen ser Ersgård skillnader mellan Öst- och Västkusten, där den se-
nare har permanenta fiskelägen avskilt från resten av samhället, och menar 
att detta ”… innebär en högst fascinerande problematik…”. Men han visar 
även faran med att ha en enögd bild av rummet som ett fiskerum. Här har 
han förstås gjort en viktig iakttagelse som bl.a. ligger till grund för inne-
varande arbete. Det vore med detta möjligt att studera tomtningslokalerna 
utifrån inte bara denna öst–västliga skillnad och detta ”mentala skifte” utan 
även baserat på mindre rumsliga skillnader och sammanhang, att identifiera 
även vilka som var inbegripna i brukandet, kontrollerade det, fick del av 
produkterna osv. Kanske kan man istället för olika ”mentaliteter” våga skis-
sera olika socialhistorier som ligger till grund för olika arkeologiska lokaler? 
Detta är i alla fall en utgångspunkt för innevarande arbete. 
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Undersökningar gällande Västkustens tomtningar 

De första observationerna och undersökningarna av tomtningar skedde re-
dan under 1800-talets andra hälft på Västkusten. ”Stenringar” på Hvaler vid 
Oslofjorden finns omnämnda år 1868 och kort därefter omtalas liknande 
lämningar i Bohuslän. Den som först använde begreppet ”tomtning” i linje 
med definitionen ovan ska ha varit Ernst Hörman som på 1920-talet arbe-
tade utanför Lysekil (Norman 1993a:20). På Västkusten har ”stenkretsar” 
under lång tid också behandlats av Johan Petterson. Han förlitar sig i lika 
del på sen- eller postmedeltida dokument och etnologiska iakttagelser från 
främst 1800-talet. Resultatet blir att han tolkar platserna som tillfälliga vis-
ten för olika grupper av fiskare, från gårdarna närmast kusten och från 
strandsittare. Han menar att tomtningarna mestadels har utgjort enkla koj-
bottnar som sedan kompletterats med stolpar och tak i form av bl.a. åror 
och segelduk och utgjort baser för en långsiktig, flerfacetterad fiskenäring, 
inte främst kopplad till sillfiskeperioderna. Undantagsvis har stenkretsarna 
tagits i anspråk för åretruntboende och har då fått en kraftigare konstruk-
tion bl.a. med riktig uppvärmning. Han noterar att det i alla fall i Bohuslän 
inte föreligger vare sig en kronologisk varaktighet eller en övergång till 
nyare bosättningar i ”stenkretsområden”. Han menar även att det inte finns 
något rumsligt samband mellan dessa områden och senare tiders fiskelägen. 
Tomtningslokalerna är dessutom i det närmaste undantagslöst placerade i 
av vädret utsatta lägen, i motsats till fiskelägenas och strandsittarbosättnin-
garnas skyddade lokalisering (analogt med Varenius typ A och B ovan). 
Dessa är alltså avtryck från skilda samhälleliga uttryck (Pettersson 1995). 

I sin avhandling gör Petterson (1953) ett antal ganska viktiga obser-
vationer kring lokaler med ”stenkretsar”. Först och främst skiljer han på vad 
som förefaller vara temporära (irreguljära, rundade) tomtningsanläggningar 
ofta brukade av fjärran ifrån komna fiskare, och mer rektangulära tomt-
ningar som förefaller vara bodgrunder av olika slag. Dels ser han att den 
sociala situationen kring kusten var oerhört komplicerad med olika mark-
ägar, och brukare med varierande social status och olika verksamheter, där 
kustbruket kanske mer styrdes av seglation och landbaserade näringar, 
exempelvis skogsbruk, än olika konjunkturer inom fisket. Han skiljer även 
på kustnära fiske (”småfiske”) och havsbaserat fiske (”storfiske”) och menar 
att olika aktörer varit tongivande inom de olika grenarna; kustnära fiske 
bedrevs främst av fattigare kustbefolkning där kvinnor kunde ingå i arbets-
styrkan, medan havsbaserat fiske sköttes av mer utpräglade fiskarbönder, 
utländska handelsmän och adelsmän. Han visar även att de mer perma-
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nenta fiskeplatserna egentligen bör betraktas som handelsplatser eftersom 
det var handelsbodar snarare än övernattningskojor på dessa platser. 
Pettersson visar även att boskap och bete varit ett framträdande inslag på 
öarna, ofta drivet av säsongsfiskarna och handelsmännen själva. Strand-
sittarna och andra kustboende kunde i viss mån även idka odling. En stor 
del av fiskarna förefaller vara fattiga, även under den tidigaste doku-
menterade perioden under 1500-talet. Om medeltiden har Petterson inte 
mycket att berätta (Pettersson 1953). En intressant utvikning gör han in sin 
avhandling där han identifierar från 1500-talet arkivaliskt kända ”vilda 
läger”, temporära fiskeplatser organiserade av holländarna synbarligen för 
att undvika beskattning eller annan reglering av den lokala ordningsmakten 
(ibid:50f). Olof Hasslöf granskade Petterssons arbete och kunde dock påvisa 
ganska märkbara svagheter i arbetet i form av bristande kontextualisering; 
regional och temporal variation, kopplingen till den makroskopiska kul-
turgeografin och användandet av framförallt arkeologiskt och geografiskt 
material, dvs. kartor (Hasslöf 1953). Behovet av att teckna ett noggrannare 
sammanhang utifrån alla tillgängliga källor markerades tydligt. 

Under 1990-talet återaktualiserades forskningen om tomtningarna i 
samband med några mindre fältinsatser. Området kring Öckeröarna har 
undersökts av Magnus Stibéus. Resultaten från denna undersökning visade 
att både 14C och fynd pekade ut tiden mellan 1200- och 1400-talen som hu-
vudsaklig aktivitetsperiod. Tomtningarna befanns vara svåra att förstå kon-
struktionsmässigt. Vissa framstår närmast som syllstensgrunder. Fynden 
inkluderar engelska mynt, hästskosömmar och verktyg. Denna komplice-
rade bild tillsammans med Öckeröarnas lokalisering till skärningspunkten 
mellan tre länder under en komplicerad och i stora delar okänd medeltid 
mynnar ut i en intressant diskussion om ett mer mångsidigt nyttjande av 
detta rum, som marknadsplats eller inom sjöfartsnäringen där olika aktörer 
har mötts; fiskare, sjöfarare, pilgrimer, stormän, handelsmän osv. (Stibéus 
1997, 2005) 

År 2002 undersöktes en relativt recent tomtning på Galterö i Göteborgs 
södra skärgård. De fåtaliga historiska fynden inkluderade flinta som tenta-
tivt sätts i samband med att skära eller skrapa, förslagsvis sälskinn. Efter en 
kort genomgång av forskningsläget på Västkusten menar Staffan von Arbin 
att tomtningarna där är mer komplexa än man tidigare trott och att skär-
gårdsbruket nog har varierat över tid. Han nämner att områdets kolo-
nisering, fiskelägenas uppkomst samt hur och av vem skärgårdens resurser 
nyttjades, är intressanta frågor att ta ett större grepp om (Arbin 2003). 
Denna öppning mot en heterogenitet har sin motsvarighet när det gäller 
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själva tomtningarna hos Viktor Svedberg (2005) som menar att det vi van-
ligtvis kallar tomtningar inkluderar anläggningar som ursprungligen antin-
gen har varit bostäder, förråd eller någon slags produktionsanläggningar 
(gropar i klappersten), kanske jämförbara med Sydskandinaviens lerbott-
nar. Han föreslår en uppdelning mellan dessa tre typer, i tre kategorier, men 
vill ändå koppla alla dessa till fisket på Västkusten. 

Inom olika projekt där urbanisering studerats på Västkusten har det 
under medeltiden och framåt viktiga fisket studerats främst som en ekono-
misk resurs. Här har tomtningar ofta fått agera som fond bakom arkeolo-
giskt material i form av fiske påträffat i urbana kontext. Viktor Svedberg 
och Leif Jonsson (2006) sammanfattar denna forskningsgren och ger kate-
gorin tomtningar en bred översikt som betydelsebärare vid sambandet mel-
lan urbanisering och storskaligt fiske. Här påpekas fiskets internationella 
karaktär och dess uppsving dels i samband med urbanisering, dels i och 
med stor tillgång på salt, från 1200-talet och framåt. Det betonas även att 
skriftliga källor saknas innan 1500-talet men att det arkeologiska materialet 
är rikligt. Tomtningslokalerna ses som merendels medeltida och med gan-
ska stort invånarantal. De visar att brukarna är okända; borgare, bönder 
eller utlänningar, samt att förekomsten av lerbottenliknande anläggningar 
kan peka på en tidigmedeltida användning. Men om det är utlänningar som 
huserat på öarna är lämningarna snarare en rest av urbaniseringen i fram-
förallt Tyskland, Holland och England (Jonsson 2013:269), inte i Sverige 
eller Danmark. Trots detta ses lämningarna som viktiga vid diskussionen 
om den svenska urbaniseringen. Här visar författarna även att kronans 
policy t.ex. vid förbud mot allmogesjöfart och städernas privilegier formade 
fiskeriverksamheten. Många fiskare blev borgare, andra förblev kapitalsvaga 
småfiskare och industrin tog inte fart i samma grad som på andra ställen 
längs Nordeuropas kuster. Författarna visar tomtningslokalernas potential 
för att förstå försörjning och urbanisering i norra Europa och diskuterar 
lokalerna tillsammans med arkeologiskt material från fisket i urbana kon-
texter, men arbetar inte vidare med den mer komplicerade och socialt av-
görande frågeställningen kring etnicitet, mångkulturalitet och hybridise-
ringsprocesser på fiskeskären och i den interregionala fiskhandeln. Genom 
att betrakta dessa lokaler som enbart ”fiskeläger” ger de också en förenklad 
bild av den samhälleliga verksamheten i skärgårdshavet. 

Med genomgången ovan blir det tydligt att olika ekonomiska verksam-
heter förlagda till öar, exempelvis skeppsbyggeri, transport och handel, 
skulle behöva studeras mot bakgrund av en diskussion om olika aktörs-
grupper; samhällsklasser, etniska grupper, professioner osv, särskilt för tidig 
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medeltid då det skriftliga materialet är magert och det arkeologiska är rela-
tivt outforskat. Det finns konkreta belägg för denna mångfacetterade etni-
citet. På sin resa genom Öresund år 1364 skrev fransmannen Philippe de 
Mézière exempelvis att tyska och preussiska fiskare bodde på svenska kus-
ten ”i kojor” (Svedberg 2013:330) och ”skottarna gjorde ock sin flit vid Bo-
huslän; hvarest på Holmarne för ej lång tid tillbakars syntes, och kanske 
ännu finnas lemningar af deras fiske-hyttor” (Enander 1802:177 med refe-
rens till Trozelius 1756). Intressant blir då även diskussionen om exempel-
vis markägande, vattenregale och beskattning. 

Sammantaget kan man för Västkusten konstatera att forskningen visar 
på en samhällelig komplexitet och föränderlighet som dels påkallar möjlig-
heten att vi även för Östersjökusterna har haft komplicerade och varierande 
platsbruk, dels ställer frågan huruvida tomtningar från järnåldern kan 
införlivas i en historia om urbanitet, sillfiske och insaltning av fisk. 

Undersökningar i Blekinge 

I Blekinge skärgård utförde Carl Wibbling redan år 1892–93 undersök-
ningar av tomtningar och fann i dem bland annat kolbitar, djurben, flint-
skärvor och krukskärvor (Stenholm 1981). En sammanfattande diskussion 
om fiskeläger vid Blekingekusten är sedermera gjord av Ingemar Atterman. 
Genom inventeringsuppgifter och kartstudier tecknar han tomtningsloka-
lerna i ett sammanhang med fiske och fågeljakt. Han ser en medeltida och 
postmedeltida husbebyggelse av ganska stor och komplicerad typ med olika 
rumsindelning och identifierar även två typer av lokalisering: På flertalet 
öar finns lokaler på hårt exponerade lägen. Andra ligger undanskymda i bra 
hamnlägen, vilka ofta även har båtlänningar. Denna åtskillnad påminner 
mycket om Varenius typ A och B ovan, samt Petterssons enkla stenkretsar 
visavi bodlokaler. Atterman (1977) diskuterar även tillfälligt eller säsongs-
mässigt kustbruk under skilda tider och kulturer. 

Atterman har även undersökt tomtningar och båtlänningar på Pilka-
holmen utanför Ronneby. Lokalen kunde dateras till medeltid (1300–1500-
tal) och hyddorna uppvisade en stor mängd fynd där lämningar från fiske 
saknades men jakt kunde spåras t.ex. i form av skinnskrapor och böss-
detaljer. Säljakt framhölls som en trolig verksamhet. Huskonstruktionerna 
var svårbegripliga men han diskuterade stolpburna tak, ingångsdörr och 
tegelfragment, kanske rester av någon ugnskonstruktion. Han ville i läm-
ningarna föreslå en stengrundslagd hydda med halmtak. Platsen tolkades 
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som ett säsongsfiskeläge, troligtvis ägt av en frälsesläkt och inlemmat i gods-
ekonomin (Atterman 1980). 

Vid arkeologiska undersökningar på Inlängan i sydöstra Blekinge har 
fynd av keramik daterat vissa tomtningar till 1000-talet e.Kr. (Björkquist 
1990) eller t.o.m. Vendeltid (Persson 2015). Tomtningen RAÄ 55:1 i Tor-
hamns socken uppvisade ett tjockt kulturlager av boplatskaraktär och även 
fynd som kan associeras med bosättning och jakt; brända ben, keramik, 
spikar/nitar, en kniv och många flintavslag (ibid.). För denna lokal disku-
terar Björkquist områdets placering mellan danska och svenska intressen 
under vikingatid och tidig medeltid. Han positionerar platsen inom kro-
nans fiskeregale och som en del av Hansans intressesfär. Att ”det danska 
itinerariet” i Kung Valdemars jordebok (Westerdahl 1992a, 1995, Gallén 
1993, Cederlund 1997a, Breide 2006) berör Utlängan strax Söder om 
Inlängan och att det finns pålspärrar i sunden strax norr om Inlängan till-
mäts betydelse. Intressant är hans iakttagelse att tomtningslokalerna i denna 
del av Blekinges skärgård inte nyttjas enligt 1600-talets kartor. Någon tolk-
ning av denna plats som maritim knutpunkt under vikingatid och tidig 
medeltid görs dock inte. Poängen är istället positioneringen ”i centrum” 
mellan olika maktsfärer. Värt att kommentera är att Hansan inte existerade 
under 1000-talet och att kungens regalrätt över havet inte var implemen-
terad då. Snarare förefaller gränsplaceringen relevant. Så problematiken 
måste därmed undersökas ytterligare. 

I en uppsats från Lunds universitet (Eckerbom 1992) går författaren 
igenom Blekinges östra skärgårds tomtningslokaler. Här förtydligas Atter-
mans bild av dels komplicerade och varierade lämningar, dels två huvud-
typer där mindre grupper av enklare lämningar ligger exponerat medan 
mer ordnade, komplicerade tomtningsläger ligger i tydliga ”hamnlägen” 
(alltså ännu en analogi med Varenius typ A och B ovan). 

För Blekinges del kan man sammanfatta forskningen med att det före-
faller som om olika samhällssystem nyttjat rummet på olika sätt, från järn-
ålder till modern tid, och att sjöfart och jakt ofta styrts av centrala intressen. 
Här, liksom i övriga regioner, förefaller en enklare form av tomtning tyda 
på säl- och fågeljakt och mer komplicerade bodkomplex istället peka ut re-
gelrätta fiskelägen. 

Främlingar och fiskare i Kalmarsund och längs Smålandskusten 

Tomtningar i Kalmarsund undersöktes av Peter Norman (Norman 1993b) 
inom ramen för hans doktorsavhandling, omnämnd ovan. Redan tidigare 
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hade han dock bilden av säsongsbosättningar och övernattningsplatser, 
”primitiva fiskeläger”, i skärgården klar för sig (Norman 1980). I en senare 
artikel uppmärksammar han exempelvis lågt liggande gravar och medeltida 
myntfynd kring tomtningarna men fäster inte någon vidare uppmärksam-
het vid dessa fenomen (Norman 1991). Efter hans avhandling har endast 
begränsade artiklar och rapporter kommit ut angående området. En tomt-
ning som undersöktes redan 1985 rapporterades först 2009 (Norman & 
Petersson 2009) och visade sig tyda på återbruk, påbyggnad med eldstad, 
stolphål och en datering mellan Vendeltid och 1600–1700-tal. En läderpung 
med nio silvermynt påträffades också, liksom ben av bland annat fisk och 
tamdjur. 

I en artikel från 1995 angående Runnö i Kalmarsund skriver Norman att 
Runnöborna betalade förhållandevis mycket i skatt under medeltid och 
hade ett antal tomtningar på utsidan av sin ö. Här föreslår han att andra än 
Runnöborna ska ha nyttjat fiskelägret på deras ö. Men vilken var då rela-
tionen mellan dessa grupper? Vilka var fiskarna som skulle ha pendlat till en 
redan bebyggd ö? Norman anger också att det i området finns kuströsen 
och stensättningar från begravningar som har givit fynd från sen vikingatid 
och tidig medeltid, alltså samtida med tomtningarna. Norman gör själv 
denna koppling mellan gravar och tomtningar för öarna Furö och Torkö. 
Men vilka begrovs i dessa rösen? Det bör ha varit några slags främlingar. 
Under senmedeltiden hamnade ön under kunglig kontroll med hamnstad-
gar. Då menar han att främmande fiskare har slutat nyttja ön. Här ligger 
han tolkningsmässigt i linje med sin egen avhandling och diskuterar hus-
behovsfiske och avsalu, eventuellt vid fiskelägen som Köpingsvik på Öland 
(Norman 1995a). 

Roger Karlsson diskuterar i en artikel vilka det kan ha varit som huse-
rade i tomtningarna i Tjusts skärgård. Han poängterar att skärgårdarna var 
allmänningar långt in i medeltiden och att det kan ha förekommit enstö-
ringar, fribytare eller utskickade drängar från fastlandet här, men även 
främmande fiskare i form av tyskar, danskar och balter (Karlsson 1988). 
Mot det kan man hävda att mellanskärgårdarna där tomtningarna påträffas 
faktiskt ej var allmänningar utan skiftade under medeltiden. Christer Wes-
terdahls enda inlägg i frågan har varit att med utgångspunkt från fisket i 
Kalmarsund poängtera behovet av fisk vid avhållsamhet från kött under den 
katolska fastan (Westerdahl 1995:30, 1992a, 1992b:not 3). Ett problem är 
förstås att merparten av de undersökta tomtningarna, i synnerhet de som 
ligger i detta arbetes primära undersökningsområde, användes under för-
kristlig tid. 
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Om man jämför Kalmarsund och Smålandskusten med lokalerna på 
Västkusten framstår tomtningarna som både äldre och mindre. De ger även 
mer intryck av tillfälliga visten eftersom bebyggelse ofta saknas och inslag av 
exempelvis närliggande gravar är markant. I den mån enklare tomtningar i 
mindre grupper ska ses som möjliga jakthyddor förefaller alltså dessa kuster 
möjligtvis ha haft tillresta jägare snarare än läger för böndernas sillfiske. 

Vikingatida tomtningar i Sörmlands skärgård – fiske eller säljakt? 

Mellan 1998 och 2005 utförde arkeologer från Södertörns högskola ett antal 
mindre undersökningar av tomtningar i Sörmlands skärgård (Landin & 
Rönnby 2003, Landin et al. 2011). Syftet med undersökningarna var datering, 
funktionsbestämning av anläggningarna samt att bättre förstå människans 
resursutnyttjande av skärgården i äldre tider. I motsats till tidigare undersök-
ningar längs kusten söder om Sörmland (Norman 1993a) kunde faktiskt 
samtliga tomtningar dateras till vikingatid eller Vendeltid (se figur 1). Mer 
regelrätta fiskelägen kunde dateras till framförallt 1400-talet. Resultatet 
sporrade en diskussion om vad för verksamhet som bedrevs ute på skären 
under vikingatid och vem eller vilka som organiserade detta. En hänvisning 
till kulturgeografin i kustzonen med gravfält, pålspärrar osv. gjordes. Socialt 
diskuterades om det var stormän som organisatörer med gårdskarlar eller 
trälar som arbetskraft. Det empiriska materialet kunde inte påvisa någon 
association med fiske. De fåtaliga fynden bestod främst i olika ben av dome-
sticerade djur samt säl. En diskussion om skärgårdsjakt på säl fördes. 

I en serie kortare artiklar har Johan Rönnby diskuterat möjligheten med 
och relevansen av att studera människans relation med miljön i ett mikro- 
och makroperspektiv, där variation i platsbruk, samhälleliga strategier och 
olika brukarkollektiv länkas samman med utskär och framförallt storgårdar 
och centralbygder under järnålder och vikingatid. Utan att precisera någon 
specifik tolkning pekas ändå på behovet av att förstå sociala relationer och 
samhälleliga strategier i skärgårdsrummet (Rönnby 2001a, 2003a, 2003b, 
2006a, 2007). 

Peter Norman har fortsatt att för Sörmlands skärgård anpassa sin modell 
över det medeltida säsongsfisket som han presenterade för Kalmarsund 
(Norman 1993a). I flera arbeten (Norman 2006, 2008, 2009b, 2012) presen-
terar han tesen att den tidigare synen på medeltida fiskarbönder ska ut-
sträckas att gälla även för vikingatid. Storgårdarna hade sina egna fiske-
platser. Familjemedlemmar, fria husmän eller trälar skickades på sommaren 
till utskären för att fiska. Marknaden för dagligvaror växte fram under sen 
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vikingatid och arbetsförhållanden reglerades i kontrakt. Fisket kunde be-
drivas av vem som helst mot avgift eller del i fångsten. Själva fisket för-
ändrades emellertid inte. Man fiskade samma fisk med samma metoder år-
hundrade efter århundrade. Man nyttjade samma fiskeläge och bodde i 
samma typ av enkla bostäder. Strandförskjutningen gjorde att lägren flyt-
tades något och bostäderna blev något bekvämare. I stora drag förblev emel-
lertid den yttre strukturen i fisket detsamma även om samhället i övrigt 
genomgick omfattande förändringar. Denna typ av utskärsfiske upphörde 
enlifr Norman först vid båtmotorernas införande under 1900-talet. 

Figur 1. Dateringar av tomtingar och husgrunder på fiskelägen i Sörmlands skärgård. 
Skiftet synes ligga kring 1200 e.Kr. (Sammanställt av data från Landin & Rönnby 2003, 
Landin et al. 2011, Norman 2008) 

I det arkeologiska materialet finns dock tecken på att säljakt har varit en 
viktig binäring. Norman erkänner även möjligheten att i terrängen högt 
liggande tomtningar, ofta av mer rundad form, har varit säljaktplatser (Nor-
man 2004), även om han inte utvecklar någon modell av hur eller av vem de 
skulle ha brukats. Denna säljaktshypotes har sitt ursprung i Varenius (1978) 
uppdelning av tomtningarna i två typer: tidiga säljaktplatser och senare 
fiskelägen, som ovan nämnts. Säljaktshypotesen har drivits i två uppsatser 
av Ylva Wickberg (1999, 2000). Hon stödjer sig främst på forskningen kring 
Norrlandskustens tomtningar samt relativt sentida etnologisk forskning 
kring säljakt, och menar att de högt belägna, ofta större, oformligare och 
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mot vädret hårt exponerade tomtningarna har utgjort platser för säljakt 
och/eller fiske, knutet till någon gårdsekonomi under vikingatid och tidig 
medeltid.  

Gävleborgs län, ett gränsland mot Norrlands kustfolk 

År 1966 utförde Björn Ambrosiani en mindre undersökning av ett antal 
bebyggelselämningar på Hornslandsudde i Hälsingland. Frågeställningen 
rörde om dessa kunde vara ”lapska” kustboplatser från relativt sen tid. Inga 
daterande fynd kunde påträffas men anläggningarna liknade till fullo de 
som många gånger har dokumenterats längre norrut. (Ambrosiani 1971) 

År 1992 författade Peter Norman en artikel i Bottnisk kontakt i vilken 
han kommenterade Gävleborgs tomtningar i ett nationellt perspektiv (Nor-
man 1993b). I denna artikel menar han att tomtningar som kan associeras 
med säljakt bara står att finna utmed Norrlandskusten (ibid:79). Dessa mot-
svarar Varenius ”typ A”. Tomtningar av ”typ B” menar Norman är arkeo-
logiskt bekräftade som medeltida eller postmedeltida fiskelägen. Han anser 
även att en rimlig hypotes är att Hallands och Bohusläns tomtningar är 
lämningar efter fiskarkojor som användes under 1700- och 1800-talets stora 
sillfiskeperioder. Norman menar vidare att skillnader i tomtningarnas antal 
speglar skillnader i fiskets omfattning och fångstens storlek. Detta ska alltså 
kontrasteras mot Petterssons uppfattning att det inte är fiskekonjunkturer 
utan andra merkantila trender som har påverkat bebyggelsemönstret i 
skärgårdshaven i alla fall på Västkusten (Pettersson 1953). För Gävleborgs 
del menar man allmänt att tomtningarna vanligvis kan dateras till medeltid 
och 1500-talet. Trots denna bild påpekar Norman att det på Hornslands-
udde förekommer en stor koncentration med nära 60 tomtningar i högt 
läge, alltså ”typ A”, eller sälfångstlokaler från järnålder eller tidig medeltid. 

Hornslandsudde undersöktes vidare år 2005. Frågeställningen rörde 
tomtningsbrukarnas kulturella tillhörighet, om de var samer, ”nordliga jä-
gare” inom någon ”kustkultur” osv. En stor mängd tomtningar och andra 
anläggningar undersöktes. Materialet gav bl.a. förvaringsgropar, förmodade 
fågelnätsfundament, klassiska ”säljägartomtningar” av nordlig typ liksom 
enklare stenrader mot berg (möjligtvis fundament till kojor, ”lean-to shel-
ters”) av mer sydlig typ. Dateringsmässigt uppvisar denna lokal en intres-
sant bild om 14C-analyserna summeras. Fyra perioder med mellanliggande 
tomrum gör sig gällande; äldre romersk järnålder, folkvandringstid, vikin-
gatid samt tiden närmast efter reformationen. Brukarna tolkas som ”proto-
samer”. Tomtningarnas konstruktion verkar överensstämma med kåtatom-



I. UNDER DEN BLÅ HORISONTEN 

33 

ter från historisk tid och förhistoriska stalotomter i fjällområdet. Män-
niskorna i tomtningarna på Hornslandsudde ses som säsongsfiskare och jä-
gare som eventuellt kan associeras med förekomsten av husgrunder av kåta-
typ i inlandet i Hornslandsuddets omnejd, alltså en från den ”skandina-
viska” bosättningstypen (norrönt agrar) skild etnicitet eller kulturtillhörig-
het under yngre järnålder in till modern tid (Wennstedt Edvinger & Broad-
bent 2008). Arkeometallurgisk analys av material från denna lokal har visat 
att det har förekommit järnbearbetning, smide, i vissa tomtningar (Anders-
son 2007a). 

Norrlandskusten – säljakt vid packisens rand 

Under slutet av 1800-talet observerades stenringar eller stensättningar bl.a. 
längs Kvarkens kust, både på fiska och svenska sidan. Sonderingar och gräv-
ningar kunde konstatera att det rörde sig om ”grunder till jakt- och fiske-
hyddor” (Huggert 2008). År 1942 skrev Gustav Hallström om norrländska 
tomtningar. Han beskrev dem som fyrsidiga bostadslämningar belägna i 
klapperstensfält nära havet (Hallström 1942). Sedan 1980-talet har tomtnin-
garna längs Norrlandskusten undersökts främst av Noel Broadbent. Genom 
att integrera arkeologi med historisk, etnologisk och lingvistisk forskning 
främst kring säljakt i Bottenviken belyser Broadbent en hushållsbaserad 
säljägarkultur från romersk järnålder fram till mitten av 1200-talet (Broad-
bent 1987, 1988, 1989). Dateringarna ligger huvudsakligen inom intervallet 
750–1250 e.Kr. men det finns även några anläggningar från romersk järn-
ålder. Ett tvärt skifte kan ses efter 1250 med framväxten av kustfiskarsam-
hällen baserade på sillfiske, etablerandet av kapell och uppförandet av 
labyrinter. 

Ann-Christin Nilsson sammanfattar denna bild och diskuterar tomt-
ningslokalernas etniska sammanhang. Hon kan dock inte avgöra om befolk-
ningen kan betraktas som samer, österbottningar på tillfälligt besök, om de 
var bönder från mellersta Norrland eller om de utgjorde en lokal kust-
befolkning av norrönt ursprung. Hon nämner även att ”sydnorrlänningar” 
ägde kuststugor vid övre Norrlands fisken under medeltid (Nilsson 1989). 

Inge Lindström och Lena Olofsson försöker se den historiska säljakten 
som modell för hur jakten gick till även tidigare, och där den senare fäl-
båtsbaserade vårvinterjakten vid iskanten skulle ha föregåtts av en vid fis-
karkojor stationerad säljakt, belagd på 1500-talet, där kojornas exponerade 
läge skulle underlätta uppsikt över havet och iskanten. Till skillnad från 
Broadbent vill de inte koppla tomtningslokaler till några fastlandslokaler i 
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ett säsongsmässigt nyttjande utan vill hellre se ett mer mobilt nyttjande 
längs kusten och iskanterna (Lindström & Olofsson 1991). Dessa båda fors-
kare stärker två år senare bilden av de två typerna av tomtningslokaler som 
gång efter annan har påvisats i Norrland; en tidig fas med hyddliknande 
lokaler och en senmedeltida eller postmedeltida fas med husgrundsliknande 
lokaler i fiskelägeskontext. De ställer även frågan varför den tidiga statio-
nerade säljakten övergick till en mobil säljakt med fälbåten längs kusten. 
Deras förslag är att järnålderstomtningarna etablerades av österbottningar 
för kommersiell säljakt riktad åt Novgorod. I samband med de baltiska 
korstågen och Hansans segertåg kollapsar handeln med Novgorod och säl-
jakten minskar. Den svenska kronan underlättade sedan kolonisationen av 
Norrlandskusten efter freden vid Nöteborg varvid marken blev ianspråk-
tagen av nya grupper med en ny fiskenäring. Detta skulle även ha bidragit 
till att avhysa österbottningarna eller gjort dem mobila jägare. Den senare 
fasen med husgrundslika tomtningar i fiskelägen ser författarna som ett 
resultat av den katolska fastan och ett ökat behov av fisk (Lindström & 
Olofsson 1993). 

I Lilian Rathjes avhandling från 2001 beskrivs det samhälle som existe-
rade längs den västerbottniska kusten under sen järnålder till tidig medeltid. 
Med hjälp av arkeologiska, etnologiska och historiska källor framställs en 
modell för hur livet kan ha varit organiserat. Den bild som presenteras visar 
ett samhälle som varit beroende av en sammansatt ekonomi, där boskaps-
skötsel och sälfångst varit två av de huvudsakliga näringarna. Dessa närin-
gar ses som strikt uppdelade mellan könen. I avhandlingen argumenteras 
för att det i området, åtminstone från vikingatid till 1300-talet, fanns en 
bofast befolkning som socialt, politiskt och ekonomiskt på många sätt skilde 
sig från den samtida befolkningen i Mellannorrland. Denna skillnad kan ses 
i det skilda fornlämningsbeståndet, likväl som i det skilda ortnamnsför-
rådet. Det hierarkiska samhälle som antyds i Mellannorrland, och som har 
anknytningar till asatron, saknas i det västerbottniska kustområdet. De ega-
litära föreställningarna som möter oss bland annat i folktron i området är 
dock vanliga i hela det område som utgörs av det svenska fäbodsystemet 
(Rathje 2001). Frågan är var Rathjes befolkning bodde, eftersom tomtnin-
garna har tunna eller inga kulturlager och övriga bosättningar i kusten till 
stora delar saknas eller i varje fall är okända. 

Den modell av fastlandslokaler som Lindström och Olofsson tar spjärn 
mot behandlas åter av Broadbent (2000). Han tänker sig ett bebyggelse-
system med en kustbefolkning som har delat upp kusten i 10–15 kilometer  
breda zoner, inom vilka de har nyttjat skärgårdarna. Denna modell baseras 
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på historiska förhållanden som även kan visas ha påverkat giftasmönster. 
Det fanns enligt dessa mönster en ”kustkultur” som inte interagerade särskilt 
mycket med bondebefolkningen och som hade sina gårdar ett par mil från 
kusten. Tomtningsgrupperna skulle då motsvara ett jaktlag eller by i det nära 
inlandet. Om denna modell är relevant för järnåldern kan dock diskuteras, 
och det har framförts kritik mot denna (Liedgren & Ramqvist 2012). Speciellt 
problematisk blir en sådan långlivad anakronistisk modell då Broadbent själv 
visar att det redan skisserade skiftet efter 1250-talet går att påvisa inte bara i 
tomtningarnas övergång från högt belägna stallo-liknande platser för säljakt 
till skyddade fiskelägen, utan dessutom med introduktionen av helt nya 
fornlämningstyper; ryssugnar, kompassoror, labyrinter m.m. (jfr Storli 
1994). På land är denna brytningstid synlig i uppförandet av bl.a. kyrkstä-
der. En förändring i bosättningsmönster för kustborna i detta skifte är alltså 
inte någon långsökt idé. Oklara är dock orsakssammanhangen. 

Trots en ganska rigid nyttjandemodell av kustresurser ser Broadbent en 
stor variation och komplexitet inom de samhällen som nyttjade tomtnin-
garna; samiska, kvänska, finska, cirkumpolära och med andra rötter och 
färger. I en artikel i Arctic anthropology (Broadbent 2009) föreslår han att 
tomtningslokalerna har varit periodvis nyttjade för mycket specialiserade 
maritima näringar, i ett cykliskt mönster med pendling till jaktmarker vid 
inlandslokaler. I samband med de händelser som Lindström och Olofsson 
anger ovan, vilket Broadbent ganska drastiskt daterar till 1279 e.Kr., upphör 
slutligen den proto-samiska kustpendlingen och kustzonen koloniseras och 
brukas av andra grupper. Detta mönster ser han ske under en utdragen 
period genom hela Östersjön, och kan ses som en chockvåg som börjar vid 
900-talet e.Kr. Det unika i denna analys är att han menar att platserna har 
nyttjats i samklang med den ekologiska basen, där man valt inlands- eller 
kustlokal efter optimal avkastning, vilket resulterade i en ”punkterad seden-
tism” som varade i storleksordningen under en generation. Det framgår 
dock inte varifrån denna teori kommer och det förefaller mindre fruktbart 
att se dessa gruppers specialisering som ett isolat. Handel med t.ex. skinn, 
benprodukter, fett och olja bör ha varit en kontextuellt betingad faktor 
bakom valet av specialisering, snarare än en optimal ekologisk nisch. 

År 2010 sammanfattade Broadbent sin forskning i en omfångsrik mono-
grafi; Lapps and Labyrinths. Saami Prehistory, Colonization and Cultural 
Resilience (Broadbent & Storå 2010). I denna volym presenterar han olika 
rekonstruktionsförsök av olika hyddtyper samt visar på komplexiteten hos 
de boplatser som tomtningslokalerna har utgjort, med kreatursskjul, för-
varingsutrymmen, järnbearbetning m.m. Han lägger även fram fler argu-
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ment för den samiska kopplingen i egenskap av en björngrav samt ett antal 
cirkelformade offerplatser, en fornlämningstyp som i kustmiljö har upp-
märksammats även av andra (Wennstedt 1989). Broadbent presenterar 
även en tydlig kronologisk modell över samhällsförändringar i Norrlands 
kustband som pekar ut perioden 1200–1300 som ett skifte i vilket proto-
samerna överger kusten och assimilerar en mer ”centralsvensk” kultur. 
Perioden närmast efter denna uppfattas som en tid då den samiska identitet 
vi ser idag skapas; de nomadiserande renjägarna övergår i renskötande 
nomader. Dessa kristnas och inordnas i olika kyrkbyar. Denna bild av för-
ändring av livsomständigheter och kultur för nordkalottens kustsamer och 
renjägare delas även i stort av den senaste forskningen inom den norska 
arkeologin, t.ex. Odner (2001). 

I Ångermanland har man bekräftat bilden av att tomtningarna kan 
betecknas som säljägarlokaler från Vendeltid, vikingatid och medeltid 
(Johansson & Grundberg 2011b). De flesta forskare anser alltså att de 
nordliga tomtningarna är kopplade till sälfångsten, men man är inte ense 
om deras brukargrupper. Det finns dels tankar om det är från Österbotten 
kommande säljägare (Lindström & Olofsson 1993), en bofast västerbottnisk 
befolkning (Rathje 2001) eller en mer ”kustsamisk” befolkning, nu senast 
efter kritik (Liedgren & Ramqvist 2012) förklarad och förtydligad som 
protosamisk, inom en kustsamisk etnogenes (Broadbent 2013). Frågan är 
dock mer komplicerad än så eftersom vi inte har att göra med ”ett Norr-
land” eller ”en kust” (Ramqvist 2007). Fossum anser att det verkar troligt är 
att det i kustlandet under yngre järnålder och tidig medeltid har funnits två 
olika grupper som nyttjade området på olika sätt, samtidigt (Fossum 
2006:52). Men det senare förklarar egentligen inte det ganska homogena in-
trycket av likartade stallo-liknande lokaler som påminner om boplatser 
inom en siida-organisation, längs hela Bottenvikens och Bottenhavets kus-
ter. Vissa arkeologer hävdar ändå att man snarare ska se kustbygden i norr-
land i ljuset av en förlängning av Mellansverige under vikingatid, snarare än 
något ”protosamiskt” (Liedgren & Ramqvist 2012). En sådan teori har dock 
svårt att förklara likheten mellan de norrländska tomtningslokalerna och de 
konstaterade norska samiska lokalerna eller pomorernas lokaler på Kola-
halvön (Odner 2001). Norrländska tomtningskomplex är mycket annor-
lunda de mellansvenska lokaler som de delar namn med. 

Mats Mogren (2000) har även diskuterat tomtningar och andra läm-
ningar i Hälsinglands skärgård ”från andra hållet” om man jämför med den 
tidigare forskningen. Utgångspunkten är den medeltida kolonisationen, 
urbaniseringen och den svenska kronans och främmande norrlandsfarares 
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intressen av denna kustzon, tydligt synlig med början under 1320-talet 
(Klackenberg 1992:133, 147, 155). Mogren ser en med både Broadbent, 
Lindström och Olofsson ganska analog utveckling med en vikingatida säl-
jaktperiod som under medeltiden övergår till en fas då skärgården dras in i 
den medeltida kungamaktens resursutnyttjande (Mogren 2000:200–217). 
Detta skifte har även Leif Grundberg uppmärksammat för Norrlands del 
och diskuterar även kyrkans inblandning under 1300- och 1400-talen i upp-
komsten av de nya fiskelägena och övergivandet av de gamla säljägar-
platserna (Grundberg 2006). 

Tidigare forskning, sammanfattning och slutsats 
Trots ofta geografiskt särpräglad forskning kring tomtningslokaler längs 
Sveriges kuster har man fokuserat på en ekonomisk kulturgeografi med 
fiske eller säljakt i fokus. För både Västkusten och Östersjön är den me-
deltida urbaniseringen och den katolska fastan central, i det första fallet mot 
en dunkel och summariskt kommenterad komplexitet med utländska fiska-
re på fiskeskären, i det senare fallet det småskaliga skärgårdsfisket i kontrast 
till de hanseatiska fiskebodstäderna i Skåne och på Öland. En godskontext 
under vikingatid tycks även enligt Norman skönjas innan fisket blev fritt 
under medeltiden. Aktörerna på skären ska ha varit fiskarbönder och av-
sikten ska främst ha varit att producera fisk för avsalu. Fisket har grovt sett 
gått från vikingatida godsfiske till fritt skärbondefiske och efterföljande 
urbanisering och privilegier under senmedeltid, men med samma syften, 
metoder och sociala samt logistiska organisation. 

Längs Norrlandskusten märks en helt annan problematik kring samisk, 
finsk och nordisk identitet på säljägarlokalerna från sen järnålder och det 
iakttagna skiftet under sent 1200-tal. Både i Blekinge, Sörmland och längs 
Norrlandskusten förefaller högt liggande, enkla, exponerade och hydd-
bottenliknande tomtningar från vikingatid och tidig medeltid avlösas av 
mer fiskelägesliknande tomtningar under framförallt senmedeltid. I Kal-
marsund är kronologin avvikande och har en tonvikt vid högmedeltid, 
något som förstås kan ha en samhällelig förklaring men som i forskningen 
inte fångas upp som sådan, annat än med en schablonmässig koppling till 
urbaniseringen och staden Kalmar. 

Fynd och anläggningskontext i tomtningarna saknar påfallande ofta någon 
association med fiske. I alla områden förekommer komplicerade byggnads-
komplex med oklar funktion som är svår att rekonstruera. Fynden tyder mer 
på handel och jakt (mynt, flinta, importkeramik, sälben) än fiske. Många an-
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läggningar kan misstänkas ha att göra med lagring eller bearbetning av mari-
tima produkter. Båtlänningar, gistgårdar och mer fiskelägesliknande sam-
manhang och anläggningar dyker framförallt upp under senmedeltid, då de 
”primitiva” tomtningarna överges till förmån för regelrätta fiskelägen, dvs. 
när Varenius ursprungliga tomtning av ”typ A” ersatts av ”typ B”.  

Något som inga forskare tar upp är den längs kusten gående trafiken 
med transitokaraktärer kända från alla skriftliga perioder, t.ex. birkarlar, 
finnar, estländare eller ålänningar, vilka namnges i stort antal i fogdarnas 
skattelängder under medeltiden (Hedenstierna 2000:180). Detta är bara ett 
tecken på att aktören eller brukaren vid ”fiskeskären” inte är problemati-
serad i tillräcklig grad. Man måste även fråga sig om den schablonmässiga 
uppdelningen i högt liggande, rundade eller irreguljära tomtningar auto-
matiskt ska kopplas till säljakt och de lägre, i skydd liggande bodliknande 
lämningarna generellt kan kopplas till fisket. Det finns inget empirisk (vare 
sig textuellt eller arkeologiskt) som tydligt pekar ut en sådan endimensionell 
uppdelning. Kopplingen till urbanisering och en marknad för fisk är även 
problematisk eftersom lämningarna spänner över mer än tusen år. 

Aktuellt forskningsläge för Sörmlandskusten 
I flera arbeten mejslar Norman (framförallt 2009b) fram två modeller för 
skärgårdarna och tomtningslokalerna. I detalj ser den första modellen ut 
som följer: 

 
1. Under vikingatiden var de permanenta bosättningarna koncentrerade 

till de bördiga områdena på fastlandet och de stora öarna i den inre 
skärgården. 

2. De mindre bördiga öarna utanför fastlandet användes som betesmark 
under sommaren. Denna del av skärgården koloniserades av bönder, 
med början vid århundradena efter 1000-talet. 

3. Den yttre skärgården har aldrig varit bebodd. Genom historien har 
den yttersta skärgården använts för säsongsfiske och jakt. 

Enligt den andra modellen var de människor som använt naturresurserna 
hypotetiskt av olika slag och tillhörde olika samhällsområden: 

 
1. En lokal sfär, bestående av bönder som bodde i skärgården och använ-

de skärgården för odling, bete och fiske. 
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2. En regional och urban sfär, bestående av a) de myndigheter (adeln, 
kronan och kyrkan) som beskattade bönderna och b) bönder och bor-
gare från utanför skärgården som fiskade i yttre skärgården under 
fiskesäsongen. 

3. En interregional sfär bestående av sjöfarten som korsade skärgården, 
som varken steg på eller hade sin destination där. 

Denna modell fångar Sven Lilja (2012b:152) upp i sin projektepilog an-
gående förmoderna kustmiljöer inom vilket Peter Norman studerat Sörm-
lands kustmiljö och tomtningar. I sin senare forskargärning när det hade 
uppdagats att tomtningarna till viss del härrörde från vikingatiden utveck-
lade Norman sitt synsätt även för denna period, vilket i korthet innebar 
följande modell (Norman 2012:41f): 

 
1. De äldsta utskärsfiskelägena i den södermanländska utskärgården upp-

stod inom ramen för en storgårdsekonomi liknande den som Johan 
Berg beskrivit för östra Mellansverige och som Odner och Iversen har 
beskrivit som en modell for det norska samhället under yngre järn-
ålder. Till en gård belägen i någon av järnåldersbygderna i det inre av 
Sörmlands kustland hörde rättigheter att nyttja utmarken, bland annat 
för bete, fodertäkt och fiske. Det är möjligt att utmarken först var till-
gänglig för var och en men att nyttjanderätten senast under loppet av 
yngre järnålder kom att regleras mer och mer. Vad beträffar utskärs-
fisket finns det tecken som tyder på att det redan tidigt fanns en viss 
konkurrens om fiskeplatserna. 

2. Till en början bedrevs all verksamhet utifrån en geografisk punkt, 
gården. Under sommarhalvåret skickades folk till innerskärgården för 
fädrift och till ytterskärgården på fiske. Det kunde vara familjemed-
lemmar, fria husmän eller trälar. Så småningom, under loppet av tidig 
medeltid, blev platsen för det extensivt bedrivna jordbruket fast och 
brukaren blev arrendebonde. Utskärsfiskeläget fick emellertid ingen 
bofast befolkning under loppet av medeltiden. 

3. Med början i sen vikingatid etablerades en marknad för dagligvaror. 
Detta sammanföll i tiden ungefär med att förhållandet mellan gods-
ägare och brukare övergick från att grundas på personliga relationer 
till att bygga på kontrakt. Upplösningen av de starka personliga band 
som funnits mellan jordägare och gårdsfolk kan mycket väl ha påver-
kat den sociala strukturen på fiskeläget. Det kan ha varit under den här 
tiden som det började bli möjligt att bedriva fiske för andra än enbart 
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gårdsfolket som tillhörde fiskelägets ägare. Mot en avgift eller del i 
fångsten kunde i princip vem som helst fiska på de fiskeplatser som 
tillhörde ett bestämt fiskeläge. Det kunde vara fria bönder eller borgare 
från städerna. Den fångade fisken såldes på marknaden. 

4. Själva fisket förändrades emellertid inte. Man fångade samma typ av 
fisk med samma metoder under samma tider på året, århundrade efter 
århundrade. Man utnyttjade samma fiskeläge och bodde i samma typ 
av enkla bostäder. Strandförskjutningen innebar emellertid att man 
tvingades till att flytta fiskeläget om hamnviken grundade upp och 
med tiden blev bostäderna något bekvämare. I stora drag förblev emel-
lertid den yttre strukturen i fisket densamma även om samhället i 
övrigt genomgick omfattande förändringar. Denna typ av utskärsfiske 
upphörde först vid båtmotorernas införande och det moderna fiskets 
uppkomst under 1900-talet. Fiskelägena förlorade sin funktion i hus-
hållningen och blev under 1900-talets andra hälft pittoreska rekrea-
tionsplatser för stressade stadsbor. 

Dessa modeller och förklaringar utgör en viktig utgångspunkt för före-
liggande arbete. 
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Långa duréer och naturkonjunkturer 

Med utgångspunkt från de maritima näringarnas beroende av ekologi och 
samhälleligt nyttjande av ekologiska resurser – och vår oförmåga att urskilja 
orsakssammanhang i beroenden mellan ekologi, kultur, ekonomi och sam-
hällsförändring – propageras nedan för att teckna en mer rik historia av 
utveckling av nyttjandet av maritima resurser. En kort exposé över fiskets 
och skärgårdsjaktens historia ges därför nedan, och tydligt urskiljbara kon-
junkturer tecknas både för maritima näringar och maritima agenter och det 
påtalas att man behöver studera platser och händelser i olika aktörsnätverk 
för att bättre förstå meningen med bruket av maritima resurser under histo-
riens gång. 

Formar klimat och miljö en traditionsbunden maritim kultur? 
Som tidigare nämnts har det allmänt antagits ha funnits en lång tradition av 
oavbrutet fiskande med traditionella metoder för liknande syften i skär-
gårdsrummet från vikingatid in i modern tid (t.ex. Norman 2012), en sam-
hällelig lång trend eller longue durée med Braudels (1958) ord. Bärande i 
denna tanke har varit skärgårdens ”maritima durée”, vilken utgörs av en 
oförändrad miljö och näringsmöjligheter. Som kontrast har Broadbent in-
fört en teori om ”punkterad sedentism”, där nyttjandet av skärgården har 
skett i olika faser eller rytmer baserat på ekologisk bärkraft, med yttersta 
förklaring i klimat och makroekologi (Broadbent 2009). 

Studerar vi arkeologiska och historiska källor ser vi dock varken en lång 
durée eller periodvisa faser utan dramatiska fluktuationer i skärgårdsbruk 
(kvantifiering i figur 1 och 27) och med stora regionala variationer (för se-
nare perioder se t.ex. Thornström 1978, Rosén 1987). Vid en närmare be-
traktelse av den historiska litteraturen kan vi även spåra samhälleliga kon-
junkturer som främst har haft sociala och kulturella orsaker. Kan vi då på 
något sätt försöka koppla ihop en aktörsdriven arkeologi där de rytmer och 
mönster vi iakttar delvis kan ses bero av naturliga förhållanden utan att 
dessa för den skull tillåts att på ett deterministiskt sätt diktera villkoren, dvs. 
kan vi ringa in en mänsklig kultur delvis bestämd av ekologin? Då är förstås 
relationen mellan samhällsförändring och ekologisk förändring central. 



STRANDHUGG 
 

44 

Det har gjorts försök att se stora samhällsförändringar bakom drama-
tiska naturliga förändringar genom vulkanutbrott, missväxt och fimbulvin-
ter (Löwenborg 2012, Gräslund 2007). Även korta katastrofer kan få långt-
gående konsekvenser och resultera i förändrade samhälleliga förhållanden 
baserat på sociala konflikter, andra ekologiska regimer osv. (Torrence & 
Grattan 2002). Kan man då formulera generella teorier kring detta? Ett 
intressant spörsmål är uppkomsten av arkaiska stater, som både har satts i 
samband med ett överflöd av resurser, då statsbildningen möjliggjordes, 
och en brist på resurser, då konflikter och behov av kontroll stramade upp 
samhället och introducerade administration och militära funktioner (jfr 
motsatta meningar i t.ex. Day et al. 2007 och Brooks 2006). Denna schism 
visar med all tydlighet att det inte finns några uppenbara generella samband 
mellan samhällelig förändring och förändring av naturmiljön eller variatio-
ner i naturresurser. 

Wilkson (2012) har visat att det föreligger stora problem med att koppla 
samhälleliga förändringar till klimatologiska dito. Till del beror det på att 
klimatdata är svåra att tolka på en samhälleligt relevant tids- eller rums-
skala. Syns ett missväxtår i sedimenten, isarna eller pollendiagrammen? Kli-
matet kan spåras med många olika indikatorer som alla varierar kraftigt 
baserat inte bara på en temperaturvariation utan i mycket större grad på 
grund av rubbade atmosfäriska cirkulationsmönster (se t.ex. Luoto & Hela-
ma 2010). Dessutom föreligger stora problem med att förstå hur eller ens 
om samhället på något vis ställde om i takt med förändrat klimat, i synner-
het då förändringarna ofta var lokalt betingade och komplicerade (Wilkin-
son 2012, Widgren 2013). På senare år har det dessutom blivit uppenbart att 
människan även under tidig historisk tid påverkade klimatet genom sitt 
skogs- och jordbruk. I det överlappande nätverk av kausalitet som världen 
är en produkt av kan därmed inte människans tidsålder, antropocene, till-
skrivas den moderna perioden efter år 1800 (Ruddiman 2003). Teknologi, 
befolkningsstorlek, brukningsmetoder, kulturella preferenser, specialisering 
i ekonomi och alternativa strategier är alla inbegripna i reflexiv händelse-
utveckling som till del kan spåras i de paleoklimatologiska och makrofossila 
indikatorerna men vad som är orsak och verkan är svårt att skilja ut. 

Här har vi därmed en dov fond av varierande klimat och vi vet inte i 
detalj hur denna påverkade samhälle, näringar och platsbruk. Om man stu-
derar klimatet tillsammans med det arkeologiska materialet kan det dock 
vara fruktbart att leta efter samvariation av flera variabler. Först när flera 
naturliga parametrar ställs mot en eller fler arkeologiska och/eller historiska 
förhållanden kan vi försöka begripa eventuell samvariation, som alltså både 



II. BÖLJESLAG 

45 

kan anta en adaptiv position (gradvis anpassning), eller ha en transformativ 
roll (radikal omställning). 

Broadbent och flera historiker har föreslagit att säljakten ökade i omfatt-
ning när klimatet blev varmare och isranden vid vilken sälarna jagades kröp 
närmare kusten och öarna. För norra Sverige, där Broadbents tomtningar 
ligger, verkar temperaturen ha legat historiskt sett högt under perioden om-
kring 550–1300 e.Kr. (Luoto & Helama 2010), eller precis när vi ser Broad-
bents dateringar (Broadbent 2009). Under framförallt tomtningarnas  
period i Sörmland kan vi identifiera en värmeperiod i runda tal kring 1000–
1200 e.Kr., den s.k. Medieval Warm Period, MWP (Berglund 2003). Denna 
samvarierar åtminstone för Finland med en serie ganska dramatiska torr-
perioder i runda tal mellan 1050 och 1250 e.Kr. (Helama et al. 2009). Stäm-
mer tolkningen om säljaktstomtningar är detta koherent med den uppgång 
i säljakten under den varma perioden som finns belagd från historisk tid 
(Kvist 1989b). Logiken bakom detta är enkel. De historiska räkenskaperna 
visar att man helt enkelt inte kunde fånga säl lika lätt när isranden kröp ut i 
Bottenhavet och Bottenviken på vårvintern. När isranden under varmare 
perioder låg närmare kustens öar kunde en mer effektiv säljakt bedrivas. Vid 
kalla vintrar fick man förflytta jakten längre ut i havet (Ahlbäck 1983:62). 
Detta betyder dock inte att samhället förändrades när isvintrarna mildrades, 
bara att man föredrog vissa former av jakt framför andra. Studier av Nord-
norge ger vid handen att det bland kustsamisk och norrön kustbefolkning 
kunde föreligga ett växelbruk mellan maritima och andra näringar som till 
viss del berodde av klimatet, alltså analogt med Broadbents ”punctuated 
sedentism” (Sjögren 2008). Men klimatet i extrema miljöer har inte bara 
inneburit en växelvis opportunism. Under lilla istiden då Broadbents tomt-
ningar upphör minskar även indikatorer på mänsklig verksamhet i Nord-
norge. Under den varma ”tomtningsepoken”, 950–1300 e.Kr., finner Sjö-
gren en ökad skogsfällning men få andra indikatorer på ökad mänsklig 
närvaro. Här skulle maritima näringar kunna förklara frånvaron av betes- 
eller odlingsindikator under denna i många andra avseenden högkonjunk-
tur. När tomtningarna försvinner kring 1300 finns istället indikatorer på en 
agrar expansion. Under denna period ökar även liksom i norra Sverige ett 
system med nordiskt säsongsfiske. Stämmer denna bild har vi här en 
samvariation av mänsklig verksamhet och ekologiska förutsättningar men 
den intressanta frågan om förändringarna har varit adaptiva eller transfor-
mativa har inte undersökts. För Norrlandskustens del upphör ”säljägar-
tomtningarna” under 1200-talet under den period då den svenska central-
makten succesivt koloniserar det norrländska rummet och via olika agenter, 
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i synnerhet birkarlar, inordnar området i nya ekonomiska och merkantila 
mönster och beroenden (t.ex. Wallerström 1995). Här finns nog i materialet 
både adaptiva kulturcykler och disruptiv transformation där orsakerna står 
att finna i större samhälleliga svep och sammanhang där bruket av maritima 
näringar både varit formerande för olika kustkulturer, beroende av överre-
gional utveckling och dessutom kulturellt transformerande i takt med eko-
logiska förändringar. I nordisk historieskrivning finns intressant nog upp-
gifter om missväxt och hungersnöd under 1070- och 1080-talen (Bolton 
2009:287). Har dessa varit en av faktorerna bakom ett ökat bruk av skär-
gården vid denna tid, när dessutom sälen var särskilt lätt att fånga? I så fall 
rör det sig så om en kvantitativ, inte kvalitativ, förändring av verksamheter 
och denna förändrings betydelse för lokala samhällen och överregionala 
transaktioner bör undersökas. 

Följer man de större klimatologiska rytmerna med deras ekologiska 
possibilism kan arkeologiska lokaler kanske bli mer begripliga. Att vikinga-
tidens tomtningar i Sörmland befann sig ganska exakt längs iskanten om 
vårvintern under den vikingatida värmeperioden (se figur 43) och att det 
maritima rummet får en ökad betydelse under en samhällelig tillväxtperiod 
som dessutom plågas av längre perioder av torra år (Helama et al. 2009) är 
en hypotes som är värd att studera närmare. I Östersjösediment kan bara en 
liten avkylning iakttas mellan ca 1000 och 1150. Efter detta kommer en liten 
värmetopp innan det blir dags för den verkligt kalla ”lilla istiden”, Little Ice 
Age, LIA, kraftigast mellan 1500- och 1700-talen (Thomas et al. 2008). Men 
hur kommer det sig att vi har ett tydligt maritimt bruk dels under MWP, 
dels under den kallaste delen av LIA (klassiska fiskelägen, kronohamns-
fisken osv., se följande kapitel)? Värt att notera är att sillen är en kallvatten-
art. Är det så att man nyttjat detta rum extra mycket då agrara näringar 
försvårats av värme och torka samt av kyla? I Heimskringla förekommer 
flera uppgifter om försörjningsstress när gröda och någon gång även fiske 
försvåras (Saga of King Harald Grafeld and of Earl Hakon Son of Sigurd, 
kap. 17). Eller är det så att situationen på kontinenten och därmed möj-
ligheten att cirkulera maritima varor ökat under dessa perioder märkta av 
försörjningsstress? Hur kommer det då sig att Hansan var mest framträ-
dande inom fiskeriet under den ”normala” klimatologiska perioden mellan 
1200- och 1400-talen? Helt säkert finns en komplicerad väv av olika orsaker 
bakom dessa förhållanden som vi idag knappast kan svara på. 

Den ackumulerade arkeologiska empirin det dock möjligt att tillsam-
mans med klimatologiska trender och ekologiska regimer diskutera kon-
junkturer och förändring över lång tid. Fluktuationer i fisket, till viss del 
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beroende av oberoende ekologiska förhållanden men ofta påverkat av 
mänsklig verksamhet, gav upphov till korta cykler som näppeligen kan 
identifieras i grova arkeologiskt genererade trendbilder. Fluktuationer som 
verkar över århundraden är knappast märkbara för enskilda individer men 
tecknar istället en på en samhällelig (och arkeologisk) nivå relevant föränd-
ring, i synnerhet när antalet dateringar och kända lokaler växer och be-
kräftar denna varierande situation. De sinsemellan olika långtidskonjunk-
turerna som tecknas regionvis baserat på dateringar av tomtningar i Sve-
riges olika kustområden (se figur 27) bör alltså föreslå att vi har helt olika 
kollektiva nyttjanden av kustområdena under olika tider i olika regioner 
(t.ex. Øye 2013:308). Det har därmed inte funnits något ”medeltida utskärs-
fiske” på ett ensartat sätt eller med någon kontinuitet, någon durée. Denna 
iakttagelse är analog med det vi kan se när det gäller fäboddrift (Larsson 
2009), bergsbruk och järnhantering i utmarken. En sammanställning av 
dateringar av blästerugnsplatser (Magnusson 2001:366, fig. 6) visar en mot-
svarande kraftig variation av rumsligt nyttjande för denna verksamhet 
mellan romersk järnålder och 1800-tal, där uppdelat per landskap. Ingen 
skulle nog komma på tanken att järnbruket var ensartat under denna pe-
riod, ett uttryck av någon longue durée, eller homogent över landet. Det-
samma gäller förstås maritima näringar. Allt måste läsas i sina rumsliga och 
kronologiska samhällskontext. 

Om de absoluta förändringarna verkar på både lång och kort sikt, och 
arkeologiska indikatorer kan tyda både på nedgång, uppgång och helt enkelt 
ett förändrat platsbruk, måste många parametrar studeras samtidigt för att 
förstå den arkeologiska förändringens betydelse. Vid försök till rekon-
struktion av paleoklimatologiska trender har det under senare år blivit allt 
mer uppenbart att klimatet och den av detta beroende ekologin är en 
oerhört komplicerad apparat att mäta och rekonstruera. Flera olika faktorer 
samverkar i att skapa regionala klimat. Det är således en grov förenkling att 
tala om en för Skandinavien gemensam situation vid en viss tidpunkt. 
Atmosfärisk cirkulation, vattenströmmar, nederbörd, soltimmar m.m. ska-
par regionalt olika klimatologiska och ekologiska förutsättningar under en 
viss period (t.ex. Luoto & Helama 2010). Trots detta har det gjorts flera 
försök att skissera relativt högupplösta modeller för klimatets variation i 
synnerhet under de senaste två millennierna (data hos NOAA, se även t.ex. 
Schimanke et al. 2011). De övergripande trenderna bl.a. i temperatur och 
nederbörd döljer därmed en verklighet där vädret lokalt har varierat mycket 
mer än vad generella medelvärden gör gällande. Det finns därmed en relativ 
faktor i klimatet, geografiskt sett. Denna relativa, lokalt formativa faktor 
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består av vädret och med denna associerade ekologiska, praktiska och feno-
menologiska possibilism, vädrets ”strategiska vägledning”. Det borde då 
vara relevant att studera väder och vind som en del av människans lokala 
erfarenhet och landskapsuppfattning, något som arkeologin kan göra för att 
bättre förstå livsformer, speciellt i av vädret utsatta miljöer. Här måste man 
förstås undvika ekologisk determinism och istället se vädret som en påver-
kande faktor bland många. Då blir väder snarare än klimat en mer avgöran-
de faktor eftersom klimatets uttryck är just det mer variabla vädret och detta 
väder direkt ingår i ekologi, platsbruk, kosmologi osv. (Pillatt 2012a), en 
form av fenomenologisk rationalitet. Pillatt propagerar även för en resiliens-
teori som försöker hitta relationen mellan korta och långa processer och 
mellan sociala och naturliga dito. Vid en sådan ansats bör förstås generella 
förklaringar och ren funktionalism undvikas. Han påpekar också vikten av 
socialt minne som en konceptuell och symbolisk reservoar från vilken 
kunskap och strategier överförs mellan generationer (Pillatt 2012b), alltså 
uppenbart i linje en kulturell nischkonstruktion, niche construction theory 
(”NCT”, se Laland & O'brien 2010). Genom att subjektifiera vädret till att 
analytiskt få utgöra en ideologisk och mental faktor får man ett redskap 
med vilket även det lokala vädret, alldeles utanför de stora svepens kausa-
litet, kan studeras. En ”ekologisk psykologi” genom ”lived experience” kan 
således vara en del av en ”maritim identitet” och därmed utgöra en faktor i 
lokalt platsbruk. Pillatt talar här om ”agents-in-the-environment”. Med 
Latours (2005) ANT (Actor-Network Theory) kan vi använda begreppet 
aktant för dessa faktorer. 

Om vi knyter ihop det ovan sagda med en möjlig kulturell nischkon-
struktion i linje med t.ex. Broadbent och Rathje framgår att det kan ha fun-
nits någon slags kulturell nisch, förslagsvis en säljägarkultur, som anpassat 
sig till förhållandena i skärgården och bruket av tomtningar under jär-
nålder, en kultur som förändrats när tomtningarna övergavs och/eller änd-
rade funktion baserat både på ändrade jaktförhållanden och på ändrade 
överregionala handelsmönster. Detta skulle dock behöva studeras vidare. 

Där det har visat sig svårt att hitta någon direkt relevant koppling mellan 
samhällsformer och klimatförändring kan det alltså istället visa sig relevant 
att studera lokala platser och platsbruk bland annat genom att ta ställning 
till lokala väderförhållanden. I avhandlingen Röster från ingenmansland 
(Törnqvist 2019) utförs olika analyser av vind- och vågexponering, topogra-
fisk prominens osv., för att teckna de naturgeografiska förhållandena i ett 
lokalt landskap som underlag för olika tolkningar i syfte att teckna en bild 
där NCT möter fenomenologi i landskapet på en aktörsnivå. I innevarande 
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arbete konstateras endast att man bör vara försiktig med att knyta ett sam-
hällssystem till ett visst platsbruk och läsa in samhällelig förändring ur ett 
arkeologiskt material utan att man nog gör bättre i att försöka analysera 
samhället som helhet, där ekologi och väder sätter vissa possibilistiska 
ramar kring platsbruk men där övergripande samhälleliga incitament ger 
platsbruk tydliga mönster, och där kustzonens hela försörjningspotential bör 
förstås både som arena för lokala kulturer, som utmarksresurs för tillresta och 
dessutom förutsättning för utbyte med områden utan dessa resurser. Plat-
sens egenskaper i former av gestaltning (skyddad, exponerad), bebyggelsens 
omfattning (liten, stor), lokalisering (gömd, synlig) osv. är alla egenskaper 
som man behöver studera mot bakgrund av både ekologi, ekonomi och 
samhällskontext. Lokalernas etablering, brukning och övergivande måste 
också studeras tillsammans med både ekologi, handel osv. i större historiska 
och samhälleliga sammanhang. En enskild empirisk kategori, som ”tomt-
ningar”, kan inte användas för att teckna en kultur eller vissa kulturella 
uttryck. 

Sett i ljuset av det ovanstående kanske det ter sig lite märkligt att tala om 
maritima duréer och en maritim kultur, som om detta högst dynamiska rum 
på något sätt ska ha varit fredat från förändring. Faktum är att det är tvärt om. 
Kustzonen är den naturgeografiskt och ekologiskt mest dynamiska zonen i 
Skandinavien. På kort sikt är det förstås extremväder som gör sig påmint. 
Detta gör det nödvändigt med olika strategier och anpassning, vilket föreslår 
en analys av nischkonstruktion, NCT. På medellång sikt är det naturgivna 
skiften i ekologisk potential i samklang med människans utnyttjande av 
maritima resurser (framförallt förändrat hydroklimat, intensiv jakt och 
överfiske), vilket förstås ligger bakom oerhört kraftiga slag i det gemensam-
ma fiskets kraftigt böljande konjunkturer. Men detta har även utgjort skif-
tande förutsättningar för t.ex. täkt av vass eller säl- och fågeljakt. Sådana 
konjunkturer har för kustens del fört med sig ny social problematik, arbets-
organisation, nya handelsmönster, behov av konserveringstekniker osv. 

På lång sikt är det dock ändå landhöjningen som är den arkeologiskt 
mest påtagliga strukturerande faktorn för stora delar av Skandinaviens 
kuster; en process som medför en successiv förändring av naturmiljön och 
även havets lokalisering. När havet grundas upp övergår tidigare vikar och 
sund till flador, gloflador och glosjöar. Pelagiska arter flyttar och demersala 
flyttar in. Inte bara helt andra fiskarter trivs i grumliga, varma flador än i 
områden med djupare kallare vatten och ventilerade sand- och grusbottnar 
utan även fåglar, sälar och strandvegetation (t.ex. vass och strandängar) 
flyttar på sig och påverkas av den långsiktiga successionen i landskapet. På 
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riktigt lång sikt innebär detta att själva landskapstypen förändras och flyttar. 
Där människan en gång koloniserade kusten kom efter ett antal genera-
tioner inte att finnas någon kust längre. Det blev längre och längre till fiske-
vattnen. Behovet av att antingen flytta bosättningar, etablera kustnära 
stationer för jakt och fiske eller lägga om ekonomin mot en mer agrart in-
riktad kommer som en nödvändighet. Beroende på topografin sker dess-
utom en drastisk omformning av artsamhällen och habitat. Som exempel 
kan nämnas att norra Uppland under bronsålder och tidig järnålder 
genomkorsades av grunda vattenmiljöer som sjöd av liv. Under medeltiden 
hade hela arkipelagen försvunnit och istället koloniserades de uppgrundade 
sjöbottnarna agrart och den kust som då präglade området var mycket 
kortare (rakare) och brantare med en drastiskt försämrad areal lekbottnar 
för kustnära fisk. Man kan här sammantaget svårligen se en oförändrad 
ekonomisk, ideologisk eller emotionell koppling till havet under historiens 
gång. Förändringen var långsam men tvingande. 

I detta landskap där alltså en föränderlig naturmiljö stakar ut ett antal 
råmärken och ger strategisk vägledning för samhällelig kontinuitet eller för-
ändring, har samhället tagit sig högst egenartade och föränderliga gestalt-
ningar. Kusten som möteszon och många öar som utmark i ett farofyllt rum 
har lett till många specialiserade strategier, föreställningar och kulturella 
gestaltningar. De nischade ”maritima kulturerna” var ju dessutom hopsvet-
sade med de agrara. Varierande samhällsklasser och yrkeskategorier opere-
rade även i det maritima rummet på varierande tidstypiska sätt om än ofta 
temporärt, dynamiskt och i ibland även oreglerat. Den böljande övergången 
från utmark till möteszon, från extraskafferi till ödemark, från möjlighet till 
hinder har även gjort detta rum ännu mer samhälleligt dynamiskt än de 
inom rå och rör utstakade inägorna. 

Studier i Danmark vill göra gällande att kustens ianspråktagande under 
vikingatid och övergivande under 1100- och 1200-talen, då det även i under-
sökningsområdet (UO) finns få tecken på bruk av kust och öar, hade att göra 
med orostider och osäkerhet i en utsatt kustzon. Under 1200-talet stabilise-
rades läget och fler städer anlades i kustkontext (Hybel & Poulsen 2007:50ff). 
Dateringarna av tomtningarna (figur 1) och pålspärrarna i UO (figur 8 och 
9) föreslår att samhälleliga konjunkturer påverkat kustzonen i lika hög grad 
i detta område. Det är följaktligen sammantaget lite svårt att via forskning 
motivera en syn på ”sega strukturer” eller en ”maritim kultur” just i detta 
landskap. Det är ju större likhet mellan en medeltida höskrinda och en 
sådan från 1900-talets början, än mellan en medeltida kogg och en ångbåt 
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från början av 1900-talet, i synnerhet om man tar hänsyn till brukargrupper 
och last. En fiskekrok har måhända inte utvecklats sedan stenåldern. Men en 
fiskekrok utgör ingen kultur. De maritima duréerna, i den mån de finns, är 
liktydiga med samhällets större duréer; i sociala system, samhälleliga kollek-
tiviteter, idéströmningar och näringsvävar. Dessa är i arkipelagens små loka-
ler sammantaget synliga som tidsliga konjunkturer och ögonblickliga événe-
ments, inom vilka skärgårdens olika aktörer har inrättat sina liv, ovetandes 
om någon ”maritim kultur”. Detta förhållande för oss in på nästa avsnitt. 

Ett samhälleligt konjunkturrum 
En liten arkipelag i Östersjön, mellan Åland och Finland, kan tjäna till att 
illustrera dessa samhälleliga och aktörskonjunkturer i en avgränsad maritim 
miljö. I denna arkipelag är ön Kökar berömd för sina rika lämningar från 
bronsåldern. Dessa tyder på att ön då var en fångststation för tillfälliga men 
återkommande säljägare, kanske från områden vid Polens östersjökust. Kera-
miken som påträffats tyder på att säljägarna vanligtvis hörde hemma i en 
utvecklad agrar miljö. De till järnåldern daterade stora och talrika skärv-
stenshögarna tyder på en utvinning av sältran i en hart när industriell skala. 
Under tidig medeltid fick Kökar istället en lokal bofast befolkning som liv-
närde sig på fiske och sjöfart. Platsen omnämns i kung Valdemars segelled 
(KVS), även kallad ”det danska itinerariet” (Westerdahl 1992a, Westerdahl 
1995, Gallén 1993, Cederlund 1997a, Breide 2006). Den katolska kyrkan med 
Franciskanerna i spetsen intresserade sig för dessa öar och etablerade här 
först ett påkostat kapell, sedan under 1400-talet ett kloster (Gustavsson 2005). 

Fisket ingick i klostrets försörjning. Med reformationen stängdes kon-
ventet och hamnen på Hamnö övergavs. På 1570-talet togs kyrkan och klos-
terbyggnaderna i bruk på nytt, då en lutheransk kaplan installerades på 
Kökar. Ett nytt kapell byggdes som tjänade som Kökars kyrka. Till arkipe-
lagen kom under 1500-talet hundratals båtar per säsong för fiske. Den 
svenska kronans skattefisk utgjordes under perioden 1543–1569 av 258 000 
torkade torskar och 25 000 kilo saltad torsk. Fisket bedrevs både lokalt kust-
nära och via fiskelägen i yttersta havsbandet. Fisket kompletterades med 
jakt och boskapsskötsel. Förutom kronan uppbar även konventet fisk från 
olika fiskelägen i området. Lokaliseringen invid en farled, lämningarna vid 
Hamnö, omnämnandet i KVS och den medeltida befolkningens relativa 
talrikhet (omkring 13 gårdar vid 1200-talets slut) föreslår att området varit 
betydelsefullt för sjöfart och seglation. Den katolska missionen och de 
kyrkliga tjänsterna i skärgårdshavet som under 1300-talet och framåt utgått 
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från platsen har även präglat både andligt klimat och ekonomiska strukturer 
(Gustavsson 2005, Ahlbäck 1955). Något frälse annat än konventet och kap-
lanen under Johan III har inte etablerats i detta skärgårdsrum. När allmo-
gen under 1700-talet fortfor med sitt fiskeri och detta, säkerligen av ekolo-
giska orsaker, slog fel avfolkades och pauperiserades denna arkipelag och 
försjönk i glömska (Ahlbäck 1955). 

Under konjunkturer likt de ovan antydda (säljagande, katolska, pro-
testantiska, maritimekonomiska, statliga osv.) gestaltas bruket av öar olika 
från gång till gång och det finns inte någon kontinuitet varken när det gäller 
brukarkollektiv, verksamhet eller betydelse. Dessa konjunkturer är inte 
maritima eller rent ekologiska utan samhälleliga, i samspel med naturliga 
förutsättningar. De maritima miljöernas naturgivna förutsättningar följer 
konjunkturcykler som både består av skiftande ekologiska situationer och 
skiftande tillgång bl.a. baserat på mänsklig verksamhet. Genom skiftande 
aktörskonjunkturer kan platsernas betydelse bättre förstås i större samman-
hang som påfallande ofta har med omvärldskonjunkturer att göra (t.ex. kors-
tågsekonomi eller högfrälsets ofta rent koloniala godsdrift), nåbara genom 
tankesätt inspirerade från world-systems theory (”WST”, Champion 1995, 
Kardulias & Hall 2008). I föreliggande arbete är i synnerhet Tara Carters 
(2015) analys av utvecklingen på Island under vikingatid och medeltid som 
en kombination av interna (ekologi, demografi, sociala relationer) och 
externa (handel, kontroll) konjunkturer en bra utgångspunkt. 

Utifrån en kliché byggd på kustens på samma gång färgstarka och enkla 
fiskare, som i nationalromantikens dagar ansågs alltid ha befolkat fiske-
skären, blir det förstås enkelt att projicera Strindbergs eller Albert Eng-
ströms hårdföra och osminkade bygdeoriginal tillbaka i tiden. I verkligheten 
är denna bild djupt problematisk. Inte bara väder, ekologi och landskap har 
förändrats. Vikingatida huskarlar, medeltida landbor och legohjon liksom 
moderna torpare, gruvarbetare och handelsmän har liksom i agrarbygden 
befolkat det maritima landskapet fast ännu mer dynamiskt, tillfälligt och 
opportunt. Den språkliga reliktbildning som rådde i vissa skärgårdar till 
mitten av 1900-talet (t.ex. Upmark 1869, Schagerström 1945–1949) var del-
vis en effekt av marginalisering, pauperisering och avfolkning och hade sin 
början under 1800-talets intensifiering av fiskeindustrin (Thornström 1978) 
och var alls ingen ”fossiliserad allmogekultur” från hedenhös. En förut-
sättning för en rikare arkeologi är en förståelse för de samhälleliga konjunk-
turerna inom fisket, som därför kort tecknas nedan. 
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Fisket under vikingatid och medeltid,  
en internationell inramning 

Erfarenheter från historisk forskning (Eklöf Amirell 2008) visar tydligt att 
det ofta är fruktbart att använda ett världshistoriskt perspektiv för att 
begripa förhållanden och trender på ett nationellt eller lägre plan. Följakt-
ligen lyfts blicken här så att fiske och fiskhandel i norra Europa kan inför-
livas som viktiga pusselbitar för att förstå hur fisket även i våra vatten gick 
till under aktuell period. Produktion av och handel med fisk följde ju inga 
gränser utan integrerade snarare olika ekonomier, kulturella sfärer och 
aktörsgrupper i en tidig, gemensam administrerad marknad, som dock 
skiftade väsentligt i karaktär och betydelse. 

Från lokalt fiske till import av torsk till Östersjöregionen 
På flera håll kan ett uppsving i fisket iakttas under 900- och 1000-talen. I 
Bergenområdet har Johanessen undersökt rester efter fiskebodar, för vilka 
den huvudsakliga aktivitetsperioden verkar ha varit mellan 800 och 1000 
e.Kr., något som kan kopplas till den förbättrade båtteknologin i norrönt 
område under denna tid (Johannessen 1998), men kanske främst en över-
gång från en lokal ekonomi till en internationell varucirkulation (Keller 
2010, Frei et al. 2015). Under 800- och 900-talet påträffas fiskben från lokala 
populationer i boplatsmaterialet, indikerande ett lokalt fiske. Intill 1100-
talet består mycket av materialet i engelska boplatser av fiskben från södra 
Nordsjön, dvs. i praktiken norska västkusten. Under 1200- och 1300-talen 
ökade fjärrtransport av fisk inom en slags globalisering av fiskeekonomin, 
vilket hade att göra med den exploderande urbaniseringen under denna 
period. Då kom även, fast till mindre del, östersjötorsk att exporteras väster-
ut till England. Under 1400-talet och framåt syns även torsk från New-
foundland i benmaterialet i England (Barrett et al. 2011). Utvecklingen tol-
kas som driven av efterfrågan, inte tillgång. 

Det har visat sig möjligt att proveniensbestämma torskben genom 
studier av kväve- och kolisotoper. En första studie med denna metod påvi-
sade möjligheten att torsk importerades till Hedeby från den norska Nord-
sjön (Barrett et al. 2008). En detaljerad laborativ studie av torskben i arkeo-
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logiskt material kring Östersjön har fördjupat denna bild. Genom isotop-
studier av kväve och kol har det varit möjligt att stärka bilden av att torsk 
som konsumerades i medeltida centralortskontext runt om Östersjön till 
stor del har kommit från importerad fisk. Där kustnära torsk har funnits i 
riklig mängd, längs Nordtysklands kust, har det lokala torskfisket uppgått 
till ungefär en fjärdedel. I det tidigmedeltida materialet från Uppsala kan 
endast importerad torsk påträffas, oaktat att en mindre del av benen inte 
kunde proveniensbestämmas. Benmaterialet från 1400-talet i Uppsala och 
Gdansk visar istället att man då har börjat nyttja lokala östersjöpopulationer 
av torsk i stor skala. Först då kan vi tala om en riktig lokal fiskeindustri i 
mellersta Östersjön (Orton et al. 2011). Vi kan alltså redan här betvivla 
tomtningarnas och den maritima kulturens konstans och kontinuitet. Men 
det finns även enligt nedan ytterligare tecken på olika konjunkturer och 
brytpunkter för fiske, handel och utbyte i Östersjö- eller Nordsjökontext. 

Från lokalt fiske till fiskeindustri och ”Fish Event Horizon” 
Den senvikingatida fiskeindustrin vid Norges kuster kan sättas in ett lokalt 
socialt och politiskt landskap. Sophia Perdikaris har visat att det finns starka 
argument för att lufttorkad fisk, stockfisk var en av huvudsakliga faktorerna 
bakom det ekonomiska uppsvinget i den sena vikingatiden i Norge. Hon 
har även visat att inte bara export av denna fisk var en faktor att räkna med, 
utan även att genom att själva konsumera torsk i riklig mängd frigjordes 
andra resurser såsom brödsäd, kött från boskap och maritima produkter för 
intern lyxkonsumtion och fjärrhandel. Ett stort uttag av fisk kunde också 
balansera eventuella nedgångar i andra näringar i ett på grund av vädret 
utsatt ekologiskt känsligt landskap. De olika strategier som torskfisket 
sålunda var del i underlättade en industriell utvinning med början ungefär 
med 1200-talets ingång, då efterfrågan från europeiska kuststäder växte 
lavinartat (Perdikaris 2012). Ganska snabbt industrialiserades denna handel 
under Hansan, som dominerade och monopoliserade fiskhandeln under 
1300- och 1400-talen. 

Island har förstås alltid varit helt dominerad av behovet av fisk. Vid 
Akurvik på nordvästra Island har vad som av Amundsen et al. (2005) har 
tolkat som ett medeltida säsongsfiskeläger grävts ut. De 100 000 benfrag-
ment som där togs tillvara härrör primärt från atlanttorsk och val. Platsen, 
vilken kan beskrivas som ett hyttläge, alltså en ”tomtningslokal”, nyttjades 
av 14C-dateringarna att döma under hela den nordiska medeltiden. För-
fattarna jämför denna lokal med ett dussin andra motsvarande fiske- och 
inlandslokaler, och ser ett mönster med en ”förkommersiell” period under 
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vikingatid där benmaterialet uppvisar ett brett spektrum av arter, och en 
”kommersiell” period dominerad av torsk. De visar även att Island har haft 
ett kommersiellt fiske, i alla fall med lokal avsättning, innan Hansan domi-
nerade haven under högmedeltiden, även om det först under Hansans för-
sorg skapades en standardiserad produkt som fraktades internationellt i 
någon större omfattning. 

Fisket vid kustanknutna lokaler kunde vara säsongsbundet även under 
vikingatid. Men någon regel eller något system verkar inte ha funnits. Man 
använde ett antal redskap och metoder med vilka man både kunde fiska 
kustnära och till havs, året runt, med viss intensifiering då vissa fiskarter på 
vissa platser ”gick till”. Stockfisk och fiskolja är återkommande produkter 
från olika platser under järnåldern, som inkludera Skottland och Orkney. 
Där har forskningen kunnat visa att det i materialet från mellan 400 och 600 
e.Kr. var framförallt mindre fiskar som fiskades, medan fisket med vikinga-
tidens ingång blev mer intensivt med större fisksorter, uppenbarligen en 
effekt av nya fiskemetoder på djupare vatten (Ceron-Carrasco 1998). 

I områden med utpräglade maritima näringar och mindre möjlighet att 
förlita sig på en stor avkastning från jordbruket utvecklades regelrätta fiske-
byar redan under tidig vikingatid, med en stor utveckling under 900-talet. 
Artefaktmaterialet på dessa platser kopplar verksamheten där till den 
manliga sfären och fisket har satts i samband med insamlande av resurser 
för vikingafärder (Storli 2007:89f). De fåtaliga synliga arkeologiska indika-
torer på ett stormannastånd på Island (Vésteinsson 2005) kan troligtvis för-
klaras genom en referens till det isländska sagamaterialet, i vilket just mari-
tima produkter, i synnerhet torkad fisk, utgjorde den ackumulerade rike-
domen och som sådan inte framträder i det arkeologiska materialet. Men 
det finns ändå tecken på ett system med gods även på Island, som tycks vara 
infört under 1100-talet (Júlísson 2010). I vissa kustområden har dock be-
byggelsen och kustnäringarna berott lika mycket av säkerhetssituationen 
som av makroekonomin. I Danmark verkar ett ”industriellt” kustfiske först 
uppkomma under medeltiden. I synnerhet under 1100- och 1200-talen sak-
nas större kustbosättningar och de tidiga städerna låg istället i agrarbygden. 
Först under 1200-talet etableras en maritimt inriktad merkantilism med 
stora inslag av fiske i Danmark, något som går att koppla till arkeologiska 
och textuella källor angående upphörandet av attacker från exempelvis 
Vendiska pirater (Hybel & Poulsen 2007:50). 

Som vi nedan ska se i avsnittet om osteologiska indikatorer dominerade 
sötvattensfiske under vikingatid i de flesta områden i och runt Östersjön.  
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Detta gällde även Estland, där säl var ett inslag i framförallt de mest kust-
nära lokalerna (Tvauri 2012:109–111). Vid tiden kring 1000 e.Kr. kan en 
snabb förändring märkas i det arkeo-osteologiska fiskbensmaterialet, även 
det brittiska. Innan denna tid dominerades fisket av lokala färskvattenarter. 
Efter 1000-talet dominerade istället torsk och sill från Atlanten och Nord-
sjön (se figur 2). Detta har kommit att kallas Fish Event Horizon, eller FEH 
(Barrett et al. 2004). Denna utveckling sker trots att kallvattenarter under 
den medeltida värmeperioden bör ha varit ekologiskt missgynnade och 
innan den engelska fiskeindustrin expanderar under den eftermedeltida 
perioden. Förklaringen till detta kan ses som dels ett resultat av den breda 
europeiska urbaniseringen, dels den sena vikingatidens expansiva nordiska 
handel driven av merkantilt inriktade hövdingar redan inbegripna i en lokal 
fiskproduktion och maritim handel. Barret et al. diskuterar även att en 
faktor som ökade utsjöfisket var ett relativt stort tryck på lokala fiskarters 
populationer. Man behövde alltså helt enkelt mer protein, och vikingarnas 
utsjöjakt och utsjöfiske kunde leverera detta (ibid). 

Figur 2. Den s.k. ”Fish Event Horizon”, eller ett skifte från färskvattenfisk till utsjöfisk, 
syns i det osteologiska nordsjömaterialet mellan 1000- och 1200-talen (Barrett et al. 
2004:2419). Färskvattenfisken (indikerat med röd pil) minskar medan strömmning, 
torsk, kolja, sej och kummel ökar (indikerat med grön pil). 
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Övergången från främst kustnära ”förkommersiellt” till ”kommersiellt” fjärr-
fiske verkar ha gått i ett antal steg, baserat på de handelssystem som fisket har 
varit del av. En tidig lokal marknadsfas kan ses avlösas av en period med 
stockfisk riktad åt inlandslokaler i närheten av fiskeplatsen. Först senare, 
under den europeiska högmedeltiden, inträffar det verkliga skiftet då det 
internationella fisket exploderar (Perdikaris et al. 2007). Baserat på olika 
studier av framförallt Nordsjön kan man teckna en samhällelig fond för 
utvecklingen. Lokala hövdingar och stormän drev en lokal handel med tor-
kad fisk framförallt längs Norges kuster och på Island, troligtvis i alla fall 
från 900-talet. Fisket bestod av en bred flora av arter och icke-standardi-
serade produkter. Möjligtvis kan man se en förkommersiell relation mellan 
fiskare och stormän under denna tid, baserad på reciprocitet, beroende-
ställningar osv. På Island verkar denna fiskeekonomi ha skapat ganska stort 
välstånd hos vissa aktörer. Med den vikingatida expansionen och handeln 
riktades fisket utåt och ungefär 950–1050 e.Kr. skapas en stor marknad för 
framförallt norsk torsk längs Nordsjö- och Atlantkusterna. Denna handel 
kontrollerades och spreds sedan av Hansan under sent 1100-tal och framåt 
och handeln i Östersjön intensifieras (ibid., även Hammel-Kiesow 2015). 

Perdikaris och McGovern (2009) menar att det var den vikingatida 
expansionen, framförallt på Island, som gjorde att handeln med torkad fisk 
först uppstod. Den lufttorkade fisken kunde lagras i upp till ungefär sju år 
och var en lätt och smidig källa till protein för nybyggare, resande, sjöfolk, 
krigare och plundrare. Stockfisk kan dock bara produceras i kalla och 
blåsiga miljöer, som t.ex. vid Lofoten. Den senare introducerade Klippfisken 
är en lufttorkad fisk som har fileats. Den kräver inte samma låga torktem-
peratur som stockfisken men kräver i gengäld en komplicerad behandling, 
varför den skvallrar om en mer avancerad produktionskedja. Författarna 
diskuterar även indikatorer på att inlandsbefolkningen under vikingatid tog 
sig till kusten för att fiska färsk fisk under varmare perioder på året, sam-
tidigt som det uppenbarligen fanns en gryende ”industri” med lufttorkad 
fisk som tar månader att producera under de kallare årstiderna. Här före-
faller det som om det inte direkt var behovet av protein som var styrande 
utan istället att fisken var behändig, värdefull och en energibuffert som 
säkrade energitillgången i en i många avseenden ganska osäker miljö. 

Samma författare diskuterar i en annan text förhållandet mellan jakt och 
fiske, och menar att säl- och sjöfågeljakt har varit till för försörjningen, 
medan jakt på valross kan ha ingått i en prestigeekonomi i Nordatlanten. I 
kontrast till dessa mer blygsamma näringar ser de handeln med den torkade 
fisken som bland annat i förlängningen möjliggjorde kolonisationen av 
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Nordamerika fem hundra år senare (Perdikaris & McGovern 2008). Här 
menar jag dock att det är viktigt att inte se ekonomin som endast ett system, 
eller ens som ett system. Under olika tider har man nyttjat det som stått till 
buds och efterfrågats. Lokalt mellan stormän måste valrossbetar och vissa 
djurhudar ha varit mycket viktigare för samhällets organisation och föränd-
ring än den kommersialiserade torkade torsken (Keller 2010, Frei et al. 
2015). Likaså har sälprodukter och fågeldun under vissa perioder och i vissa 
regioner varit fullständigt avgörande för inte bara ekonomin, utan även för 
olika etniska grupper och identiteter (se vidare nedan om säljakt). Vikinga-
tidens och medeltidens maritima ”ekonomi” får inte dras över en kam. 

Hanseatisk inblandning och etableringen av  
internationella mötesplatser 

Om den nordeuropeiska fiskeindustrin, framförallt baserad på Island, Nor-
ges västkust och Färöarna, på egna villkor blomstrade mellan ungefär 1050 
och 1250 e.Kr. blev det svårare efter detta att hävda den lokala rätten till 
fisket och behålla vinsten från det. 

Under 1100-talet expanderade Hansan och med salt från framförallt 
Lüneburg (Yrwing 1968) etablerades en industri inom vilken även östersjö-
sill exploaterades och exporterades till urbana miljöer. De första fiskerierna 
i Skandinavien var uteslutande internationella handelsplatser drivna av 
nordtyska och holländska intressen. Under 1200- och 1300-talen etablera-
des de välkända fiskelägren vid Skanör och Falsterbo samt Sikavarp på 
Öland av Hansan. År 1254 inrättades hanseaterna ett kompani för fiske på 
avlägsna orter. Under samma århundrade utfärdade kung Valdemar I en lag 
för sillfisket i Skåne, kallad ”Skanörs lag” i vilken hanseaternas privilegier 
reglerades. På Västkusten var det hansestaden Campen som fick erlägga 
skatt till den svenska hertigen Erik Magnusson för sillfisket i Bohuslän. I 
samband med detta lät den norska kungen Håkon Håkonsson bebygga 
skärgården i Bohuslän. Tidigt etablerade även skottar fiskelägen på Väst-
kusten, men ”sedan de nedhuggit och bortfört de ansenliga ekskogar, der 
funnits, lära de hafva begifvit sig derifrån och öfvergivit fiskeriet” (Ceder-
ström 1857:152f). 

Snart sträckte Hansan ut sina tentakler i Nordsjön och Atlanten. Han-
sans köpmän drev en hårt specialiserad varucirkulation som bl.a. gjorde 
Norge beroende av tyskt spannmål. Bergen blev en hanseatisk fiskestad som 
exporterade stora mängder fisk till England under 1300-talet. Sillfisket var 
under den här perioden omfattande vid Skanör och vägen till skånemark-
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naden gick via Bohuskusten. Till skånemarknaden sökte sig handelsmän 
från Niedersachsen, Holland, Zeeland och Flandern. Från 1300-talet finns 
flera källor som belyser sillfisket i Norden och exporten till övriga Europa. 
Mycket av exporten utfördes av hanseaterna, men varor utskeppades även 
till engelska Nordsjöhamnar. En uppgift visar att sill från Bohuslän infördes 
29 gånger till städerna Hull och Lynn året 1322. Under 1400-talet började 
engelska flottor besöka isländska fiskevatten. De första ”torsk-krigen” ut-
spelade sig mellan Hansan och anglosaxiska aktörer i hård konkurrens 
(Thór 2000, Stibéus 2005:40). Sillfisket längs Bohuskusten är utförligt be-
skrivet från andra hälften av 1500-talet (Pettersson 1953), då en av sillfiske-
perioderna anses ha ägt rum (mer bestämt åren 1556–1589). Samtida källor 
berättar att sillfisket i Bohuslän besöktes av skepp från övriga Norge, Dan-
mark, Tyskland, Holland, Frankrike, England och Skottland. I fisket deltog 
fiskare från det lokala landskapet, övriga Norge och Danmark, samt även 
från andra länder. Det beskrivs även hur man byggde sig enkla bostäder på 
klippor vid vikar och sund (Matz 1975:89ff, Stibéus 2005:40ff). Fisket vid 
Skånes och Västkustens fiskelägen var alltså under medeltid mer av inter-
nationella mötesplatser än lokaler för allmogefiskeri. 

Medeltida industrier 
Det finns både litterära och arkeologiska bevis på att befolkningen vid 
Östersjöns södra stränder och i Kattegatt fiskade sill åtminstone från 900- 
eller 1000-talen. Kust- och utsjöfisket ska i Norden vid denna tid betraktas 
som diversifierat och var bara ställvis (som i Skåne) inriktat på några spe-
ciella arter (Amundsen 2008:103). Utsjöfisket var fritt och småskaligt men 
inordnades i en ganska komplicerad produktionsapparat inom vilken även 
kvinnor anställdes, exempelvis för att rensa och packa fisken i tunnor (Jahn-
ke 2009:165). Att fisket lokaliserades hit hade förstås både handelstekniska 
och ekologiska orsaker, eftersom sillen i Öresund, i kontrast till förrädiska 
skärgårdsområden, var tacksam att fånga längs de långgrunda sandkus-
terna. Av benmaterialet från Eketorp II att döma har sill/strömming varit 
viktig vid denna lokal så tidigt som under folkvandrings- och Vendeltid 
(Hallström 1979), alltså i kontrast till övrigt osteologiskt material (se av-
snittet ”Fiskben, fiske och identitet: Det osteologiska skärgårdsmaterialet” 
nedan), vilket alltså stämmer med bilden av sillfiske i söder Östersjön då. 

Redan tidigt kom markägande och olika maktförhållanden att styra det 
mer lukrativa fisket så att det mer fick karaktären av frälsets industri än fritt 
husbehovsfiske (t.ex. Tys 2015). Av beskattnings- och merkantila skäl cent-
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raliserades hanteringen därför snart till olika fiskeläger. Här kunde också 
fisken kvalitetskontrolleras och en gemensam standardprodukt skapas. En 
fiskmarknad baserad på auktion skapades på dessa ställen. Salt var en kost-
bar vara och någon riktig massmarknad för denna råvara kan inte ses förrän 
Hansan distribuerar Lüneburgsalt i större kvantiteter under 1100- eller 
främst 1200-talet (Hammel-Kiesow 2015:27), även om viss begränsad salt-
handel i Norden kan beläggas från mellersta vikingatid (Yrwing 1968). 

Innan mitten av 1200-talet verkar det bara ha funnits två internationellt 
viktiga sillmarknader i Sveriges närhet; Skåne och Bohuslän, dit främmande 
handelsmän tog sig för sillens skull under 1000- till 1100-talen. Nästa period 
som Bohuslän utmärker sig är under Håkon IV Håkonsson, då bl.a. Mar-
strand grundades. Då kom inte bara engelsmän utan även folk från Bremen 
och från olika hamnar i Nordsjön och Östersjön (Jahnke 2009). Dalén har 
dock visat att det inte går att med säkerhet fastslå att sillfisket hade någon 
större omfattning på Västkusten innan 1200-talet, och att fiskets roll i 
grundandet av städerna där är diskutabel (Dalén 1941:40ff). Detta stämmer 
överens med svaga eller obefintliga arkeologiska kopplingar mellan de tidig-
medeltida städerna och fisket i Västsverige (Svedberg & Jonsson 2006). 

Fisken togs behandlad från Bohuslän till marknader längs kuststäderna i 
södra Östersjön i alla fall under 1100-talets senare del. Den andra viktiga 
platsen för sillfiske var Rügen. Här märktes den katolska kyrkans inbland-
ning i fisket. Handeln ingick i ett nätverk med Lüneburg, Rhenlandet och 
Westfalen, trots att invånarna på Rügen faktiskt fortfarande var slaviska 
hedningar, vilka utgjorde de verkliga fiskarna. På denna ö skapades lokala 
små bodstäder med handelsmän från olika städer. Varje bodstad stod precis 
som vid Skanör/Falsterbo under respektive hemstads jurisdiktion (Jahnke 
2009). Under 1200-talet kom Skåne att bli platsen för de viktigaste fisk-
marknaderna i Östersjöregionen, eftersom Hansan insåg värdet av att kopp-
la fiskhandel till annan typ av handel och att det fanns en marknad för 
mångahanda gods i Danmark. Sådana marknadsplatser utvecklades i Dan-
mark till medeltida urbana emporior. 

Under 1400-talet fick Lübeck svårigheter att häva sig, fisket skiftade till 
Nordsjön och dess matjessill som kom att dominera sillmarknaden de 
följande 500 åren (Jahnke 2009). Samtidigt med Hansans fall, upplösningen 
av handelsprivilegier, öppnandet av olika marknader och den egentligt stora 
urbaniseringen som skedde under 1400-talet och framåt kan vi se flera litte-
rära och arkeologiska evidens för ett ökat songsfiske vid utskären även i 
Mellansveriges skärgårdar med dess fiskelägen och tomtningslokaler (se 
nästa kapitel). Under tidigare epoker dominerade istället andra sysslor 
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under andra organisationsformer vid utskären i denna region, vilket vi 
kommer att beröra nedan. 

Senmedeltid och modern tid: Urbanisering och pauperisering 
Fiskmarknaden var redan under 1400-talet omfattande i Mellansverige och 
det berodde till viss del på att nordiska ekonomier fortfarande baserade sitt 
välstånd på enkel basvarucirkulation. Skillnaden mot Centraleuropas mone-
tarisering är vid denna tid så pass stor, att t.ex. påve Pius II misströstar om 
nordbornas möjligheter att bidra till korstågen mot turkarna år 1460. Han 
anmärker att:  

”Dania quoque Svecia ac Norvegia remotiores provinciae sunt quam milites 
possint mittere nec, solis contentae piscibus, pecuniam ministrare possunt.”, 
”Danmark, Sverige och Norge är också alltför avlägsna för att skicka soldater 
och de har inga pengar att bidra med, för de lever på enbart fisk.” (Pius II 
2007:sektion 3.47.3) 

Så sent som inom Gustav Vasas avelsgårdsprogram och hushållsekonomi 
utgjorde basvarorna fortfarande grunden i en ekonomi som innebar utbyte 
och lön till arbetare i persedlar och förnödenheter. Olle Ferm visar att även 
de högadliga godsen under denna tid och följande sekel dominerades av 
byteshandel med basvaror inom en godsförsörjningsekonomi snarare än 
handel för avsalu (Ferm 1990). Ett eko av detta syns i Per Brahes ”Huusz-
holdz-book för ungt adels-folck”, en handledning för unga adelsmän, från 
sent 1500-tal (Brahe 1677). Fisket ska enligt honom främst ses som ett 
medel för direkt försörjning av kustbefolkning och gods, där urbana fiskar-
borgare istället hanterar denna handelsvara med ekonomiska incitament 
och resultat. Endast på de platser där fisket var del av större internationella 
nätverk (framförallt Bohuslän och vissa städer med internationella mark-
nader) kan man förmoda en mer aktiv ekonomisk roll i en expansiv kust-
näring, även om även frälset har ägnat sig åt viss fiskhandel. 

Det finns anledning att redan föregripa kommande avsnitt om fisket 
historia i ett aktörsperspektiv genom att anmärka att fisket under 1400-talet 
i Mellansverige industrialiserades och införlivades under borgerliga privi-
legier. De som önskade fiska och inte besatt jord fick ansöka om borgerskap 
i någon stad. När marknaden breddades gjorde fisket en negativ klassresa. 
Från flera håll visar det sig att fiskarna under senmedeltiden utgjort socialt 
marginella grupper, i Danmark bl.a. hantverkslärlingar och daglönare 
(Stoklund 1981). Skattelängderna för medeltiden i Sverige uppvisar en hög 
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andel kvinnor, i nivå med 1690-talets mantalslängder, och en stor mängd 
timmermän, fiskare och andra låginkomsttagare, några som kan kallas för 
halvborgare. Dessa grupper gallras därefter gradvis ut ur skattelängderna 
under 1500-talet och är 1582 helt borta eftersom allt färre med låg skatte-
förmåga tas med (Sidén 2002:34). Under 1500-talet breddas nämligen den 
urbana kulturen och städernas borgare växer sig ofta mäktiga när de lägger 
under sig allt fler näringsgrenar. Räkenskaper visar t.ex. att regelrätta fiskare 
och säljägare minskar i städerna under denna tid, vilket har tolkats som att 
de pauperiseras, dvs. blir fattigare och faller ut ur räkenskaperna.  

Här ska vi alltså se den större urbana sfärens tillväxt och den ökande 
andelen skärborgare som skötte det tunga och oglamorösa fisket. Städerna 
skapade sin egen ekonomi mer oberoende av intäkter från basvarucirku-
lationen. Fiskarna minskade i antal i städerna dels på grund av att de inte 
upptogs i skattelängderna (då de tillhörde låginkomsttagarna och pauperi-
serades), dels antagligen på grund av att de minskade i antal (mellan 1460 
och 1560 i Sidéns studie). Som exempel fanns i en stad som Strängnäs vid 
slutet av 1500-talet bara två fiskare, lika många som gästgivarna (Fehr 
1903:XI). Från en tid då fisket utgjorde en ekonomisk livsnerv för borgarna 
under mitten av 1400-talet minskade således näringen i betydelse för eko-
nomin och borgerskapet. Denna utveckling kan förstås ses analog med en 
utvecklad urban ekonomi över huvud taget. Marknaden breddades under 
1500-talet och basvarorna miste i betydelse till förmån för förädlade pro-
dukter, vilka tidigare i största utsträckning importerats främst via Hansan. 
Men utvecklingen ska också ses som en process där borgarna lämnade det 
allt mindre lönande fisket i händerna på landsortens befolkning, först i sam-
band med att skärbonden blir en historisk realitet inom kronans och frälsets 
naturahushållning, vidare då även frälset vänder fisket ryggen och skärgår-
den får sina mångsysslande fiskarbönder under 1700-talet och framåt. Mer 
om detta i kommande avsnitt. 

Fiskets och samhällets sammanlänkade betydelse 
I existerande historieskrivning beskrivs ofta fiskets svängningar och kon-
junkturer som en produkt av tillgången på fisk. När ”fisken går till” anses 
detta leda till korta högkonjunkturer som ofta omfattade några år eller 
årtionden. Även om det ovan beskrivna bara är ett ytligt skrap på historiens 
yta, något som utvecklas i kommande kapitel, ser vi dock att det finns samh-
älleliga, ekonomiska och maritima konjunkturer som stöper om och flyttar 
handel och fiske med minst lika tydliga och genomgripande styrmekanismer 
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som just tillgången på fisk. Organisationen bakom verksamheten skiftar 
också. De som fiskar, vem som ska ha fisken, vem som tjänar på fisket och 
vilken roll fisken spelar i samhället varierar också från period till period och 
mellan regioner. Sociala konstellationer skapas direkt som en hybriditet t.ex. 
som på Rügen mellan slaviska fiskare och katolska kyrkan (Jahnke 2009:169), 
och bodstäder som växter fram får sin egen jurisdiktion och lokalkulturella 
normer. Vid de medeltida gemensamma av Hansan kontrollerade fiskeplat-
serna som Skanör och Falsterbo bildades områden med fiskare och handels-
män från olika städer, kallade vitten, eller fit, ofta att betraktas som städer i 
miniatyr med egen lagstiftning (Jahnke 2009:173f, Ersgård 1988). I och med 
urbaniseringen efter medeltiden differentierades rummet så att fiskare sökte 
sig till olika fiskeplatser. I båda fallen representerar rummen dels etniska, 
kulturella rum, dels fiskala rum med uttalad lokal lagstiftning. 

Om man ser det skånska sillfisket som en del av den Hanseatiska mari-
tima konjunkturen och dessutom betraktar de senmedeltida Norrlands-
färderna och Gävlefisket som uttryck för olika kollektiva industrialiseringar 
i koloniala kontext framstår i mer tydlig dager att det småskaliga skärgårds-
fisket som inte har lämnat några dokument efter sig i form av privilegiebrev 
osv. var av en helt annan karaktär och sköttes av andra aktörer under helt 
andra förhållanden, oftast kustnära och som hemfiske, tidvis inom godsens 
och kronans naturahushållning, endast sent i modern tid som ”fritt fiske”. 

Tomtningslokalerna i skärgårdarna kan efter diskussionen ovan i ett 
internationellt perspektiv mycket sällan sättas i samband med någon regle-
rad fiskeindustri. De flesta lokaler var inga gemensamma stora fiskeläger 
med internationella handelsmän och privilegier. De olika tomtningsloka-
lerna kan istället ses mot bakgrund av en ganska blygsam utveckling med 
lokal prägel där samhällets konjunkturer skapar behov av och möjlighet för 
olika utskärsnäringar under olika tider. Som maritima noder vilka knöt 
samman lokala fiskare och jägare med handelsmän, fogdar och kronans 
tjänstemän är de dock oundgängliga att studera om man avser att förstå 
både vikingatida småskalig handel samt gods- och stadsapparatens framväxt 
framförallt inom en naturahushållning under senmedeltid. Här har natur-
liga fluktuationer i fisket, samhälleliga behov och möjligheter tillsammans 
med lagstiftning och privilegiebrev på ett komplicerat sätt skapat ett hetero-
gent landskap med aktörer som inte kan studeras med mindre än att man 
blir tids- och platsspecifik. De maritima konjunkturerna, när fisken ”gick 
till”, har förstås varit pådrivande i t.ex. möjligheten för vissa aktörsgrupper 
att tillägna sig rikedom, men även möjliggjort en bredare försörjningsbas. 
Den kausala inverkan detta har haft på historiens större gång är dock 
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komplicerad att förstå. Huruvida t.ex. fisket berodde på behov eller tillgång 
måste utredas i en timlig kontext. 

Sammantaget visar alltså internationell forskning att fisket utvecklas 
parallellt med olika kollektiva strategier under dessa tusen år och kan inte 
ens som samhällelig företeelse anses vara ensartad och konservativ (som hos 
Norman 2012:42f). Vi kan exempelvis se en bred start för den kommersiella 
exporten och handeln med Nordsjöfisk i övergången till tidig medeltid i 
Norge (FEH), något som syns i importerad fisk i Sverige (se vidare avsnittet 
om maritim osteologi nedan), inte i en svensk fiskproduktion. Fisket längs 
Sveriges kuster och vid utskären kan förstås som sammanlänkat med inter-
nationella fluktuationer framförallt inom Hansans och de andra stora aktö-
rernas verksamhet och förmåga att kontrollera, monopolisera och skatt-
lägga verksamheter och landskap, något som kan kombineras med en analys 
av mindre aktörer. Fiske i Norge, på Island och inom andra norröna sfärer 
kan undersökas komparativt i termer av hur verksamhet bedrivits och hur 
arbete samt platser organiserats. Genom att studera olika aktörsgruppers 
aktivitet inom fisket och i skärgårdarna kan fiskets betydelse bättre förstås 
och tomtningarnas eventuella roll inom fisket klargöras för olika tider och i 
olika områden. Följaktligen tecknas nedan olika karaktärsporträtt och situa-
tionsbilder med fisket och skärgårdarna i fokus. Diskussionen nedan får 
bilda bakgrunden till den platsspecifika analys av arkeologiska lokaler som 
följer i kommande avsnitt (”Landkänning”). 
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Aktörskonjunkturer längs den svenska Östersjökusten 

Utgångspunkten för detta kapitel är att historiens riktadhet och arkeolo-
giska kvantifierbarhet, via t.ex. periodindelning eller modeller för samhäl-
leliga system och maktrelationer, vilar på att vi betraktar historien som ett 
destillat, fossil eller avtryck av olika dominerande agendor, gemensamma 
och länkade förmågor att styra kollektiven och ”göra historia”. Med den kri-
tiska realismens terminologi är det alltså arkeologiskt gripbara mekanismer 
som används av vissa aktörsgrupper i deras kulturella elaborering, vilket ger 
upphov till emergenta samhällsfenomen. Det är då de mest dominerande 
aktörsgrupperna som sammantaget syns i materialet, åtminstone i dess mest 
ostentativa gestaltning, och det är dessa aktörers vilja eller förmåga att styra 
historien som vi kan spåra genom olika försök att kartlägga sammanhang 
och kausalitet eller nätverk av mekanismer, över tid. Bilden av den allestä-
des närvarande och i den arkeologiska diskursen ofta dominerande vikinga-
tida ”stormannen” har med rätta kritiserats (Ekman 2001). Både ur ett etno-
logisk, kritiskt hermeneutiskt eller postmodernt normkritiskt perspektiv 
finns många anledningar att ifrågasätta denna besatthet av makt och guld, 
genom att ifrågasätta stormannen och istället skriva historia underifrån. 
Men uppfattningen att Norden på något sätt har varit ett egalitärt bonde-
kooperativ under sen järnålder är ett missvisande skönmåleri av någon slags 
nordisk exceptionalism (Iversen 2009). Alltså är det av samma normkritiska 
anledningar relevant att studera maktrelationer med fokus på deras sociala 
(mikro-) och samhälleliga (makro-) orsaker och konsekvenser. Som så är 
makten och stormannaidealet inga arketyper eller tydligt avgränsade enti-
teter, utan på olika sätt närvarande och operativa normerande krafter och 
relationer viktiga att kritiskt hermeneutiskt belysa. I synnerhet när det gäller 
förmågan att etablera och driva olika näringar. 

En åsikt som förs fram nedan är att just förmågan till agens och makt 
syns tydligt under sen vikingatid som en entreprenöriell kraft och maritim 
opportunism, senare under 1100-talet och framåt som feodala beroenden 
under beskattning och privilegier. Enskilda hemmansägare har nämligen 
sällan eller aldrig kunnat eller varit tillåtna att agera utanför sin omedelbara 
horisont; städslat arbetshjon, koloniserat ödemarken eller dragit till fjärran 
orter för handel och plundring. Alla ekonomiska satsningar är förknippade 
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med investeringskostnader som vilar på den förmåga aktören har att acku-
mulera värden – ekonomiska, sociala, kulturella. Därför har detta kapitel 
tagit den extroverta entreprenören som utgångspunkt och i någon mån 
försökt belysa hur och varför den maritima zonen kommit att tas i anspråk 
av grupper med extrovert operativ agens. Fokus ligger i resonemanget på 
planlagda etableringar av specifik natur, synliga i det arkeologiska mate-
rialet. Segraren skriver som bekant historien, så även den materiella. Detta 
får förstås inte förringa kollektivets komplexitet och de överlappande 
aktörsnätverkens betydelse (Blanton & Fargher 2008). Vad det egentligen 
betyder är istället att olika samtidiga signaturer i landskap och arkeologisk 
empiri kan vara sammanlänkade inom samma agenda, ”en större plan”, på 
ett sätt som måste beforskas. En sådan ”plan” kan förstås både formas av ett 
häradskollektiv med en häradshövding i spetsen, eller av en enskild makt-
fullkomlig godsherres megalomani. Både tingshögen, kyrkan och stor-
gården är uttryck för sådana ”planer”, enskilda eller formade inom olika 
kollektiva agendor. En stor del av planerna formades inom de besuttnas 
vänskapskultur som var direkt samhällskonstituerande (Hermanson 2009), 
senare hårt formaliserad i medeltidens cyniska feodalism. Även inom en 
statsbildningsprocess som drivs av kapital och tvångsmedel har de lokala 
sociala relationerna och samhällets strata till mycket stora delar via bl.a. 
medling och kamp format historiens utfall och skapat olika samhällsformer 
(Tilly 1990:99–103). 

Även som uttryck för kollektiva agendor, collective action, har handels-
traktat, lagar, handelsplatser, försvar osv. ett gemensamt nexus eller fokus-
punkt, hierarkisk eller heterarkisk, en gestaltning av ordning, makt eller 
tvång. Denna fokuspunkt (plats/person) är antingen ett utfall av en kollektiv 
norm, eller direkt normerande. Detta är ett synsätt inspirerat från etno-
metodologin (Swartling 1998). Samtidigt som det samhälleliga systemet 
(”kulturen”) är svaret på en kamp om definitioner och agendor har alla sys-
tem en svagaste länk. Just i begränsningen kan man spåra andra gruppers 
avvikande mening genom olika materialiserade diskurser. På detta sätt kan 
alltså olika landskapselement tyda på sammanlänkade diskursiva uttrycks-
sätt. De stormän som uttryckte sig monumentalistiskt hade förstås även en 
framstående del i ekonomin, på något sätt. När tecken på konflikt, terri-
torialisering, privilegier osv. inträder betyder det något speciellt i aktörs-
näten som kan ses även i andra materiella uttryck, som t.ex. ”ekonomi”. För 
att bli konkret ska alltså exempelvis pålspärrar, silverskatter och gods-
bildning ställas mot samtida tomtningar i en samhällsbild och en eventuell 
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samvariation eller brist på sådan bör undersökas. Rumsliga relationer och 
gränser har i detta sammangang stor betydelse. 

Betraktar man på detta sätt landskapet som en hud, tatuerad med de 
olika aktörernas signaturer och rispad av olika landskapsbruk, ligger det 
nära till hands att försöka se system, mönster, av sammanlänkade uttryck, 
vävar eller kedjor av fenomen, Lihammers (2007) ”klungor av händelser”. 
Makt, handel, ekonomi och platsbruk kan vara en sådan kedja. Mönstret i 
landskapet blir då till stor del ”svaret på historien”, de mest synliga aktö-
rernas uttryck, ”stormannens” (mer egentligt storgårdsägarens) odalgeo-
grafi med sammanlänkade verksamheter där även marginaliserade grupper 
framträder t.ex. i arbetets landskap. Detta är då ”historien från ovan”, lokalt 
uttryckt och med en förmåga att integrera ”historien underifrån” via en-
skilda platsbruk. De obesuttna anlade inte ättebackarna men de hade ändå 
sina landskap och formar till stora delar både historiens kött och blod. 
Dessutom finns det fog för att i marginalbygden leta efter tecken på avvika-
ren, normbrytaren och den avvikande historiens gestalter. Detta synsätt kan 
förstås tidvis vara felaktigt. Om exempelvis uppkomsten av en näring mer 
drivs av en demografisk expansion (need eller pull) istället för en aktörs-
grupps hunger efter välstånd (want eller push) kan man felaktigt tolka en 
synlig trend som stormannens eller maktsfärens (t.ex. häradskollektivet) 
ambition. Därför är det viktigt att foga samman flera olika iakttagelser och 
trender och försöka se vad som är svar på olika samhälleliga nödvändig-
heter och vad som mer är svar på samhälleliga konjunkturer baserat på nya 
idéer, gemenskaper och initiativ. Exempelvis kan man undersöka om ut-
skärsfiske var svar på en urbanisering och inkrementell expansion av byg-
den (som hos Norman och Svedberg) eller istället ett uttryck för strävan 
efter rikedom (som hos Keller 2010 och Frei et al. 2015). 

Resonemanget nedan vilar på hypotesen att tomtningarnas expansion 
under sen vikingatid inte endast var ett svar på en hunger efter protein eller 
en ackumulativ kolonisation som innebar ett ianspråktagande av skärgår-
darna, utan att det fanns samhälleliga, explicita, aktörsdrivna incitament 
bakom denna trend eller snarare dessa trender. Diskussionen bygger på att 
placera in denna senvikingatida och efterföljande konjunkturer i skärgår-
darna i olika aktörsnät. Utgångspunkten är en hypotes som menar att den 
första vågen av tomtningar i Mellansverige kom sig av ett närmande till det 
katolska Europa, en form av ”europeisering”. I Norrland är det istället ett 
närmande till mellanmän från synbarligen Mellansverige och Novgorod 
som kan ses relevant, ett svar på prekoloniala kontakter. I båda dessa fall 
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dock genom en överregional interaktion. Dessa och efterföljande aktörs-
drivna konjunkturer i skärgårdarna skisseras nedan. 

Egentligen är uppgiften att enkelt teckna denna utveckling förstås omöj-
lig; förändringarna har böljat fram och tillbaka och har haft stora rumsliga 
variationer. Följaktligen är det bara några enkla huvuddrag som kan tecknas 
och som kan tjäna som inspiration för mer nyanserade, lokala och tempo-
ralt förankrade studier. Retrogressiva ”baklänges”-analyser, en försiktig 
stegvis rekonstruktion av äldre förhållanden, må fungera för exempelvis 
kulturlandskapsstudier (Karsvall 2013) men för att historiens mekanismer 
ska framstå logiskt och inte vila på anakronismer förklaras de lämpligen i 
rätt ordning. Därför skisserar exposén nedan krafter och mekanismer 
sammanhängande, i en föränderlig historicitet, från sen vikingatid till mo-
dern tid. Förhoppningsvis framstår då en logisk och trovärdig bild av 
varierande skärgårdsbruk genom historien, olika incitament och drivande 
faktorer blottläggs och det framgår även att den sena allmogekulturen inte 
kan stå som modell för aktörerna på fiskeskären under tidigare epoker. 

Fyra texter och fyra histoires des mentalités 
Bärande ovan är diskussioner om samhälleliga konjunkturer. Enligt An-
nales-skolan tecknar mentalitetshistoria förändringar på samma skalnivå 
som samhälleliga konjunkturer. Mentalitet, kultur, sociala relationer och 
ekonomi hänger förstås ihop. Av det litterära materialet verkar mentalitet, 
och därmed sociala relationer och ekonomi, undergå en transformation 
från vikingatid till medeltid, synlig även inom arkeologin (för tematiska 
översikter se t.ex. Poulsen & Sindbæk 2011, Steinsland 2011a). Denna trans-
formation kan enkelt skisseras med hjälp av fyra tillgängliga beskrivningar 
av överhet (lordship) som vi har tillgång till i nordisk kontext (Bagge 2000, 
Amory 2001, Johansson 1998). Texternas mening och tillkomst är förstås 
olika och är egentligen inte jämförbara på något kvalificerat sätt. Samtliga 
har dock karaktär av ”furstespeglar”, rådgivande texter till personer som 
söker framgång och makt. Som olika fönster in i ideologiska världar i varie-
rande samhällsklimat är de därför oundgängliga. 

Med det nedslag texten Hávamál gör i de sociala nätverken någon gång 
under kanske mellersta vikingatid porträtteras vikten av reciprocitet och 
jämlikhet som en framgångsfaktor för dådstarka män. Till sin karaktär 
förefaller Hávamál ålderdomlig och eventuellt med inslag av fornnordisk 
ritual (Jackson 1997). Första delen innehåller praktiskt kloka levnadsregler i 
vilka mod, försiktighet och mannavett är de egenskaper som i främsta 
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rummet prisas och åtskilliga betraktelser om umgänget med främmande 
människor meddelas. Det kan t.ex. lyda (enligt Brate 1994): 

 
18.  
Blott den vet,  
som vida reser  
och fjärran farit har,  
vad lynnesart  
leder envar.  
Han vet, vad vett är. 

 

43.  

Till sin vän  

ska man vän vara,  

till honom 

och hans vän;  

men till oväns vän  

ska ingen man  

någonsin vän vara. 

44.  

Vet du, om vän du har,  

som du väl tror  

och gott av honom vill 

hava;  

förtrolig ska du vara  

och vängåvor skifta,  

träffa honom titt och ofta. 

45.  

Om du har en annan,  

som du illa tror,  

och av honom 

dock gott vill hava;  

fagert ska du tala  

men falskt tänka  

och vedergälla list med lögn. 

Det finns inget i Hávamál som omtalar sociala skikt eller samhällsklasser. 
Rígsþula, synbarligen av något senare datum än Hávamál, skildrar som 
kontrast hur den vise och mäktige guden Rig vandrar omkring bland män-
niskorna och blir stamfader till de olika stånden: trälarna, odalbönderna 
(Karl) och ädlingarna (Jarl). Rígsþula, som troligtvis lika mycket avhandlar 
tidigmedeltida fursteideal som sen nordisk vikingatid (Johansson 1998), ger 
också en bild av hur det är att tillhöra varje stånd (eller klass). Sålunda lyder 
bitar av texten (enligt Brate 1994): 

 
35. 
Upp där växte 
den unge Jarl, 
sköld han bar 
och bågsträngar fäste, 
pilbågar krökte 
och pilar skaftade, 
slungade spjut 
och svängde lansar, 
hetsade hundar 
och på hästar red, 
svängde svärd 
och simning övade. 

 

36. 

Kom då ur risbuskar 

Rig gående, 

runor honom lärde. 

Sitt namn gav han 

honom, 

som honom nämnde. 

Han bad honom 

intaga 

odalmarkerna, 

odalmarkerna, 

de urgamla bygder. 

37. 

Jarl red sedan 

över svartan skog, 

över frostiga fjäll 

och kom fram till en 

hall. 

Han sköt med spjut, 

svängde skölden till 

värn, 

hästen sporrade 

och högg med svärd, 

väckte strid, 

och valplats blotade, 

stridsmän han fällde 

och stred för 

landvinning. 

38. 

Därpå ensam han 

rådde 

över aderton gårdar, 

gods han skiftade. 

Gav åt alla 

smycken, klenoder 

och smärta hästar, 

slösade ringar, 

högg sönder guldten 

I denna text syns den tidigmedeltida situationen med jarlar och en kamp 
om gods och landvinning. I denna situation med underlydande landbor 
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eller trälar blir det viktigt att poängtera sociala skillnader. Modernare än 
Hávamál ter sig ändå framgångsidealet i Rígsþula i kontrast till senare, 
högmedeltida, texter mycket ålderdomligt. Personlig styrka och stridsdug-
lighet kombineras med bl.a. en tonvikt vid att vara en god simmare, en bild 
som är analog med den från vikingatid daterade anglosaxiska kvädet Beo-
wulf (r. 505–534). Forskare har direkt velat framställa även Beowulf som en 
illustration av överhöghet, kunglighet, dvs. en furste- eller kungaspegel, 
Fürstenspiegel (Gwara 2008:351ff), således en parallell till Rígsþula. Det 
konungsliga framgångsidealet ändrar sedan karaktär under loppet av feo-
dalismen. Livsstilsmanualen Konungs skuggsjá är en norsk pedagogisk text 
från omkring 1250 som behandlar politik och moral (Larson 1917). Den var 
ursprungligen avsedd för utbildning av kung Magnus Lagabøte, son till 
kung Håkon Håkonsson, och texten har formen av en dialog mellan far och 
son. Sonen frågar om och rekommenderas av sin far praktiska och mora-
liska frågor som rör handel, hird, ridderligt beteende, strategi och taktik. 
Här har vi ett fullt utvecklat feodalt herreideal av klassiskt medeltida snitt. 
Där Hávamál visar vänskapsideologins makt och Rígsþula betonar vikinga-
tidens svärdsmakt är det i Konungs skuggsjá istället en makt baserad på 
utåtriktad maritim merkantilism med handel och jakt på t.ex. val och val-
ross som kombineras med en sträng hushålls- och hovkultur. 

Slutligen fortsätter den under 1300-talet författade svenska texten Um 
styrilse kununga ok høfþinga (”Konungastyrelsen”) denna paneuropeiska 
tradition med furste- eller kungaspeglar som levnadsguider för överheten. I 
denna högmedeltida text accentueras ytterligare det statsmannamässiga i att 
en god kung bl.a. skulle inrätta tavernor och köpstäder och anlägga vägar. 
Här har det feodala godssystemet övergivits för ett urbant ideal byggt på en 
urban marknad under en stark krona (Carrasco 2011). Enligt Konunga-
styrelsen skulle kungen idka måttlighet, omge sig med goda rådgivare, hålla 
ihop riket och upprätthålla lag, alltså långt från Konungs skuggsjás själviska 
merkantilism, Rígsþulas anarkistiska fursteideal eller Hávamáls vänskaps-
praktik. Nordberg (1995:139ff) menar att Konungastyrelsen nog tillkommit 
i kretsen kring Heliga Birgitta, en nog så tydlig markering av en central-
europeisk högmedeltida katolsk samhälls- och människobild. 

Dessa fyra skilda bilder av nordiska maktideal är oundgängliga om vi ska 
förstå skillnader i sociala relationer även vid skärgårdens jakt- och fiske-
lokaler mellan sen vikingatid och sen medeltid. Det var helt enkelt inte sam-
ma samhälle åren 900 och 1350 e.Kr. (t.ex. Line 2007:69f, Ericsson 2001:393), 
än mindre under 1800-talet, den klassiska fiskarbondens sekel. För att 
återvända till Annales-skolan kan man alltså påpeka att aktörskollektiven 
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inte har haft samma mentalité, världsbild – eller rättare världsbilder – under 
historiens olika tider. Det förefaller även något grovkornigt att som Ersgård 
(2001, 2002) teckna olika mentala dikotomier genom historien. Överhet och 
anspråk över mark har under denna tid förstås genomgått stora föränd-
ringar med skilda arbetsförhållanden som även kulturgeografer uppmärk-
sammat (nu senast Widgren 2014). Skärgårdsöarna och tomtningslokalerna 
befolkades således av ”olika” samhällen med olika syn på makt och fram-
gång, med olika syften och sammanhang. Verksamheter och brukargrupper 
på platserna och verksamheterna betydelser varierar därför och bör under-
sökas med kunskapen om föränderliga sociala relationer och maktambi-
tioner som självklar utgångspunkt. 

Nedan tecknas därför en vid ramberättelse kring förändrade aktörsgrup-
per, maktrelationer och sociala system med fokus på utmarksbruk och mari-
tim ekonomi med avstamp i sen vikingatid. Syftet är att bygga ett fundament 
för att bättre kunna identifiera generativa mekanismer och emergenta krafter 
som resulterade i och sammanstrålade vid tomtningslokalerna. 

Vikingatida entreprenörsanda och maritimt nätverkande,  
900–1100 e.Kr. 

Den maritima arkeologiska empirin i form av tomtningar har i UO sin upp-
rinnelse under sen vikingatid, vid vilken tid vi kanske enligt ovan kan 
använda mannamod, vänskapspraktik och en accentuerad strävan efter att 
bygga upp godskomplex och samla följen som eftersträvansvärda medel och 
mål. Under denna tid ser vi samtliga dateringar av de klassiska, enkla, tomt-
ningarna i Sörmlands skärgård (se figur 1). Vid en så pass framhävd och 
specifik förekomst i tid vid en typ av lokal som har förknippats med nä-
ringar och handel (om en handelskontinuitet nu senast Norman 2012) 
kanske det kan tas för en motsägelse att Birka överges under denna periods 
början, då Birka alltid har varit den stora arkeologiska fixpunkten för vi-
kingatid och handel i östra Mellansverige. Men vi ska här nedan se att 900-
talet i flera avseenden kan ses som en övergångsperiod då den klassiska 
hirdomgärdade stormannen fick ge med sig till förmån för en lite mer sli-
pad entreprenör. Man har ställvis talat om ”den andra vikingatiden” (Li-
hammer 2003b). I denna omställning vill jag nedan föreslå att tomtningarna 
passar in som en viktig och tidigare ouppmärksammad pusselbit. 
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Från våldsam viking till utmarksentreprenör 

Vikingatiden var ingalunda en homogen period i något avseende i Norden. 
Vad som inledningsvis har överlevt som minnet av en serie våldsdåd och 
plundringsräder under tidig vikingatid ändrar under loppet av perioden 
karaktär till att mer likna kolonisation, invasionskrig, landnam och en ut-
vecklad nätverkshandel med nya handelsstäder under nordisk kontroll eller 
inom olika samarbeten. Den våldsamma vikingen blev både statsbyggare 
och en slipad entreprenör. Basen för välstånd och inflytande utgjordes av 
tillgång till mark och förfogande över en gård med underlydande inom 
släktens och familjens odal. 

Efter folkvandringstiden växer ett system fram i Europa med gårdar 
knutna till släkt och baserade på självförsörjning. Bruket under hävd kom 
att kallas allodiet eller i Norden för odalen; bruket under hävd sågs som en 
form av besittnings- och brukningsrätt men inte avyttringsrätt, då marken 
var starkt knuten till släkten och ätten (Gurevic ̌ 1979:46f, Widgren 1995). 
Sedvanerätten stod som modell för äganderätten. Förbund av ätter med en 
gemensam lagsyn och starkare eller svagare anspråk på olika områden kan 
ses som bakgrund till de administrativa enheterna hundaren och häradet. 
Innan ungefär 1000 e.Kr. har dessa etablerats och vi har även vid denna tid 
de komplicerade Husabyarna som, oaktat syfte och betydelse som vi inte är 
säkra på, nog kan betraktas som ett uttryck för distribuerade godskomplex, 
ett första känt avsteg från ättens odaltanke gestaltat i bygden (Poulsen & 
Sindbæk 2011:21, Lindkvist 1990). Detta kan ses i en europeisk kontext med 
stora skogsavverkningar, bybildning, skifte av mark, gränsdragningar och 
privatisering av mark (Gurevič 1979:40). 

Skre (2001) lokaliserar aktörerna bakom denna utveckling av en över-
gång från gårdar till godskomplex och pekar på ”stormän”, stora markägare, 
som kontrollerade underlydande gårdar och människor. Senare tids forsk-
ning vill mena att utvecklingen i detta avseende var likartad över stora delar 
av Nordeuropa (Iversen 2009). Sindbæk (2011) föreslår att ansatser till till-
ägnelse av värden utanför den egna gården inledningsvis fokuserades på 
utnyttjandet av en gemensam utmark, där det var möjligt att intensifiera 
produktionen utan att inkräkta direkt på sedvanerätten för familjer och 
byar. De faktiska brukarna ska antingen ha varit trälar eller anhängare till 
en storman. Runt om i Norden kan vi iaktta en ekonomisering av utmarken 
vid denna tid. Redan tidigt uppmärksammande Åke Hyenstrand järnpro-
duktionen i randbygden (”järnbärarland”) under framförallt Vendeltid och 
vikingatid (Hyenstrand 1971, 1972, 1974:119–145). Det finns även tecken 
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på att järnframställningsplatserna flyttat från centralområdena och ökat 
explosionsartat vid denna tid (Björk 2009). I Norge märks en intensifierad 
produktion i utmarken och cirkulation av råvaror (kvarnstenar, talk, mal-
stenar, myrmalm, ben- och hornmaterial) med en egentlig början i 800- 
eller 900-tal (Øye 2013, Elvestad 2015). Detta har förstås fört med sig änd-
rade mönster och metoder för transport, kommunikation och kollektiv 
logistik. Skeppen började då byggas större men deras lastdryghet accelererar 
först egentligen under efterföljande period, 1100–1300 e.Kr. (Christopher-
sen 1991, Crumlin-Pedersen 1991). Denna expanderande handel med råvaror 
kan ses i ljuset av uppkomsten av flera mindre köpingar i skandinaviskt 
kustkontext från denna tid, och att dessa sedan övergavs precis som Birka i 
och med den verkliga europeiseringen under medeltid och den kristna kun-
gens territoriella administrativa makt i samarbete med merkantila föreningar, 
mest tydligt frisiska gillen och hansestäder (Blomkvist 2005, Ijssennagger 
2013). Ett intensifierat utmarksbruk ställer nya krav på arbetskraft. På ett 
lokalt plan är det troligt att stormännen både hade ofri arbetskraft och 
underlydande landbönder redan under sen vikingatid (Widgren 2014). 

Denna första tydliga fas av råvaruproduktion och utmarksbruk har 
kopplats till en ”första europeiseringsfas” eller Nordens inlemmande i de 
expanderande ekonomierna i huvudsak i Nordeuropa. Silvermynt påträf-
fade i depåer i Sverige kommer främst från vad som verkar vara en kort 
period mellan ca 980–1025 e.Kr. (Jonsson 1992:79, fig. 1). Denna period 
sammanfaller exakt med vår topp i daterade tomtningslokaler i Sörmland. 
Depåerna av silver speglar inte bara handel, beskattning och plundring utan 
även karaktären av den politiska situationen och användningen av mynt i 
samhället (omsättning, återmyntning, tesaurering). Förutom en kort period 
i Sigtuna under 1000-talet hittar vi inte någon myntningspolitik i centrala 
Sverige förrän de första myntverken på Gotland vid 1140, i Lödöse runt 
1150 och i Sigtuna på 1180-talet (Jonsson 2011). Vi måste därför erkänna 
betydelsen av denna topp i silverhamstring som en funktion av en kort 
period av mycket intensiv import. Att verksamheten snarare än utbudet var 
avgörande kan understrykas av det faktum att mönstret med hamstring är 
liknande i Finland men radikalt annorlunda i andra regioner i direkt kon-
takt med de arabiska områdena, de flesta uppenbara i Ryssland och Estland 
(Jonsson 1992:84ff). Denna topp i silverimport består i stort sett uteslutande 
av mynt från tyskt och engelskt/västeuropeiskt område, inte arabiskt 
(Sawyer 1982:126ff, Jonsson 2009), vilket kan antyda ett närmande till ett 
feodalt Europa just då tomtningarna brukades. 
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De punktvisa rikedomarna som silverskatterna avslöjar tyder dock inte 
automatiskt på en europeisk feodalisering av bygderna vid denna tid. I 
stället för att äventyra det sociala nätverket med digra tributer eller skatt 
vilade av allt att döma makten hos godsägarna initialt på externa förvärv 
(Lindkvist 1990), vare sig dessa kom sig av utmarksnäringar, militära expe-
ditioner, kolonisation av mark eller plundring av rikedomar, boskap och 
slavar i närliggande eller mer avlägsna områden. Den externa tillägnelsen 
byter under loppet av vikingatiden och den tidiga medeltiden karaktär och 
får allt mer karaktär av intern tillägnelse. Detta sker uppenbarligen i takt 
med att samhället ekonomiseras och resurser mer allmänt börjar cirkulera i 
ett handelssystem som knyter ihop Norden med resten av Europa. Initialt 
inlemmades Norden i ett system av lyxvarucirkulation bl.a. av maritim 
karaktär; ”fish, fur and ivory” (Keller 2010, Frei et al. 2015). 

Centralt är i detta sammanhang att forska i vilken export från i aktuellt 
fall Mellansverige som möjliggjorde importen av silver från främst västra 
och norra Europa, i den mån silvret inte var krigsbyte. En tidigare men 
mycket förbisedd källa till rikedom som har uppmärksammats under senare 
år verkar ha varit vildmarken, eller bygdens allmänningar. Med början 
under vikingatid verkar torpväsendet expandera i utmarken (Nyström 
2009). Allt tyder på att dessa initialt ingick i storgodsens direkta försörjning. 
Först under medeltid får torpen karaktären av underlydande men självstän-
diga, avgiftsskyldiga enheter. Detta vilar dock på institutionaliserad makt 
byggd på skatter och markägande. Innan torpväsendet institutionaliserades 
måste utmarksbruk och fäbodliknande anläggningar (se kritik i Larsson 
2009) ses som primära inkomstkällor för godsen där storgodsdriften under 
denna tid möjliggjort en utlokalisering av personal (huskarlar, legohjon) för 
boskapshållning, hantverk, jakt, fiske m.m. I detta sammanhang har Hyen-
strand tidigt sett järnbärarland som lydande under de centrala senvikinga-
tida kungarna, inte som centralområdenas direkta ekonomiska uppbörds-
områden. Han ser sig då spåra en regional specialisering av järnhanteringen 
i tidigare glesbygder. Inom detta forskningsområde har under senare år 
kommit en rik mängd litteratur (t.ex. Helgesson 2009, Magnusson 2015). 
Den vikingatida och tidigmedeltida järnhanteringen har, i områden som 
berörs i diskussionen angående tomtningar, förknippats med storgårdar, 
gods och det senare frälset som drivande krafter och landbor samt trälar 
som arbetskraft (Magnusson 2009, se även Björk 2009). 

Holm (2015) har studerat gravfynd i form av vikter, vågar och hacksilver i 
Jämtland och kan med viss säkerhet fastslå att det existerat en småskalig han-
del i området under sen vikingatid, förslagsvis av utmarksresurser i form av 
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järn samt skinn- och benprodukter. Han kontrasterar denna ”marknads-
mässiga” handel mot den mer ”godsdrivna” (manorial) handel som bör ha 
dominerat i områden med en större hierarkisering av makt. Med tanke på 
medeltidens högfrälse i Sörmlands kustband kan man med honom miss-
tänka att handeln där till större del än i Norrlands inland dominerats av 
enskilda stormän eller entreprenörer, initialt förslagsvis runstensbönderna, 
dvs. de som hade möjlighet att ge sig ut på handelsresor. Med diskussionen 
nedan (se avsnittet ”En småskalig förurban lanthandel”) måste man även 
förvänta sig att aktörerna inom handeln har utgjort ett större identitets-
galleri än de som eventuellt har kontrollerat vissa handelsplatser i de sen-
vikingatida stormännens eller medeltida frälsets omedelbara närhet. Vi bör 
alltså ha haft en blandning av småskalig farmannahandel och mer koncen-
trerad stormannahandel, delvis men inte uteslutande beroende på den 
vidare, överregionalt integrerade, kulturgeografin. 

Mycket tyder således på att utmarksbruket intensifierades under vikinga-
tiden och gjorde utmarken beboelig, samtidigt som den formade en ryggrad 
i den vikingatida ekonomin och grunden för ”stormännen”. Utmarksbruket 
bestod av tidvisa eller säsongsbaserade bosättningar eller fäbodliknande an-
läggningar i skogar, på hedar eller vid betesmarken i kustzonen där boska-
pen kunde beta och andra resurser samlas in. En viktig sådan plats är 
Strandby Gammeltoft på sydöstra Fyn. Denna plats, samtida med våra 
tomtningar (800- till 1000-talet) var belägen vid kusten och visar tecken på 
vallning, fiske, båtreparation och hantverksproduktion. Möjligtvis utgjorde 
den en bra landningsplats för den lokala sjöfarten med någon övervaknings-
funktion nära en sjöväg (Sindbæk 2011). En skånsk motsvarande handels- 
och hantverksplats från tidig vikingatid torde Transval invid Åhus ha ut-
gjort (Callmer 2002) och som sådan torde även Ystad kunna betraktas 
(Sawyer & Sawyer 1993:150). Här är förstås de talrika grophusen (nedgräv-
da i sand) intressanta som eventuella paralleller till tomtningar (lagda på 
berggrund) intressanta. 

I sagamaterialet finns många referenser till storgårdens arbetsfolk, 
uppenbarligen återgivna på runstenarna som hūskarlaR. Dessa har möjligen 
utgjort en arbetsstyrka för en storman (jarl, herse), kanske en del av hans 
följe eller trupp (Jesch 2011:39). De runstenar som har inskriptioner där 
personerna tituleras þhegn verkar länka dessa personer till mark och arv, 
alltså snarare etablerandet av en jordägarklass, i Västsverige möjligtvis 
underställda den danske kungen (Löfving 2001, Sawyer 2003:103–107, Löf-
ving 2007, Line 2007:61ff, se dock Bolton 2009:246–250), till skillnad från 
de enklare dreng. Dessa olika samhälleliga strata kan ses som en nyckel till 
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den lokala maktens struktur i slutet av vikingatiden, föregående andra for-
mer av vasallskap under övergången till medeltiden (Jesch 2011:41ff) och 
Carl Göran Andræ har uppmärksammat kontinuiteten mellan vikinga-
tidens hirdlagar och medeltidens gårdsrätter, liksom hirdens kontinuitet 
och paralleller mellan lendman/lästagare, huskarl/svenne samt bryte/fogde 
(Andræ 1960:65f och passim., se även Berge 1968, Kræmmer 2016). De läg-
re ”skikten” drängar och trälar utgjorde då de mervärdesproducerande 
arbetarna, grunden i gårds- och godsekonomierna. Intressant är även att 
frälset fortfor att nyttja hirdlikanande band med svenner, dvs. små privat-
arméer som ställdes till kungens förfogande (eller användes mot honom) 
ända in i den nya tiden (Nilsson 1989b). 

Den senvikingatida stormannen har dock som husfader lång kontinuitet 
både bakåt (odal, ätten) och framåt (godset, feodalismen) i historien som en 
person med ett lokalt förtroendekapital där begreppet laga försvar och olika 
grader av underkastelse eller ofrihet har rått långt in i modern tid (Brink 
2012). Mats Widgren tycker sig se en etablering av stora jordägare i Öster-
götland kanske under Vendeltid (Widgren 1998). På kontinenten syns dessa 
redan under romartid. Tacitus skiljer på olika tjänsteroller bland de 
germanska stammarna. Den mest generiska av dessa tycks ha varit princeps 
(även kallad magistratus av Caesar). Princeps präglades av deras förmåga att 
attrahera och behålla ett comitatus (vänskapsbaserat följe), och bland prin-
ceps valdes domarna till ordförande vid consilium (råd, rätt, ting). I prak-
tiken måste kandidater för de mer utpräglade herrerollerna rex och dux ha 
kommit från princeps. Duces valdes för sin militära förmåga, men det 
verkar troligt att en viss individ samtidigt kunde vara dux och rex. Reges var 
till synes utvalda för sin nobla härstamning (Edlund Andersson 1999:6). 
Skillnaden mellan dux och rex torde ha sin förlängning i den tidiga medel-
tidens kung och jarl, den högste ledaren och härföraren/ställföreträdaren 
(Crawford 2014), den senare exempelvis ”goðhær laghmaðþær […] oc lanz 
höffhengiær” enligt äldre västgötalagen. Denna situation kan i mångt och 
mycket antas relevant för stora delar av norra Europa under vikingatid, men 
där i Norden den kanske under folkvandringstid introducerade jarlen som 
sakral krigarhövding under tidig medeltid överflyglades av den kristna 
kungen (Norr 1998, Kazanskij 2001, Larsson & Fridell 2014). Birgitta Fritz 
poängterar att jarldömet från början nog främst var definierat som makt 
över ett antal bebyggelseenheter, utan territoriell integritet (Fritz 1971a). 
Först med en stärkt kungamakt under 1200-talet blev jarldömet geografiskt 
koherent och ett uppbördslän, då underställt kungen eller läntagaren. Vi 
har här för den senvikingatida jarlen en direkt parallell till jarlen i Rígsþula 
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som primus inter pares och största godsägare, och tanken på Uppsala öd 
och husabyarna som ett sådant godskomplex blir rimlig. 

Vi har alltså under den vikingatida entreprenörens tid en situation med 
tidigt vasallskap, följen och opportunistiskt nätverkande. Belöningar från 
handelsresor och krigsresor delades i små och dynamiska hierarkier, dvs. 
heterarkier. Tidiga källor beskriver de germanska intrången i Storbritannien 
i form av små pragmatiskt konstituerade krigsband ledda av oberoende 
krigsherrar. Även om ledarna kan ha varit av aristokratisk börd har det 
betonats att ledande positioner förmodligen var öppna för alla med styrkan 
och förmågan att besitta dem. Bede betecknade dessa anländande german-
ska krigsherrar som duces snarare än reges, och tidiga anglosaxiska krönikor 
upprätthåller en sådan nomenklatur, allmänt betecknande dessa män here-
togan, ”härförare”, och ealdormen, ”åldermän”, men inte cyningas, ”kungar” 
(Edlund Andersson 1999:20). Bakgrunden synes vara det germanska ledar-
skiktet som växte fram i interaktionen med Rom (Andersson & Herschend 
1997, Norr 1998) och som sedan av flera komplicerade anledningar kunde 
öka sin merkantila och krigiska förmåga under vikingatid. 

Ett nytt uttryck för den vikingatida aristokratin var att den makt som 
växte fram ur sociala nätverk på ett personligt plan samlade stöd från 
ganska stora andelar av bönderna (Poulsen & Sindbæk 2011:13). Allianser 
knöts på ett pragmatiskt sätt med familjen, släkten och de nära vännerna i 
fokus (Dunbar et al. 1995) och där man värnat om och värderat den sociala 
närheten. Det finns även belägg för att betrakta allianserna som mer utili-
taristiska än emotionella (Sigurðsson 2010). Man kan dock undra om detta 
har varit något nytt. Syftet, som anses ha varit att skapa en skara eller följe 
för handel, försvar och godsdrift, är ju känt åtminstone sedan folkvand-
ringstiden i olika sammanhang över Europa (Gurevič 1979, Duby 1981). 
Det nya synes vara att det för nordisk del blev något av en utåtriktad kon-
junktur med bred folklig förankring. De nya handelsmännen som vi först 
kan skönja under främst 800-talet kan nog ses som sprungna ur krigar-
aristokratin och en övergång från vänskapsgåvor till ekonomisk oppor-
tunism delvis i samma nätverk som tidigare (Näsman 1991) och bl.a. en 
ökad mängd vapengravar som synes reflektera en bredare del av befolk-
ningen under 900-talet tyder på att konjunkturen då hade nått ner i mer 
ordinära bönders vardag (Androushchuk 2009); sålunda trädde ”runstens-
bönderna” in på scenen som beväpnade farmannabönder, lokala hirdledare, 
entreprenörer och godsägare.  

Den nära maktens nätverk baserades på hirden. Under vikingatiden då 
ett ständigt hot förelåg från mobila krigarskaror (kända som flokkr i norrön 
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litteratur) kom den främsta säkerheten och skyddet från denna hird. Detta 
heterarkiska grupptänkande accentuerades och abstraherades under medel-
tiden. Gården och godset var hirdens bas och gårdsägaren ledare. Den tidiga 
kungen var inget annat än en primus inter pares, en ledarnas ledare. Kun-
gens vän behövde skydd av och sökte medlemskap i den kungliga hirden. 
Horisontella vänskapsband var förstås labila och vänskapsrelationer forma-
liserades därför i tjänsterelationer för att stävja vänskapens labilitet och 
därmed permanentera relationerna. Det tidigmedeltida kungadömet vilade 
på samförstånd och ömsesidigt förtroende mellan konungen och hans stor-
män. Man kan säga att kungen köpte sina stormäns lojalitet och vänskap 
(som vinsæll hos Snorre). Samtidigt monopoliserade han flödet av infor-
mation, materiella resurser och beslutsrätt till sin egen person, vilket inne-
bar att aristokratin blev beroende av honom. Under 1100-talet försökte 
skandinaviska kungar i linje med detta distansera sig från ömsesidiga skyl-
digheter i samband med vertikala band av vänskap och istället förespråka en 
ideologi som byggde på ständig lojalitet till olika titlar, genom under-
ordning och trohetseder. Av avgörande betydelse då var att hävda en helig 
status för den heliga eden. Inom kristendomen omformade de hegemoniska 
begreppen rex iustus och vicarius dei hövdingen till monark (Steinsland 
2011b). Mycket tyder dessutom på att feodalismens hierarkiska samhälls-
bild kom direkt från kyrkans organisation och världsbild (Bouchard 2006). 
Fredens gilla kraft kom här genom Guds kraft, vilket krävde total under-
kastelse. Så kunde kungen använda kyrkans makt för sina egna syften. 
Genom att i detta nya system sluta upp kring kungahirden kunde krigs-
byten eller stulet gods fördelas efter framgångsrika strider, makt delas ut 
och institutionaliseras ner i leden av kommandohierarkier (Hermanson 
2011:70f). Skyddsbehov förvandlades till vinningslystnad, patron-klientrela-
tioner förvandlades till professionella relationer och yrken. Tidigare arbets-
karlar och anhängare fick tydligare krigar- och administratörsroller när 
stormännens makt ökade och formaliserades under 1100-talet och efter-
följande århundraden inom den nordiska varianten av feodalismen (Sigur-
ðsson 2011). 

Utanför hirden formaliserades också de vittgående maktrelationerna. 
Poulsen (2011) ser ett system där gåvor successivt övergick i avgifter. När 
ett folk underkuvades kunde det bli tvunget att betala förnedrande tribut till 
dess erövrare (Lindkvist 1990). Om vi betraktar Norge är exploatering av 
underkuvade folk uppenbart i fallet med den norska finnfer, resan som syf-
tade till att samla in bland annat pälsar som tribut, eller finneskatt, från 
samerna i norr. Detta hade tydligen varit en etablerad praxis åtminstone 
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sedan Ohthere av Hålogalands resor under slutet av 800-talet (Orosius 
1859). Clas Tollin (2011) kan vid denna tid spåra en förändring i handeln, 
där sambandet mellan handel och hantverksproduktionen vid central-
platsen bröts upp efter ca 700 e.Kr. Detta kan ses som en del av en rörelse 
som enligt diskussionen ovan införlivade stora delar av landskapet i nätverk 
för utbyte och produktion. Platser som knutpunkter med regionala eller 
lokala marknader, liksom dedikerade fiskeläger och stora emporior osv. för-
lades ofta till vägskäl, vid landmärken, i gränstrakter och på allmänningar. 
Här kan Birka användas som symbol för detta första utmarksbruk. Land-
skapet ändras sedan ytterligare med etableringen av den klassiska medeltida 
staden, ca 950 e.Kr. och framåt (Sigtuna, Trondheim, Lund, Roskilde, Oslo). 
Ekonomisk opportunism genom stora mängder tillgängligt silver, en euro-
peisk konjunkturuppgång och en ny slavmarknad (när det kristna Europa 
förbjöd en sådan) kan sägas vara några av orsakerna till en markant fram-
växt av storgods kring år 1000 e.Kr., styrda enligt principerna ovan. 

En motsvarande situation bör ha förhärskat redan under romersk järn-
ålder inom danskt område, varför vi från den tiden där kan påträffa sådana 
bildningar kring olika princeps med kult- och militär makt (Hedeager 2002) 
och syns nog även i storgårdar, exempelvis Vorbasse och Hodde. I tider av 
både opportunism och stress lyfts ledare fram och hierarkier accentueras, i 
synnerhet i samhällen sammanhållna av redistributiva gåvosystem där 
kulturellt kapital underbyggde ekonomiskt kaptial och berodde av gåvor.  

Basen i makten gick alltså under slutet av vikingatid över från extern 
tillägnelse till uppbyggnaden av godskomplex. Tollin (2011) menar att han i 
det högt utvecklade centrala landskapet i Östergötland kan spåra ett system 
av storgårdar under sent 1000-tal vilka helt dominerade landskapet fram till 
åtminstone 1294 e.Kr., vid vilken tidpunkt det första tecknet på självständi-
ga hushåll eller familjegårdar kan påträffas. Utmarken har i detta samman-
hang övergått från en källa till enskilt mervärde under en storgård till att 
utgöra en del av en distribuerad ekonomi under godskomplex kanske någon 
gång under 1000-talet, dock beroende av sammanhang och geografi. Inom 
storgårdsdriften, vilken innehöll en centralgård och ofta en centralt belägen 
kyrka, fanns ett antal agrara gårdar och andra gårdar med deltidsspecia-
lister, till exempel smeder, betesvakter och fiskare. Gårdarna drevs av en 
bryte på uppdrag av markägaren. Markägaren centraliserade begravningar 
till kyrkogården nära storgården. Landskapet byggdes upp centripetalt med 
de flesta viktiga funktioner i centrum av komplexet. Vid utkanten låg all-
männingarna och utmarkens ekonomi. Arkeologiskt finns ett antal belägg för 
storgårdar i Syd- och Mellansverige under slutet av vikingatiden (t.ex. Hed 
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Jakobsson et al. 2013, Heimer 2009) där just perioden 900–1050 verkar vara 
framträdande (en parallell i Skåne hos Ifverson & Heimer 2005), även om 
vissa gårdar har haft kontinuitet åtminstone från Vendeltid (Widgren 1998). 

En allmän övergång från jordbruk under storgårdar till familjejordbruk 
skedde först efter frigivningen av trälarna och etableringen av torp och 
arrendebönder. Övergången från ett system med senvikingatida storgårdar 
till det medeltida systemet med arrendebönder kan spåras i Östgötalagen, 
från omkring 1290 e.Kr., i samband med formaliserade system för socknar, 
kyrkan och kronan, beskattning, en flotta med hjälp av ledungen, samt kodi-
fierade suveräna rättigheter åt kungen och frälset. I detta nya system förbyttes 
nätverkande i hierarkisering, vänskapsstrukturer ersattes med skyldigheter. 
Beskattning innebar även en utvidgad maktbas för kronan, i motsats till den 
tidigare godsdriften inom husabyar och Uppsala öd. Landskapet kan här ses 
som en scen på vilken man uttryckte och upprätthöll makt. Kult och diplo-
mati lokaliserades till imponerande och ofta avskilda eller avgränsade ut-
rymmen och gårdstun. De nya slottens stora salar var ofta placerade där de 
kunde imponera vid olika sammankomster (Hansson 2011a). 

Enskild makt över gemensamheter kan skönjas i form av etablering av 
handelshubbar, utväxling av privilegier (Middleton 2005) och beskattning. 
En stående beskattning av befolkningen i Skandinavien kan först spåras till 
år 1085 e.Kr. i Lund, baserat på innehav av tomter i staden (tofter). Vid 
denna tid har framförallt Norges kuster inlemmats i en ekonomi baserad på 
maritima produkter (Keller 2010, Frei et al. 2015). Något tidigare förefaller 
enligt Heimskringla insamling av skatter ske av den kringresande kungen. 
En sådan ambulerande skatt syns även i Danmark. Enligt Kung Valdemars 
jordebok skulle exempelvis Samsø under 1200-talet erlägga två mark som 
kungen kunde köpa fisk för vid sitt besök på ön. Skatten kunde även bestå 
av förnödenheter, inklusive torsk och sill. Det bör poängteras att skatten 
även syftade till att ombesörja att kungens hird inte plundrade den lokala 
bygden vid sina besök, alltså en form av proaktiv fördelningspolitik, analog 
med bestämmelserna mot våldgästning i Alsnö stadga från sent 1200-tal. 
Man kanske kan se denna ambulerande skatteinsamling som en form av 
formaliserad gästning, tydliggjord i de skattesatser som finns dokumen-
terade framförallt från Öster- och Västergötland under medeltiden (Poulsen 
2011:286, Lindkvist 1990:24, 26, 57), både som gästningspenning men även 
dess ersättare, gengärden. 

I takt med att samhället ”tjänstefierades” och anammade formella herre-
ideal samt instiftade olika yrkesbefattningar förringades folkets enklare 
sysslor. Exempelvis var vallning först ett respekterat manligt yrke, men 
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under den medeltida perioden togs yrket över av först kvinnorna sedan bar-
nen (Myrdal 1999:134f). Yrket gjorde alltså en ”negativ klassresa”. Privat 
vallning på gårdsnivå ändrades till ett system baserat på vallning i ett by-
kollektiv för att utnyttja arbetskraften bättre. Innan frigivningen av trälarna 
ses på detta sätt fler män göra enkla uppgifter. Under medeltiden blev sedan 
arbetskraften mer segregerad och genusuppdelad. Enkla sysslor fick kvinnor 
och barn ta hand om. Trälarnas enkla sysslor porträtteras följaktligen 
nedsättande i Rígsþula (Bagge 2000). Även här kan vi alltså spåra en delege-
ring av grovarbetet och en succesiv ackumulation av mervärdet från ut-
marksbruket. Skogsarbete och fiske har dock aldrig haft tydliga nedsättande 
konnotationer som så många andra av de enklare uppgifterna i agrara kon-
text (Myrdal 2011). Men vi ska ändå nedan se att även fisket under historien 
gjorde en negativ klassresa både i termer av vilka som kontrollerade det och 
vilken avkastning det gav.  

I denna stormannahistoria och en kulturgeografi byggd på centralitet 
och hegemoni är det lätt att förbise arbetets personer. De som arbetade i 
utmarken var förstås knappast ensamma stormän. Även om vi i Norden har 
en tradition av att utmåla oss som upplysta humanister var trälarna ett reellt 
inslag i den senvikingatida och tidigmedeltida samhällsbilden (Nevéus 1974, 
Myrdal 2003, Lindkvist & Myrdal 2003, Brink 2012). Det verkar också ha 
funnits ett system med halvfria trälbönder, de som inte hade köpt sig ur 
ofrihet eller þyrmslir, dvs. som hade ett starkt beroende av sin herre. Dessa 
kunde dock arrendera så mycket mark de behövde och köpa utsäde för sitt 
uppehälle (Iversen 2011). Här har Brink visat hur det funnits en glidande 
skala från permanent ofria trälar, temporärt ofria skuldsatta till halvfria 
brytar och fostrar (Brink 2012). Ofriheten som gjorde en till ett arbetshjon 
kunde både vara ett resultat av en härtagning, av arv, skuldsättning, brott, 
ett förlorat vad osv. Ofriheten var helt enkelt inget annat än ett omyndig-
förklarande, man var utan ”laga försvar” som det senare under tidigmodern 
tid hette. Trälarna var i många avseenden ”halva personer”, utan vare sig 
släkt eller ättlingar, bestämmanderätt eller socialt värde. De hade dock rätt 
till vissa personliga ägodelar och hade utsikten att bli frigivna, även om det 
var en lång och mödosam process (manumissionen). Trälarna kunde alltså 
ofta arbeta sig ut ur träldom. Det bästa exemplet i nordiska samhällen är 
kanske Erling Skjálgssons trettio trälar i Heimskringla (Ólafs saga Helga, 
kap. 23). De fick utföra extraarbete för sin husbonde tills de hade förtjänat 
sin frihet, varefter de fick lära sig att försörja sig som fria män, som bosät-
tare men också som fiskare. För inlösenlikviden köpte Erling nya trälar som 
ersättare. Detta exempel illustrerar en variant av processen för ekonomisk 
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tillväxt, nyodling, etablering av fiskelägen och skapandet av det medeltida 
torp- och landbosystemet. I Egils saga fick hövdingen Torolv Kvedulvssons i 
Hålogaland frigivna slavar sköta strömmingsfiske och annat fiskeri och säl-
fångst, samtidigt som han hade trälar och frigivna slavar i sin tjänst i hemmet.  

Situationen i Sverige var av allt att döma mycket likartad den för Norge 
och Island. Frigivningsprocessen varade dock längre här än i Norge, eller 
fram till 1300-talet. Systemet med storgårdar upplöstes gradvis, böndernas 
plikter och beroenden av och till storgården ersattes med dagsverken och 
beskattning (Berg 2003). Markägarens inkomster kom nu från en fast andel 
av jordbruksproduktionen på de underlydande gårdarna och torpen. 

Vikingatida maritim verksamhet 

Nordiska maritima produkter för distribution i större nätverk har visats 
framförallt tillhöra kategorin lyxvaror under vikingatid (Keller 2010, Frei et 
al. 2015). Framgångsrika maritima entreprenörer associeras i den norröna 
litteraturen med stormän eller stormännens söner. Ovan skisseras en kul-
turgeografi driven av stormän och huskarlar inom ett hirdväsende under 
sen vikingatid. Det verkar i de nordiska samhällena ha funnits en parallelli-
tet mellan hirdrätt och sjörätt (Andræ 1960:102, not 3). Stormannens hird 
var alltså även maritim hird, nätverket sträckte sig ut i havet. I Egils saga 
(kap. 1) står det att den framgångsrika maritima ”entreprenören” Kvedulf 
själv for till sillfiskerierna om vintern, och med honom många av hans 
huskarlar. Om rätt, kontroll, ackumulation av rikedomar och tillägnelse av 
tidiga skatter i det maritima rummet (jfr Heimskringla) drivits av hird-
väsendets nätverkande har själva verksamheten i skärgårdarna dock be-
drivits av befolkningens alla sociala kategorier. 

I storgårdsystemet framstår fisket i norrön litteratur och Botvidslegenden 
främst som en syssla bedrivet av huskarlar och gårdsägare i samarbete med 
likasinnade (Sundström 1982). Vid sidan av dessa gårdsfiskelägen förekom-
mer det även uppgifter om enklare fiskare, vilka oftast synes ha fiskat i kust-
nära vatten. Frigivningen av trälarna som var del i att skapa ett fiskaryrke, 
exempelvis i Egils saga, tyder på att vi redan vid slutet av vikingatiden kan 
räkna med en sådan grupp i samhället och ute på skären. Bristen på osteo-
logiska belägg i Sverige (se kommande kapitel om maritim osteologi) pekar 
ändå på att en sådan utveckling lär ha haft sin regionala kronologi, där 
människornas lokala beroende av fisk och tillgång till en fiskmarknad för-
stås var två av anledningarna till att flera grupper i samhället engagerade sig 
i sysslan och skapade olika professioner. Arbetet i utmarken, långt från 
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gården och hallen, har förstås inte alltid varit högt ansedd. Vi måste därför 
kunna anta att även ofria trälar, ibland under en bryte, engagerade sig i 
fisket även i Sverige. Om fisket var kustnära eller av utskärstyp ges förstås av 
osteologi och olika arkeologiska indikatorer men kan även undersökas mot 
bakgrund av de litterära källorna. 

I sagamaterialet finns ganska många uppgifter om fisket och dess sociala 
inramning. Trälarnas och huskarlarnas arbete vid fiskerierna har berörts 
ovan. På ett övergripande plan kan man identifiera fiskets entreprenörer 
som ofta kapabla, populära ynglingar som fiskar och jagar i grupp, och för 
dessa anges en stor mängd lagrad fisk som en rikedomsindikator i källorna. 
De dådstarka männen fiskade och jagade ofta på längre färder eller i utsjön 
(Shafer 2009). Allmogen beskrivs oftast som fiskande i lugna kustnära vat-
ten eller i insjöar och vattendrag. Någon gång omtalas yrkesfiskare som då 
är fattiga eller opålitliga. Fredlösa ägnar sig även i sin exil åt fisket, då i sjöar 
i utmarken (se avsnittet ”Ett traderat rum: Verksamheter och aktörer enligt 
sagamaterialet” nedan). 

I många fall har man kopplat samman förekomsten av fiske och hantverk 
i grophus med trälar och enkelt arbetsfolk under sen vikingatid och tidig 
medeltid (exempelvis Karras 1988:82–86 med noter). Värt att notera är att 
inga grophus kan grävas i skärgårdarna. I de norröna källorna beskrivs 
istället ofta hyddor på öar och vid kusten som fiskarna använder sig av, och 
att vissa sådana platser var hävdade och var en källa till konflikter. Rent 
generellt förefaller dock fisket ha ansetts fritt, utom vid vissa öar som bru-
kades under hävd. Någon gång är fisket en källa till självförverkligande. I 
Bandamanna saga porträtteras en framgångssaga inom den maritima eko-
nomin sålunda: 

… The next day Odd takes a line down from the wall, and a set of fishing 
gear, and twelve ells of wadmal, and so goes his ways with no farewell to any. 
He fared out to Waterness, and fell into the company of fishermen, and 
craved of them such outfit as he needed most, either to borrow or to buy on 
credit; so that when they knew he was of good kin, and whereas he himself 
was a lad well-liked, they risked trusting him; so he bought all on credit, and 
abode there certain seasons a-fishing; and it is told that their luck was ever at 
its best with whom was Odd. […] This business he followed till he owned a 
ship of burden and the more part of its lading, and still he went a-trading, 
and became a man of great wealth and good renown: oft was he with lords 
and men of dignity in the Outlands, and was well accounted of wheresoever 
he was. Now he became so rich that he had two ships of burden a-trading, 
and as folk tell, no chapman of his day was so wealthy as Odd, and in his 
seafaring was luckier than other men. He never laid his ship northward of 
Eyiafirth or westward of Ramfirth. (Stinson 2010:2f) 
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För svensk del är de skriftliga källorna få men det går genom att triangulera 
sig igenom andra källkategorier belysa denna bild av den maritima vikin-
gens ekonomiska verksamhet. På andra ställen i denna text finns djupare 
analyser av dessa förhållanden. Här kan kort nämnas att runstensmaterialet 
föreslår att det under sen vikingatid funnits ekonomiska brödraskap, félagi, 
som tillsammans utrustat skepp för handel. Ingvarsstenarnas distribution 
(Larsson 1986) föreslår en situation innan administrativ indelning, ledung 
och andra organisationer när dessa félagi växte fram ostrukturerat inom 
vänskapsband och ätten. Det totala runstensmaterialets antal i förhållande 
till de medeltida socknarna (3895 runristningar, ca 1700 medeltida socknar) 
pekar på en möjlighet att vi mycket grovt räknat har haft någon fram-
stående entreprenör i varje ”bygd”, senare socken, som lät resa stenarna och 
som deltog i olika handelsresor och krigståg, i källorna synligt i Ingvars-
tåget. De 25 till 30 Ingvarsstenarna överensstämmer märkligt väl med det 
uppgivna antalet om 30 skepp i Ingvarståget (Brocman 1762:13). Relevant 
osteo-laborativt arkeologiskt material redovisas även det i ett speciellt 
avsnitt nedan men kort kan ändå sägas redan här att även detta pekar på en 
skara maritima män som skulle kunna förknippas med handelsresor och 
maritima näringar. 

Verksamheten tyder av det arkeologiska och osteologiska materialet sna-
rare på fågel- och säljakt än fiske på utskären under vikingatid. För i synner-
het Norrlandskusten har man diskuterat det säsongsmässiga i kustbruket 
(exempelvis Rathje 2001). Här finns en mycket intressant parallell i de vi-
kingatida föreställningarna kring guden Njörðr. Denne gud var havets, 
vädrets, rikedomens, handelns, sjöfartens och fiskets gud i nordisk myto-
logi. Man bör uppmärksamma att havet redan under vikingatid blivit en 
specifik arbetsplats under separat gudomligt skydd. Njord bodde enligt 
Snorres Edda på Nóatún beläget vid havet. Njords andra hustru är Skade, en 
jättinna som växte upp i fjällen, och som avskydde att vara vid havet och att 
höra fiskmåsarnas skrik. Njord tyckte i sin tur att ulvarnas tjut lät fasansfullt 
och tyckte därför inte om fjällen. Därför bodde de på var sin ort (Gyl-
faginning kap. 23). Motsättningen mellan kvinnans land (fjäll) och mannens 
hav, mellan att bo i inlandet och på sjöstranden, är ett förhållanden som 
skulle kunna utgöra en inlaga i diskussionen om separata arbetssfärer, 
Adam av Bremens kvinnliga cwenas osv. som framförallt Lillian Rathje 
(2001) har fördjupat sig i, och som i hög grad berör verksamheten vid skär-
gårdsöarna, både vad gäller sysslorna men även aktörernas identitet. 

Oklart är om de maritima verksamheterna längs Sveriges kuster bara 
producerat förnödenheter för handel och seglation i allmänhet (som färd-
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kost, skeppsrep ur sälskinn, sälspäck som impregneringsmedel) eller om 
produkterna varit del av handel och ”export”. Klart är dock att man via 
Ohthere av Hålogalands skattläggning av Nordnorges kustsamer (bjarmer) 
även skulle kunna se bruket av öarna i en pre-/protokolonial kontext med 
överregionala transaktioner, tributinsamling och extraktion av maritima 
produkter (Odner 2001), även för vidareförsäljning mot en kontinental 
marknad (Keller 2010, Frei et al. 2015). Sagamaterialet tyder även på att 
öbor i Nordsjön under tidig medeltid erbjudit förnödenheter till den över-
regionala sjöfarten (Barrett 2007:313) och att handelsrelationer mellan 
städer under sen vikingatid inneburit att främmande köpmän erhållit för-
nödenheter för sin återfärd. Vi märker i den Laurentinska texten ur de 
tidigaste ryska krönikorna från mellan ca 850 och 1000 e.Kr. nämligen att: 

Whosoever come as merchants shall receive supplies for six months, includ-
ing bread, wine, meat, fish, and fruit. […] When the Russes return home-
ward, they shall receive from your Emperor food, anchors, cordage, and sails 
and whatever else is needed for the journey. (Cross & Sherbowitz-Wetzor 
1953:65) 

Jakt på maritima villebråd och handel över haven ingick vidare i det ledar-
ideal som lyser igenom i Konungs skuggsiá (Moberg 1984). Basen för makt-
utövning och välstånd var storgården, långhuset, senare herresätet. Maktens 
entreprenörsmässiga aspekter kan alltså fångas upp inom den senvikinga-
tida eller tidigmedeltida bilden av makt som rådde i norra Europa. I en för- 
eller tidig feodal vänskapsekonomi låg makten och respekten hos de som 
kunde aktivera landskapets resurser genom inflytande över människor, därav 
den medeltida förläningspolitiken. Äganderätt var inte primär utan en för-
måga att nyttja resurser och arbetskraft. Makten var timlig opportun, inte 
statisk och absolut, repressiv eller hegemonisk (Fouracre & Davies 1995). 

Den första ”europeiseringsvågen” 950–1150; silver och slavekonomi 

Odalgårdarna, från vilka de runstensresande bönderna med all sannolikhet 
kom (lokala godsägare, Line 2007:50 med referens till Birgit Sawyer), bör i 
stort kunna kopplas till de första kyrkorna och vikingatågen (se avsnittet 
”Centralgårdar och kyrkobyggen” nedan). Under denna period sammanfaller 
de flesta silverskatter, tomtningar och runstenar (Lager 2002:93, fig. 20) i tid. 
Vi har då förstås stora omvälvningar i form av sockenbildning och krist-
nande. Den norröna sfären är vid denna tid inne i en första riktig ”euro-
peisering”, med intressen från den katolska kyrkan, från frisiska handelsmän 
och furstar ibland annat Novgorod (Blomkvist 2005). Samtida med värin-
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garnas täta kontakter med Novgorod, ungefär mellan 862–1060 (Michell & 
Forbes 1914:XXII), är de daterade tomtningarna i UO (se figur 1). 

Line (2007) menar att centrala funktioner, däribland protourbana 
miljöer, kungsgårdar och kyrkor, först växte upp vid platser där överskottet 
från plundring och tributinsamling hamnade, direkt eller genom redistri-
bution inom hirden. Kring 1000 e.Kr. hade stormän, måhända med för liten 
maktbas för regelrätta konungsliga ambitioner, i alla fall etablerat Lund, Sig-
tuna, Oslo och Trondheim som nav i deras maktutövning. Den lokala eliten 
knöts an för att kontrollera och trygga handeln. Politisk makt blev viktig 
snarare än militär makt (Roslund 1997:287f) när tillägnelsen vändes inåt 
och merkantiliserades. I Sigtuna och på andra platser syns tecken på metall- 
och benhantverk, samtidigt som man på andra platser kan påvisa extraktion 
av råvaror eller förädlare produkter av metall, sten och ben (Christophersen 
1991, Pedersen 2014). Betraktar man Erik segersäll som en lokal storman 
vilken anlade Sigtuna som sin egen köping, kaupang, som en efterföljare till 
eller imitation av Skiringssal i Norge (Skre 2008), kan vi kanske se ett ge-
mensamt skandinaviskt mönster (jfr Edberg 2008). 

Vid undersökningar i Sigtuna upptäcktes över ett ton slagg och degel-
rester som avslöjade en omfattande tillverkning av glas- och silverföremål, 
daterad till främst sent 900-tal och tidigt 1000-tal (Söderberg 2012), alltså 
precis samtida med tomtningarna. Detta hantverk synes ha efterföljts av 
bronshantverk och järnsmide (Nordin 1990) och något senare ben- och lä-
derhantverk (Ros 1990, Hansson 1990). Under samma period har den tidi-
gare ”importen” av mynt från kalifatet förändrats så att först bysantinska, 
sedan västeuropeiska mynt importeras i stor skala (Jonsson 2009, Svensson 
1990). Myntfynden domineras stort av tyska mynt. Precis under denna tid 
(ca 995–1030) sätts även den egna myntningen igång i Sigtuna (Elfver 
1998). Här ska man förstås se europeiseringen som ett ”paket” i form av 
lokal kung, myntning, kristendom och handelsgillen (Spufford 1988:82–84) 
som blev ganska kortvarigt eftersom det inte existerande något större 
homogent samhälle inom vilket Sigtuna kunde fungera som nav. Även om 
det som möjliggjorde Sigtuna var vikingatida plundringar (Edberg 2006) 
förklarar dessa inte det omfattande hantverket under denna tid, eller varför 
silvermynt präglas lokalt just då. Intressant är att notera det tidiga hantver-
kets lyxkaraktär, en verksamhet som samhällen i Europas periferi verkar ha 
ägnat sig åt under 900- och 1000-talet för avsättning hos de kontinentala 
furstehusen (Keller 2010, Frei et al. 2015). Det är därmed relevant att inte 
bara se det erkänt slaviska eller ryska i Sigtunas material, utan även inslaget 
av objekt som leder till Västeuropa och kristna kontext (Roslund 2010). Just 
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Sigtunas position mellan västeuropeiska och slaviska besökare, med stort 
inslag av slavisk keramik och antagligen slaviska hushåll (Roslund 1990, 
2007) och det västerifrån kommande silvret och framförallt kristna litur-
giska föremål under vikingatidens sista årtionden gör platsen till en intress-
ant knutpunkt i ett personligt styrt nätverk som kan beskrivas enligt Blom-
kvist (2005) med centraleuropeiskt centrum, nordisk semi-periferi och sla-
visk periferi, ur den katolska kyrkans och de kristna kungarnas perspektiv. 

Av det ovan sagda kan inte Sigtuna föras till samma grupp som de vikin-
gatida emporiorna med sin fjärrhandel och massproduktion (Söderberg 
2013), ett system som verkar ha brutit samman vid 900-talets mitt (Callmer 
2007), eller då tomtningarna uppstår i mellersta Skandinavien. Orten har 
framförallt tolkats som en lokal maktbas med tydligare förankring i sitt nära 
omland. Kanske guld- och silversmide och glastillverkning syftade till att 
sprida en lokal variant av centraleuropeisk hovkultur i Mälardalen? Först 
under 1100-talet verkar staden dras in i större hantverk och produktion för 
en vidare cirkulation. Det verkar som om Sigtuna då även drogs in i den 
väst- och nordeuropeiska handeln med torsk, valross och en inhemsk till-
verkning av benkammar (Larsson 1990), vilket förstås stämmer utmärkt 
med diskussionen ovan kring Fish Event Horizon och fiskhandeln, för 
Mellansveriges del under och efter 1100-talet (se ”Fisket under vikingatid 
och medeltid, en internationell inramning” ovan). Man bör notera att man 
framförallt i Sigtunas tidiga faser importerade utsjöfisk från Norge och 
fångade lokal kustfisk (Edberg 2012). Var det så att tomtningarna var en 
maritim försörjningskanal av ”lyxkaraktär” innan den mer storskaliga han-
deln med enklare varor under 1100-talet? Om vi då antar att det är stor-
bönderna i Mälardalen som ägde gårdar (och erlade ”bodalegopenning” till 
kungen) i Sigtuna (Tesch 2007:97ff), var det dessa som skickade ut sina hus-
karlar till skären innan staden fick en mer tydlig massmerkantil roll som 
nav för en spridd godsdrift? Indikationer finns även på bergslagshantering 
av järn under 1100-talet (Engerdahl 2012) och just under 1100-talet verkar 
godskomplexen byggas upp av de mer framstående ätterna i samhället, 
vilket vi t.ex. ser i donationer av gods till kyrkan och klostren (t.ex. Tunberg 
1952). Då har vi med ens en ny försörjningsbas för storbönderna via be-
skattning och de äldre tomtningarna övergavs synbarligen vid denna tid. 

De handelshubbar som växer fram under sen vikingatid ligger i maritima 
lägen och tämligen likartade runt Östersjön (t.ex. Bogucki 2004), till skill-
nad från tidigare centralplatser i agrar kontext (t.ex. Uppåkra, Gamla Upp-
sala, Lund, Skara och Skänninge, se Callmer 2007). Under Sigtunatid verkar 
dels de större hubbarna (exempelvis Novgorod och Sigtuna) ta en större del 
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av nätverkandet, handeln centraliserades genom att diplomatiska kontakter 
mellan eliter stationerade vid olika städer skapade allianser via handel och 
ingifte (Kazanskij 2007), en andra fas av modellen kring samverkande ”twin 
cities” (Noonan 1997:150f, Melnikova 2007). Sigtunas betydelse berodde av 
dessa allianser och när friserna under Henrik Lejonet gav handelsprivi-
legium (”Artlenburgprivilegiet”) till Visby år 1161 (Blomkvist 2005:415ff), 
flyttade fram sin position i Novgorod och mer eller mindre monopoliserade 
handeln under det som kom att bli Hansan tynade Sigtuna bort som inter-
nationell knutpunkt. Vid denna tid hade dock ekonomin i Sverige övergått 
till en myriad av godsekonomier som byggde på feodal beskattning och 
intensiv odling (Myrdal 1999) som själva ganska autonomt agerade livskraf-
tiga dendriter mot europeiska nätverk när det gäller framförallt smör, tim-
mer, järn och boskap (Vretemark 2001, för 1300-tal se Karlén 1973:107). 

När Novgorod, friserna och de tidiga nordtyska städerna ökade sitt in-
flytande över östersjöhandeln minskade mynten i fastlandsskandinavien. 
Övergången av kontakter från Novgorod till Tyskland syns även i det and-
liga klimatet. Under sigtunatid verkar östra Mellansverige ha haft en tidig 
östkristen ortodox mission eller åtminstone ett folkligt kristnande med 
östliga inslag som sträckte sig in till andra halvan av 1000-talet (Runer 
2006b:40ff, se även Rhodin et al. 2000). Förändringen som syns tydligt 
under 1100-talet bestod både av en omorientering av handelskontakter efter 
konflikter med Novgorod, framväxande handelsmetropoler vid nordtyska 
kusten, en utbredd katolsk världsbild (Blomkvist 2005) med västeuropeisk 
mission under Hamburg-Bremen, implementationen av ett gemensamt 
kristligt fursteideal osv. Den minskande handeln med öst syns även i ökade 
konflikter. I Novgorods krönikor märks tydligt återkommande misslyckade 
centralsvenska försök att med våld plundra och handla med områden öster 
om Finska viken med början åren 1142 och 1164 (Michell & Forbes 
1914:17, 24 m.fl.). Östra Mellansveriges apostlar aktuella vid denna tid, 
David, Eskil och Botvid, kan alla kopplas till England och engelsk mission. 
Omorienteringen från öst vill väst syntes även i klädedräktens omvandling 
under 1000-talet till ett i Norden mer västeuropeiskt mode (Andersson 
2011) och i Sigtuna blir keramik från Schleswig och tyska områden vanliga 
under 1100-talet (Roslund 2011:164). Silvret övergår från arabiskt till väst-
europeiskt (Roslund 1997:283), och vi har tecken på export av hudar 
(ibid:285). Efter att inflödet av arabiska silvermynt sinade kom följaktligen 
hundratusentals tyska mynt under 900–1000-tal att dyka upp i Skandina-
vien (Sawyer 1982:126ff). Handeln övergick allt mer från små félagi till 
större handelshubbar med privilegier, från skandinaviska nätverkare till 
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lokala ryska och tyska makteliter. Omorienteringen från öst till väst sker 
omkring 950–1050. Detta är samtida med de daterade mellansvenska tomt-
ningarna. För denna tid har det noterats att Olof Skötkonung verkade under 
de danska kungarna Sven och Knut. De svenska runstenarnas thegn antyder 
att män i nuvarande Sverige varit knutna till den danska kungen under 
denna tid (Löfving 2001, Sawyer 2003:103–107, Löfving 2007, Line 
2007:61ff, se dock Bolton 2009:246–250). Då det dessutom importerades 
norsk torsk till Sigtuna enligt ovan är det är inte långsökt att tänka sig en 
ganska integrerad distributionsapparat mellan de allierade stormännen och 
kungarna i Norden. Kan maritim lyxvaruekonomi, säl och fågeljakt, lik-
nande den norsk-danska (Keller 2010, Frei et al. 2015) ha bedrivits från 
mellansvenska tomtningar innan den överflyglas av omfattande import och 
ersatts av beskattning och medeltida godsdrift? 

Runstenarna ger viss vägledning om vilka som kan ha verkat opportunt 
och extrovert under sen vikingatid. Ordet thegn, som i svenska områden 
främst förekommer på runstenar i Västergötland, Skåne Småland och 
Sörmland (Sawyer 2003:105, karta 2), var en anglosaxisk beteckning som 
från början verkar ha avsett en tjänsteman under en kung eller storman, 
senare mot vikingatidens slut en rent allmänt inflytelserik stor jordägare 
som ägde anseende (Pollock & Maitland 2010:37–39) och där förutom 
markägande även brobyggande ingick i de kriterier som definierade denna 
sociala status (Sukhino-Khomenko in print), nog så intressant med tanke på 
alla mellansvenska runstenar som omnämner brobyggande. Studerar man 
distributionen av runstenar där texten nämner titeln thegn och stenar som 
antyder handel och krigiska tilldragelser i relation till den totala mängden 
runstenar finner man intressanta mönster (figur 3). I Sörmlands och Söder-
törns kusthärader samlas runstenar med anspelningar på handel och krig 
framförallt till Rönö härad och där främst till socknen Runtuna (ett område 
som också är överrepresenterat i antalet runstenar som nämner brobygg-
nad; sex stycken [SNRDB]). I andra angränsande områden, exempelvis Sot-
holms härad och norra Östergötlands kusthärader, är anspelningarna på 
handel, krig och thegn färre, men förekomsten av runstenar är ändå stor. 
Rent allmänt är dock runstenarna ganska jämnt fördelade över socknarna i 
de bördigare slättområdena med en eller ett par lokaler per socken. Efter-
som tomtningslokalerna ligger relativt jämnt fördelade mellan socknarna 
bör man nog kanske se lokalerna som uttryck för eller under kontroll av lo-
kala entreprenörer. Mer eller mindre mellan raderna i runstenarnas texter 
verkar en handel avses som kan ha haft en bas i en geografiskt spridd skär-
gårdsverksamhet (via tomtningslokalerna) vars mervärde realiserats av 
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några få händer; de som organiserat den maritima logistiken och/eller varit 
inbegripna i vikingafärder (de runstensresande odalbönderna, se figur 3). 

Figur 3. Relationen mellan runstenar (svarta prickar) och runstenar som omnämner 
krig, handel och ”tjänstetiteln” eller den sociala klassen thegn, synbarligen på något sätt 
knutna till danska eller anglosaxiska stormän och kungar, om inte direkt så i alla fall som 
kulturellt fenomen. Notera ”farmannastenarnas” ojämna fördelning bland runstenarna 
och thegn-stenarnas rumsliga relation till handel och krig, i synnerhet i Rönö härad. Som 
kontrast kan tomtningslokalerna visas ligga jämnt spridda över socknarna. Analys ba-
serad på SNRDB, FMIS och RAÄ BeBR. 

Med referens till de tyska mynten, de norska tecknen på maritim lyxvaru-
export och det på ön Lacka i Sörmland (med två tomtningar) påträffade 
tyska vikingatida myntet (SHM inv. nr 20031) kan man spekulera om säl-
produkter, tran och skinn ingått i en mellansvensk export till tyskt och 
engelskt område. Det faktum att myntet präglades av Otto III placerar det i 
en kontext av en explosiv utveckling av tysk handel med bl.a. päls över 
Östersjön just vid denna tid (Spufford 1988:75–82). I denna situation var 
Gotland säkerligen viktigt under 1100-talet (Blomkvist 2005:377ff, Björk-
ander 1898:22f). Där är Runsten G 207 i Stenkumla intressant, då den berör 
skinnhandel mot vad som förefaller vara Tyskland eller Frisland: 

”butmuntr : auk : butraifʀ : auk : kunu[ar : þaiʀ : raistu : stain ...arþi : karþ] : 
auk : sunarla : sat : miþ : skinum : auk : han : entaþis : at : ulfshala : þa : [han : 
hil(k)(i)...!,” 
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”Botmund och Botraiv och Gunnvar, de reste stenen … gård och söderut 
drev skinnhandel [eg. ’satt med skinn’]. Och han dog på Ulvshale …” 
(Jansson et al. 1978:203) 

Nordborna kunde inte handla med slavar i det kristna Europa som de hade 
gjort med araberna, då slavhandeln hade förbjudits av kyrkan och kulturen. 
Vad som försåldes innan en marknad för spannmål och boskap på riktigt 
etablerades kan man än så länge bara spekulera i. Ovan har dock påvisats 
möjligheten att handeln har omfattat maritima produkter som tran, dun, 
hudar och ben för en lyxvarukonsumtion, analog med evidensen från 
Norge. Av historiker har redan föreslagits att tyskt silver från denna tid i 
Skandinavien delvis kan förklaras med en handel omfattande skinn och 
andra lyxvaror (Reuter 1991:236). 

Den medeltida ”europeisering” vi ser under denna tid hade även andliga 
orsaker och verkan. Påvestolen inte bara tryckte på med mission och kors-
tåg som nådde Östersjön under sent 1000-tal (Jensen 2000, Fonnesberg-
Schmidt 2006) utan harmonierade lagar, konsoliderade kungamakten och 
införde bland annat fasteregler som ledde till ett behov av maritima pro-
dukter, där även säl räknades som fisk. Det verkar vid denna tid ha varit ett 
gängse mönster att religiositet och rätt att idka handel hörde ihop. Nordbor 
kristnade sig i Dorestad enligt Vita S. Anscharii (Bolin 1933:106) och väl-
känt är även att nordborna i österled sades ha konverterat till islam i kali-
fatet (Mikkelsen 2008) och de skandinaviska dynastierna som regerade i 
York och Dublin synes ha konverterat som ett resultat av alliansbygge med 
kung Edmund av Wessex (Edmonds 2014:58). Nybyggarna på Island pres-
sades till konvertering för att kunna handla med moderlandet Norge (Char-
pentier Ljungqvist 2017:190). När den landsfördrivne danske kungen Harald 
Klak vände sig till Kejsare Ludvig den fromme för hjälp med att återta sitt rike 
berättas i Vita S. Anscharii att han ombads omvända sig till kristendomen för 
att föra honom närmare kejsare Ludvig kulturellt och ideologiskt: 

tha äggiade Keysaren hanom badhe med sik sielfvom, oc swa medh androm, 
at han sculde tagha vidh Cristne Tro, oc lata sik cristna, oc ther aff skuldho 
the varda mera hemelike sik inbyrdhis, oc Cristidh Folk Skuldhe fa thäs 
bätra Wilie oc Hugh at hiälpa bade hanom, oc allom thom som hanom till-
hördho, um än the dyrkadke badhe een Gudh. (Keyser 1677:31) 

Enligt legenden emottog S:t Botvid det kristna dopet under en handelsresa 
till England. Den äldsta kända förordningen rörande lapparnas handel i 
nordnorska fjordbottnar är en kungörelse av Håkon Magnusson från 12 
augusti 1313 i vilken lapparna erhöll skattefrihet från den dag de antog 
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kristendomen och 20 år framåt (Fjellström 1965:46). Även för svärdsriddar-
ordnarna hängde handel och mission ihop i Baltikum och exempelvis liv-
ländarnas dop var oftast ett pris de betalade för att ta del av tysk handel och 
försvar (Ghosh 2012). Detta hindrar förstås inte att tongivande stormän och 
kungar tvingat fram en konvertering, inom vilken exempelvis berättelsen 
om de kristna martyrkungarna skapades (Beuermann 2014:90) men detta 
synsätt får nog ändå som huvudsaklig förklaring anses föråldrad (Shepard 
2011:139–142). Konverteringen ledde både till diplomatiska och ekono-
miska fördelar och det klagades ibland från kristet håll på ”falska” konver-
teringar (Berend 2007:11f). Här kan det faktum att runstenarna i Sörmland 
till stor del har kristna symboler (Lager 2002, Zilmer 2011) säkert kopplas 
till en ny kristen identitet i samband främst inte med en allmän om-
vändelseprocess utan genom ett organiskt närmande till i synnerhet krigs-
ledare och handelspartner i kristna områden. Att sedan från sina resor ta 
hem kristendomen och att grunda handelsstäder framställdes närmast som 
en dygd för kristna kungar (Tesch 2007:94). 

Bakgrunden torde vara att de reciproka handelsförbindelserna, allian-
serna, ingiftena, privilegierna och säkerheten krävde en gemensam ideo-
logisk identitet, gestaltad i en åtminstone symboliskt genomförd konver-
tering av den som önskade ekonomiskt utbyte eller militärtjänst. Här har de 
interagerande gruppernas behov av säkerhet troligtvis resulterat i att mate-
riell kultur använts vid sidan av andlig förbrödring och praktiska handels-
regler i olika socialiseringsprocesser (identifikation, säkerhet, konkurrens), 
exempelvis skönjbara redan från 800-talet med gemensamma viktsystem 
(Gustin 2008, 2015). Traktat, privilegier och gemensam säkerhet gick hand i 
hand inte bara med en andlig förbrödring utan även en konsolidering av 
handelslagar under tidig medeltid (Middleton 2005, Stein-Wilkeshuis 
1997). Som exempel på detta kan de gemensamma säkerhetsarrangemangen 
mellan ryska städer och Grekland under 900-talet nämnas (Cross & Sher-
bowitz-Wetzor 1953:65ff). Detta ledde så småningom även till andlig för-
brödring och dop (ibid:76f) och märks säkerligen genom de frisiska kyr-
korna i Sigtuna, liksom Visbys tyska kyrkor. 
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Figur 4. Vikingatida myntfynd i Småland. Notera koncentrationerna i kustbandet kring 
Gamleby och Loftahammar, samt Misterhult och kring Kalmar (Palm et al. 2008:23). 

Silverekonomin har även direkt berört UO, dvs. Södertörnskusten. Samtida 
med de daterade tomtningarna där finner vi i kustbandet Brobyskatten i 
Husbyån vid det medeltida storgodset Årsta (Ström 1972:3), på Muskö har 
en större silverskatt hittats (SHM inv. nr 489, Liljegren 1830:262, Hilde-
brand 1846:XXXVIII), och vi har vikingatida myntfynd både från Nyköping 
och ön Lacka (SHM inv. nr 20031). Samtliga av dessa skattfynd verkar kun-
na dateras till sent 900- eller tidigt 1000-tal. Just när de många dateringarna 
av tomtningarna upphör finner vi även en organiserad handel i olika skrift-
liga källor. I Sigtuna ser vi frisiska handelsgillen omnämnda på runstenarna 
(Wessén 1945, Bolin 1933:149ff, Hammel-Kiesow 2015:20), liksom några 
runstenar (U320, U419, U445, även Sö318) som omtalar vad som förefaller 
vara några slags östfarande handelsmän eller pälsjägare, kylfingar. Mellan-
händer i handeln verkar inträda succesivt under tidig medeltid in i 1200-
talet (Roslund 1997:287f). Vid den här tiden var av allt att döma Sörmlands-
kusten och Södertörns arkipelag ganska tomma på faktiska permanenta 
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bosättningar. Nyköping etableras då som en stad av Sigtunas snitt med båt-
hus och reglerade tomter. I det tidigaste Nyköping har påträffats stora 
mängder fisk- och sälben (Gustafsson & Pettersson 2009, Nordström & 
Lindeblad 2016: Bilaga 7). Även Söderköping etableras som liten handels-
plats med fiskarbefolkning under tidig medeltid (Harrison 2012). 

Sörmlandskusten är förstås inte unik nät det gäller påträffade silver-
skatter. Faktum är att kusten i Tjust och Småland, där vi hittar de tidigaste 
profana jordeböckerna och Folkungagods under 1200-talet, är mycket 
starkt representerad bland landets silvermyntsfynd från sent 900-tal till 
mitten av 1000-talet (figur 4). Ett exceptionellt exempel är skattfyndet Hel-
lerö, under vikingatid en ö strategiskt placerad invid den inre farleden 
innanför fiskelägen och tomtningsöar i höjd med de medeltida fiskeskären 
Väderskär, Städsholmen m.fl. Precis som myntfynden på Muskö, Lacka och 
Årsta domineras fyndet av mynt från Tyskland, med 43 av 52 mynt (Palm et 
al. 2008, Palm 2008). I samband med byggandet av kärnkraftverket i Simpe-
varp undersöktes 19 rösegravar och stensättningar långt ut på Simpevarps 
Hammar och intill Hamnefjärden (Lundqvist 2006:56 not 6 samt 74, Nor-
man 1993a:112f). I en av gravarna påträffades två silvermynt varav ett kon-
staterat frisiskt mynt präglat i Groningen för Biskop Bernold (1027–1054). I 
Blekinge är även silverdepåerna på Sturkö och Ytterön bekanta, båda öar 
med tomtningar och senare fiskelägen. Skatten på Sturkö inkluderade, för-
utom 300 tyska och engelska silvermynt daterade till 1000-talet (TPQ), även 
(slaviska?) örhängen och vikter avsedda för balansvågar (Lihammer 
2003a:237 [figur 6] och 242f). 

I Danmark har man vidare påträffat ett antal ädelmetalldepåer och vad 
son synes vara offerplatser i kustbandet från vikingatid (Henriksen 2015). 
Var dessa uttryck för havets betydelse som handelslänk och som viktig zon 
för extraktion av maritima resurser, även i Danmark? Det intressanta är att 
mynten i svensk kustkontext är tyska och inte är engelska, vilket kanske 
vore naturligt om de härrörde från de danska beskattningarna av England 
vid denna tid och den av framförallt Knut den store utbetald sold till sven-
ska krigare (Bolton 2009:246–250). Det är följaktligen inte långsökt att före-
ställa sig merkantila kopplingar mellan svensk östersjökust och Nordtysk-
land vi denna tid, eventuellt innefattande maritima produkter som exem-
pelvis tran, hudar och ben. 

Men de svenska myntfyndens västeuropeiska proveniens kan faktiskt 
inte tas som säker intäkt för att en eventuell handel var riktad åt Västeuro-
pa. Silvrets västeuropeiska proveniensen gällde även platser som Novgorod 
(Shepard 2011:137). Så både österländsk handel och sold utbetald till nor-
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diska legosoldater, i synnerhet under sen vikingatid eller samtida med tomt-
ningarna (Bløndal 1978, Piltz 1998, Hedenstierna-Jonson 2009a, Garip-
zanov & Tolochko 2011), kan ha resulterat i depåer med västerländskt silver 
i svensk jord. 

Godsbildningstid och en förändrad Östersjöscen, 1100–1200 
Handeln skedde tidigt genom olika reciproka förtroendeband. Brödraskap 
och gillen etablerades under 1100-talet och framåt för att främja gemen-
samma intressen, ofta som militära organisationer (t.ex. genom korståg), 
som ekonomiska eller andliga brödraskap (sodalitia, fraternitates), vapen-
brödraskap eller riddarordnar (Hermanson 2011:74f, Hildebrand 1877) 
men även som handels- och hantverksnätverk, även på landsorten (Ahn-
lund 1923, Nordin 2011). Många var alltså av merkantil karaktär, eller en 
blandning av skrå, handelsklubb och andlig gemenskap (Geijer 1832:330ff). 
Några av de större var de danska Knutsgillena, synbarligen kopplade till 
både handel, fiske (Anz 1998:242, not 591, Weibull 1946), korståg och kolo-
nisation (populariserat av Lindström 2015:34f) och finns representerade på 
en sigillstamp i Sigtuna (Björklund 2014:286). Kungamaktens närvaro och 
roll i detta är fortfarande omtvistad. Det var förmodligen fortfarande ett 
ganska horisontellt styre i personliga nätverk med jarlar (duces) och fram-
gångsrika jordägare med förtroendeposter (princeps med roll som reges). 
Det är i synnerhet de stora markägarnas släkter som tidigare satt sin prägel i 
landskapet via storhögar och runstenar inom en odalsideologi. Inom norsk 
sfär kallas dessa för hersar, och agerade bl.a. häradshövdingar och verkar ha 
avlösts av ländermän (läntagare) under tidig medeltid, efter 1277 som ba-
ron. Från svenskt håll känner vi beteckningen länderman endast från 
Västergötland (Line 2007:228) men i alla fall under 1200-talet har vi en fullt 
utvecklad maktapparat och läntagare av feodalt snitt i Sverige (Fritz 1972) 
där skillnaden mot den kontinentala motsvarigheten rent praktiskt var den 
här ej existerande livegenskapen hos landborna och skatteböndernas relativt 
sett större inflytande över folkförsamlingarna. 

Den ovan beskrivna uppsvingen av handeln med först östligt, sedan 
under 1100-talet västligt område kan till viss del spåras även i makroeko-
nomin. Bysans splittras upp mellan ungefär åren 1050 och 1204, vilket förde 
med sig avreglering av handel och ett ökat bruk av mynt. Ett större behov 
uppstod då i Bysans från en bredare ”medelklass” av bönder att markera sin 
status, därav breddades importen av olika föremål även från väst. Vi kan 
kring Bysans vid denna tid även se ett uppsving i klosterbyggen, skattlägg-
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ning, ett uppförande av skansar m.m. med en orientering av handeln mot 
öster (Roslund 1997) och silverinförseln till väst minskar därmed. I skiftet 
under tidig medeltid ser vi i Västeuropa samtidigt en uppgång av en gemen-
sam nordeuropeisk aristokratisk landskapssyn där godset och något senare 
den befästa borgen blev navet i den rumsliga identiteten som dessa stor-
godsägare delade (Hansson 2011a). Till viss del, men inte uteslutande, kan 
man se de medeltida frälsesläkterna i den senvikingatida storgårdsaristo-
kratin (Tollin 2010, Hansson 2001) som den framträder t.ex. i Rígsþula 
(Bagge 2000). Bakgrunden verkar vara en nätverksmakt grundad i merito-
krati genom godsbildning via heterarki och oligarki, där lagmännen tillhörde 
samma högaristokratiska skikt som de stora markägarna; de var samma 
personer (Emilsson 2005). Det är svårt att identifiera några tydliga samhälls-
klasser eller skikt i överklassen under 1100- och 1200-talet. Alla maktspelare 
försökte nyttja kyrkan för sina maktambitioner och använde ingiften som 
strategier för inflytande och för jordackvisition (Hermanson 2000:122ff). Det 
fanns dock olika övergripande maktsfärer även i Norden. Frågan om skill-
nader mellan folkungaätten och de äkta folkungarna tas inte upp här, även 
om förstås de förras europeiseringsiver och maktambitioner mycket på be-
kostnad av de senare till stora delar formade svensk medeltid, i synnerhet i 
UO, kusttrakterna i Sörmland och Södertörn (Rahmqvist 1996:296ff). 

Upphörandet med bruket av tomtningar och satsningen på gods och 
handel med agrarprodukter på bekostnad av maritima verksamheter har 
nog en delförklaring både i det från Europa inympade feodala herreidealet 
och i de större svårigheter mellansvenskt område hade att hävda sig som 
kommunikations- och handelsstråk när Hansan växte till i östersjöområdet 
och då Gotland och Novgorod gav varandra olika privilegier (Blomkvist 
2005). Mälardalen hamnade då möjligtvis i något av ett bakvatten, något 
som kan ha lett till uppbyggnationen av stora godskomplex med efterföl-
jande koloniala ambitioner, korstågsmentalitet och aggressioner mot fram-
förallt Finland, Baltikum och ryska områden (polulärt framställt i Lind-
ström 2015). Men en huvudsaklig orsak var nog det under 1100-talet inför-
da beskattningssystemet och landboväsendet där underlydande bönder, 
under 1200-talet till stor del frisatta trälar, försåg rika jordägare med smör, 
säd, järn och boskap och även resurser till att bygga kyrkor via avrad, dags-
verken och extraskatter. 

1100-talet har av många ansetts vara en maritimt orolig tid (t.ex. Hybel 
& Poulsen 2007:50, Harrison 2012:52). I Danmark menas ledungen ha in-
förts som ”allmän värnplikt”, något som ska kontrasteras mot Ingvarstågets 
frivilliga besättning ett halvt sekel tidigare. Ledungens ursprung kan möj-
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ligtvis spåras i dels ett kustskydd mot framförallt Vendiska pirater, dels som 
en mobiliserande kraft inför kosttågen mot Livland, Kurland och Estland 
med början år 1184 (Nielsen 2002). I Norge kan ledungen möjligtvis ha 
etablerats under 1000-talet, men blir först känd i och med Gulatingslagen 
från 1100-talet (Grimm 2002). Enligt Heimskringla kunde kung Harald 
hårfagre påbjuda ledung och bygderna slöt då upp lojalt, efter samråd på 
tinget och/eller under en fylkeskonung eller landshövding eller motsvaran-
de. Ett motsvarande regionalt bygdeförsvar synkroniserat under en små-
kung under sen vikingatid i Sverige är en trovärdig hypotes, i synnerhet 
med de många pålspärrarna som uppfördes just vid denna tid, men mer om 
detta nedan. För Sveriges del är det sammantaget svårt att se någon gemen-
sam, institutionaliserad, större ledung förrän efter Ingvarståget vid mitten 
av 1000-talet. 

Det tidiga Nyköping och Söderköping är förstås inte tillräckligt utfor-
skade men mycket talar för att vi kan betrakta dessa städer mer som de 
agrara godsens båtplatser och bodbebyggelse dit handel förlades och säker-
het kunde garanteras för främmande köpmän, än som en ensam härskares 
merkantila hubbar. Dessa båda medeltida städer har en mycket stark kopp-
ling till de östgötska folkungarna men har inte samma koppling till den 
aspirerande kungamakten direkt som odal och residensplats, till skillnad 
från Birka, Gamla Uppsala och Olof Skötkonungs Sigtuna. Vi bör för sent 
1100- och 1200-tal anta att den aspirerande kungen kunde ha överregionala 
anspråk och flera underliggande städer, län och godsherrar. Med slottslänen 
institutionaliserades skattesystemet till fullo. Vid denna tid har förstås en 
småskalig kustnäring blivit omodern för de besuttna, till förmån för handel 
med skattepersedlar och avkastning från gods. 

Godsbildning och bygdecentra i kustzonen 

Under tidig medeltid verkar under en kort tid en oerhört snabb uppbygg-
nad av sockenkyrkorna och en expansion av storgodsen vara för handen, i 
synnerhet i centralbygderna. Godsens tillväxt kan bland annat spåras via 
donationer till kyrkor och kloster (Lovén 2014a). Utvecklingen inom kyr-
kan verkar vara särskilt intensiv mellan ca 1070-talet och en bit in i 1100-
talet (Nyberg 1991). År 1150 hade 13 kloster etablerats (figur 5) och mark 
donerats till dem av stora godsägare. Det äldre systemet med småskaliga 
tomtningar verkar försvinna vid denna tid. Istället möter oss i framförallt 
diplomatariet många tvister om kustnära fiske, insjöfiske och fiske i fasta 
lägen i vattendrag (SDHK, se vidare nedan). I skärgårdarna etableras runt 
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Sveriges kuster ett antal system med pålspärrar. Samtidigt är det i Mälar-
dalen främst kustzonen i Mälaren (vilken då var en skärgård) som blir 
föremål för donation till klostren (Dovring 1945, Lovén 2017). 

 

 

Figur 5. Första konstaterade omnämnande av kloster i nuvarande Sverige enligt krono-
logiskt intervall. Notera hur klostren etableras just efter den period då tomtningarna i 
UO synbarligen har sina mest framträdande nyttjandeperioder, ca 950–1100 samt under 
1400-talet, jfr figur 3 (sammanställt av data från Karlsson 1993). 

På många håll byggs godsen nära kusten vid denna tid. Vid det tidigaste 
kända gårdsläget vid Fållnäs etableras vad som har tolkats som en brytegård 
eller en lågfrälsegård då de relativt rikliga fynden bl.a. inkluderar sporrar 
och armborstpilar (Ytterborg 2002). Det underliggande gravfältet från sen 
vikingatid kan betecknas som relativt vanligt med tanke på fyndmaterialet 
(Waring 2001), vilket alltså stärker tecknen på en etablering av en högre-
ståndsmiljö här kring 1100–1200 e.Kr. Av allt att döma sker det redan 
under denna tid malmbrytning på Utö för Visbys svärdsmide (Magnusson 
1989). Under detta århundrade ser vi dessutom de första baltiska korstågen 
och begynnande konflikter med ryska och baltiska maktsfärer (Murray 
2009, Michell & Forbes 1914:17, 24). 
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Figur 6. Dateringar av pålspärrarna i vid Stegeborg. (Westerdahl 1989:129 och kali-
brerade) 

Vid studie av bebyggelsen i kusten och tomtningarnas bebyggelsemässiga 
kontext måste pålspärrarna i kusten beröras. Danmarks pålspärrar har all-
mänt satts i samband med maritima installationer och flottans behov från 
600-talet och fram till tidig medeltid. En drastisk ökning av pålspärrar kan 
ses kring 900 e.Kr. och ännu en intensiv period kring 1050 e.Kr. (Bill 2009). 
I UO finns flera pålspärrar och platsnamn som tyder på sådana. 

Det har allmänt antagits att de första pålspärrarna konstrueras i nord-
skandinaviska vatten strax innan 900-talet (Frykman & Sandström 1974, 
Högmer 1999). Till viss del beror detta på en serie på fyra 14C-prov från 
Bråviken/Stegeborg (St-10670 – St-10673), vilka ”ligger väl samlade kring 
760–850 e.Kr.” (Westerdahl 1986, 1989:129). Denna åsikt har sedan slagit rot 
och vi kan på flera ställen läsa om vikingatida försvarssystem i Östergötland i 
någon slags territoriell hävd (Rundkvist 2011, Högmer 1989, 1999). Efter 
kommunikation med Ulf Strucke på RAÄ och en rekvirering av ursprungs-
data från dessa dateringar visar det sig att Westerdahl publicerade okali-
brerade dateringar. Kalibrerat mot 2013 års referenskurva (Reimer et al. 
2013) hamnar de förment tidigvikingatida dateringarna istället kring ca 875–
975 e.Kr. (se figur 6). År 1997 undersöktes Stegeborg ytterligare varvid 
ytterligare två 14C-prover kunde dateras. Dessa kunde bestämmas till tiden 
mellan ungefär 800 och 1100 e.Kr. Av sammanhanget att döma har en 
stående pålspärr från omkring 900-talet kompletterats med timmer från 
stenkistor och rustbäddar under tidig medeltid (figur 7). 

Granskar vi pålspärrarna i dagens Sverige visar dessa en tydlig koppling 
till tomtningarnas och runstenarnas tid, ca 950–1150. Pålarna i Stockholms 

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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10672  1145±75BP
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Combine Stegeborg 
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ström har kunnat dateras till tiden under och efter slutet av 900-talet med 
en topp kring 1010 e.Kr. (Ödman 1987:86ff). I Västsverige har pålspärren i 
Nordre älv daterats till tiden kring 1050 (Löfving 2007:143). I Foteviken 
ligger fem 14C-värden i 1000- och 1100-talet. I Blekinge har pålningarna vid 
Hjortahammar daterats till samma period. I samma landskap har pålnin-
garna vid Bussevik/Senoren via sju 14C-prov daterats till 950–1080 med en 
topp kring 1010–1040. Tomtö-spärren har daterats till samma period, 
liksom pålningarna vid Skällöarna och Trekanten (Westerdahl 1989:128f). 
En nyligen daterad pålning i Gamlebyviken strax innanför den medeltida 
hamnen har kunnat dateras till 960–1050 e.Kr. (Beta-411163, Johan Rönn-
by/MARIS, även Palm & Rönnby 2018). Vid ytterligare undersökningar vid 
denna lokal togs fyra kolprover som stärkte dateringar av pålspärren till 
tiden mellan ca 900–1100 e.Kr. (Ibid.) 

 Figur 7. Nya dateringar av pålarna vid Stegeborg (opubl., Johan Rönnby/MARIS). 

De flesta av pålspärrarna i Mellansverige synes under sen vikingatid avgrän-
sa större områden (Stockholm, Bråviken, Pålsundet, Gamleby). Det tenden-
tiösa och fragmentariska litterära materialet pekar även ut slutet av 900-talet 
och början av 1000-talet som en tid då man byggde pålspärrar till försvar av 
en bygd. Harald hårfagres framfart längs Göta älv sägs ha stoppats av en 
götisk pålspärr under tidigt 900-tal (Harald hårfagres historia, kap. 16). 
Under 980-talet sägs Erik Segersäll ha låtit allmogen bygga en pålspärr vid 
inloppet till Uppsala för att stoppa Styrbjörn Starke (Styrbjörns saga). År 
1007 ska Olof Skötkonung ha spärrat Stockholms ström med en kätting och 
det är även detta år som det mytiska slaget mellan Olof Haraldsson och 
vikingar i Sörmlands skärgård sägs ha tilldragit sig. Relationen mellan Knut 
den store, Anund Jakob och Olav Haraldsson gällande konungsliga ambi-
tioner över exempelvis Sigtuna är komplicerad vid början av 1000-talet och 
signalerar ett behov av att betrakta landskapet som skådeplats för över-
regionala stridigheter då (Edberg 2011, Gräslund 1986, Moberg 1987). Wil-
liam av Malmesburys uppgift om Knuts attacker mot svearna vid denna tid 
(omkring år 1027, se Moberg 1987:182f) kan möjligtvis tyda på en koppling 

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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mellan pålspärrarna och konflikter mellan de nordiska kungarna. De tidiga 
pålspärrarna har faktiskt av flera forskare associerats med en slags tidig 
konungslig ambition (t.ex. Hedenstierna-Jonson 2009b) vilket är intressant 
med tanke på att det finns tecken på att enskilda ätter skapade en oerhört 
toppstyrd feodal geografi under tidig medeltid, en geografi som senare frag-
menterades inom skatteväsende, frälsefrihet, förläningspolitik och olika 
tjänsterelationer (se exempelvis Berg 2003). 

De textuellt beskrivna senvikingatida ”bygdespärrarna”, med paralleller i 
arkeologisk empiri, ändrar under loppet av 1100-talet karaktär i källorna, 
vilket också verkar stämma med den arkeologiska empirin. Under 1100-
talet byggde stormännen enligt litteraturen kyrkor och pålspärrar kring 
enskilda skyddsobjekt. Konung Östen anlade exempelvis vid Agdanäs kyrka 
en hamn och ”virke” samt ”stapeln i Sinholmssundet” (Sigurd Jorsalafares, 
Östens och Olofs saga kap. 15 och 25, se Hildebrand 1869b:127, 137f). Väl-
känt är även spärren i och slaget vid Foteviken som anses ha ägt rum 1134 
e.Kr. (Crumlin-Pedersen 1994). Det är även under denna tid som vi har 
många uppgifter om kurer, ester och andra sjöfolk som härjade runt öster-
sjökusterna (Harrison 2012:52). Att det var de tidigaste sätesgårdarna, kas-
talmiljöerna och ledungshamnarna som utsattes för attacker vid denna tid 
är förstås ingen långsökt hypotes. Den ovan nämnda tidigmedeltida ”bryte-
gården” vid Fållnäs, i kustkontext med aristokratiska inslag, är samtida med 
pålspärren som skyddar gårdsläget från Östersjön (figur 8). Samtida med 
byggnationen av de romanska sockenkyrkorna under 1100- och 1200-talet 
har vi flest dateringar av spärrar i sådana slutna kontext; utanför Fållnäs i 
Sörmlands kustband, men även utanför sätesgården Rönö i Östergötlands 
skärgård samt Stegeborg (Hjulhammar 2003b, Edberg et al. 2001, Gill et al. 
1995, Svennewall 1996, Olausson & Lindström 2003, Westerdahl 1989:129). 
Möjligtvis kan vi både i historiskt och arkeologiskt material se spåren av en 
territorialiserad godsekonomi med regionala anspråk och centraliserad han-
del och tull. Att tull utkrävdes av stormän redan under sen vikingatid föreslås 
av sagamaterialet (Barrett 2007:312) och för Englands del framstår just 1100-
talet som en tid då tullväsendet utvecklades starkt (Masschaele 2007:149f). 

Först under 1200- och 1300-talen talet uppstår pålspärrarna mer perifert, 
i Norrland, då stenhus och pålspärrar (exempelvis Sörsundet norr om 
Gävle) uppfördes. Högfrälset bildade där några få gods till vilka de lade 
administrerad handel och skatteuppbörd från förlänade områden (Mogren 
2000, Grundberg 2006). Rent allmänt dominerades södra Norrland fullstän-
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digt av skattejord (Rahmqvist 1998) vilket gör de fåtalet maritima knut-
punkterna speciella och iögonenfallande som framförallt det centralsvenska 
högfrälsets fiske- och handelsnoder (S:t Olofshamn, Kyrkesviken, Drakön och 
Sörsundet, se Huggert 1976, Lundström 1981, Mogren 2000). 
Atmospheric data from Reimer et al (2009);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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St 10674  810±75BP

GrN-24399  675±25BP

 

Figur 8. Dateringar av pålspärren Sorunda RAÄ 488, Stäket vid Fållnäs, i Sörmland. 
(Olausson & Lindström 2003, Westerdahl 1989:129) 

Diskussionen om sockenbildning, häradsindelning, ledung och gemensamt 
försvar är mycket gammal (Hafström 1949, Hyenstrand 1974, Wijkander 
1983, Varenius 1998, Brink 1991, 2016). Huvuddragen synes dock vara att 
det under 1100-talet i samband med sockenbildningen och kyrkobyggena i 
synnerhet i centralbygderna går att se en gemensamhet på härads- och 
bygdenivå som kan ha sin upprinnelse just ett ledungs- och hundaressystem 
(Hyenstrand 1974) kanske etablerat vid tiden för de tidiga pålspärrarnas 
huvudsakliga byggningstid, dvs. 900–1100 e.Kr. (Brink 2008a, för Norge 
900-tal, se Bagge 2014:109). Tendensen för pålspärrarna är alltså att de sen-
vikingatida mer diffust avgränsar ”bygder”, medan de yngre från 1100- och 
1200-talen har en tydligare koppling till mindre fjärdar med storgods. För 
Östergötlands del har både Tollin (2010, 2011) och Berg (2003) hävdat att 
storgodsekonomier dominerat det centrala landskapet på sockennivå under 
denna tid. Pålspärrarna som effektivt avgärdar vattenvägarna till framförallt 
högmedeltida sätesgårdar och vattenvägarna in till agrarbygderna kan alltså 
med början under 1100-talet ses som en rumslig avgränsare av storgodsens 
intressesfär vid en första privat inmutning av kusten. Värt att notera är att i 
den engelska sockenbildningen vid samma tid all mark skrevs under stor-
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godsen vid upprättandet av Domesday book år 1086. Som kontrast var år 
1188 kyrksocknen istället den gemensamma kamerala domänen (Pounds 
2000:4). 
 

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

500CalAD 1000CalAD 1500CalAD

Calibrated date

GrN-24347  1070±30BP

LuA-4911  1035±85BP

 

Figur 9. Dateringar av Pålsundet, Mörkö RAÄ 160, Sörmland. (Rönnby 2001b:7) 

Om gränsen vid godsens pålspärrar under 1100- och 1200-talen gällde för-
svar (Alopaeus 2015), juridik, ekonomi (tull, beskattning), eller var en tidig 
form av feodal manifestation (Rosengren 2011) – eller en kombination av 
flera av dessa aspekter – är ännu inte utforskat och har säkert varierat. Men 
den rumsliga kopplingen mellan pålspärrar, vattenvägar, centralbygder och 
sätesgårdar i Sörmlands skärgård är svår att inte se i ljuset av tidigmedeltida 
godsbildning, ett uttryck för en territoriell överhöghet, ríki (Line 2007:54f), 
först synligt i fornnordiska källor från denna tid, där just ordet ríki betydde 
makt, som i bella ríki, ”utöva makt” (Jesch 2001:52f), klätt i territoriell form 
som det nordeuropeiska ordet för makt, herravälde och styrelse; ”rike”. 

På den internationella scenen är också 1100-talet en tid då furstarna eller 
kungarna mer tydligt börjar betrakta havet nära kusten som del av deras 
domän. I den engelska maktsfären har under denna tid funnits privilegier 
för kustanknutna näringar och handeln medan havet var allmänning. 
Under 1200-talet införs precis som i Skandinavien ny lagstiftning med 
utökade anspråk från kungen och hans ställföreträdare (det som kom att 
kallas högfrälset). Vid denna tid skapades en tanke på kustnära territoriella 
vatten, inklusive anspråk på fiskevatten (Sobecki 2008:142f). Ett allmänt 
vattenregale syns dock inte ha införts vid denna tid, alltså analogt med 
utvecklingen i Norden. De existerande lagarna styrde istället över enskilda 
handelsplatser och verksamheter (efter 1176 som Farmanna logh i Bjar-
keyar réttr, se Frankot 2012). Vi ska nedan se att kustgods och pålspärrar 
antagligen hör ihop med anspråk över öar på vilka medeltida tomtningar 
och fiskelägen kom att etableras, både generellt (då kusten mutades in och 
skattlades av frälset) och specifikt, då just tomtningsöarna och fiskelägren 
kom i detta frälses händer inom godsekonomierna. 
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Figur 10. Fynd av guld och silver i kustsocknarna enligt databasen Tillväxten (SHM), i 
relation till vikingatida bygder, runstenar, tomtningar och medeltida sätesgårdar. Notera 
förekomsten av guld och silver vid stadsbildningarna, vid fem sätesgårdar och två tomt-
ningslokaler. Datakällor: FMIS, Tillväxten. Skrafferat område har ej karterats. Vikinga-
tida centralbygder anges med isaritmkurvor över frekvensen gravfält, blått = gles be-
byggelse, gult-rött = tät bebyggelse. 

Finns det då någon koppling mellan vikingatida och medeltida etableringar 
i kusten? Om man studerar fynd av guld och silver i kustbandet i Sörmland 
och Södertörn framträder en förbluffande bild. Den stora mängden fynd av 
personlig karaktär (finger- och armringar) förekommer i järnålderns central-
områden. Annat är det med deponier och mynt. Förutom vid tomtnings-
öarna Lacka och Muskö har vid flertalet av medeltidens stadsbildningar och 
gods påträffats silver och guld från järnåldern, ofta i vad som förefaller vara 
deponier (mynt, bleck, tenar) eller förlorade enskilda mynt. Inte bara vid 
Nyköping och Vagnhärad, utan dessutom vid godsen Sjösa, Tureholm, 
Hörningsholm, Hammersta och Årsta har skattfynd påträffats, dessutom 
vid en liten anonym kustlokal i Ösmo (”Bruket”). Dessa lokaler ligger alla 
med undantag från Vagnhärad vid kusten, utanför eller i kanten av den vi-
kingatida bebyggelsen. Vid flera av dessa lokaler finns dessutom runstenar, 
grovt samtida med merparten av silverskatterna, se vidare figur 10. 
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Huvudgårdar och bygdens administration 

Förekomsten av huvudgårdar under tidig medeltid har länge debatterats. 
Till stöd för att det har funnits stora gårdar baserade på delvis ofri arbets-
kraft kan fogas en ganska stor mängd aktuell forskning (exempelvis Karsvall 
& Jupiter 2014). Både godsens storlek och deras antal i de tidigaste gods-
längderna, exempelvis uppgifterna från 1100-talet angående Sigridlev (Lo-
vén 2014b), föreslår väl utbildade nätverk av stora gårdar med jord motsva-
rande tiotalet landboenheter som drevs av samhällets toppskikt. Vid sidan 
av rent onomastiska och kulturgeografiska studier av dessa huvudgårdar 
(Rahmqvist 1996, Berg 2003, Tollin 2010) finns en del arkeologiska studier i 
fenomenet (exempelvis Jörpeland & Seiler 2011). 

Det finns även kamerala tecken på godsens framväxt och jordvärdering i 
attung under sent 1000- tal eller tidigt 1100-tal och kan ses ha sin början i 
Östergötland efter dansk förlaga (Ericsson 2007, 2012). Detta anses åter-
spegla ett system baserat på storgårdar, trälar och makt över enskilda 
människor. Den ursprungliga betydelsen hos detta jordvärderingssystem 
torde ha varit att möjliggöra ett ledungssystem baserat på jordinnehav. 
Först under 1200-talet kan vi enligt Ericsson (2012) räkna med ett land-
bosystem och ett jordvärderingssystem i Mälardalen, där baserat på mark-
land. Intressant nog var marken i Sörmland precis som i Östergötland in-
delad i attung (Ambrosiani & Wijkander 1985). Säkerligen har östgöta-
ätterna, vilka rådde över Nyköpings slottslän, inverkat på skattesystemet i 
södra Sörmland och UO. 

Ledungsfrågan och den administrativa indelningen kan vi här betrakta 
som geografiskt sett ganska säkert bestämbar. Goda hamnlägen var näm-
ligen få och dessutom liktydiga med godsens och kastalernas placering. 
Kring godsen som låg i naturliga hamnlägen i det inre av skärgårdarnas 
fjärdar bör lokalbefolkningen ha samlats för försvar. Dit förlades hamnarna 
och via dessa kunde läntagaren kontrollera handel och utförsel. Det är 
tveksamt om forskningen kan komma att finna några fasta administrativa 
gränser från tidig medeltid eller beräkna några ideal-hundare (jfr Varenius 
1998), eller identifiera några givna årtal för detta administrativa systems 
införande. Utvecklingen var säkerligen för organisk och inkrementell för 
sådana slutsatser. Studerar man skattesituationen under medeltiden (Dov-
ring 1951) framgår det faktiskt att skatter och andra utskylder varierat 
socknar, härader och landskap emellan ända in i tidigmodern tid. Om man 
istället skisserar en gradvis övergång från centralgårdar till feodala landbor, 
huvudmännen och kring dem en insamling av skatter, en bygdegemensam 
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ledung, ett försvar med hamnar osv. kan ”processen” istället mer ses som en 
organisk omvandling av ett senvikingatida odalideal till ett tidigmedeltida 
feodalt ideal med nätverksmakt, än en nationell plan i ett hierarkiskt system 
med kungen i spetsen. Den här tecknade bilden gällde och utvecklades 
succesivt från sen vikingatid ända in i 1500-talet, vid vilken tidpunkt fur-
sten, frälsemannen eller fogden skötte om sin kuststräcka, kring sitt stenhus 
med kvarnar, utskeppningshamn, visthus osv., en bild som utvecklas i den 
löpande diskussionen nedan. 

Centralgårdar och kyrkobyggen 

Mycket tyder enligt ovan på att tomtningarna, silverskatterna, pålspärrarna 
och runstenarna sammanföll i tid med en konsolidering av makten kring 
kustens resurser under större markägare. Samtidigt sker en sockenbildning. 
Rester av träkyrkor har påträffats under flera romanska stenkyrkor (Andrén 
2009:46), exempelvis i Slite på Gotland och Hedeby, samt även i Gamla 
Uppsala (Nordahl 1996) men detta verkar även gälla många sockenkyrkor 
generellt (Jeppsen 2011, Karlsson 1991:300). Det har alltså troligtvis funnits 
träkyrkor vid många viktiga samlingsplatser för bygden redan under 1000-
talet. Under slutet av vikingatiden låg de tidiga kyrkorna nära huvudgårdar 
och centrala marknadsplatser, fast i marknadsplatsernas utkant (Birka, 
Hedeby). Detta förändrades under medeltiden så att kyrkan fick en central 
placering (Lund, Schleswig, Trondheim och andra medeltida städer). 
Stæcker (2009) menar att motiven bakom den tidiga placeringen av kyrkor i 
utkanten av de centrala platserna var att kyrkan ville undvika provokation, 
eller att läget var ett uttryck för en publik likgiltighet och brist på kunglig 
makt. Snarare skulle jag vilja förklara det som att den tidiga kyrkan var direkt 
ansluten till det kungliga huset eller stormannens hus, där ledarens byggnader 
alltid låg markerat utanför de tidiga handels- och tillverkningsplatserna 
(exempelvis Adelsö–Birka). En förändring verkar inträffa vid etableringen av 
Sigtuna där kyrkor byggdes i staden och den kungliga gården också pla-
cerades i centrum (om än på en udde). Denna stad omgärdades inte heller 
av en befästningsvall, till skillnad från Birka och Hedeby. 

Denna hypotes om en tidig koppling mellan stormannen/kungen och 
kyrkan skulle också vara i enlighet med Stæckers (2009:230) hypotes om 
Birkas förman, Praefectus vici, Hergeir. Hypotesen går ut på att Hergeir var 
bosatt på Helgö, där husgrund 1 med alla religiösa föremål mycket väl kan 
vara ett exempel på en tidig ”herrgårdskyrka" eller helig plats, bankettsal 
med kultfunktioner etc., eller liktydig med det första Ansgarskapellet enligt 



II. BÖLJESLAG 

107 

Vita Anskarii (jfr Zachrisson 2011). Birkas andra kyrka kan ha byggts som 
en biskopskyrka i själva fornborgen på Birka (ibid.). Vi ska nedan se att de 
tidiga kyrkorna även allmänt kan kopplas till stora godsägare under en våg 
av entreprenöriell merkantilism under sen vikingatid och tidig medeltid. 

En vanlig, framförallt äldre, uppfattning har varit att kyrkor har uppförts 
av bygdekollektivet (Hallencreutz 1991:19). Med denna uppfattning uppstår 
genast problemet att dels förklara vem prästen var och varifrån han kom, 
och även var prästgården, fabrica, mensa eller prästbol, kom ifrån, dvs. kyr-
kans fundationsgods. På senare år har istället en vanlig uppfattningen blivit 
att de flesta kyrkorna initialt byggdes av stormän (Berg 2003:44ff, Tesch 
2007:107f, Jeppsen 2011, Hansen 2016, Brink 1991), ibland i samarbete med 
bygdekollektivet (Runer 2012:559). På Irland förefaller många kyrkor ha 
byggts av de mer inflytelserika norröna handelssläktena (Edmonds 2014:59). 
Kyrkobyggena verkar ofta ha uppförts med en maktstrategi då prästen 
oftast utgjordes av godsägarens yngre söner utan möjlighet att ärva famil-
jens gods (Lindkvist & Sjöberg 2009). Till stor del byggde detta på den 
lokala stormannens patronatsrätt, ius patronatus, inom vilket han som kyr-
kans beskyddare hade rätt att bland anant utse präst (Olsson et al. 2006:234, 
Ekdahl 1833:149–157). Denna patronatsrätt omnämns i både Upplands- 
och Södermannalagen och har kopplats till stormannakyrkor och vissa 
socknars indelning (Schalling 1953). I synnerhet under den tidiga kyrkans 
förvaltning verkar patronatsrätten ha missbrukats eller brukats för enskilda 
syften (t.ex. Thurgren 1855:34f). Att prästerna ibland agerade på eget initia-
tiv som kyrkobyggare framgår av Upplandslagen, vilken bötfäller en av 
prästen olovligt uppförd kyrka (Kyrkobalken I § 3). Kyrkorna byggdes då 
ofta i bygdecentrum vid storgods, vilka stundtals gav namn åt socknen 
(Erikson & Lovén 2006). En motsvarande uppfattning om ”centralgårds-
kyrka” kan ses i Skåne enligt olika studier av Anglert (1998, även Ohlsson 
2016, Skansjö 2006:31ff). Mycket stora gårdar kan spåras till flera socken-
centrum, exempelvis i Uppland (Rahmqvist 1996) och Östergötland (Tollin 
2010, 2011). Socknarna i centralbygderna kan i många fall ses som perso-
nella i Östergötland (Tollin 2010:46ff) och Gotland (Andrén 2009), ett för-
hållande som uppenbarligen har gällt även generellt (Line 2007:68, Lovén 
2016). I Västergötland har detta gjort att många socknar har namn av den 
centrala gården vid kyrkan (Tegborg et al. 1998:104). En sådan koppling 
kan troligen göras även i Uppland exempelvis för Sko socken där sätes-
gården gav namn åt socknen och hela socknen sedan kom att doneras till 
Sko kloster (Björklund 2014:ffa. 129f). Ett annat exempel är Julita socken 
som låg under godset med samma namn. I UO låg exempelvis hela Mörkö 
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socken under godset Hörningsholm (Almquist 1934:97 not 14). I Möre 
tycks högfrälset ha disponerat stora gods och uppfört privatkyrkor vilket 
påverkat sockenbildningen (Ericsson 2001:386f, 398, Magnusson 2016). För 
Norrlandskustens del talar Grundberg (2006) om privatkyrkor uppförda av 
stormän. Den mellansvenska kyrkbyn skulle i detta perspektiv vara en stor-
gård som framförallt efter digerdöden delats upp i mindre landboenheter 
(Ericsson 2012). Många av de centrala gårdarna är idag försvunna och 
överlever bara i sockennamnet (Erikson & Lovén 2006:76). En anledning till 
de många kyrkoflyttningarna under medeltid och centralgodsets försvin-
nande anses vara att den tidigare centralgården ombildades till mindre 
landbogårdar och kyrkan därmed låg för perifert i socknen (Erikson & 
Lovén 2006). Redan under 1200-talet var förvisso många gårdar fortfarande 
stora efter uppsplittringen men saknade då en mer tydlig identitet med 
socknen (Lovén 2014b). 

Makt- och kultkontinuitet mellan hallen och kyrkan kan iakttas i sen 
vikingatid, eller ”den andra vikingatiden” som den har kallats, tillika den tid 
då tomtningarna dominerar i skärgårdarna, då det förekommer flera exem-
pel på gårdskyrkor eller gårdskapell invid storgods (Heimer 2009:366 med 
ref.). En kontinuitet hos centralplats, kult och maktutövning ligger även 
närmast att tolka in i Kyhlbergs (2012:128ff) observation att runstenar 
murades in i de tidigaste kyrkorna, inte de senare. Övergången till kristen-
domen verkar organisk, inkrementell och hybridiserande (ang. Sockenbild-
ningen se Broberg 1991). Redan under tidigt 900-tal hade exempelvis de 
nordiska runstenarna som restes på Isle of Man och i Cumbria en bland-
ning av kristen och norrön ikonografi (Rekdal 2014) och vi har i Mellan-
sverige både tidig östkristna inslag i exempelvis Sigtuna och talrika kristna 
runstenar från denna tid (t.ex. Lager 2002). Det finns inga tecken på en strid 
mellan olika trossystem utan kristendomen kan i östra Mellansverige istället 
ses som först introducerad av handels- och stormännen (runstensbönderna, 
markägarna) under sen vikingatid (Sawyer & Sawyer 2004). Denna tidiga 
och ganska omfattande koppling mellan kyrkan, som även inbegriper klos-
tren, och det som kom att bli frälset (stora markägare) finner stöd i det fak-
tum att kyrkoväsendet i Normandie inte upplevde en nedgång under vi-
kingatiden utan istället snabbt expanderade vid nordbornas konsolidering 
av makten under 1100-talet (Petts 2015). Vikingarna umgicks alltså fredligt 
med präster och munkar redan under 1000-talet och runt Irländska sjön 
togs helgonkult och existerande kyrklighet snabbt upp bland de skandi-
naviska bosättarna (Edmonds 2014).  
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Om kristendomen stod för en ny europeisering och möjliggjorde en 
merkantilism användes den inåt i repressivt syfte och inom flera länkade 
maktstrategier. Leif Gren (1989) anser att kyrksocknen ska ses i ljuset av 
uppförandet av romanska kyrkor under 1100-talet och överhetens behov av 
att markera en gudomlig ordning som låg utom den enkla bondebefolknin-
gens fattnings- och räckhåll, en legitimering av en hierarkisk feodal makt-
apparat och en allians mellan den världsliga och andliga makten. Här var de 
tidiga kyrkorna, framförallt romanska kyrkor med västtorn, egentligen fler-
funktionella lagerhus, kastaler, möteslokaler och handelsplatser, inte bara 
kyrkor i Sydskandinavien (Wienberg 2003) utan även generellt, i synnerhet 
alltså för romanska kyrkor med västtorn (Nilsson 2003, Sundqvist 2007). 
Traditionen går tillbaka till germanska egenkyrkor (Eigenkirche) under en 
värdslig ledare med mer eller mindre totalt anspråk på makt över försam-
lingen (Eigenherrschaft), även spridd till frankiska områden under främst 
tidig medeltid (Bandmann 2005). Den världsliga maktens kontroll över kyr-
kan betecknades simoni. Jes Wienberg (1993) visar att om det tidiga kyrko-
byggandet även i Danmark dominerats av stora godsägare kom den gotiska 
omdaningen efter ungefär 1350 e.Kr. att ske i takt med att det formades en 
egen institution kring församlingen; sockenkyrkan, allmänheten och präs-
ten. Bönderna tog då efter mitten av 1300-talet i större utsträckning än 
tidigare del i ombyggnation och skötsel av kyrkan (Runer 2006b:58ff). Kyr-
kan blev vid detta lag en juridisk person, till skillnad från den tidigare 
fysiska, personliga kopplingen mellan präst och kyrka. 

Hela denna diskussion, till största del förd av arkeologer, får en givande 
inramning av ett par ganska bortglömda skrifter av kammarrådet och jur. 
dr Erik Schalling (1936, 1937). I dessa skrifter, vilka ingår i Statens offent-
liga utredningar, tecknar han baserat på en mycket stor mängd dokument 
en ganska tydlig bild av bl.a. relationen mellan markägare och kyrkor från 
det tidiga kristnandet in i modern tid, framförallt ur nordeuropeiska men 
även nordiska, i synnerhet danska, perspektiv. I mycket korta ordalag kan 
man sammanfatta några av hans iakttagelser som att kyrkan intill 1100-talet 
i stort sett uteslutande var underställd världsliga markägare; kungar, stor-
män och menighet. Initialt byggdes, sköttes och skyddades kyrkor av 
världslig makt. Under en stark kungamakt tillsattes biskopar och präster av 
världsliga markägare (även Gahrn 1994), vilka via sina donationer förlä-
nade, på helt feodalt manér, mark, kyrkor och underliggande jord till kyrk-
liga stiftelser. Stundom var även markägaren och kyrkoägaren präst. In-
komsterna från jord och med jorden kommande avgifter (sakören, böter) 
delades mellan de andliga och världsliga intressenterna. Då biskoparna be-
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traktades som högfrälse och prästerna som lågfrälse inom en feodal för-
läningsstruktur existerade ett tjänstetvång från det andliga frälsets sida 
vilket tog sig uttryck i att biskoparna rustade egna krigare och följde den 
världsliga makten i strid, samt att en viss del av kyrkotiondet gick till den 
världsliga markägaren. Stormannen eller menigheten sågs som fastigheter-
nas ägare, kyrkan och prästerna som deras brukare. Under 1100- till 1300-
talen fick kyrkan och biskoparna succesivt mer makt och frigjorde sig med 
påvens stöd från den världsliga makten. Samtidigt blev biskoparna präster-
nas fullständiga överhuvuden. På landskapslagarnas tid, dvs. under 1200- 
och 1300-talet, hade detta tidiga germanska privatkyrkosystem fått ge vika 
för den kanoniska rätten i vilken sockenkyrkorna framstår som enskilda 
skattesubjekt underställda biskopen (Normann 1956). Detta tidigare privata 
kyrkosystem eller frälsets och kungens makt över kyrkliga institutioner syns 
i påvens klagan den 10 september 1165, 1171 eller 1172 (oklart vilket) till 
ärkebiskopen i Uppsala och hans lydbiskopar, i vilken påven menar att i 
synnerhet de mäktigare i socknarna i Svealand och Götaland efter behag 
eller för penningar utan de kyrkliga myndigheternas samtycke tillsatte 
präster eller lade beslag på kyrkor och kyrkliga tillgångar samt befattningar 
(Schalling 1936:85). Det hette i brevet bl.a. att lekmän förlänar obehöriga 
präster och andra andliga personer kyrkor och ämbeten, stundom mot 
betalning samt att till kyrkan donerat gods undanhölls eller togs tillbaka. 
Bland annat med referens till detta påvliga brev, en märklig egenkyrka från 
tidigt 1200-tal, några mynt och fynd i Sigtuna av en underlig biskopsgrav 
diskuterar även Gunnar Redelius (2006) sammanblandningen mellan 
världslig och kyrklig makt i Uppsalaområdet från 1100-talet till slutet för de 
äkta folkungarnas tid, dvs. alltså intill införandet av den kanoniska rätten. 
För exempel på egenkyrkor och missbruk av kyrkliga ämbeten under 1200-
talet se även Tagesson (2007). 

Det är alltså vid denna övergångstid mellan 1100- och 1300-talen som 
den kanoniska rätten införs, synbarligen främst i och med Skänninge möte 
1248. Kyrkorna blir därmed egna juridiska personer under menigheten, 
som Jes Wienberg observerat ovan, och lekmännens inblandning i den 
kyrkliga ekonomin minskar (HRSH 1828b:23f). Vi har först vid denna tid fog 
för den bild som återspeglas i landskapslagarna. Enligt Schalling fanns det 
även regionala skillnader. Generellt gällde att där kungen var svagare hade all-
mänheten större del i markägande och kyrkobyggande. Här ser han en skill-
nad mellan ett anglosaxiskt/engelskt/frankiskt system där kyrkor kunde pant-
sättas, säljas och överlåtas, och ett tyskt där biskoparna och prästerna hade 
mer makt och kunde frigöra sig mer från donatorernas krav och anspråk. 
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Dessutom ser Schalling att Danmark med Skåne, Halland och Blekinge hade 
en mer feodaliserad kyrka än i övriga Sverige. Christian Lovén har dock 
noterat att i alla fall för Östergötlands del verkar privatkyrkor kunna kopplas 
till de östgötska kungaätterna (Lovén 2000b, även Tagesson 2007), vilket alltså 
skulle stämma med bilden av en stark kungamakt där, i motsats till områdena 
norr om Mälaren. Nationellt sett innebar den nya kanoniska rätten, alltså 
införd efter 1248, att kungen inte länge deltog i biskopsvalen. 

I Sörmlands och Södertörns kustsocknar ser vi en stor mängd romanska 
stenkyrkor, flera med kraftiga västtorn (Hölö, Sorunda, Ösmo) växa fram 
under denna period. Österhaninge kyrka verkar kunna knytas direkt till 
Tyska orden (Redelius 1984, Lovén 2001). Samtidigt ser vi att vid sidan av 
Folkungaättens Söderköping och Nyköping uppförs ett antal kastaler och 
stenhus längst in i fjärdarna, i flera fall med koppling till den expanderande 
östgötska maktsfären kring Folkungaätten. Till stöd för en expanderande 
kungamakt uppfördes från 1200-talets mitt efter internationell förebild ett 
antal borgar av kastelltyp och dessa förseddes med stora underhållsom-
råden. Skattetitlar, vilka hängde samman med ledungsorganisationen, alltså 
det dåvarande hundarets skyldighet att utrusta och bemanna ett ledungs-
skepp, hade skeppslaget eller hamnan som uppbördsdistrikt. Denna skyldig-
het hade senare förvandlats till en skatteplikt och skatterna ifråga anslagits till 
underhåll av de fasta husen (Fritz & Odelman 1994:30). Några av borgarna 
förstördes vid brödrastridernas slut på 1310-talet. På 1360-talet började 
borgar på nytt att uppföras i större utsträckning och av dessa nya slott var 
Nyköpingshus ett av de främsta (Fritz & Odelman 1994:10f, Fritz 1972). 

Under en handfull generationer växer alltså en feodal stormannageografi 
fram i detta rum. Resurser för att bygga kyrkorna, material (sten, kalk) och 
arkitektonisk expertis kunde frammanas och en stor del av menigheten har 
uppenbarligen mobiliserats för dessa bedrifter, liksom expertis från kloster-
ordnarna (Wilcke-Lindqvist 1961). Här finns ett komplicerat arkeologiskt 
landskap att beforska. Utanför de centrala bygderna förseglade nämligen på 
många platser pålspärrarna de maritima gränserna mot res nullius, grovt 
samtida med kyrkobyggena. Kring sockenkyrkorna har ett feodalt samhälle 
med beskattning och godsdrift tagit form under 1100-talet. Skatter, även 
kyrkliga, gick till stormannen, kyrkoägarna och från 1200-talet läntagaren 
och kyrkan. Den vikingatida fasen bland tomtningarna får nu ett abrupt 
slut, de arkeologiska resterna i skärgårdarna upphör nästan helt och en 
ekonomi baserad på agrar godsdrift och beskattning införs. För UO kan 
visas att under medeltiden samtliga öar med tomtningar låg under de stora 
jordägarna, dvs. högfrälset. 
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Exempel på godsdrift och stormän i skärgårdarna under sent 1100-tal 

I den nya förläningsgeografin som finansierade bland annat kyrkan blir 
kyrkans behov av mark, som prästbol och fundationsgods (Lovén 2010), 
tydligt inte bara för klostren utan även för enskilda kyrkor och prästgårdar 
(Erikson & Lovén 2006). Fundationsgodsen koncentrerades framförallt i 
Mälardalen till kusterna och stormannamiljöerna där. Fogdö kloster erhöll 
exempelvis stora gårdskomplex redan under 1100-talet (Dovring 1945). Här 
var klostren och donationer till dessa till gagn både andligt och ekonomiskt 
för de stora jordägarna under medeltiden främst fram till 1300-talet 
(Andersson 2003, Andræ 1960). 

När de äldre tomtningarna och med dessa en form av utmarksbruk 
försvinner under i runda tal tidigt 1100-tal börjar dokumenten beskriva 
godsdrift i skärgårdarna. Vad som eventuellt är Runmarö omnämns i ett 
pergamentbrev från 1167 (SDHK nr 218), i vilket kung Knut säljer gården 
”Rothma” med tillhörande åker, äng, skog och fiske till Julita kloster. Om 
det nu är Runmarö eller eventuellt Rådmansö, betyder det att denna ö var 
bebyggd och bebodd vid denna tid. År 1240 (SDHK nr 521) skänker Anund 
Björnsson sin gård ”ruthma” med ön ”walung” och övriga tillägor till mun-
karna i Saba (Julita). Walung har inte lokaliserats men förslagen inkluderar 
Vånö eller Våhlberget på södra Runmarö. Det första helt säkra belägget är 
dock från 1288 (SDHK nr 1394) då kung Magnus till S:ta Claras systra-
kloster i Stockholm skänkte all sin egendom på öarna "yfrahyrnungi" och 
”ytræhyrnungi” samt ön ”Rødma” i sin helhet med tillägor och de öar, som 
sedan gammalt tillhör den sistnämnda, nämligen ”Skarparødmæ”, ”Rys-
thæ”, ”Windashø”, ”Swea Sandhø” och ”Limho” med alla kringliggande öar, 
och dessutom en tomt på Södermalm mittemot minoriterbrödernas kloster 
på andra sidan vattnet, detta på villkor att minoriternas kyrka och kloster 
har rätt att fritt ta kalk, bränsle och liknande till de där boende brödernas 
och deras byggnaders behov. Vidare förbjuder kungen alla framtida intrång 
på dessa ägor och allt ofredande av dem, som å klostrets vägnar bor där. 
Magnus kompletterar donationen (SDHK 1458) med ”Eknø” med tillägor i 
likhet med de övriga till ”Rothmø” hörande öarna. 

Vad passusen ”sedan gammalt” ovan betyder är förstås osäkert men vi 
måste i alla fall räkna med en godsbildning på Runmarö med utjordar och 
tillhörande öar som senast under tidigt 1200-tal, mest troligt redan under 
1100-talet, med tanke på de tidigaste byarnas placering vid Runmarös mar-
vatten och efterföljande landhöjning (Göthberg 2012). För södra Sörmlands 
del ska man nog även betrakta detta som ett led i intresset för området som 
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den östgötska aristokratin visade under 1100-talet; anläggandet av Ny-
köping, uppförandet av pålspärrarna och etablering av kastaler och gods, till 
vilka vi torde kunna räkna ”brytegården” (RAÄ Sorunda 518) vid den tro-
ligtvis under 1200-talet uppförda kastalen vid Fållnäs (RAÄ Sorunda 684). 
Lämningarna och dokumenten från 1100-talet är få men ger ändå en ganska 
samstämmig bild; det medeltida godssystemet växer till bland annat i sam-
band med kyrkliga behov och klostrens administrativa apparat och som en 
del av donationer från högfrälset (t.ex. Dovring 1945, Andræ 1960). I kusten 
syns detta genom sätesgårdar med system av pålspärrar men även i slutet av 
1100-talet eller början av 1200-talet i form av några kustkastaler (Norberg & 
Petterson 2009, 2010, Norberg 2013) och ekonomiska intressen i form av 
kalkbrytning (Runmarö) och gruvdrift (Utö), i en europeisk högkonjunktur 
i samband med korstågens krigsekonomi (Wienberg 2001, Magnusson 
1989). Ett sådant godskomplex som måste ha varit stort redan vid 1100-
talets slut donerades år 1260 till Tyska orden av Karl Ulfsson [Ulvätten], 
som själv var ordensriddare i denna orden. Godskomplexet omfattade för-
utom ett antal enheter på fastlandet gårdar på Utö, Ornö och Gålö (Nord-
berg 1997:112–114, Eimer 1966). 

Bakgrunden till donationerna av mark, fisken, fiskevatten och öar från 
kronan till klostren har att göra med ställvisa genomförda regalrättsliga 
anspråk från kronans sida. Med början under 1100-talet kunde kungen 
inom sin hävdade regalrätt, jus regale, i vissa områden ianspråkta bona 
vacantia, obebyggd mark och fastigheter, och hävda ”kungstreding” (en 
tredjedel) av marken. Det som under 1100-talet började med regalrätt till 
centrala områden, stora fiskevatten och viktiga fasta fisken spreds under 
1200-talet till vissa delar av skärgårdarna, däribland öarna kring Runmarö, 
Muskö och Ormingelandet på Värmdö, där kungen hade stark närvaro och 
kunde hävda regalrätt. Vid donationen till S:ta Clara kloster av områden på 
Ormingelandet angav kungen att donationen omfattade "allt som erfares 
vara våra andelar eller egendomar”, således säkerligen en kombination av 
bona vacantia och kungstreding. Likaledes innefattar donationen den 14 
augusti 1288 av öarna runt Runmarö till minoritklostret inte äganderätt, 
utan som evärderligt täktområde, ”pro lingnis et aliis loci ipsius indigeniis 
perpetuo usui”. Möjligen finns det en parallell här till kung Valdemars av 
Danmark jordebok från samma tid, i vilken ”ölistan” förtecknar kungens 
anspråk över naturresurser på ett antal danska öar, bl.a. ”lijm”, dvs. kalk, att 
jämföra med Runmarös kalkbrytning från samma tid. (Rosén 1949:40ff) 

Ekonomiseringen av godsen under 1100-talet syns i diplomatariet. Innan 
1135 e.Kr. förekommer bara kyrkliga dokument i detta material. År 1135 
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förekommer den första uppräkningen av gods, vilken var en fast donation 
till kyrkan (SDHK 180). Stormän nämns första gången 1154 (”proceribus”, 
SDHK 186), furstar omnämns år 1172 (”principes”, SDHK 223). Kvarnar 
nämns första gången år 1161. Två år senare träder Lübeck in i materialet. 
Under 1160- och 1170-talen omnämns fiske framförallt genom att kungen 
skänker fiskevatten till klostren. Då uppkommer även den första kända tvis-
ten kring fiskevatten då frälsemannen Jakob Agmunsson kränker Nydala 
klosters fiskerätt i sjön Rusken. År 1177 sker första omnämnandet av att en 
trälinna sätts fri. Men manumissionen syns främst i många dokument från 
slutet av 1200-talet. 1186 nämns landbo och åtting för första gången. Under 
1200-talet kommer sedan tull, koggar, salt m.m. in i materialet. 

Om diplomatariet för kustens del bär vittnesbörd om fiske, kalkbrytning 
och kvarndrift sker godstillväxten främst i agrarbygdernas centrum och 
deras omedelbara periferi av olika ätter genom olika ackvisitionsprojekt 
(uppköp, rov, arv, byten) men även genom en tidigmedeltida expansion i 
utmarken. Skärgårdarna verkar blygsamt koloniserade, och då antagligen 
först mot slutet av 1100-talet och främst centralt i Mälarområdet. Det är till 
denna period och de efterföljande decennierna som vi bör placera in de 
mellansvenska kustkastalerna (Lovén 1996:433–445), till skillnad från Dan-
mark där kastalerna snarare kan dateras till 1100-talets början (Olsson 
1932). Precis som för resandet av kristna runstenar (Lager 2002), pålspär-
rarna, skattläggning, skriftlig administration och ledung verkar alltså den 
politiska utvecklingen i östra Mellansverige ligga några generationer efter 
jämfört med Sydskandinavien/Danmark (se t.ex. Sawyer & Sawyer 2004). 

Kolonisationens conjonctures, 1000–1500 
Kolonisation av skärgårdarna 

En sammanställning av flera olika källor visar att det förelåg en kraftig 
ökning av bebyggelsen mellan ca 1000 och 1300 e.Kr. i flera delar av landet 
(Myrdal 2010). Närke visar en sannolik expansion på de egentliga odlings-
ytorna mellan 1000- och 1300-talet, och detsamma kan visas för odlingsytor 
i småländsk skogsbygd samt i västra Östergötland. Pollenanalys i kombina-
tion med arkeologi har visat att för norra Uppland förekom en stor expan-
sion från 800- och 900-tal, när nya betesmarker och ängsmarker höjt sig ur 
havet. En ny expansion kom på 1100- och 1200-talen. Här har landhöjnin-
gen säkert haft en betydande påverkan, då tidigare skärgårdar blivit bördiga 
slättbygder. En nyare undersökning av lokaler tvärs genom Uppland, från 
norr till söder, visar en kraftig odlingsexpansion under 1000- till 1300-tal, 
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då ungefär hälften av ett dussin platser som undersökts övergår till ”kon-
tinuerliga och starka” odlingsspår. (Ibid.) 

I Östergötland fortgick mellan ungefär 1100 och 1300 e.Kr. enligt Berg 
(2003:237ff) en bebyggelseexpansion som påbörjats under slutet av vikinga-
tiden. De stora godsen drevs genom huvudgårdar som fanns lokalt i byg-
derna. Kring huvudgårdarna etablerades ytterligare landbogårdar eller torp 
på huvudgårdarnas marker. Vid sidan av storgodsen med huvudgårdar 
fanns mindre fristående godskomplex där det fortfarande fanns en person-
lig relation mellan godsherren och de underlydande. Här ersattes trälsys-
temet och huvudgårdarna successivt med ett landbosystem. Merparten av 
de jordägande personerna bodde då inte i området, varför godsen bestod av 
strögods. Sätesgårdar med kringliggande landbogårdar fanns dock även 
under denna period. Landbosystemet blev formaliserat genom att relatio-
nen mellan godsägare och landbo reglerades med avtal. Detta skedde genom 
att en nordisk variant av den ”feodala revolutionen”, känd från kontinenten 
kring 1100 e.Kr., vilken här transformerade den agrara bruksstrukturen 
runt år 1200 (Ericsson 2012:22). Utmarken har alltid varit viktig för bete 
och Myrdal menar även att boskap redan under urbaniseringens allra 
tidigaste skede fördes in till städerna (alltså under 1000- och 1100-tal) i en 
regional arbetsfördelning (Myrdal 1997:212) och skatteuttag och export 
från kustzonen har redan under den tidiga medeltiden troligtvis dominerats 
av boskap (Vretemark 2000) där även smör ingått. 

I Sörmland är det förstås framförallt det tidiga Nyköping och Söder-
köping som ligger närmast till hands som avsättning för betesdjur från 
kustzonen. Norman (2006:69) ser sen vikingatid och tidig medeltid som en 
tid för trolig spridning av verksamheter förlagda till betesmark och fiske-
vatten i Sörmlands kustzon. Han ser förvånande nog fria bönder som kolo-
nisatörer (ibid:70) i motsats till i Östergötland där frälset disponerade 
centralbygderna och även kustzonen. Enligt DMS (Janzon & Rahmqvist 
2002, Janzon 2006, 2013, även Janzon 2001) är det istället för Sörmlands del 
frälset som helt står för utmarksexpansionen (se även kartan i Lindkvist 
1987:63). Skattebönderna, dvs. de tidigare odalbönderna som inte gjordes till 
frälse, måste ha avhänt sig fiskevatten i skärgårdarna eftersom frälset 
disponerar detta rum helt under 1300-talet (figur 11). Frälsets dominans är 
faktisk nästan total. Endast några få kronobönder existerar men dessa finns 
bara dokumenterade från 1500-talet och utgör skärkarlar (mer om dessa 
löpande nedan) under Gustav Vasa (jfr Norman 2006:69). Det går inte att 
tolka detta på annat sätt än att det var frälset som tillskansade sig eller 



STRANDHUGG 
 

116 

tilldelades allmänningarna när dessa skiftades under medeltiden. Denna si-
tuation är förstås inte underlig då Sörmland som ett av få landskap tidigt 
var förlänat till olika högfrälse med Nyköpings slottslän som bas (Fritz & 
Odelman 1994). 

 

 
Figur 11. Markägare i kustbandet. Området domineras fullständigt av frälsejord och för 
Södertörn kronojord. Inga fria skattebönder fanns alls i skärgårdsrummet. (Samman-
ställt av data från FMIS, Janzon & Rahmqvist 2002, Janzon 2006, Janzon 2013) 

Initiativen från framförallt de östgötska stormannasläkterna sträckte sig 
även ner längs Östgöta- och Smålandskusten. Flera kustgods har etablerats 
även i dessa skärgårdar under 1100-talet eller 1200-talet. Det som under 
Biskop Brask blev känt som Rönö kungsgård i S:t Anna skärgård har en 
pålspärr benämnd ”Rönö Stäk”, daterad via dendrokronologi och 14C till 
mellan sent 1100-tal och mellersta 1200-talet (Högmer 1994). Vidare var 
högfrälsets och kungens innehav i områden runt Gamleby, Västervik, Tjust 
och Möre framträdande i vissa socknar i form av storgods redan under 
1200-talet (DMS, berörda volymer). Under denna period måste de första 
städernas roll antagligen som merkantila hubbar för omkringliggande gods-
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komplex kommenteras. Kombinationen av en tidigmedeltida ”högkonjunk-
tur”, kastalbyggande, kyrkobyggen, anläggande av städer och strandnära 
installationer (jfr de nyfunna båthusen i Nyköping, Bäck et al. 2013) där vi 
även påträffar fisk-, säl- och sjöfågelben talar, i synnerhet när vi inte längre 
påträffar den äldre typen av tomtningar, om att skärgårdarna inte längre var 
en utmark på samma sätt som tidigare utan hade börjat att koloniseras med 
fast bebyggelse. Då måste nybyggarna ha varit de stora markägarnas land-
bor, vilket framgår av det något senare diplomatariet och de tidigaste jorde-
böckerna (Israel Birgersson, Arvid Trolle). De större öarna var därmed inte 
längre utmarksnoder utan nu del av kustgodsens ianspråktagna utkant. 

Under mellersta 1200-tal ser vi framförallt donationer och försäljningar 
av stora gods i skärgårdarna av kungen, men även av högfrälset (Karl 
Ulfsson till Tyska orden). När vi inte längre har några daterade tomtningar 
har vi istället en landbogeografi baserad på bete och hemfiske. Dessa land-
bogårdar och torp etablerades på de större öarna där en blandnäring kunde 
existera, på öarnas mest skyddade lägen invid vikar, flador och skyddade 
fiskevatten, där förutsättningar för en småskalig odling och bete fanns 
(Hedenstierna & Hedenstierna 1943). Den kontinuerliga landhöjningen har 
gjort att forna gårds- och bylägen, en gång lokaliserade till impediments-
kanter i sund och vikar, nu ligger vid vad som är marer, avsnörda våtmarker 
(Hedenstierna 1949:278ff). Exemplen Vånö och Uppeby på Runmarö, 
Sundby på Ornö, Gammaltomtträsk på Harö, samt gårdar på Lacka och 
Ringsö i Sörmlands skärgård kan nämnas. Gårdarna har ibland i och med 
landhöjningen flyttats närmare vattnet. Landhöjningen bör kunna användas 
för en grov datering av de först etablerade gårdarna, inte bara som TAQ 
(baserat på landhöjning) utan även som TPQ (genom förekomsten av 
lämplig flad eller skyddande vik invid gårdsläget). 

I dokumenten förekommer ganska tidigt ett antal konflikter kring 
betesmark. Bakgrunden till tvister kring betesmarken är förstås att öarna 
har legat på gränsen mellan socken- och häradskollektiven och det vilda res 
nullius. Mellanskärgårdens öar låg enligt landskapslagarna som allmänning 
under skeppslaget. De yttersta öarna låg istället utanför vård och vaka. I 
Manhelgdsbalken, flock XXIX, i Södermannalagen framgår att (med min 
kursivering) 

blir en man dräpt ute i skären, utanför vård och vaka, då ska 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, ska det skeppslag, som ön 
hör till, finna banemannen inom år och dag eller svara för böterna, fyrtio 
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marker. Ej bliva dessa böter högre under ett år, om ock flera män finnas 
dräpta. (Holmbäck & Wessén 1940b:178) 

Samma tongångar hörs i det äldre fragmentet av Upplandslagen kallad 
Ängsöhandskriften, i manhelgdsbalken XVIII, ”Warþær man i øyom dre-
pin” (Friesen 1902:65). Här bör man troligtvis rent allmänt se skeppsleden 
mitt i skärgården som gränsen mellan innanför och utanför vård och vaka. 
Skeppsleden som avdelare mellan hävdad mark och utmark syns även ut-
tryckligen i samma skrifts flock LI (Upplandslagens flock LIIII); ”Nu hittir 
man fynd innæn almannæ leþ. hwat fynd þæt hælzt ær. Þa aghi þær aff 
hwarn attundæ penning. hittir man fynd i skærium uti almannæ leþ þa 
hawi þæn þriþiung sum fynd hitti.” (Schlyter 1834:178, Friesen 1902:83). 
Man måste med detta förmoda att öarna med tomtningar, ofta i mellanskär-
gården invid farleden, låg på gränsen mellan en allmänning brukad av kol-
lektivet och ett ingenmansland. Härav uppstod alltså oklarheter i ägande-
förhållanden och rättsliga problem när någon avsåg att bruka eller kolo-
nisera rummet. 

Men öarna har inte bara använts för bete och fiske. I Magnus Erikssons 
landslag, tjuvnadsbalken flock XXVII, från 1350-talet, och i Kristoffers 
landslag från 1442, tjuvnadsbalken flock XXVIII, framgår att man har haft 
(obevakade?) humleodlingar på öar och skär under medeltiden. ”Nu stiäl 
man humbla v humbla gardom / i öyom / skäriom eller hwar hälst han 
wäxer / warder taghin widher…” (Schlyter 1869:390f, 1862:364f). Klausulen 
dyker även upp i Magnus Erikssons stadslag, tjuvnadsbalken VIII. 
Intressant här är att man då skriver ”Nw stiæl man humbla bort v skæriom, 
humblagardhum hema, ella i öiom…” (Schlyter 1865:387), alltså genom att 
först referera till skärgårdsodlingar. Eftersom stadslagen bara innehöll 20 
flockar i tjuvnadsbalken indikerar en dedikerad balk för humlestöld i 
skärgården en framstående verksamhet där, redan under 1300-talet. 

Paleobotaniska tecken på bete vid kusten och i utskärgården  

Det har utförts tre paleobotaniska undersökningar som kan sprida något 
ljus över den tidigaste etableringen av dels kustnära lokaler och dels skär i 
östra Mellansverige. De kustnära lokaler som undersökts är Fållnäsviken 
(Liljedahl 2009) och Rundbosjön invid Nynäs i Bälinge (Cousins et al. 
2002). Skären som undersökts ligger i Stockholms mellersta skärgård 
(Karlsson 1998b). 

Invid Trubbofjärden visar pollendiagrammet från Rundbosjön att mar-
ken under sen järnålder och tidig medeltid i allt högre grad nyttjades för 
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bete men även odling. Lövträden höggs ner och gran och gräs bredde ut sig 
(Cousins et al. 2002). Analysen gav dock dålig kronologisk upplösning för 
denna period. För Fållnäsviken visar pollendiagrammen att odling kan 
beläggas under vikingatid och bete förekom kring 1000 e.Kr. (Liljedahl 
2009). Kolpartiklar påträffades i profilen från sen vikingatid, eller när pål-
spärren i Fållnäsviken först byggs, vilket kan tyda på en röjning av mark i 
kustzonen. Odling och bete når sin maximala areella utbredning när Fåll-
näskastalen var i bruk och ytterligare en topp nås i sen medeltid. Medicinal-
växter dyker upp ungefär samtidigt med kastalen, eller ca 1180 ± 100 e.Kr. 
(Liljedahl 2009:26). Vid undersökningen av den tidigmedeltida gården all-
deles i anslutning till Fållnäskastalen kunde man konstatera att området av 
makrofossilprover att döma hade utsatts starkt för bete (Nordlander 2003). 

De små öarna Norrpada, Åsmansboda, Bullerön och Kastön i Stock-
holms skärgård undersöktes för att kunna förstå utvecklingen av den mari-
tima lövskogen under förhistorisk och historisk tid (Karlsson 1998b). Det 
intressanta här är att tre av de fyra lokalerna uppvisade kollager eller kol-
partikelkoncentrationer i makrofossil- och pollenprofilen för tiderna kring 
1000 e.Kr., under 1200-talet och senmedeltid eller omkring 1450 e.Kr. Norr-
pada (Storskär) visar ett kraftigt kollager strax innan 1000 e.Kr. och ett 
annat ca 1450 e.Kr. På Åsmansboda föreligger istället två koncentrationer, 
den ena under det sena 1200-talet och den andra kring 1450 e.Kr. På Buller-
ön förekommer tre kolskikt, dels omkring 1100, dels sent under 1200-talet, 
dels kring 1450 e.Kr. På Kastön påträffades inget kollager, ingen kolparti-
kelkoncentration och endast en ganska kontinuerlig påverkan kan iakttas 
från luftburet kol sedan pollenprofilens början under sen vikingatid. Detta 
visar sammantaget att proverna från öarna mer anger lokala förhållanden 
än en gemensam landskapsbild. Karlsson (1998b:42) vill se att röjning och 
bete på de tre förstnämnda lokalerna har försiggått mellan ca 800 och 1200 
e.Kr., alltså under tomtningarnas brukningstid. Intervallen 1000–1200 samt 
kring 1450 e.Kr. motsvarar även de från flera håll indikerade ”hög-
konjunkturerna” i det medeltida samhället (och i skärgårdarna för tomt-
ningar och senare fiskelägen, se vidare nedan) och tyder här alltså mänsklig 
verksamhet på utskären för andra ändamål än fiske. 

Det kan förstås framföras generell kritik mot paleobotaniska under-
sökningars förmåga att rekonstruera landskapsbruk (Liljedahl 2009:25ff). 
Pollen från olika växter har olika spridningsmönster och havssedimenten 
agerar pollenfällor utifrån lokala förutsättningar. Arterna har olika polli-
neringsmönster. Enligt olika studier sprids pollenkorn generellt bara över 
kortare avstånd och den största mängden av pollenkornen faller ner inom 
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några hundra meter från spridningskällan (Nilsson & Praglowski 1992, 
Erdtman 1992). Den relevanta gränsen för vilket område som avspeglas i 
pollenfloran från en specifik provtagningsplats kan dock vara betydligt 
större. Studier visar exempelvis att sjöar med en radie av omkring 250 meter 
kan representera ett omkringliggande område med en radie mellan 2 och 3 
kilometer. Lång transport av pollenkorn har även rapporterats. Exempelvis 
har små mängder pollen uppmätts mitt på Atlanten och pollen från tall, 
gran och gräs har hittats på Grönlands kust, 600–1 000 kilometer från när-
maste skog (Erdtman 1992:313). Proven från Stockholms utskärgård togs 
dock i avsnörda våtmarker, varför de inte har inlagrade havsburna pollen-
korn från aktuell tidsperiod. Proverna på öarna måste alltså i allt väsentligt 
återspegla lokala förhållanden. 

Som slutsats får man således betrakta proverna ovan som en ganska god 
indikation på att det förekommit bete och svedja på öarna redan under 
skiftet mot tidig medeltid. Eftersom kollagren överlappar dateringen av 
tomtningarna men i allt väsentligt avlöser dessa är detta ytterligare ett 
tecken på att de äldsta tomtningarna överges när öarna gjordes till delar av 
en reguljär godsbildning, och då som betesmark och lokaler för exempelvis 
humleodling, även om indicierna än så länge är få. Denna bild är konsistent 
med den generella bilden från Södertörn, där sädesslag och betesmarker 
ökade markant under vikingatid och tidig medeltid (Karlsson 2011:12).  

Textuella källor till skärgården som betesmark 

Det är okänt när man först allmänt började nyttja skärgården för bete. Ovan 
framgår att det finns pollenindikering som pekar på ett frekvent nyttjande 
under 1000-talet och under påföljande samhälleliga högkonjunkturer. I en 
bredare norrön kontext kan ses att en stor del av expansionen på öarna i 
Nordsjön under vikingatid baserades på en ekonomi kring boskapshållning 
(Buckland 2008). Genom analyser av benmaterial från Hedeby och Schles-
wig verkar det troligt att man har haft köttdjur betande på öar i Östersjön. 
Denna boskap har sedan konsumerats i dessa tidiga stadsbildningar (Becker 
& Grupe 2012, se även Grupe et al. 2010). Utmarksbetet blir även allmänt 
viktigt i storgodsekonomin efter det tidigmedeltida uppsvinget. Här är 
systemet med ofri arbetskraft, trälar, en förutsättning för olika typer av fä-
boddrift och vallning (Brink 2008b). Med början år 1261 omnämns i dip-
lommaterialet betesmark, sedan kommer omnämnandena tätt (1268, 1279, 
1279, 1311 etc.). De flesta marktransaktioner går genom klostren, hospi-
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talen och frälset. I handlingarna rörande Runmarö från denna tid framgår 
dessutom att betesmark ingick i bruket av skärgårdens öar. 

Under 1200-talet har uppenbarligen betet på öar varit en samhälleligt 
viktig angelägenhet. En speciell flock i Södermannalagen reglerade delning 
av bete på öar (Byggningabalken XXXI, Holmbäck & Wessén 1940b:131f). 
Där framgår att det inte bara fanns individuella utan även kollektiva 
anspråk på öar, då man kunde disponera delar av ön. Personer med sådana 
anspråk kallades då ägare till ön. När materialet i DMS börjar bli mer 
fullödigt från och med 1300-talet framgår att en av de största naturapro-
dukterna i Sörmlands skärgårdar som erlades i avrad åt godsägaren var 
smör. Hur betet organiserats är inte helt klarlagt men det finns dels upp-
gifter om att boskapen fick beta på öarna under hela sommarsäsongen, dels 
att fiskare och handelsmän hade med sig boskapen till sin fiske- och 
handelsö, i alla fall under senmedeltid (Pettersson 1953), dels även från 
senare tid att allmogen mer frekvent fraktade runt boskap mellan öarna i 
någon slags fäboddrift (Toivanen 2005). 

Från mitten av 1300-talet framgår även i Magnus Erikssons landslag, 
Byggningabalken XXXVII, att det var olagligt just att föra betande djur till 
någon annans ö, ”Före man fæ a öia annars manz oluandis…”, och att en 
sådan förseelse reglerades av sockentinget (Schlyter 1862:197f). Janken 
Myrdal menar, baserat på flera regleringar av bete i Södermannalagen, att 
bete på öar var särskilt viktigt just i Sörmland vid tiden för lagens tillkomst. 
Öarna var eftertraktade som betesmark eftersom man inte behövde hägna 
in dem och inga rovdjur fanns på öarna. Han visar att borgerskapet under 
1400-talet rent generellt hade intresse i utmarksbete och i Sörmland speci-
fikt i betet på öarna (Myrdal 2012:161). Denna uppfattning får stöd i 
ytterligare arkivhandlingar. I DelaGardiska arkivet finns några avskrifter av 
dokument som belyser skärgården och betets betydelse under 1400-talet. 
Nils Erengislesson, riddare och lagman i Sörmland, dömer år 1409 till Väs-
terljungs bönders fördel i en tvist med frälsemannen Henrich Niclisson till 
Örboholm, vilken olovligen, ”utan lagh och uthan dom” tillskansat sig ”alla 
the Öija och holma som liggia mellan Sifföö och krako holma”. Bönderna 
tilldömdes dock öarna och erhöll rätt att bruka dem i enlighet med deras 
markinnehav i inägorna, ”så mycket hvariom som han äger i Bohlbyomen 
så myckit ska han äga i Öyomen och holmomen”. År 1421 dömer samma 
domare i en tvist som bönderna på Mörkö hade med Täljes och Trosas 
borgare. Det hade nämligen visat sig att borgarna olovligen nyttjat bönder-
nas ö Fifång för hästbete. Eller, som det skrevs, ”thera öö fifångh vardt alltid 
affbijtinn vtann dera minne och goda vilia, Både af trosomenn och telgo-
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menn och andra dem som ther tilliggia med deera hästom”. Nils Erengis-
lesson dömde även här till böndernas fördel och tillät dem att ”uptaga hin-
dra och qvälia till rätta alt dett som vpa the for:da fifong varder slagitt och 
åå vräkitt utann dera minne och goda vilia, och behålla så lennge at dem 
varder likja giordt för thera skada och välde” (Wieselgren 1832b:83ff, 91f). 

Här är det alltså tvister om skärgårdsöarna mellan allmogen å ena sidan 
och de starkt frammarscherande borgarna och frälset. Exemplet med det 
avbetade Fifång illustrerar det som i räkenskaperna visar sig som en fram-
trädande post export av häst och nyttjande av öarna för bete och smörpro-
duktion inom vilka näringar samhällets alla olika aktörsgrupper engagerade 
sig. Enligt Räkenskaperna från omkring år 1500 rörande kustgodset Fågel-
vik visar att dess ”obyggda öar, fiskelägen, holmar och utskär” räntade inte 
mindre än 5 tunnor smör (Axelsson 2008:476f), vilket betyder att de kust- 
eller skärboende som brukade skärgården även hade större mängder kor på 
bete. Det går inte att identifiera Kronans eventuella intresse här, mycket på 
grund av att kungamakten egentligen blev stark först på 1500-talet (med 
avstamp i drottning Margaretas räfst, se Rosén 1950, Etting 2004:90–94) 
och inte förrän då fullt ut generellt kunde hävda regalrätt över utmarker och 
hav (Åström 1897:58). Först då hade kronan även en större mängd kungs-
gårdar (Larsson 1979). För Sörmlands del har det noterats att allmänningar 
inte nämns i landskapslagen och att den mesta utmarken torde ha varit 
utskiftad på frälset och socken- samt häradskollektiven redan under 1300-
talet (Åström 1897:39). Under 1300-talet har vi även notiser om stora mark-
transaktioner mellan frälset gällande fastigheter och öar i Sörmlands skär-
gård (se DMS samt vidare diskussioner nedan). Att allmänningarna i skär-
gården kom att bli betydelsefulla även under krisperioderna under medel-
tiden och att frälset var särskilt framträdande där bör nog förstås med Alf 
Ericssons analys av utmarkskolonisation under medeltiden. Analogt med 
hans rön kan man betrakta skärgården som opportunt rum för ”extra-
inkomster”, där man nyttjade rummet för olika lönande verksamheter 
(Ericsson 2004). Frälset etablerade sedan landboenheten där när möjlighet 
fanns till inkomster från avrad, boskapshållning, fiske, handel m.m. 

Noteras ska att de som berörs i ovan nämnda tvister som allmoge är 
självägande bönder. På öarna och närmast vid kusten i Sörmland kan vi inte 
påträffa några sådana alls under senmedeltid utan 100 % av marken har 
brukats av frälsets landbor som inte ägde någon del i allmänningar eller 
hade besittningsrätt till sina torp och gårdar. Tvisterna gällde alltså egent-
ligen främst mellan landbor som arbetade åt frälset i skärgården och de 
bönder som vunnit burskap i någon stad, med godsägaren och de burgna 
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som juridiskt ansvariga (jfr Olsson et al. 2006:317, 328). Från 1500-talet vet 
vi även att mindre skärgårdsöar nyttjades av kustbefolkningen för bete och 
att allmogens bete på Åland ofta resulterade i konflikter (Ahlbäck 
1955:249f). 

I en studie från Larsmo skärgård visar Toivanen (2005) hur kustborna 
nyttjade kusten i vad som kan kallas för fäboddrift i ett mönster som rumsligt 
påminner om Hedenstiernas (1949:236ff) analys av fiskeplatser, dvs. att vissa 
hemman nyttjade vissa öar och skär, ganska analogt med Kleins (1924:273ff) 
sammanställningar av säljaktplatser kring Runö. I fäbodväsendet kallades de 
små på öarna liggande stugorna för skäristugor. Intressant nog var normal-
storleken för dessa stugor 3 x 4 meter i bottenplan, dvs. identiskt med den 
normala storleken på de tomtningar som har karterats längs svenska kuster. 
Vi måste alltså förmoda att vissa husgrunder från medeltiden på öarna kan 
ha varit skäristugor eller bodar, kanske lador eller gethus, nyttjade vid krea-
turshållning och utmarksbete. Detta kan då ha sin upprinnelse i 1000-talet 
e.Kr., av de paleobotaniska undersökningarna att döma. Konkreta belägg 
för just denna tolkning är dock än så länge frånvarande. 

Hedenstierna visar via 1600-talets jordeböcker att merparten av de histo-
riska byarna hade betesholmar i skärgården. Merendels utgjordes de av små 
holmar inom räckhåll för dagliga transporter, högst 2–3 kilometer från 
hemmanen. Men man hade ofta även större, beskogade öar där boskapen 
kunde gå sommaren igenom (Hedenstierna 1949:202ff). Under detta år-
hundrade var skärgårdsbefolkningens försäljning av ladugårdsprodukter 
betydande (även Kristiansson 1947). Med hänvisningen till uppgifterna om 
Fifång ovan framgår att transportavstånden kan ha varit ansenliga. Det är 
runt 35 kilometer mellan Södertälje och Fifång samt närmare 10 kilometer 
mellan Trosa och Fifång. Det är dock inte säkert att ”trosomenn och telgo-
menn” levde i städerna. Vi vet bara att de hade burskap där. De kan även ha 
varit välbärgade skattebönder som bodde centralt i kustsocknarna och hade 
s.k. gement borgerskap i städerna (Hasslöf 1970:96f). 

Följaktligen är det på många av de större öarna vi skulle kunna tänka oss 
en fäboddrift av liknande typ som i Larsmo skärgård redan vid slutet av 
vikingatiden. Det finns stöd för uppfattningen att häradsbönderna nyttjade 
öar i Mälardalen för fäboddrift redan under 1300-talet (öarna Bast-Lagnö 
och Lödingen omnämns i Geijer 1873:72, not 4) och Julita kloster hade en 
fäbodmiljö på Tåkenön i Hjälmaren, kanske redan under 1100-talet men 
bruket verkar ha ökat markant vid medeltidens slut (Larsson 2009). Här ska 
man nog se ”fäbodarna” på öarna mer som ”hemsäter” eller etableringar för 
sommarbete på relativt kort pendlingsavstånd (jfr Erixon 1918, Myrdal 
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2012:165). Senare rättsprotokoll avslöjar att borgarna tog med sig kreatur 
för bete på skären, något som de lokalt boende skärbönderna i termer av 
markägare motsatte sig (Jansson 1962:20). Fiske och boskapsskötsel med 
bete har alltså bedrivits samtidigt. I synnerhet långdistansfisket till Norr-
landskusten har betraktats som en slags fäbodvistelse till sjöss (Westerdahl 
1999:293). En stor del av tomtningarna förekommer i UO på öar stora nog 
för bete under tidig medeltid (framförallt Hartsö, Lacka och Landsort men 
även Högskär, Gunnarstenarna m.fl. kan nyttjas för bete för får och getter). 

Den observerade fluktuationen i dateringar av tomtningar med en tydlig 
nedgång under tidig medeltid och en efterföljande uppgång under sen-
medeltid (figur 1) kan, i den mån tomtningarna kan relateras till någon 
slags utmarksbete eller ”hemsäter”, även alltså reflektera den observerade 
fluktuationen i boskapshållningens betydelse. Janken Myrdal har nämligen 
observerat en motsvarande omsvängning där boskap hade mindre betydelse 
under tiden kring 1300-talet än både innan och efter denna period (Myrdal 
2012:255), även analogt med dateringarna av kollagren i pollendiagrammen 
från skärgårdsöarna i Stockholms skärgård, beskrivna ovan. 

Stads- och statsbildningstid. Godsdrift och skärgårdsbruk 1150–1400 
En maritim ekonomi styrd av hansan och via frälsets fasta hus 

Råvaror (spannmål, fisk, timmer, pälsar, vax) från länderna kring Östersjön 
hittade under denna tid en västeuropeisk marknad och det långväga utbyte 
av bulkvaror mot varor från väst (vin, tyg och kryddor) blev motorn som 
drev den ekonomiska utvecklingen av Östersjön efter ca 1100 e.Kr. Runt 
1250 e.Kr. låg mycket av den långväga handeln i händerna på tyska köp-
män, men grundstrukturen och vägar för Östersjöns och Nordsjöns handel 
hade varit väl etablerade genom saxarna, friserna, slaverna och skandina-
verna innan köpmännen vid de nordtyska städerna började organisera sig i 
föreningar som har kommit att kallas Hansan (Hocker 2003, Wubs-Mroze-
wicz & Jenks 2012). 

Utvecklingen av handel, skeppsfart och städer gick hand i hand och upp-
visar en kraftig samhällsomvandling från 1100- till 1400-talet (Dhoop 
2014). Blomqvist (2005) har uppmärksammat detta skifte av handeln från 
en inom Östersjön nordiskt styrd småskalighet mot en handel dominerad 
av hansestäder och ser analogt med skillnaderna mellan KVS och medeltida 
läskartor (i vilka Sveriges östersjökust inte nämns, t.ex. Dahlgren 1896:10ff, 
särskilt 21), ett äldre och ett yngre handelssystem; en vikingatida och tidig-
medeltida kustnära sjöfart längs mellansvenska kusten som gick mot Finska 
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viken och Estland, samt en hög- och senmedeltida handel som drevs direkt 
mellan norra Tyskland, Visby och Novgorod, istället för som tidigare alltså 
längs Mellansveriges kustområden (även Sawyer 1982:130, Roslund 2001). 
Skiftet skulle ha inträtt då Visby ingått förbund med Lübeck och Henrik 
Lejonet under korstågsekonomin (även Wienberg 2001), samt vid införan-
det av skeppstypen kogg. Kompass, sjödugligare skepp och förbättrad segla-
tionsteknik underlättade förstås denna genväg över Östersjön (Blomkvist 
2005:690ff). 

Historiskt ock arkeologiskt material visar att de maritima hubbar vi har 
spårat i Skandinavien från denna tid främst ligger i Sydskandinavien och är 
hanseatiska fiskeläger (Skanör, Falsterbo, Sikavarp) och hanseatiska städer 
(Bergen, Visby). Samtidigt riktar, som konstrast, den svenska kronan och 
högfrälset tentaklerna både österut över finskt område och norrut längs 
Norrlandskusten (Wallerström 1995). Längs båda dessa axlar förekommer 
maritima samlingsplatser för fiske och handel styrda av centralsvenska 
intressen (t.ex. Mogren 2000). Vid sidan av Hansans städer och fiske-/han-
delsplatser hittar vi ingen märkbar urbanisering i Sverige vid denna tid, ett 
förhållande som pekar på godsens oerhörda betydelse för ekonomin och 
kulturgeografin. 

Genom en analys av diplomatariet kan man avslöja något av de kon-
junkturer som präglade denna ekonomiskt dynamiska tid. Från att ha varit 
uteslutande knutet till kyrkliga angelägenheter ökar inslagen av arbets-
förhållanden och handel under 1200-talet. Med början år 1177 men främst 
mellan 1270 och 1304 omnämns i diplomatariet manumissionen, dvs. frisät-
tande av trälar. Inom denna process utökade godsen sina möjligheter till 
avkastning då trälarna gjordes till torpare och landbönder som betalade 
ränta för sin mark. Under första halvan av 1200-talet omnämns kvarnar, 
tullar och avgifter. Mellan 1251 och 1376 omnämns koggar och under sam-
ma tid och in i 1400-talet omnämns salt. Tyska orden tar genom sitt stora 
godsinnehav, donerat till dem år 1260, Sörmlandskusten direkt in i den 
kontinentala medeltiden. Ungefär samtidigt (1240) kungör Anund Björns-
son att han till kyrkan och munkarna i Saba (Julita) skänkt sin gård i "ruth-
ma" med ön "walung" och övriga tillägor och att ingen, inte ens hans arvin-
gar, kan bestrida denna gåva (SDHK 521). I samband med detta sker det vi 
enligt ovan vet om kalkbrytning på Runmarö och malmbrytning på Utö. 

De centralgårdar som under tidig medeltid drevs i storgodsform i 
sockencentrum konverteras under 1200- och 1300-talen till befästa sätesgår-
dar som flyttades till avsides lägen, synbarligen med avsikt att underlätta ett 
försvar av platsen. Utvalda, enskilda platser i landskapet var uddar, näs, öar 
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osv. och husen markerades ofta med vallgravar (Hansson 2011b, 2011a, 
Lovén 1996, 2000a). Förändrade huvudgårdslägen återspeglar också en 
övergång till ett mer räntebaserat ekonomiskt system, baserat på skatte-
pliktiga underlydande torp- eller landboenheter och förläningspolitik. Att 
flytta huvudgården till ett separat och i landskapet framträdande läge 
markerar dessutom en övergång från ett herravälde primärt över människor 
till ett primärt över jord (jfr Berg 2003), över möjligheterna att uppbära 
ränta. Det som kan ses som den första herrgårdsbildningen sker i takt med 
att frälset bildas och behov av medel för rusttjänst, hästavel, godsdrift och 
gästningar m.m. ökar kraven på betesmarker, fiskevatten och olika näringar. 
Detta sker mot en motsvarande utveckling av hov- och riddarkultur i 
Centraleuropa (Hansson 2001). 

Bakgrunden till denna godsbildning med ”fasta hus” är en stärkt kunga-
makt och implementerad centraliserad administration av skatter och en 
förläningspolitik. Husabyarna som kan ses som kronans tidiga nätverk av 
stödjepunkter under 1100-talet (Lindkvist 1990:31) löstes upp under 1200-
talet och godsen donerades till viss del till kyrkan. Möjligtvis tyder namn-
formen husaby just på att ett tidigt hus (huvudgård) ombildades till en 
landboby (Hellberg 2013:22f). Kronans slott byggs vid administrativt cent-
rala punkter och kronan lägger under sig resurser kring slotten, inklusive 
fiskevatten som då tillhörde borgarna/husen, ”slottslänet” eller husets för-
valtningsområde, eller fögderi, vilket inbegrep insamling av skatter och av-
gifter (Fritz 1972:54ff). 

Hus, socknar, län, fögderier osv. kom från denna tid ofta att förlänas 
eller pantsattes till frälset som belöning för någon tjänst eller som ränta på 
kronans upplåning. Frälset kom därmed att åtnjuta inkomsterna från och 
kontrollen över de flesta resurser landskapet erbjöd. Som i viss mån själv-
ständiga förvaltningsenheter, vilkas förhållande till de territoriella fögde-
rierna emellanåt är dunkel, fungerade städer (utan borgar), gruvor, kungs-
gårdar, fisken och andra enstaka kronoinkomster över hela riket (ibid:63). 

Innan Alsnö stadga (omkr. 1280) rådde stor oordning inom godsens 
hantering av sina landbor och det skedde godtycklig tillägnelse av mark 
samt gästningar vid gårdar och torp. Efter regleringen i stadgan upplevdes 
en något lugnare period men makten var fortfarande kvar hos den mark-
ägande eliten som ständigt ökade sin förmåga till tillväxt genom giftermål 
och allianser. Vad som till en början var en konvertering av en värnplikt till 
en yrkesarmé (rusttjänsten) lade grunden till ett separat maktstånd. Frälset 
blev snart elitistiskt och internt stratifierat. De välbesuttna tillägnade sig de 
samhälleliga förtroendeposterna och byggde sitt välstånd kring sina stora 
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gods av centraleuropeisk typ (Småberg 2004). Detta var dock inget nytt utan 
en förlängning av vikingatida och den tidigmedeltida heterarkier (Herman-
son 2000, 2011, Hansson 2001) men där vi måste räkna med både en för-
längning av makten hos en markägande elit och en föränderlig krigs- eller 
tjänsteelit redan under 1200-talet (jfr Berg 2003:41ff). Med tanke på ättens 
relevans som grund för ära och möjlighet att besitta jarlämbeten, kyrkliga 
positioner och länstitlar vilket finns omnämnt i Heimskringla och Gula-
tingslagen (Kazanskij 2001:197f) måste vi nog räkna med att makten var 
övervägande konservativ i släktskap, vänskap och landskap mellan sen 
vikingatid och åtminstone högmedeltid. Hermanson ser vänskapsbanden 
som underbyggde maktens nätverk med referens till Marcel Mauss som ett 
”totalt socialt fenomen” och menar att förmoderna samhällen inte låter sig 
separeras i olika politiska, ekonomiska, juridiska, sociala, religiösa och 
ideologiska sfärer, då dessa var inflätade och beroende av varandra (Her-
manson 2009). Det har även visats hur feodalismens ökande fokus på jord-
ägande och hushållning inte bara accentuerat vänskapskulturen (och nepo-
tismen) utan även genomsyrat och förändrat sociala relationer och religio-
sitet (Duby 1985). 

Med frisättandet av trälarna kom därmed en helt ny typ av godsgeografi 
att se dagens ljus. De tidigare storgårdarna splittrades upp i mindre enheter 
av torpare och landbor som arbetade åt gods- eller gårdsägaren, först tätt 
knutet till godset men under högmedeltid med färre dagsverken utan istället 
mot avrad baserad på jordens avkastning (Lindkvist 1979, Berg 2003:14ff). I 
samband med manumissionen av trälarna skapades då system av torp och 
landbor knutna till olika storgårdar som kontrollerade jorden och dess av-
kastning (Tollin 2010, 2011). I Götalandskapen tar denna process fart 
främst i början av 1200-talet och fortgår in till dess träldomen avskaffas 
under 1300-talet. I Sörmland bör man räkna med en något fördröjd process. 
I mitten av 1200-talet introducerades marklandet som beskattningsgrund 
baserat på plöjd markyta. Detta ses som en del i ett produktionssystem 
baserat på landbor och distribuerad godsekonomi. Efter digerdöden kollap-
sade godsekonomin och storgårdarna övergick i byar i en feodal avrads-
apparat (Ericsson 2012). Den ökande omsättningen av mindre jordenheter i 
den feodala apparaten syns även i prisbilden för och en ökad omsättning av 
mark under framförallt tidigt 1300-tal. I synnerhet i kransen kring de fram-
växande centralområdena norr om Mälaren sker en ökad expansion. Mer 
centrala jordar (i synnerhet i Götalandskapen) är redan ianspråktagna och 
ombildade under 1200-talet (Franzén 2006:165f). 
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Variationen och dynamiken är stor. Endast i vissa regioner uppförs sten-
hus under 1200-talet, t.ex. vid Sörmland och Södertörns kuster, dvs. i UO. 
Här är det främst kastaler och barfreder, vilka Lovén (2000a) kallar Fol-
kungapalats, som signalerar ett tidigt högfrälse centrerat främst till fol-
kungaätten. I andra regioner kommer utvecklingen något senare. På Got-
land och Öland där ett högfrälse saknas finns inga sådana herrgårdar alls 
vid kusten. Uppenbarligen har detta att göra med kronans och högfrälsets 
frånvaro. Hur Gotlands kastaler ska tolkas är en annan fråga som inte 
berörs här. Kort kan ändå sägas att det där fanns en korrespondens mellan 
domargårdar, kyrkor och kastaler. Den gotländska ”egalitära bonderepub-
liken” hade även sina förtroendemän och framstående farmannabönder 
(Siltberg 1993) som kan ha utgjort en slags ”bondearistokrati” (Andrén 
2009, Gardell 1986). 

Den mest intensiva perioden för uppförande av fasta hus kom annars 
först på 1300-talet (Lovén 2000a). Men Sörmland är här kanske lite speciellt 
med en tidig och kraftig markering av Folkungadynastin och det tidiga 
högfrälset (Rahmqvist 1996:296ff), genom kastalerna vid Kila (Norberg 
2013, Norberg & Petterson 2010, Norberg & Petterson 2009), Nyköping 
(Dahlgren 1973:11), Fållnäs (Schück 1939), antagligen även vid Sjösa (RAÄ 
Svärta 233:1, ”… en byggnad vid Sjösa, hvilken, enligt sägen, ska varit klos-
ter…”, se ”Svärta”, i HGSL 1865:417), samt det närliggande Svintuna (Nor-
dén 1933). Flera andra stenhus uppförs också i kustbandet, helt säkra är 
gamla Årsta (Sandelowsky 2010) och Häringe (Heijkensköld 1997). Nynäs 
har en medeltida grund i källaren och utgjorde navet i ett mycket stort gods 
under Bo Jonsson [Grip] (Rääf 1868:380–383), Sundboholm omnämndes 
under 1300-talet, Tullgarn och Gäddeholm var fasta hus vid denna tid. 
Hammerstas topografiska läge föreslår en etablering till 1200-talet även för 
detta gods, med en position på en dåvarande udde. I stora delar av Mellansve-
rige verkar systemet med befästa sätesgårdar vara infört under detta århun-
drade (Rahmqvist 1996). Under denna tid kodifieras högfrälsets modus viven-
di, med försvarade hus i avskilda lägen vid kust och sjöar, som samtidigt 
styrde godsets behov av betesmark, fiskevatten och lokala handelsplatser. 

Man kan nog våga föreslå att godsens utveckling under mellersta 1200-
talet och kopplingen till Folkungarna har att göra med en utvidgad maktbas 
som gjordes möjlig efter slaget vid Sparrsätra 1248, då Upplands godsägare 
kvästes, och den påföljande Alsnö stadga med instiftandet av frälset 
omkring 1280 som reglerar stormännens framfart och samtidigt gör dem 
skattefria. Nya allianser och uppblossade tvister har i många fall stöpt om 
maktens nätverk. Men just nätverkandet, alliansbyggen, jordackvisition via 
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ingifte, följen med beväpnade lojala svenner och en feodal tjänstepolitik och 
ekonomi har rått ända in i 1600-talet i Sverige. Under 1500-talet framgår 
den sociala dynamiken mellan rika bönder och högfrälse i Samuelsons 
avhandling. I denna är det i runda tal 30 personer (av ca 500 frälsemän) 
som både styr Sverige, driver ekonomin kring storgods och urbana 
handelsnoder och äger kanske hälften av jorden och rustar den privat-
uppbyggda armén via rusttjänsten (Samuelson 1993). Lagmän, drots och 
riksråd tas ur samma familjer åtminstone mellan 1200-talet och 1600-talet 
inom vilken period feodal beskattning och tjänster binder samman mark-
ägare, läntagare och kronan. Först under stormaktstiden har vi tecken på en 
mer fragmenterad tjänste- och militäradel i det allt mer urbaniserade, 
tjänsteorienterade, merkantiliserade och komplicerade moderna samhället. 
Det är därför föga förvånande att en handfull högadliga familjer (framförallt 
Hammerstaätten, Sture, Grip och Gyllenstierna) besitter samtliga kustgods 
mellan Kalmarsund och Tyresö från tidigaste källor in i 1600-talet, med 
undantag för en mängd tyska riddare under 1300- och 1400-talen. Dessa 
uppräknade släkten är dessutom alla släkt med varandra främst via ingifte. 

Den sammanställning som gjorts inom projektet Det medeltida Sverige 
bekräftar bilden ovan och visar att man vid medeltidens slut haft en för-
krossande majoritet av frälsejord i Sörmlands skärgård (figur 11), de ytter-
sta holmarna i form av res nullius undantagna. Kring gods och kastaler 
växer ett landskap fram baserat på bland annat vattenkraft använd för 
kvarndrift och järnframställning. I Uppland ser Ramqvist att framförallt 
högfrälset med centrala gårdar i socknarna agerar ”brukspatroner” enligt 
kontinentalt manér. Han spekulerar i att kronan längs Sörmlandskusten 
rekryterat frälsemän under Magnus Ladulås tid för att stärka bygdens 
försvar (Rahmqvist 1996:296ff). Helt klart är att kusten senast under 1300-
talet är helt underställd högfrälsets sätesgårdar, som ofta nog legat innanför 
de tidigmedeltida pålspärrarna. 

De utflyttade sätesgårdarna som tog form av kastaler och stenhus i kus-
ten kom alltså att bli det sena 1200-talets centrumpunkter för uppbörd av 
intäkter från landbor, torpare, handel och utmarksnäringar (Munktell 
1982:110). Detta ska ses i ljuset av en instiftad förläningspolitik som kon-
trakt mellan kungen och stormännen under detta århundrade (Fritz 1972). 
Det är under denna period då vi måste förmoda att det som senmedeltidens 
handlingar vittnar om i form av rättardömen och godskomplex för första 
gången fullständigt etableras i kusten. Placeringen vid kusten och längs vat-
tenvägar hade uppenbarligen under högmedeltid att göra med de goda 
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kommunikationerna där i samband med uppbörd och frälsets egen handel 
(Munktell 1982:85). 

Det finns från denna tid inga arkeologiska eller textuella tecken på att 
något organiserat utskärsfiske längs Östersjöns kust styrts av svenska kraf-
ter, en fiskande allmoge eller någon märkbar urbanisering. Det kustnära 
fisket i framförallt Kalmarsund är småskaligt och ligger förlagt till landbor-
nas (skärböndernas) närhet och kan tolkas som koj- och bodplatser i skär-
gårdarna för allehanda aktiviteter centrerade kring småskalig jakt och fiske 
för husbehov; närfiske, med Holmqvists (1996) terminologi. Landbönderna 
i skärgården kan inte betraktas som några mångsysslande fiskarbönder utan 
är helt uppknutna inom frälsets godsdrift där synbarligen kustnära fiske, 
inte skärgårdsfiske, är framträdande, varför vi inte heller ser fiskelägen eller 
tomtningar från denna tid i Sörmlands eller Södertörns skärgårdar. Hansan 
har å andra sidan haft monopol på fiskhandeln vid de kända fiskelägena och 
själva byggt sina bodar där och även erhållit privilegier år 1312 att idka 
sillfiske vid Möres och Ölands kuster (Granlund 1955:78). 

De första tecknen på ett vattenregale och kronans intressen i fisket 

Bland de första utslagen av den tidiga kungamaktens lagstiftning i Sverige 
ingår att beskydda, fördela och förläna fiskevatten (Jägerstad 1948:7, 11, 15). 
Initialt var det dock fasta fisken i sjöar eller vattendrag. En skillnad kan 
märkas under Magnus Ladulås, då kungen donerar avsevärda markarealer i 
skärgården till S:ta Clara Kloster år 1288 enligt ovan. Detta föreslår att kro-
nan senast vid denna tidpunkt haft intressen och mark i kustbandet. År 
1281 säljer han även till Biskopen i Strängnäs inte mindre än 23 torp, gårdar 
och markenheter från kustsocknarna Ösmo och Sorunda (Janzon & Rahm-
qvist 2002:254), alltså i UO. Detta är oerhört intressant då kungen i egen-
skap av kung inte hade så stor makt vid denna tid. Som godsägare och pri-
mus inter pares måste dessa transaktioner dock betyda att Folkungaätten 
haft stort inflytande i detta skärgårdsrum under sent 1200-tal och som bör 
gå att koppla till slottslänet, kastalerna och stenhusen vid denna tid, 
antingen direkt, via bona vacantia eller inom en förläningspolitik. 

Godsbildningen hade alltså nått långt i vissa centrala skärgårdar under 
1200-talet. Den stora godsägaren greve Jakob av Halland utfärdar den 8 
mars 1305 ett brev, ställt till den norske kungen Håkon. Emedan Jakob ej 
längre såg sig i stånd att med egna krafter försvara sig mot den danske 
kungen överlämnade han sin del av Halland med slott, kvarnar, gårdar, 
fisken och andra tillhörigheter åt konungen av Norge mot avskrivning av 
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dennes fordran (Axelson 1955:150). I dessa fall förefaller rätten att ta ut 
skatt från skärgården som något Jakob (liksom Magnus Ladulås ovan) 
avsäger sig och Håkon erhåller. Vid denna tidpunkt måste alltså fiske och 
sjöfart vara värdefullt för kronan även på Västkusten och därmed inte fria 
utan skattlagda verksamheter. 

Vid en närmare granskning visar det sig att kungen under medeltiden 
ofta förvärvade mark i skärgårdarna, som han sedan sålde, bytte eller skänkte 
till andliga institutioner (Styffe 1864:253ff). Under 1200-talet kom rättigheter 
fortfarande med anspråk, hävd och stridigheter. En mer allmän, abstrakt, rätt 
till allmänningarna (kungstreding) kan kronan inte säkert tillskrivas förrän 
vid 1400-talets ingång, eller strax innan Hamnskrået som utfärdades vid 
Huvudskär år 1450 (den s.k. Huvudskärsstadgan) undertecknandes (ibid., sär-
skilt 258–260). Öarna, framförallt centralt i Mälaren som då var en havsvik, 
har dock åtminstone sedan 1100-talet varit värdefulla för de mer välbesutt-
na, om vilket donationer till klostren visar (Dovring 1945, Dovring 1953). 

Det ska dock noteras att skärgården hela tiden verkar vara intressant 
främst som mark, inte som fiskeplats. Först under senare medeltid finns 
tecken på att utskärsfisket, som den sista möjliga resursen, kom att inordnas 
under frälset eller kungen. Det första tecknet på ett planlagt nyttjande av 
havets resurser ser vi i ”Konungastyrelsen”, Um styrilse kununga ok høf-
þinga, från 1330-talet. Där framgår i tredje balken att en god konung 
utvecklar samhället där bl.a. havsfisket ingår som viktig del, vid sidan av 
boskapshållning, jakt och handel: 

Nu skal kununger hughsa, huru han skal sit folk mæþ æru föþa ok klæþa. Til 
föþu höri fiura handa iþkan. Dæt ær en: at samka saman af fæ ok boskapi, 
þæt manna föþu tilhöri. Annur ær þön: at iþka ueþiskap af villidiurum ok 
fughlum. Dæt þriþia ær fiskning i haui ok i androm watnum. Fiærþa ær 
köpskaper, köpa ok sælia ok skipta et goþs i annat. (Geete 1878:45, med min 
kursivering) 

Frälsets makt och rättigheter modellerat efter kronans makt och rättigheter 
syns för skärgårdens del först i Huvudskärsstadgan, i vilken det framgår hur 
antingen kronan eller en ”herre” eller ”husbonde” ägde fiskeskäret och 
emottog skatt, böter osv. från den vid skäret verksamma allmogen. Böter 
som treskiftades delades upp mellan markägaren/kungen, hamnen och 
målsäganden (Klemming 1856:289ff). Innan denna tid kan vi inte spåra 
några organiserade överhöghetsanspråk i utskärgårdarna, men väl i mellan-
skärgårdarna där tomtningarna ligger. 
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Borgars och städers koppling till fiskeri och fiskare 

Efter 1200-talsfästenas tillkomst var avkastningen från kronogodsen och 
kungens andra inkomster helt otillräckliga för hovets försörjning och 
kostnaderna för riksstyrelsen. Detsamma gällde förstås frälsets finansiering 
av deras gods och deras rusttjänst. Proviantering av borgarna vållade initialt 
svårigheter och resulterade framförallt till en början i övergrepp mot 
allmogen och kungen sökte därför att formalisera skatteuttag och underlätta 
inköp av förnödenheter till borgarna och minska borgherrarnas godtyckliga 
uppbörd. Via skatter skulle förnödenheter därmed tas ut på ett rimligt sätt, 
där det var görligt. I kusten fanns både borgar som var kronans stödje-
punkter under en fogde eller som var förlänade åt någon frälseperson, och 
borgar som var medelpunkt i rena frälsegods. Vissa var större än andra, 
även om syftet att underhålla godset och upprätthålla styret över upp-
bördsområdet var likvärdigt. Ett exempel är Stegeborg, till vilkens ”ladu-
gård” (provianteringsområde) – Rönö – hörde ett stort antal öar utanför 
Vikbolandets kust, där de s.k. rönöbönderna i S:t Annas skärgård bl.a. 
skötte fiskeriet (Helmfrid 1995a). 

I räkenskaperna framgår bland anat att skatterna under sent 1200-tal 
inkluderade medel för att köpa in sill (för Borgholm och Öland se Fritz 
1972:52). Stundtals verkar inköp av salt och sill varit betydande vid slotten. 
Rumlaborgs slott och län innehöll Wista, Grenna, halva Wedbo, Tveta och 
Mo härader, Haidaboda och Fiskebäcks socknar samt Jönköpings stad. Det 
ska ha blivit av riksdrotsen Bo Jonsson [Grip] lämnat åt den tyska riddaren 
Hans Bosepol år 1385 till säkerhet för ett lån av 1 000 mark lödig, varemot 
Hans lovade riksdrotsen trohet och lydnad såsom sin länsherre (se ”Rosen-
dahl”, i HGSL 1863:484). Hans Bosepols brev på Rumlaborg med fögderi 
innehåller ett löfte att inte kräva mer av Jönköpings stad än 100 mark sven-
ska penningar om året och hälften av sakörena ”till sill och saltköp” (Fritz 
1972:128). Här har fiskeriet varit så intimt knutet till godsets drift att vid ett 
stillestånd i konflikten mellan Erik Nilsson [Oxenstierna] och Åke Jönsson 
[Svarte skåning] år 1464 den sistnämnde uttryckligen inte fick befatta sig 
med länets inkomster annat än fisket (Retsö 2009:223). 

Städer och borgar drevs ofta i symbios. Till Söderköping såldes de över-
skott som Stegeborgs godsförvaltning gav. De rika handelsmännen i staden 
levererade i sin tur en mängd varor till borgen, exempelvis öl och vin, sill, 
kokkärl, spik, lås och tågvirke (Helmfrid 1995b). Ursprunget till Stegeborg 
finns att söka i godset under Skällviks Hus, strax sydväst om Stegeborg. 
Skällviks hus hade stora domäner i skärgården, bl.a. Herrborum, Torön, 
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Djursö, Yxnö och Marö i Sankt Anna socken och ett stort antal gårdar i 
häradet, liksom Björkekinds och Östkinds härader på Vikbolandet (Lund-
berg 1978). Bjälboätten som hade en dominerande ställning i riket sedan 
mitten av 1200-talet hade starka band till Söderköping och Stegeborg. 
Staden var jämte Lödöse deras viktigaste utförselhamn. Även Nyköping 
dominerades under framförallt 1200-talet av Birger Jarl och hans släkt. 
Magnus Ladulås son Birger kröntes i Söderköpings S:t Laurentii och kungen 
vistades ofta i staden. Som kung residerade Birger tidvis på Stegeborg. Här 
fanns de stora kronomagasinen med accisskrivare, varuskrivare och tullare. 
Trots att Söderköping inte låg under Stegeborgs förvaltning avlönades 
befattningshavarna av kungen. Detta vittnar om att Birger bedrev om-
fattande handel med utlandet. (Södling 2013b) 

Nyköping måste ha varit en central plats redan under vikingatid efter-
som det under de senaste åren påträffats bl.a. ett par båthus (naust) vid 
Nyköpingsåns mynning med dateringar från Vendeltid och sen vikingatid, 
samtida med tomtningarna i området (Bäck et al. 2013, Nordström & 
Lindeblad 2016). När den tidigaste befästningen i Nyköping uppfördes är 
inte helt klarlagt men Nyköpingshus äldsta delar synes utgöras av en kastal 
från 1100-talet. Birger Jarl bytte år 1253 till sig Nyköping från nunnorna i 
Gudhems kloster. Han stimulerade också stads- och borgbyggande på flera 
andra orter i Sverige, varför det finns fog att anta hans inblandning också i 
staden Nyköpings upphöjelse till slottslän (Karlén 1973). När han gjorde sitt 
byte med nunnorna hade det legat ett mindre samhälle här i ett par hundra 
år och ett myntpräglingsunderlag föreslår att platsen ursprungligen kallades 
Aros innan den fick namnet Nyköping. Detta markerar även att orten har 
haft en administrativ funktion redan under tidigt 1200-tal. Birger Jarl var tro-
ligen också den som tog initiativ till att uppföra borgen Nyköpingshus. Staden 
omnämns emellertid första gången i skrift omkring år 1250. Förutom klos-
terkyrkan har staden två medeltida kyrkor, Sankt Nikolai och All Helgona, 
som båda kan föras till tidigast mitten av 1200-talet (Norberg & Petterson 
2008:6). Obestyrkta uppgifter pekar ut 1260 som tidpunkten då Nyköping 
fick sina första stadsprivilegier (Södermanlands Museum 1979:11). Då fanns i 
staden en kunglig borg, mynthus, kyrka och franciskanerkloster. 

Stadslagar och handelsprivilegier kom med de städer som etablerades 
eller utvecklades under denna tid, i aktuellt område alltså Söderköping och 
Nyköping. Fisk och säl var dock två av de varor som fortfarande tilläts för-
säljas utanför staden, i skärgården. Man kunde dessa varor ”badhe köpa ok 
sælia i skipum” (Schlyter 1865:191) enligt Magnus Erikssons stadslag, Köp-
målabalken XVI. Inom städerna existerade fiskmarknader men då borgarna 
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under 1200-talet var ytterligt få kan man inte betrakta den urbana konsum-
tionen som en drivande faktor bakom något fiskeri eller urban handel. Den 
ökande andelen icke produktiva personer i befolkningen inom t.ex. gods-
drift, skeppsbyggeri och krigsmakt måste ses som de stora resursslukarna av 
produktionen. Vi har heller inte några tecken på regelrätta fiskarborgare 
innan 1400-talet, då handeln med fisk centrerades och handeln på lands-
bygden förbjöds, men mer om detta nedan. 

Under denna starka tid av ekonomisk expansion, en kvalitativ urbani-
sering (dock kvantitativt blygsam, se Sidén 2002) och statsbyggande, saknar 
vi helt textuella eller arkeologiska referenser till utskärsfiske. De flesta fasta 
hus och städer anlades vid åmynningar, vattendrag eller kuster där det 
bedrevs ett omfattande lokalt fiskeri, vilket åtskilliga diplom i SDHK visar. 
Landbor etablerades på öarna och idkade enligt skattelängderna eget fiske i 
gårdarnas närhet som uppenbarligen kom städer och gods till del på ett 
annat sätt än via säsongsvist utskärsfiske eller försäljning på en marknad. 
Sådana verksamheter kräver en omfattade logistisk apparat och konserve-
ringsteknik samt en bulkmarknad, något vi inte ser spår av förrän tidigast 
under 1400-talet. 

Slottsfiskare och korsriddare 

Längs Sörmlandskusten var det förstås Nyköpingshus slottslän som domi-
nerade geografin och logistiken tillsammans med de vid ungefär mitten av 
1200-talet uppförda stenhusen (Fritz 1972, 1973). Först under påföljande 
sekel byggdes städerna ut i någon omfattning. Stenhusens drift skedde mot 
bakgrund av markvärderingen och allmän skattläggning (Franzén 2006). 
Ledungen konverterades antagligen vid denna tid till materiell insamling i 
form av snäckpenning, skeppsvisten, mata eller ledungslama. På allmännin-
garna bröts ny mark och avgifter utgick till kronan för dessa nykolonisa-
törer, bland annat titulerade stubbekarlar. I slottsdriften ingick även an-
ställda fiskare (Fritz & Odelman 1994). 

Öar med bebyggelse från denna tid bör nog främst ses som torparnas 
och landbornas lokaler på av frälset (och i vissa fall kronan) ianspråktagen 
utmark. De fasta husens anspråk längs kusten, frälsets dominans över jord-
innehavet, de många pålspärrarna eller platsnamnen som tyder på pålspär-
rar och de bebyggda öarnas och tomtningslokalernas lokalisering föreslår 
att de större öarna i mellanskärgårdarna var godsens tentakler ut i skär-
gårdsrummet där frälsemännen och deras gäster kunde nyttja körslor, 
skjutsplikt och gästning. Dessa tidigare tomtningsöar, nu istället med går-
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dar, torp och fiskelägen, fyllde den lucka som bildats i landskapet innan en 
reglerad lotsverksamhet upprättades under Gustav Vasa och Johan III 
(Bergman 1995a). Det som alltså under sen vikingatid var utmarkslokaler 
hade mellan ungefär 1150 och 1250 omvandlats till skärgårdshemman, ute-
slutande landbor och torpare under frälset. Kustbefolkningen städslades för 
dagsverken i synnerhet vid byggnation och underhåll av de stora kust-
godsen och vid påfyllnad av deras visthusbodar (Lovén 1996:44f) och deras 
skatter i natura gick till godsen, synbarligen med början under sent 1200-
tal. För en något anakronistisk och summarisk bild av skärgårdsrummet 
under frälsets kontroll, se figur 12. 

Slotten slukade stora resurser som till stor del kom från kustzonen och 
skärgården. Borgfogden var i regel stadsfogde i den stad där borgen låg. 
Fogden svarade för själva borgens underhåll, för det stora hushåll som be-
hövdes för dess besättning och personal samt för driften av ladugården och 
de kvarnar, fisken och annat som legat direkt under huset (Fritz & Odelman 
1994:53). Räkenskaperna från återuppförandet av Nyköpingshus under 
Albert av Mecklenburg upptar löner till en rad hantverkare och arbetare. 
Sammanlagt förekommer ett 20-tal namngivna personer, vilkas yrke i några 
fall anges. Vissa grupperingar av hantverkarna och arbetarna förekommer 
också. Namnen är i de fall de är kända svenska eller inte mer tyska än att 
bärarna av dem kan ha hört hemma i Nyköping. Sandförare, kalkbrytare 
med hantlangare, kolare, bagare, fiskare och kvinnor som mältade hämtades 
knappast långväga ifrån. För mer specialiserade yrken verkar inslagen av 
utlänningar vara större (Fritz & Odelman 1994:38f, 55f). 

Denna bild har sin motsvarighet i räkenskaperna för Stegeborg. Under 
sig hade Skällviks gård, sedermera Stegeborgs slott, stora delar av skärgår-
den utanför godset i S:t Anna skärgård (Lundberg 1978). Förutom de fast 
anställda hantverkarna och de olika dagsverkarna hade slottet också en fast 
personal som tog hand om slottets övriga göranden. Dessa anställda var 
bland annat bagare, kokerskor, kammartjänare, båtsmän, fiskare, stall-
mästare och drängar. Denna personal varierade i antal från år till år men låg 
omkring 100 personer i medeltal under Johan III och även senare under 
pfalzgrevetiden (Helmfrid 1995b). Även från borgen Åkerö, belägen på en ö 
i sjön Yngaren strax nordväst om Nyköping, finns dokument som visar att 
man hade fiskare anställda (Sten 1992:212f, Ferm 1990:296). 
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Figur 12. En något anakronistisk bild av komplexitet längs en farled, ca 1000–1600 e.Kr. 
Längs farlederna ligger tomtningar och sjökrogar, ofta invid de platser som anges i KVS. 
I fjärdarnas inre ligger pålspärrar, stenhus och kastaler. Kartan ger en första inblick i en 
sammanlänkad aktörsgeografi där fiskare, adelsmän, resande, sjömän m.fl. interagerat. 
Samtidigt föreslår kartan en analys av rörelsevektorer inte bara längs farleder utan även 
axiellt, till och från agrarbygderna via de medeltida kastalerna och stenhusen, innanför 
pålspärrarna. (Sammanställt av data från FMIS, Janzon & Rahmqvist 2002, Janzon 2006, 
2013, Virgin 1992, 1998) 

 
Under Stegeborg levde enligt ovan rönöbönderna som skärbönder på 
frälsejord (Helmfrid 1995a). För detta slotts del påpekades i privilegiebrevet 
att fiskevattnet ”Örsrumsvik” reserverades för slottets enskilda behov 
(Hjord 1983:46). I början av 1500-talet uppräknas en stor mängd matvaror i 
slottets förråd, bl.a. 39 tunnor torsk, 3 tunnor strömming, 15 pund torkad 
ål, 15 pund torkad gädda, 19 pund torkad sik, ½ skeppund fiska gäddor, 1 
skeppund abborre, 4 pund torkad lax, samt några kvantiteter braxen, spett-
fisk, rökt skånsk sill, flundror m.m. Vid sidan av visthuset och salthuset 
nämns även ”fiskhuset” (ibid:54, 56). Fisk köptes även in i vissa kvantiteter 
från olika namngivna personer. En viss Hakon i Laglösa köping erhöll 
ersättning då han ”fördhe borth fiskarana till rödinxfiskedh”. Fisk köptes 
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och fördes till Stegeborg från Söderköping och Norrköping och Motala år 
1539 (Silfverstolpe 1895–1898:78 och passim). 

Fisk som fångats vid borgen eller köpts in kunde sedan omfördelas inom 
ett slottslän eller mellan enheter på ett större gods. Exempelvis under åren 
1532–33 skickade Åhusborgen 13 marker och 2 skillingar i pengar, 24 pund 
råg, 160 gäss, 14 lamm, 16½ tunna smör samt en stor mängd fisk från Ble-
kinge till Lundagård och biskopens egen gård i Fulltofta. Fisken verkar dock 
inte ha förbrukats på Åhusborgen utan stannade bara där för att omlastas 
på vägen till ärkebiskopen (Wirbrand 2012:28). En motsvarande fördelning 
sker från Nyköpings slott till Barkarö vid mitten av 1300-talet (Fritz & 
Odelman 1994:231). Detta var ett utslag av en naturahushållning som bygg-
de på att utnyttja förlänade områdens olika resurser på bästa sätt. 

Korsriddarna inom Tyska orden erhöll som tidigare nämnts år 1260 ett 
godskomplex i arv av den högaristokratiske Karl Ulfsson. Godskomplexet 
under stenhuset Årsta var alltså stort redan vid mitten eller till och med i 
början av 1200-talet, då Karl Ulfssons far var jarl under kung Knut Holm-
gersson. Godskomplexet omfattade förutom ett antal enheter på fastlandet 
gårdar på Utö, Ornö och Gålö (Nordberg 1997, Eimer 1966:112–114). En 
majoritet av gårdarna räntade smör. Ingen enhet räntade så vitt vi vet fisk 
till Tyska orden. Flera av de gårdar och torp som ingick i ordenskomturen 
Årsta hade brukare som i de första skattelängderna under 1500-talet beteck-
nades som ”skärtorpare” eller ”skärbonde”, vilka även anges som att inneha 
ett eller fler skär tillhöriga sin fastighet och som dessutom erlade sin avrad i 
form av fisk (Janzon & Rahmqvist 2002). Dessa betalade ofta mindre skatt 
än vanliga landbor och måste ha varit tämligen fattiga. Okänt är här om 
Tyska orden precis som andra godsägare haft egna fiskare (de underställda 
skärbönderna?) och idkat fiskhandel (Eimer 1966:117). Vi vet dock att 
orden var intimt knuten, kulturellt, ideologiskt och socialt, till flera av 
högfrälsets nyckelpersoner i Sverige (Ström 1972). Som katolsk orden med 
högadlig koppling var förstås behovet av fisk och ett intresse för fiskhandel 
en del av kustgodsets förutsättningar. När Tyska orden etablerade sig i 
Estland förbehöll de sig rätten till fiskerierna i domänen (DF 84). Utveck-
lingen av slottsfiskare inom slottsväsendet syns i dokumentationen från 
Tyska ordens slott utanför Sveriges gränser, med fiskmästare (Fischmeister) 
och fiskknektar (Fischerknecht) som skötte det fiskeri som skulle försörja 
orden, dess slott och ordenspersonal (Pluskowski et al. 2011:208, Chęć 
2009, Długokęcka & Długokęcki 2010). En Fischmeister städslade fiskare 
och hade åtminstone i komturen Klaipeda en egen båt (Žulkus & Daugnora 
2009:79). Eftersom skatt i form av fisk saknas i Årsta komturs skattelängder 
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(Eimer 1966:111ff) måste man fundera på om inte landborna och torpar-
na/skärbönderna fiskade åt komturen i form av dagsverken, eller i alla fall 
sålde fisk till godset. Nedan förs ett resonemang, baserat på skatter till 
Nyköpings län, om att fisk faktiskt infördes till godsen i skatt, men där 
fisken i räkenskaperna omvandlades i penningar. 

En parallell till Årsta under Tyska orden kan säkerligen ses i Häringe i 
Västerhaninge socken vars ursprung inte heller är känt, men år 1278 skän-
ker Magnus Ladulås en del av Muskö ”nära Häringe” till biskopsstolen i 
Strängnäs stift. Helt nära Häringe ligger 1200-talsgodset Hammersta vid 
kusten. För detta gods finns bevarade räkenskaper vilka visar att man har 
bedrivit ganska omfattande fiske i anslutning till godset och på fiskeskären 
utanför (Hedenstierna 1993). 

Högfrälsets dominans i skärgården under 1300-talet 

Det finns enligt ovan tecken på att kronan ställvis redan under 1200-talet 
gjorde anspråk på sin kungstreding, framförallt i Götalandskapen, men man 
måste nog misstänka att även Magnus Ladulås donationer och försäljning 
av stora mängder jord och gårdar under sent 1200-tal vid kusten och skär-
gården på Södertörn omnämnt ovan möjliggjordes genom konfiskering av 
allmänningar. Bråket om allmänningarna som skiftades under 1200- och 
1300-talen blossade upp flera gånger under de efterföljande seklen, exem-
pelvis vid uppbyggnaden av gruvorna och bergslagen. Expansionen i Norr-
land och Finland innebar skattefri annektering av mark för den som bröt 
obygden. Jakträtten skärptes dock under kommande århundrade till kro-
nans fördel, större arealer allmänning hölls för konungsallmänning och ny-
byggare skattlades som ”stubbekarlar” (Styffe 1864). År 1333 omnämns 
sådana nybyggare ”målakarlar” (SDHK 4259). Skiftena måste förstås ha 
inneburit att redan stora godsägare kunde ianspråkta stora arealer i tidigare 
allmänningar, i vilka skärgården ingick. Enligt DMS framgår som tidigare 
nämnts att frälset nästan, med undantag från framförallt någon krono- och 
kyrkojord, totalt dominerade skärgården i Sörmland och på Södertörn 
(Norman 2006:72ff), se figur 11. 

Denna högmedeltida expansion som pågick in till mitten av 1300-talet 
övergår i en märkbar recession inom vilken högfrälset tillskansar sig lågfräl-
sets egendomar. I Sörmlands skärgård är det hövitsmannen på Nyköpings-
hus, Bo Jonsson [Grip], som köper upp eller byter till sig majoriteten av alla 
frälsehemman och gods i kustsocknarna. I Östergötlands skärgård köper 
han vidare år 1359 upp stora mängder gods av kung Magnus Eriksson 
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(SDHK 7621). Det har visat sig finnas en enkel logik bakom denna trend i 
det att lågfrälset hade svårt att bekosta sina beridna och utrustade krigare 
inom rusttjänsten (Andræ 1960:184), dels då avkastningen från jordbruket 
minskade som en följd av digerdöden (Cederholm 2007:205), dels då ende-
miska väpnade konflikter resulterade i förlust av krigare, hästar och utrust-
ning, vilket lågfrälset hade svårt att bekosta (Samuelson 1993:31ff). I Raven 
van Barnekows räkenskaper för Nyköpings fögderi framgår ganska betun-
gande utgifter för förlust av hästar både i skärmytslingar och vid olika resor. 
Utgifterna för hästar åren 1365–1366 uppgick till en mycken ansenlig sum-
ma om 2 281 mark, till vilket kom 700 mark silver som avlöning till Barne-
kows vapensvenner (Fritz & Odelman 1994:179ff). Lågfrälsets förmåga att 
vidmakthålla sin status utsattes även senare, under säteribildningens tid, för 
påfrestningar och även då drogs frälsefriheten – säterifriheten – in i många 
fall (Carlsson 1978:104). Under ödeläggelsen under mitten av 1300-talet 
(Myrdal 1999:111–119) ser vi att vad som senare i bevarade handlingar kom 
att benämnas ödegårdar, ödetorp eller utjordar aldrig var frälsejord (Lars-
son 1970:41). En trovärdig hypotes är alltså att högfrälset klarade sig relativt 
oskadat genom denna ”kris” och köpte upp lågfrälsets gårdar, när en viss 
mängd skatte- och kyrkojord istället lades öde. En faktor som styrde detta 
övertagande var att i Magnus Erikssons landslag från år 1363 infördes direkt 
förbud för frälset att köpa upp skattegods. Frälset blev alltså tvunget att 
kannibalisera på sig själva eller expandera i utmarken, till vilket den obebyg-
gda skärgården räknades. Följden av allt detta blev alltså att högfrälset do-
minerade de centrala skärgårdarna och att detta accentuerades under den 
medeltida ödeläggelsen. 

Under 1300-talets senare del ökar antalet jordtransaktioner i skärgården 
och de omfattar några gånger ansenliga mängder jord, gårdar, torp och öar 
(exempelvis Janzon & Rahmqvist 2002:272f). I de flesta fall är det i linje med 
diskussionen ovan högfrälset och i synnerhet Bo Jonsson [Grip] som lägger 
under sig allt mer mark och fiskevatten, samtidigt som han innehar Ny-
köpings slottslän. Så läser vi t.ex. i en handling upprättad i Nyköping den 25 
november 1376 (med mina kursiveringar), att: 

Magnus Tyrgilsson, kanik i Uppsala, säljer … till Bo Jonsson, drots i Sverige 
… Hovgården på «Troghwo øø« (i Bälinge socken), vidare torpen därunder 
Tranvik, Norra Tranvik, Haga, Kärr (2 stycken), Berg, «Stenarsbool«, Erme-
dal, Klenstorp, Koppardal och Rösten. Vidare ett (fiske)verke, som ligger 
under (Hov-)gården och årligen ger 10 pund ål och annan fisk. Vidare 10 ör-
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tugland i Västra Segersta och 8 örtugland i Östra Segersta, halva Stäksö och 
så mycket utfärdaren äger på «Byornøø« (allt i Bälinge socken); vidare 2 
öresland i Dalby (i Spelviks socken), 4 örtugland i Inneberga (i Runtuna 
socken), 1/2 öreslandi Håknesta i Bälinge socken och 2 öresland i Sundby i 
Runtuna socken i Rönö hundare. Vidare Sävö (i Bälinge socken), Lacka ö 
och 2 öresland i Runda (nu Nyckelby) i Västerljungs socken. Vidare 8 örtug-
land i Söderby i Hölö socken i Hölebo hundare, 1/2 öresland i Eneby i Ytter-
järna socken i Öknebo hundare och 1/2 öresland i «Waxall« i Botkyrka socken 
i Övre Tör (Svartlösa härad) i Strängnäs biskopsdöme. […] Om det skulle visa 
sig att det i dessa hundaren finns småöar, utjordar («vmyordher «) eller fiske (-
rättigheter) som tillhör dessa gods men ej nämns vid namn i detta brev, ska 
dessa också tillfalla Bo Jonsson och hans arvingar … (SDHK 10909) 

I denna handling framgår att öar, fiskeskär, fasta fisken och fiskerättigheter 
följde med mark, torp och gårdar i köpen. Noteras ska även att ön Lacka 
som har två registrerade tomtningar ingår i köpeskillingen, samt att det inte 
verkar föreligga något regelrätt beskattningsbart utskärsfiskeläge i denna 
transaktion. Det finns fler exempel på sådana stora överlåtelser i kustzonen. 
Året efter överlåter nämligen Östkinds härad en del allmänningsjord till Bo 
Jonsson [Grip] i utbyte mot viss skattlagd jord. Överlåtelsen inkluderar 
”ængiom . skoghom . oc fiskewatnom . Qwaernom. oc qwaernastadhom 
tomptom oc tomptastadhom thorpom oc thorpastadom öyom . skæriom oc 
holmom…” (SDHK 11121). Som jämförbar överlåtelse märks även Eren-
gisle Jonssons och hans hustru Birgitta Larsdotters omfattande testamente 
till Strängnäs domkyrka från år 1335 som bland annat innehöll hela den 
stora ön Torö i Sorunda socken (SDHK 4131). En viss del av denna ö har 
under 1400-talet åter blivit frälse eftersom flera torp på denna ö ingår i den 
omfattande morgongåva Erengisle Nilsson av Hammersta gav sin hustru 
Birgitta år 1442, se figur 13. 

Högmedeltida utsjöbruk i Mellansverige enligt skriftliga källor 

Den dynamiska tiden mellan mellersta 1200-talet och tiden kring Huvud-
skärsstadgan (omkr. 1450) framstår i diplomatariet som en tid då fokus gick 
från kolonisation av öarna till intresse för utsjöfisket. När Kung Sverker 
Karlsson år 1200 ”kungör att han till Uppsala kyrka skänkt byn Sundby på 
Munsö med dess landbor och dem tillhöriga fisken med undantag av de 
fisken som hör till Alsnö kungsgård” (SDHK 286) visar detta på en situation 
där godsen bedrev fiske och landbornas fiske indirekt låg under godsen, i 
detta fall i Mälaren. Man bör förvänta sig fiske i form av dagsverken, lego-
tjänst och via naturaskatter runt dessa gods. (Om almogens utskylder under 
1400-talet, se HH 1870:8f.) Med utgångspunkt från SDHK kan en tidslinje 
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skisseras för fisket och öarna. Från 1200-talet finns två ytterligare noterin-
gar om fiskevatten, båda gäller insjöfiske (SDHK 660, 1065). Under 1300-talet 
gäller att det fortfarande är fasta fisken och donationer till eller kloster som 
byter fiskevatten (SDHK 2448, 10169, 7981, 8075, 11271, 12647) eller frälse 
(7486, 7701, 10953, 11426) och endast en trolig gemen person, ”Jon Lärsmed i 
Björnkärret” (SDHK 9869) samt ett allmogekollektiv (SDHK 14713). 

 

 
Figur 13. Stora jordtransaktioner och privilegier i skärgårdsrummet under medeltid. 
Exempel från Sörmland och Södertörn. Kartan visar att skärgården redan under 1200-ta-
let var högintressant för högfrälset (och ”stormännen” innan frälsets instiftande), samt 
att godsbildning även här var norm vid denna tid. (Sammanställt av data från SDHK, 
Janzon & Rahmqvist 2002, Janzon 2006, Janzon 2013, Eimer 1966, Bratt 1984:47ff, Alm-
quist & Trolle 1938:89–92) 

Inte heller de fiskarter som nämns tyder på ett tidigt utskärsfiske i Mellan-
sverige. Sill omnämns först 1251, då gäller det Skanör. Fisk omnämns först 
1259 gällande Munsö, alltså lokalt fångad sötvattensfisk. Lax förekommer 
från 1297 och gäller Stockholm. Strömming dyker upp i en handling från 
1328 gällande Uppsala. Torsk förekommer först 1482, och då angående 
Stockholm. Skärgården omnämns explicit först år 1288, då det är komplexet 
runt Runmarö som omnämns. Öar kring godset Skällvik förekommer år 
1305 (SDHK 2087), holmar nämns 1315, skär först 1377. Först 1372 om-
nämns något som liknar fiskeöar (SDHK 10169). År 1376 omnämns fiske-
vatten, småöar osv. i anslutning till Sörmlands skärgård (SDHK 10909, se 
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citat ovan). Sammantaget verkar bruket av skärgårdsöar öka under 1300-
talet och leda till utskärsfiske i alla fall i slutet av detta århundrade. 

Konkreta uppteckningar kring godsekonomier och godsens verksam-
heter i skärgårdarna under detta århundrade är sällsynta. Det finns dock en 
sammanställning av Linköpings biskopars godsräkenskaper, matordningar 
m.m. bevarade från 1300- och 1400-talen. Bland alla godsdetaljer finns en 
lista på ”hvad fogden skulle göra redo före”. Där finns bland olika skatter, 
sysslor och redskap några korthuggna uppgifter om olika sorters fisk, och 
att fogden också skulle se till ”Fiskeredskap, not &c”. Fisken som räknas 
upp inkluderar sill och torsk (Axelsson Lindblom 1793:86f). 

Av frasen ”Dæt þriþia ær fiskning i haui ok i androm watnum” ur 
Kungastyrelsen omnämnd ovan skulle man kunna tro att det pågick orga-
niserat strömmingsfiske i skärgården under 1300-talet. Det berättas även att 
kungen sedan Magnus Ladulås tid till gråmunkarna i Stockholm skänkte 
bland annat en viss mängd lax och sill, ratificerat av Konungarna Magnus 
och Håkan år 1362 (Lagerbring 1776:613). Detta är dock felaktigt. I 
diplomet från detta år står nämligen ”… duas marchas denariorum duos 
salmones sex strumulos …”, där ”strumulos” är liktydigt med stockfisk, 
alltså torkad torsk (SDHK 8195). Detta är mycket intressant med tanke på 
att fisk i form av allmosor eller understöd under senmedeltid oftast utgick i 
sill/strömming. Vad som möter oss under 1300-talet (eller i varje fall under 
Magnus Ladulås tid) är istället den torsk som även dominerar det 
osteologiska materialet i Sigtuna och det tidiga Uppsala (se avsnittet 
”Fiskben, fiske och identitet: Det osteologiska skärgårdsmaterialet” nedan). 
Man synes tidigt ha prioriterat den finare matfisken, de större fiskarna, 
framför den lägre ansedda sillen och strömmingen. 

Fortfarande under sent 1400-tal framstår att fisket vid denna tid främst 
bestod av fasta kustnära fisken och i mellanskärgårdarna; diplomen reglerar 
landbornas rätt till fiske i Stegeborgsskären (år 1458, SDHK 27241) och not-
varp vid uppodlade öar (åren 1443, 1476, 1488, se SDHK 20055, 24319, 
Styffe 1864:268). Det är även sådant fiske och som regleras i Kristoffers 
landslag från år 1442 (se vidare nedan). 

Sammantaget kan man alltså under denna period se att skärgårdsfiske 
blir allt mer viktig men främst genom att markägarna lät bedriva fiske efter 
större landnära fiskar, inte strömming vid utskären. 
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Klostergods och kyrkans fiske under medeltiden 
Kyrkan var redan från början en stor aktör inom fisket. Sveriges äldsta klos-
ter, Vreta, var först ett benediktinerkloster grundat omkring år 1120 men 
var från omkring år 1160 också ett cistercienserkloster. Det låg vid de goda 
fiskevattnen Motala ström och Roxen. Alvastra kloster, grundat 1143, låg 
vid Ombergs fot intill Vättern och åtnjöt fisket i Motala ström, Tåkern och 
Vättern. Dess själva namn synes härröra från betydelsen ”fiskeplatsen i 
Ålbäcken” eller liknande (Andersson 2012). Andra Cistercienserkloster med 
goda fiskevatten var Vårfruberga nunnekloster på Fogdön i Mälaren, Sko 
nunnekloster vid Ekoln, Julita kloster vid Öljaren och Hjälmaren, samt 
Riseberga nunnekloster i Närke. Det senare låg i Lekebergs bergslag och 
hade goda fiskevatten i de ännu ej utdikade slättsjöarna. Dessutom ägde 
man fisket i Svartån vid mynningen i Hjälmaren (Degerman 2004:74). I 
Riseberga klosters stiftelseurkund, antagligen från 1170-talet, framgår att 
fiskevatten men även del av ”Värmlandsfisket” ingick i den kungliga dona-
tionen (Grandinson 1935:1). Här är det uppenbarligen både frågan om 
mark med tillhörande fiskevatten som brukats av landbor och del i fasta 
fisken som brukats av fiskare. Kortvarigt låg även ett cistercienserkloster vid 
Aranäs norr om Kinnekulle samt vid Askeby på Kållandsö i Vänern. Nydala 
kloster i Småland åtnjöt fiske i bl.a. sjön Rusken (SDHK 223). Ås kloster låg 
vid Viskans mynning och man hade rätt till laxfisket där, liksom Herrevads 
kloster vid Rönne å hade. Varnhems och Gudhems kloster låg vid den fisk-
rika Hornborgasjön (Degerman 2004:74). 

I medeltidsdiplomen reglerar merparten av de tidiga uppgiftera, från 
1100- och 1200-talet, angående fiskevatten kyrkans och klostrens rätt till 
fiske av olika slag. Under 1200-talet köper, säljer och erhåller klostren fiske-
vatten genom gåvor. Främst är det fasta fisken i rinnande vatten och insjö-
fiske som regleras. Uppenbarligen är det färsk fisk som står på menyn. 
Under slutet av 1200-talet handlade man inte i huvudsak fisk vid någon 
marknad. Då munkarna i Nydala kloster lidit svårt av bristen på sill, deras 
huvudsakliga föda, skänker Biskop Henrik i Linköping år 1279 kyrkan i 
södra Möckleby på Öland med patronatsrätt till abboten och munkarna i 
Nydala kloster (SDHK 1078). Här är det alltså skatter från landborna som 
måste ha kommit klostret till godo i form av sill, fångad runt Öland istället 
för i närheten av klostret. 

Men klostren har även varit indragna i sillhandeln. År 1394 utfärdas i 
Ystad ett brev som anger att ”broder Peder Sommer, franciskanernas 
provinsial i Dacia, rekommenderar innehavaren av föreliggande brev, vil-
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ken medför en läst sill som ska säljas till förmån för klostret i Ystad” (SDHK 
44372). I detta fall var det dock fråga om en gåva, eftersom det samma år i 
ett annat diplom heter att samme broder Peder Sommer ”[…] ber rådet i 
Lübeck att frige pengarna från försäljningen av 21 tunnor sill, som av en 
preussisk köpman anslagits till Ystadklostrets fabrica. På grund av dåligt 
väder hade sillen hamnat i Lübecks hamn och sålts där” (SDHK 44374). 

Klostren har inte bara låtit sina landbor driva fasta fisken eller handlat 
med fisk på Skånemarknaden. I Vadstena klosterregler, bevarade från tidigt 
1400-tal, tecknas en ordning för klostret som direkt motsvarar de profana 
godskomplexens ordning under 1500-talet vilket framförallt Biskop Brask 
har nedtecknat (se nedan). I Vadstena fanns en administrativ hierarki med 
tre lager; överst stod sysslomannen, klostrets förman, som ambulerade 
mellan godsets enheter och såg till att de sköttes enligt plan. Under honom 
låg gårdsmästaren, ställföreträdaren, en slags gårdsfogde. Under fogden 
skötte sedan intäktsmannen räkenskaperna och insamlingen av avrad, skat-
ter osv. För sysslomannen beskrivs t.ex. att (med mina kursiveringar): 

Hans embete wari at ridha vm alt clostirsins gooz medh swa maanga hæsta 
som widhirtharfuas oc ey flere. Oc lati bescrifua alla clostirsins iordh oc 
ægho dela medh allom thera tillaaghum ængiom oc ekeskoghum, bøke-
skoghum, quarnom, quarnstrømom oc strømom, fiskewatnom, øyom thor-
pum oc thorpastadhum humblagaardhum oc allom androm tillaghum Oc 
what oc huru mykit hwart ett gooz aarlicha skyllar oc ræntar swa at clostrith 
fae ena nya oc rætta iordhabook Oc wtkræwi oc inkomj aarlicha thet land-
bomjn bør wtgøra swa at han weet gøra abbatissonne rættan rækinskap 
baadhe aff vpbyrdh oc swa aff aatirstadhom. […] Oc scal han tagha til wara 
medh godhe forsyyn timans quæmelicheet j allo thy som køpande ær inlen-
dis ellir wtlendis til clostirins oc connentinna behoof som ær salt fisk humbla 
wiin wax fisk køt oc flæsk, rogh etc Oc swat het som førande och oc flytiande 
ær ofuir land ellir want at thet gøris I quæmelichom timom at conventin oc 
clostrith taki ey skadha for hans forsumilse Jtem seal syslomannjn tacha sik 
ther wtj tilwara och høghelicha wakta at naar noghur høghmælis ærinde 
widhirfara lichamlighin ellir anderlichin som clostreno arrørande æru at han 
ther vm engine ænda gøri ella skipi vtan som modhir abbatissa oc fadhir 
confessor oc connentan honom befala oc biudha. (Lindström 1845:31–33) 

Intäktsmannen i sin tur  

[…] scal medh abbatisse confessoris oc syslomanzins antwardhan eenkanne-
lica in taka oc vp bæra aff landbomen oc quarnom. Alt korn, rogh, miøl, 
affradh. Køt oc flæsk fisk smør oc osta &c. Oc alt annat som framføris. Oc 
iemwæl aarwæxtin oc læti wisselicha bescrifna hwan landbo widh sik. Oc 
mykit han framførir, oc mykit han aatirstaar medh vm aarith. […] Oc the 
som wtsændas inlændis ellir wtlændis at køpa fære eller fisk salt ellir humhla 
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eller andra clostirsins widhirthorft æhwar thet helzt wara kan aname medh 
rækinscap alt thet the thertil vpbæra aff abbatissonne ellir androm Oc gøri 
framdelis rækinscap aff allo thy som the hafua køpt och hyru dyrt stykkith 
staar Swa oc aff thy som the opbæra … osv. (ibid:36–40) 

Om det alltså ålåg sysslomannen och intäktsmännen att samla in bland 
annat skärgårdsfisk i skatt och handla med fisk så ålåg det bröderna själva 
att fylla visthuset med fisk, smör, mjöl osv. för egen nödtorft, samt ”item all 
wtspising til skips oc skoghs oc all annor widhirthorftelichin spisning scal 
taghar vppe j gaardhenom oc hænne scal gaarzmestaren farestaa oc 
wtfaa…”, samt för allmosor m.m. (ibid:41f). Här framgår det att sysslo-
mannen bedrev både landbaserad och sjöbaserad handel bland annat med 
fisk. Fisk utgjorde en av hörnstenarna i klostrets försörjning, för eget bruk, 
som färdkost vid sjöresor och arbeten i utmarken, men även som för-
nödenheter, allmosor, åt fattiga. Fisk verkar här dels köpas in, dels samlas in 
från landborna, men även fiskas av klostren vid sina fiskevatten och öar, 
”fiskewatnom, øyom”. 

Klostren konsumerade alltså färsk fisk i stora mängder snarare än be-
handlad fisk, som hellre gavs i allmosor och till arbetare. En konsumtion av 
stora mängder färsk fisk krävde en helt annan logistik än ett säsongsbaserat 
fiske i bulk. Klostrens relativt kostsamma konsumtion av färsk fisk finns 
belagd även från andra områden (Hamilton-Dyer 2009). Att klostrens kon-
sumtion av fisk främst på grund av fastan inte var ringa visas runtom i den 
katolska geografin. I Polen har det t.ex. visats att under perioden 1198–1306 
gavs 86 % av fiskeprivilegierna till kyrkliga institutioner, 11 % till svärds-
riddarorden och endast 3 % till städernas borgare (Wyrwa & Makowiecki 
2009:64). Även i det svenska diplommaterialet utgör klostren de stora för-
månstagarna under denna period. För tiden innan år 1300 finns 12 diplom i 
SDHK som berör fiske, nio av dessa (75 %) berör kyrkliga institutioner. 

Klostren hade alltså lekbröder och landbor som arbetade inom fisket. I 
Gustav Vasas räkenskaper märks att det funnits klosterjord i skärgårdarna 
som disponerat över ”gott fiske i havet med not och nät” (Brunius & Ferm 
1990:249). Om fiskarna där var avradsskyldiga landbor eller lekbröder, con-
versi, måste dock vara en öppen fråga. I Vadstena klosters minnesbok 
framgår dock att den 18 november 1425, ”en vecka efter Martinus dag avled 
vår broder utanför, Birger fiskare” (Lindblom 1918:110). Klostret hade inte 
bara landbor som skattade fisk, anställda fiskare och personal som handlade 
fisk utan även engagerade sig i fiske i främmande skärgårdar. Den 17 juni 
1446 står sålunda följande notis i Vadstena klosters minnesbok: 
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Efter abboten Botulphus’ fest utgingo bröderna Johannes Borkvardsson, 
präst, och Johannes Magnusson, lekbroder, till Stockholm för att återfordra 
ett fiske i Kymmene i Finland. Ty konungen var där jämte hela rikets pre-
later och herrar för att avhandla viktiga ärenden. Där återfingo de efter stort 
besvär detta fiske i enlighet med donationsbrevets innehåll. Därefter åter-
vände lekbrodern Johannes Magnusson till klostret, men broder Johannes 
Borkvardsson for över till Finland för att få samma fiske skrivet på klostret, 
och där stannade han över vintern i klostret Nådendal, och då han avrest till 
sagda fiske året därpå bortrycktes han under färden av hetsig feber lördagen 
till Reminiscere och så förblev den angelägenheten oavgjord, mest därför, att 
donationsbrevet ej klart angav någon viss del i detta laxfiske. (Ibid:154) 

På motsvarande sätt har Lunds ärkestift haft stora intressen i laxfisket i 
Blekinge (Karlsson 2009b). Att klostrens fisken även omfattade Sörmlands 
skärgårdar framgår även indirekt i ett gåvobrev av år 1419, då Vadstena 
kloster erhåller ett hemman i Jönåkers härad, ”… meth husom oc jord, 
akrom oc ængiom, fiskevatnom oc querna strømum…”, mot att donatorn 
Cecilia Sigmundsdotter [vingad pil] av klostrets syssloman ska få en tunna 
torsk eller strömming, vilketdera som denne bäst kan avvara, ”ena tunno 
strøming ella ena tunno tørsk, holkit clostersens æmbitsmæn gita mik 
bætzst wtan vanda skipat” (SDHK 19257, Janzon 2013:220). 

Klostren förbrukade resurser från alla näringsgrenar i samhället. För 
Vadstena kloster läser vi att i slutet av 1300-talet kunde förbrukningen 
under ett år omfatta till bröd 10 läster råg, 2 läster vete, 4 läster korn; till öl 
24 läster malt och 14 skeppspund humle; 20 tunnor smör; 120 stycken nöt; 
300 får; 9 skeppund fläsk, 2 läster och 2 tunnor salt, 3 läster torsk, 1 ½ läster 
sill; 200 stycken spekelax, en halv läst salt ål, 7 skeppund gäddor; el halv 
tunna olja, 10 pund peppar, 1 pund saffran, en korg fikon, 2 tunnor ho-
nung, 4 skeppund talg, 1 ½ skeppund vax; 1 lispund rökelse och nära två 
tunnor vin (Thomæus 1835:513, not 22). En läst motsvarade ofta 12 tunnor 
så vi kan räkna med en förbrukning om närmare 50 tunnor torsk och sill. 
Noteras ska att sillen, som ofta användes som allmosa eller för att utfordra 
arbetare, endast omfattade en mindre del av den konsumerade fisken. Fisk 
köptes även in av klostren. Så framgår av Sko klosters räkenskaper av år 
1302 att utgifter utgick, ”Pro stosphiste [trol. stockfisk] et lentibus et 
salomonibus [lax], xx marce” och ”pro alec [sill] in autompno …xx marce” 
(Dovring 1953:34f). 

Klostren fortfor in i reformationen att konsumera fisk och städsla per-
sonal för fiskeri. I Vadstena klosters uppbördsbok från 1539–1540 noteras 
ett antal poster för utgifter angående både inköp av fisk och avlöning av 
fiskare. Klostret köpte år 1539 in 3 ½ tunna strömming, 1 tunna bottnisk lax 
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och 6 tunnor torsk. Även ”1 ½ skålpund gäddor, som bror Arvid köpte”. 
Dessutom avlönades ett antal fiskare; Jon, Peter, Tord och ”Benkt fiskare”, 
den senare med ”swænalön”, dvs. en form av legoarbete. Vidare utrustade 
de fiskargården med två båtar. I denna fiskargård residerade en viss Knwt 
Finne och Mans Nielsson, liksom Anwnd samt en piga och fiskarens son. 
Per fiskares hustru ersattes även hon, med 1½ mark. En viss Tord fiskare 
fick 2 båtar. Svennelön utgick även till Johan fiskaredräng. Dessutom er-
sattes temporär hjälp inom fisket, ”te, som holpo ved röding-fisket” (Silfver-
stolpe 1895-1898:passim). De relativt små mängderna fisk som köptes in 
föreslår att vid sidan av skatteintäkter klostrets fiskare och deras medhjäl-
pare inbringade huvuddelen av fisken till klostret genom eget fiskeri. Det är 
känt att Vadstena kloster ägde omkring 75 gårdar på Öland som bl.a. rän-
tade fisk (se nedan och figur 17 angående Öland) och hade stora intressen i 
fisket i Kyrkhamn, där klostret om hösten hade ombud som för dess räk-
ning gjorde uppköp och kanske själva deltog i fisket (Ericsson 2012:190, 
Silfverstolpe 1897:149–162). Klostret ägde även direkt en gård och tre bodar 
i själva Kyrkhamn. Från Danmark finns exempel på att ett kloster kunde 
strida med frälset om att få idka sillfiske (Esmark 2013:192). 

Franciskanerna hade inte bara själabodarna i Stockholm för kommers 
med maritima produkter utan både predikade, samlade in allmosor och 
medel till kyrkan samt erhöll skatt från fisket vid många andra fiske- och 
säljaktsplatser, mest tydligt enligt de textuella källorna vid Kökar på Åland, 
vid Skanör och Svenska Högarna men mörkertalet är här säkert stort. Vissa 
forskare har velat se franciskanernas och kyrkans närvaro vid otaliga 
fiskeskär som ett tecken på en ekonomi centrerad runt fiske och säljakt 
(Wallerström 1983, Gustavsson 1984, 1995a, 1995b, Grundberg 1989, 
Gallén 1993:41f, Eriksson 1995b, Nybo Rasmussen 2002:109–111). Många 
fiskeplatser med kapellgrunder har med allra största sannolikhet antingen 
legat under andliga stiftelser eller andligt frälse, eller i alla fall besökts av 
predikare och näringsidkare med stark koppling till kyrkan eller klostren. 
Noteras ska att de flesta uppgifter om franciskanernas framfart i skär-
gårdarna och de flesta kapellen har daterats till 1400-talet, alltså i samma 
”konjunktur” som Huvudskärsstadgan och det första konstaterade utskärs-
fisket. Kända kapell från 1300-talet på fiskeplatser ligger i ett annat, kolo-
nialt, kontext vid Norrlandskusten. Där var det antagligen högfrälset, 
kanske även biskoparna (Grundberg 2006:149f, 175f) och eventuellt kyrkan 
som drev fisket, inte några lokala landbor eller fria skärkarlar inom en 
urban marknad (Huggert 1976, Lundström 1981, Mogren 2000). 
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Efter den kanoniska rättens införande någon gång under sent 12- eller 
1300-tal då kyrkorna till stor del frigjordes från både världslig överhöghet 
och prästens person (se ”Centralgårdar och kyrkobyggen” ovan) kom kyr-
kan att utgöra en fristående ekonomisk enhet som både inhandlade varor, 
däribland fisk till lejda arbetare, och agerade bank, där bl.a. kyrkotiondet i 
form av naturaprodukter kunde säljas tillbaka till socknen (Hammarström 
1956:118f, Samzelius 1946). Arrenden, tionden och böter betalades bland 
annat med torkad fisk, smör och hudar, och dessa varor såldes eller byttes 
mot andra varor. I Norge var ärkebiskopen den största fiskhandlaren. Ärke-
stiftet levererade torkad fisk till Bergen med sin egen flotta och förde spann-
mål och andra förnödenheter hem. Präster och kyrkoanställda i norra Nor-
ge tävlade framgångsrikt med Bergens borgare, som betraktade fiskhandeln 
som sin egen domän. Vissa kyrkomän engagerade sig i fisket och köpte upp 
andras fångster, eller anställde arbetare och kyrkans landbor i fisket. Kyrkan 
använde sålunda sitt ekonomiska och organisatoriska inflytande för att 
dominera handeln i norra Norge (Larson 2010:57f). 

Huruvida kyrkan även sålde fisk uppburen av bönderna i Mellansveriges 
kustsocknar är ännu inte utrett. Det var dock först efter reformationen som 
kyrkan förlorade gods, handelsprivilegier och fjärmade sig från kommersen 
på fiskeskären. Tionde i form av fisk (”kvicktionde”) samlades faktiskt fort-
farande in under protestantisk tid. Kyrkans intressen av och närvaro i 
skärgården, inklusive fiskekapell, märks så sent som 1637–1639 då kyrko-
herden Bothwid i Ed klagade över att de många främmande fiskarna i 
Östgötaskären undandrog sig kyrkotionde (Tideman 1988:1f). 

Frälsets förläningar, landbor och ockupation 
Om den tidiga medeltidens expansion i skärgårdarna drevs av frälsets, eller 
mer egentligt de stora markägarnas, expansiva nybyggnadsverksamhet och 
kyrkan erhöll sin mark och sina fiskerier via donationer av kronan och de 
större markägarna så övergick under andra halvan av medeltiden frälsets 
strategier till en mer aggressiv ekonomi baserad på förläningar och ocku-
pation medan de fortfor med sina generösa donationer till kyrkan. 

Förutom socknar, härader och större län kunde även vissa ekonomiska 
etableringar, inklusive fasta fisken vid kusten, förlänas till frälsemän (Lund-
holm 1958, Retsö 2009). Under 1400-talet vet vi att fiskelägren beskattades 
vid sidan av de existerande jordskatterna. Skatten från förlänade områden 
gick till frälset, inte kungen, så även vid fiske på fiskeskären, kronofiskena 
undantagna. Detta gällde även böter för förseelser (sakören). Så framgår det 
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t.ex. i artikel 31 i Huvudskärsstadgan att en tredjedel av böter för blodvite 
på skären ska tilldelas (med min kursivering) ”en målssägandom, annan 
hampnen, tredje herren eller Konungen, den som skären äger”. I redaktion 
B av stadgan heter det istället att böterna utgår i tredjedelar till ”huuss-
bonden eller Konungen en hampnen och en Målsäganden”, med mina kur-
siveringar (Klemming 1856:295, 308). Denna version av stadgan håller Silt-
berg (2010) för den äldsta. 

Denna privata disposition av fiskeskär finner stöd i det rättsliga mate-
rialet. I ett protokoll från Häradssynerätten i Fågelvikshemmanet från 1726 
hänvisas till en skrift från 14 juni 1660 där det sägs att till godset hör ”alla 
grund och fiskelägen mellan från Flisesund i Östergötland och Gryt socken 
belägen och intill Kvädö sund, här i länet [Kalmar län] och häradet samt 
Gladhammar socken, som är 6 mil uti längden. Öar som äro utom skepps-
leden hava hört och lytt, samt höra och lyda till sätesgården Fågelvik” 
(Johannesson & Gezelius 2008:32). Detta anspråk hade dock gällt alltsedan 
medeltiden. År 1429 utfärdade nämligen Sten Turesson Bielke från Stock-
holm ett gåvobrev på godsen Sladö och Hasselö för sin styvson Karl 
Knutsson. Där anfördes även ett intyg, enligt vilket hela skärgården mellan 
”Fliese sund och Idöö sund med alle the fiskerier som thertil hörer, hafva af 
ålder legat och lydt till Fouglavik” (Erixon 1957, Erixon 1922). När Nils 
Gyllenstierna, herre till Fågelvik, år 1593 upprättade en utsaga om sina 
rättigheter kunde ”gamla män i orten” intyga detta fullständiga anspråk 
(Hofrén 1957:190). 

Detta har förstås samband med att Tjust var förlänat på olika sätt under 
medeltiden. Första gången det omtalas är 3 sept. 1370, då en viss Henrik 
Parow nämns som riddare av Stäkeholm. Denne innehade Stäkeholm som 
län av hertig Albrekt av Mecklenburg, konung Albrekts fader, vilken samma 
månad bortförlänade Stäkeholm jämte Tjust och staden Västervik till 
bröderna Johan och Vicke Ummerejse. Snart överlät de dock förläningen 
till en annan tysk, Henneke Butzow. Före maj månad 1373 har han lämnat 
ifrån sig länet, alltjämt å hertig Albrekts vägnar, till Henrik Molteke och 
dennes son Henneke. Erik Eriksson [Gyllenstierna] till Fågelvik satt sedan 
som länsherre på Stegeholm, senare satt Nils Gyllenstierna som ståthållare 
där över Småland. Under slutet av 1560-talet och fram till 1574 utövade 
Jöran Eriksson Gyllenstierna till Fågelvik ett slags ståthållarskap över Tjust 
med Västervik, Tunalän, Kinda och Ydre (Lindberg 1933). Då hade förstås 
ståthållaren, läntagaren och borgherren haft rätt till skatter och sakören från 
skären och fiskevattnen. Skärgårdsbruk av allmoge till slottens och städer-
nas gagn framgår av Konung Eriks den 27 okt. 1433 utfärdade privilegiebrev 
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angående den flyttade staden ”Nya Västervik”, som innehåller en passus 
(med min kursivering) om att ”ödhemarke skole vara almenningh med 
fägång, skog och fiskeuatn, både till slottzens behoff oc til stadzins, förutan 
en vijk, heter Örsrumuijk, hon skal höra till slottet enskillt” (Lindberg 
1933:15f). Västervik kom att spela en roll bl.a. som fiskleverantör till Stock-
holm. Men det finns även registerposter som visar det omvända, dvs. att 
”mäster Erik i Västervik” år 1531 erhållit fisk från kungen. 

Att denna längs ostkusten generella inmutning av skärgården (Cervin 
1984:32, Hedenstierna 1949:226, 237, Prawitz 1949:24f), driven av frälset 
och städerna, inte bara hörde medeltidens senare del till framgår av det 
faktum att det är Erengisle Nilsson d.y. [Hammerstaätten] som å kungens 
vägnar stadfäster fiskestadgan vid Huvudskär. Uppfattningen är vanligtvis 
att han agerade ”kungens sändebud” eller liknande. Verkligheten var dock 
mer komplicerad. Det är nämligen så att Erengisle Nilsson d.ä., den yngres 
farfar, ägde godset Tyresö och överlät det på riksdrotsen Nils Thuresson 
Bielke år 1364. Tyresö var ett av stockholmstraktens största gods och 
sträckte sig ända ut till Huvudskär, Dalarö, Sandemar, Farsta och ett stort 
antal öar i skärgården (Guthe 2010:3). Bratt och Källman menar att Huvud-
skär först vid 1500-talets mitt övergick i privat ägo under Gudmund 
Persson på Tyresö (Bratt & Källman 1983) men detta kan ifrågasättas. År 
1409 framgår nämligen att fru Katarina Erengisledotter bland annat i 
Tyresö äger ”… gotz oc jordher, thorp, øyia, skær, strøma, quærna oc quær-
na stadha meth allom therra tillaghom nær oc fiærran, i wato oc thørro…” 
(SDHK 17337, min kursivering). Erengisle Nilsson d.y. var lagman och 
fogde på Stegeborg i Östergötlands skärgård; hans far och farfar var lagmän 
över Sörmland och därmed över Huvudskär. Huvudskär var alltså troligtvis 
redan under 1300-talet i högfrälsets ägo och öar och skär gick i högfrälsets 
arv eller var dem förlänade. Slutligen finns i SBL en uppgift om att Huvud-
skär faktiskt låg under godset Hammersta år 1450 (Grill 1971:226), original-
källa dock okänd (ang. Tyresö fiske se även Hedenstierna 1950:143f). An-
ledningen till att det var just Erengisle Nilsson d.y. som utfärdade Huvud-
skärsstadgan verkar alltså vara att han antingen ägde arkipelagen eller hade 
den i förläning. Huvudskär var därmed inget fritt fiske eller ens ett kungligt 
fiskevatten. Det var ett annex i högfrälsets förläningsekonomi. Tvister och 
rättsligt rum, inklusive Huvudskärsstadgan, reglerades av lagmännen, bland 
vilka vi alltså kunde räkna Erengisle Nilsson d.y. Precis som för Tjust och 
trakterna runt Stegeborg dominerade högfrälset skärgården vid Södertörn 
både via ägor, förläningar och som lagmän. 
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I undersökningsområdet är denna högfrälsedominans total. DMS upptar 
för 1400-talet fem fisken i Södertörns skärgård; Huvudskär, Sadelöga, Tröja, 
Gunnarstenarna och Viksten. Huvudskär låg under Hammersta enligt ovan, 
lagmannen Erengisle Nilsson bytte till sig Sadelöga av riddaren Karl Karls-
son [Öra]. Tröja låg år 1495 under riddaren, riksföreståndaren och hövits-
mannen över Stockholm, Sten Sture d.ä. (Janzon & Rahmqvist 2002:305). 
Gunnarstenarna och Vikstens fisken drogs av Gustav Vasa år 1545 in till 
”arv och eget”, dvs. Gustav Vasas privata enheter, från Elin Nilsdotter 
[Sparre], bosatt på godset Nynäs i Ösmo där hon var änka efter riksrådet 
Gotskalk Arendsson [Ulv] (Janzon & Rahmqvist 2002:263f). Samtliga fiske-
skär disponerades alltså av högfrälset i en geografi där samtliga skärgårds-
bor var frälsebönder eller frälsetorpare. 

Frälsets anspråk slutar dock inte där. Övriga öar med hamnar, fiskelägen 
eller tomtningar hörde även de till högfrälset. Enskär–Ringsö låg under 
godset Nynäs i Bälinge, Hartsö ärvdes 1344 av Matts Hezdal [Hålbonäs-
ätten] och låg senare under godset Björksund, Lacka såldes 1376 av Magnus 
Tyrgilsson [Färla] till Bo Jonsson [Grip], Askö gick 1441 från Karl Gädda 
till bönder i Trosa socken, senare låg ön under godset Tullgarn. Muskö 
donerades av kung Magnus till biskopen i Strängnäs år 1278. På Landsort 
hade biskop Hans Brask ett fiske (Janzon & Rahmqvist 2002, Janzon 2006). 
Ön tillhörde under medeltiden Biskopen i Strängnäs och efter medeltiden 
bl.a. godset Fållnäs (Landin & Öberg 1998:80). Rimligtvis ingick Landsort i 
den donation av ön Torö som Erengisle Jonsson gjorde till Strängnäs år 
1335 (SDHK 4131). Högskär var den enda tomtningslokal som kan be-
traktas som ett kronofiske men ön förlänades under Gustav Vasa till frälse 
(Petterson 2004:75, Jensen 1986:150ff, Gustav I & Almquist 1875:3). Större 
öar även utan kända tomtningar och fiskelägen låg också de under frälset; 
Fifång räknades till Arv- och eget och lydde sedan under Hörningsholm och 
Tullgarn, Hartsö samt Långö disponerades av Gera, senare Oxenstierna 
(Almquist 1934:98, 115, noter, Landin & Öberg 2001:8). Om vi inte hittar 
några tecken på utskärsfiske innan 1300-talet hittar vi inte heller några fria 
bönder eller fria fisken i skärgårdarna alls under medeltiden. 

Anledningen varför högfrälset var intresserat av fisket i mellansvenska 
skärgårdar är inte förvånande. Det är nämligen så att precis samma perso-
ner som dyker upp i fiskerisammanhang är de som hade kusten som upp-
bördsområde; Erengisle Nilsson [Hammerstaätten] hade Sorunda socken 
sedan 1465. Ösmo förlänades på livstid till Arend Bengtsson [Ulv], herre till 
Nynäs i samma socken. Johan Gädda hade båda dessa socknar under sent 
1400-tal. Rent allmänt hade många av stenhusens frälsemän sin närliggande 
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socken eller socknar till förläningar (så låg t.ex. Mörkö socken under Sture 
som satt på Hörningsholm), men det var förstås inte regel (Retsö 2009:142ff). 
Om förläningen gällde stenhusets omedelbara omgivning kunde det kallas ett 
gårdsfögderi. Som sådana kunde räknas Sorunda under Fållnäs och Trosa 
under Gäddeholm (Westin 1951:177, not 2) samt Hannäs och Tryserums 
socknar under Fågelvik med sin inmutade kust med fiskelägen och tomt-
ningslokaler, omtalat på många ställen i detta arbete (ibid:214). Skärgården 
har inte bara erhållits som förläning eller i pant utan det finns även fog för 
att betrakta vissa av skärgårdens fiskerier som ”ockuperade” av frälset under 
senmedeltid och stormaktstid (Cervin 1984:18, 32, Hedenstierna 1949:226, 
237, Rinaldo 1974:124–134), exempelvis tomtningslokalen Gunnarstenarna. 
Ockupationen av utmarken var egentligen gängse metod för att expandera i 
utmarken, men detta skulle ske med kollektivets godkännande (Åström 
1897:16f). Godsägare och fastmer läntagare synes i termer av kungens ställ-
företrädare förbehålla sig rätten till grundregale och rätten att expropriera 
resurser godtyckligt. Proceduren verkar generell. När frälset lagt under sig 
vissa hemman i skärgården eller vid kusten, eller när de innehade skär-
gården i förläning, ansåg det sig ha rätt till även öarna i havet. Detta synes 
vara en gängse metod för hur frälset i norra Europa tillägnade sig allmän-
ningarna vid godsens framväxt under den feodala medeltiden (Vinogradoff 
1920:311f). Vid sidan av detta lade godsägarna olagligt beslag på kyrkojord i 
skärgårdarna efter reformationen. Herren till Fågelvik annekterade på detta 
sätt kyrkojord i Tjusts skärgård vilket gjorde kungen upprörd (Thyselius 
1844:80f). Ovan har vi berört Henrik Niclissons orättmätiga anspråk på hela 
kusten och öarna utanför Örboholm mellan Kråkholmen och Sävsundet i 
UO, en sträcka på över 15 kilometer. 

Förläningspolitiken och förstärkningen av frälsets makt över kusten, i 
många fall under tyska knektar, understöddes ibland direkt från ovan. Så 
låter det i Olai Petri Svenska krönika, att: 

Och ää hwarest han [Erik av Pommern] foor fram, widh siöö sidhona, så 
satte han jw nyia befalninges Män på all slott, Men the Swenske wordo til 
ingen slott betrodde, Skedde och böndrene stoor öffuerwold och orett, the 
ther bodde i skäria gårdena som konungen fram foor […] Men the bönder 
som i skäriagårdena skinnade och illa trachterade woro, kommo til Engel-
brect och beclagade thet stoora öffuerwold som them öffuergångit war, och 
rychtet begynte gåå öffuer heela rijket, at konungen icke wille bliffua widh 
thet han loffuat och sworit hade. (Petri 1860:163f) 

Någon gång gick kronan in mellan frälset och allmogen i tvister om 
näringar i kusten. I ett kungligt brev erhöll Klas Fleming under Johan III:s 
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tid en allvarlig tillsägelse att upphöra med olaga gästning och förhöjt skatte-
uttag som han utsatte allmogen för. Då bönderna färdades inåt landet för att 
hämta näver, tjära, bast och andra persedlar låg Klas Flemings tjänare 
dessutom i vägen för dem och berövade dem deras produkter och deras 
köpmansvaror. Fleming hade även förbjudit bönderna allt fiske i skär-
gården, trots att de enligt gammal hävd hade rätt därtill. Ertappades någon 
med fiske, tog man båten ifrån honom och misshandlade honom, varpå han 
lämnades på något öde skär (Qvist 1911:199). 

Skärgårdens fiskerier i UO är alltså att betrakta som av frälset (och i 
frånvaro av frälset kronan) hårt hållna kamerala enheter från 1400-talet och 
framåt, men där skatten inte baserades på mantal utan redskap och skatten 
uppbars direkt av hamnfogden, varför det nästan aldrig finns några räken-
skaper bevarade. Avgörande är exemplet ovan som visar att öar ”utom 
skeppsleden” tillhörde godset Fågelvik (Johannesson & Gezelius 2008:32). 
Skeppsleden som rumslig avdelare mellan skeppslagets allmänning och res 
nullius, utanför ”vård och vaka” (t.ex. Holmbäck & Wessén 1940b:178, 
Holmbäck & Wessén 1943b:98) var alltså en generell kameral gräns. Innan-
för leden satt inbyggare på mark under hävd och rätt (oftast under kustgods 
likt Fågelvik), utom skeppsleden gällde den generella förläningspolitikens 
beskattning och rättsskipning genom hamnstadgor vid fiskeskär eller 
fiskarkolonier. Här har både John Granlund (1955:82) och Tryggve Siltberg 
(2010) noterat överensstämmelsen mellan Huvudskärsstadgan och gårds-
rätterna; exempelvis återfinns paragraferna om dobbel i gårdsrätterna. 
Straffutmätningen i ämbar kallt vatten och stockstraff i Huvudskärsstadgan 
motsvarar också vad som förekom på den tidens storgårdar. Detta förhål-
lande understryker det senmedeltida fiskeskäret som ett annex till godset, 
inte agrarbygden. 

Där frälset inte skötte rättskipning och uppbar skatter, böter och avgifter 
låg istället området under kronans fogdar. Anledningen varför kusten norr 
om Kalmar är så framträdande som område för kronans fiskeri under 1500-
talet i DMS var just att detta område låg under kronans förvaltning (Retsö 
2009:182ff). Allmänna fiskevatten som låg under ett kungligt vattenregale 
var regel i norra Europa under senmedeltid. Samtidigt kunde bara hög-
frälset, med mandat från kungen, lägga beslag på eller förbjuda andra att 
fiska i dessa allmänningsvatten: 

… In parts of the seas nearest to the possessions of men having grant and 
investment from the King, may fishing be forbidden, but no private man, 
without the grant of the prince [här i betydelsen princeps; furste/her-
tig/”landshövding”], upon any pretence, or allegation of long consuetude 
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and prescription, may acquire the propriety of any such part of the sea, as to 
prohibit others to fish there also for such prescriptions only pertaine to 
Princes. (Welwood 1613:57f) 

Ferm har tidigare noterat att den högadliga godsdriften inkluderat om-
sättning av naturapersedlar främst från landbor i närheten av godsen (Ferm 
1990:224). De ovan beskriva förhållandena med en fiskeunderstödd gods-
ekonomi i skärgårdarna ska alltså kontrasteras mot godsen i inlandet. I 
överensstämmelse med detta visar Arvid Trolles jordebok från 1498 att även 
om denne godsherre ägde åtskilliga hemman i skärgårdssocknar, främst i 
Sorunda vid Södertörn, var det istället hans landbor i Kinnevalds och Konga 
härader, strax intill sätesgården Bergkvara, som bidrog med fisk och skatter 
från fiskelägen, och då i form av insjöfisken, i synnerhet åldammar (Alm-
quist & Trolle 1938:28f, 39ff). Berömda är även detta inlandsgods fisk-
dammar intill stenhuset (Hansson 2007, 2009, Menander et al. 2010). Där 
frälsets markinnehav utgjorde strögods var alltså fisket mindre intressant, 
till skillnad från gårdar, torp och öar i närheten av godsen. Detta stärker 
alltså ytterligare bilden av att fisket i UO låg direkt under godsen, eftersom 
godsen dominerar UO från i alla fall 1200-talet in i modern tid. 

Frälsets godsdrift med anställda fiskare under 1400-talet 
Under 1400-talets expansion kom frälsets nya intäkter främst från äkat 
nyttjande av utmarksresurser i tidigare allmänningar, exempelvis fiske, 
bergsbruk, vattenmöllor och skog. Inte sällan manipulerade herremän de 
lokala tingen för att driva igenom olika rättigheter till skog och liknande 
resurser. Bönderna bad vid behov kungen eller lagmannen om råd när deras 
sedvanerätt till ängar, skog och fiske hotades. Konflikter kunde uppstå både 
vid kolonisation och nybyggnation av torp och gårdar men även vid 
återupprättandet av ödetorp eller ödegårdar. Vid konflikt mellan byar eller 
bönder var det förstås de ansvariga markägarna, då oftast frälsemän, som 
stod i faktisk juridisk konflikt (Olsson et al. 2006:317, 328). Den högfrälse 
länsinnehavararen bevakade och upprätthöll jordägarens intressen vilka 
inkluderade hans landbors fiskerätt och deras värde (ibid:323). 

Fiske som binäring intog en betydande plats i gårdsdriften. Huvudparten 
av den fisk som konsumerades på sätesgården utgjordes sannolikt av gårds-
fiskets egna produkter. Precis som vid klostren enligt diskussionen ovan var 
det gårdsfogden som skulle se till godsets fiske och detta vid behov. I 
källaren på Tyresö fanns på Sanka Birgittadagen (7 okt.) år 1471 av gårdens 
eget fiskeri en läst strömming, därtill två tunnor fisk som inköpts från eller 
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uppburits i avrad från landbor i trakten. Från 1494 vet vi att Rönö fögderi 
inbringade mindre kvantiteter lax, gäddor, långa och torsk och, kanske för-
vånande, skånesill. Samma år skickade Mickel fiskare hem till Åkerö en 
tunna strömming och en halv tunna torsk. Godset Åkerö verkar ha köpt in 
strömming från Stockholm och Nyköping i ungefär samma omfattning som 
deras egen fiskare inbringat. Utgiftsanteckningarna från slutet av medel-
tiden visar att en hel del fisk gick åt till att avlöna arbetskraft (Munktell 
1982:124). Att frälsets fiske var viktigt vid utskären vid denna tid framgår 
även direkt i Huvudskärsstadgan, vars paragraf 17 (i redaktion B) stadgar 
att vid fiskelägren ”Frijborne Frälsismän och Präster, måge liggia fritt till 
fiskes och icke till mångels…” (Klemming 1856:301). 

Det andliga frälset 

Biskoparna hade precis som det världsliga frälset egna köpmän och skepps-
folk. Fiske och handel ingick i deras godsdrift som kunde omfatta upp emot 
100 hemman eller gårdar samt kvarnar, ”torp, holmar, fiskerier m.m.” 
(Strinnholm 1860:104f). För biskopen i Linköping anges specifikt Rönö 
”med en väldig mängd lägenheter, holmar, torp och fiskerier uti skärgår-
den” (Thomæus 1835:438). Förutom landbor i beroendeställning kunde 
biskoparna anställa fiskare. Biskop Hemming hade år 1364 sålunda fyra 
stycken fiskare anställda för sitt behov (Granlund 1955:77). 

Ibland drev det andliga frälset handel i egen person och hade liksom 
klostren handelsbodar i städerna, medan minuthandeln ofta uthyrdes till 
någon annan. Ärkebiskopen och domkapitlet hade fyra handelsbodar vid 
Dombron i Uppsala. I Stockholm hade franciskanbröderna i Sigtuna de s.k. 
själabodarna, där sälspäck avyttrades. Sigtunas franciskaner kom i process 
med Skenninge munkar om dessa bodar år 1304. Men även det lägre präs-
terskapet idkade handel. Då Karl Knutsson år 1440 beviljade Norrköping att 
ha torgdag varje onsdag, tillade han att kyrkornas rätt till handel inte fick 
försämras. Knut Porse kom i ovänskap med Norrmännen år 1323 därför att 
han i Marstrand borttagit ett fartyg som var lastat för de andligas räkning. 
Försök gjordes att inskränka prästernas handel och Kristian I av Danmark 
tillät år 1458 prästerskapet att köpa och sälja vad som hörde till deras 
hushåll men inte mer. I Halmstads privilegier av år 1489 förbjöds dem allt 
köpslående i staden och trakten däromkring. 

Under 1500-talet kan vi räkna med att handeln i stort sett upphörde från 
de andligas sida med undantag från stora godsägare likt Hans Brask (Sillén 
1859:219ff). Från slutet av 1400-talet och tidigt 1500-tal finns det i biskop 
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Hans Brasks kvarlåtenskap en mängd dokument, bl.a. ett kalendarium, i vil-
ka han reglerar verksamheten vid sitt stora godskomplex i Östergötland. Till 
skillnad från den senare volymen av Per Brahe, Oeconomia, har Hans Brasks 
kalendarium ett detaljerat porträttgalleri med olika yrkesroller, ansvarsom-
råden och detaljer kring verksamheter och deras geografi. Inom det stora 
godskomplexet märks gården Rönö i S:t Anna skärgård, med tillhörande 
holmar och fiskelägen. Följande sammanställning bygger på Erik Arnells 
avhandling Bidrag till Biskop Hans Brasks Lefnadsteckning (Arnell 1904). 

En stor mängd officialer eller tjänare fanns anställda vid Linköpings 
gård; cancellarius (notarie), capallanus (präst), scolaris capellæ (lärare?), 
köksmästare, landsfogde, gårdsfogde, ridfogde (sex sådana anges för Öster-
götland och Småland), fodermarsk, kock, spelman, stallsven, småsvenner, 
mästersmåsven, munskänk, förskärare, camerarius, dörrsven, portanär, pul-
vermakare, redesven, källarsven, bryggare, mjölkare, bagare, svingårdskarl, 
dukasven, trädgårdsmästare, humleman, mjölnare, sågmästare, tegelslagare, 
fiskare, fataburskvinna, bösseskytt, oxkarl, slädesven (en av småsvennerna), 
båtsmän och styrman, bergsfogde, gårdsskrivare, mjölkdeja, skälsman, små-
drängar, hövitsman, väpnare, bågskyttar, sventjänare, barberare, smed, jä-
gare, murmästare och legodrängar (ibid:79). Gårdsfogden ägde ett eget vist-
hus och fiskhus, från vilka vid behov varor överfördes till redesvennens 
förrådshus (ibid:108). 

Vid början av januari uppmanas i kalendariet gårdsfogden att låta forsla 
fisk, salt m.m. från Söderköping, medan det är före (ibid:111). I slutet av 
januari erinras han om att köpa kläde, när sådant står att få, att anskaffa 
näver, båtspik och saltad fisk samt att föra bast till Rönö. Då fick han ännu 
en påminnelse om hovslagning och uppmaning att tänka på iordning-
ställande av skovlar och spadar samt att anskaffa sälspäck. Vid början av 
februari menas att han i Vadstena borde köpa havregryn och ärter i så stora 
kvantiteter att det räckte för ett halvt år, samt olja och saltfisk för som-
marbehovet och därtill skånsk sill. Mot mitten av månaden påminns han 
om att ta tillvara på sina fiskedon medan isen ännu bar och att, om så be-
hövdes, ytterligare fullständiga förrådet av skånsk sill samt hemforsla mate-
rial för anordning av s.k. katsor, spjälgårdar som utsattes i vattendrag för 
fiskfångst, binda sommarnot samt förfärdiga mjärdar och andra fiskered-
skap. Vid slutet av juli påminns han att i Skänninge göra uppköp av värm-
ländsk spiklax och torkad gös samt salt, då förhållandena inbjöd därtill, och 
förse godsets fiskekoloni vid Häradsskär med tunnor, penningar, öl och 
bröd. Vid tiden närmast Laurentiidagen, den 10 augusti, avsåg man i 
Lödöse göra inköp av fisk från Bergen. (Ibid:113) 
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De fiskare, som för biskopsgårdens räkning skötte arbetet i Roxen, hade 
att ansvara för de redskap de fått av fogden, omsorgsfullt förvara sin båt och 
eka under vintern, likaså att under vintern medan isen bar se till fiskever-
ken. Då större brister i dessa visade sig, skulle de underrätta fogden. Dess-
utom skulle de i god tid ställa i ordning alla redskap som behövdes för vår-
fisket samt skaffa material för tillverkning av fisktunnor. Av fogden fick de 
sängkläder och fiskkorgar, om vintern häst och släde samt tjära till sina 
båtar. (Ibid:116f) 

Fisket i Norrköping skulle fogden vårda sig om och skaffa dit tunnor och 
salt. Även fiskarna i Östersjön måste förses med nödvändiga redskap och 
tillräcklig kost. På våren började fisket inne i Bråviken och under sommaren 
brukade man vistas ute vid Arkön ända till Olofsmässan, den 29 juli. Två 
båtar skulle under den lägliga fisketiden ständigt här vara i användning, där 
de under hösten borde fortsätta sitt arbete och på fiskläget Björkskär eller 
Häradskär i särskild bod förvara och tillhandahålla fisk. Fogden skulle 
anställa fiskarna för bestämd årslön, uppgående till sex mark, för att de 
skulle veta vad de hade att kräva. (ibid:123) 

Fisk, båtspik, sälspäck m.m. anskaffades i städerna och fördes till gårdar-
na i skärgården. Fogden såg till att redskap, katsor, bågar osv. underhölls. 
Fiskeskären fick tunnor, penningar, öl och bröd utskickade till sig. Insjö-
fiskarna fick sängkläder och fiskekorgar, häst och släde samt tjära till sina 
båtar av fogden. Godsets fiskare låg säsongsvis ute vid fiskeskären och sköt-
tes helt av fogden. Om fisken flyttade på sig omlokaliserades ”fiskekolonin”; 

Ffiscarana i Saltesiøn skulu wara ij vm sommeren i hwar baat; anner baten i 
Brauikenne oc vm warena vid Aalrekkiana paa varfisket, oc them skal fogten 
mellan vika besöria mz baata, skøta, liustra, alger, torskasnøre, kætlagrytor, 
fiscatrææ, salt oc kosth oc ther oppa haffua sin synnerliga rekenskap. Oc tha 
fiscara göra herranom rekenskap, skal landzfogten ther ower wara. Jtem the 
skola haffua j sinne kista yxe, bandakniff, bandahaca, arkil, bleca, døf-
fuicanaffuer, spiikbor, elføre, tunder, swawel, dwk, faat, tallerca och lacatratt. 
Æn om høsten fraan Olavj skulu wara paa høstfisket vid Hærskær, Birke-
skær eller annorstadss, fisken faller. (Ibid., bilaga I:29) 

Här ser vi alltså att en biskop inte bara bedrev fiske i skärgården i fiskar-
kolonier utan att hans fogde fullständigt skötte logistiken kring dessa 
kolonier samt att det även förekom handel vid dessa skärgårdsöar. 



STRANDHUGG 
 

158 

Det världsliga frälsets fiskeindustri och fiskhandel  

Likt Hans Brasks fogdar skötte gårdsfogden på Ulvåsa sina primära inköp 
av fisk, salt och humle i städerna. Och precis som Brask tillämpade herren 
av Ulvåsa en mångfacetterad handel där det ingick att köpa fisk ”ute i skä-
ren” och på Hjälmaren. Av landborna i trakten köpte han in förnödenheter 
och byggnadsmaterial. I kusttrakterna skötte frälset sin handel och sina 
transporter med egna skutor och skepp, ”holkar” (Munktell 1982:168ff, 
Hammarström 1956:160). Ungefär samtidig med Hans Brask författar bis-
kop Peder Månsson sin Bondakonst, om hur en gård (egentligen ett adligt 
gods) bör skötas, och ekar där uppgifterna om gårdsmästaren. Där menar 
han att denna ska sköta ”fiskrj oc fiskedammom mädh noth näth snaror oc 
gilre …” (Granlund 1983:43). Fisket krävde många tekniker, för många för 
att 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. 
katizor. haamor ströö etc och hwarth landh haffwer jw nokra enkannelika 
konsth til ath taka fiska hwilkith langth ware aff scriffwa. (ibid:275) 

Ett normalgods hade under senmedeltiden ofta mellan 20 och 60 arbetare 
och svenner på plats. Bland svennerna, som kan betraktas som delvis beväp-
nade, betrodda hantlangare, kunde även fiskare ingå. Till godset ska sedan 
räknas ett antal legohjon, tillfälliga arbetare, som åtminstone kunde uppgå 
till 25 personer (Munktell 1982:126, 139). Som jämförelse kan nämnas att 
städerna under 1500-talet var tämligen små. Nyköping hade år 1566 inte 
fler än 44 borgare och 69 ”herretjänare” (de adligas handelsmän och funk-
tionärer); Torshälla stad hade 12 borgare och Trosa var åtminstone av 
samma storlek. År 1583 hade Tälje 42 borgare, 10 herretjänare och 6 fattiga. 
Östhammar hade ett 20- eller 30-tal skeppsfartsidkande fiskare. För Sörm-
lands del uppgick befolkningen i Strängnäs, Nyköping, Torshälla och Trosa 
år 1571 totalt till åtminstone 300 hushåll (Forssell 1883:308f), vilket mycket 
grovt räknat skulle kunna motsvara befolkningen på och kring kanske tio 
sätesgårdar. Det verkar rimligt att förmoda att den fasta personalen på och 
runt Nyköpingshus borde ha uppgått till närmare 300 personer redan under 
1300-talet (Karlén 1973:31). Räknar man samman alla frälsegods överstiger 
deras fiskbehov alltså vida vad de urbana miljöerna kunde konsumera 
under medeltiden, Stockholm och Uppsala undantagna. Dessa städer hade 
dessutom en egen fiskimport från bl.a. Finland. Hur de urbana miljöerna 
såg ut tidigare under medeltiden måste tills vidare få bli mycket av en spe-
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kulation men Sidén har försökt uppskatta den urbana befolkningen i 
Mälarstäderna och räknar med en kraftig uppgång under 1400- och 1500-
talen. Den urbana befolkningen antas av honom vara sjufaldigt större under 
mellersta 1500-talet jämfört med slutet av 1200-talet, något som även ligger 
i paritet med Sven Liljas beräkningar (Sidén 2002:80, tabell 4.14). Här ser vi 
att ekonomin runt högmedeltidens stenhus måste ha dominerat fiske-
logistiken i alla fall konsumtionsmässigt. Lägger man till kungen och hans 
följe samt konsumtionen vid kronans anläggningar som exempelvis skepps-
gårdar är det inte konstigt att Ferm har kommit fram till att godsekono-
mierna, inkluderande storgårdsdrift och insamling av stora mängder natu-
raprodukter från landbor och länsbefolkning genom olika skatter och på-
lagor, till största delen gick ut på att driva runt själva godsen (Ferm 1990, 
även Hammarström 1956:145–148 och passim). Vi ska inte heller glömma 
att en stor, ibland övervägande, del av städernas medeltida borgare utgjor-
des av frälset med sina tjänare (se t.ex. Janzon 2013:230–237, Forssell 
1883:308f). Det är även känt att skeppsgårdarna hade anställda fiskare vid 
denna tid som framförallt ägnade sig åt strömmingsfiske (Zettersten 
1890:211). 

Som exempel på konsumtion vid ett slott kan nämnas att vid Stäkeborg 
konsumerades bara under en septembervecka år 1487 ½ tunna strömming 
och 1 tunna ”spetafisk”, förutom en stor mängd kött, bröd, öl osv. (Munk-
tell 1982:142). Men fisket skulle inte bara hjälpa till att föda godset med ett 
under senmedeltiden ökat antal arbetare. Fisk ingick i den mängden per-
sedlar som skickades till godsägarnas tomter i städerna för att underhålla 
personalen där och även godsägaren med följe och gäster när stadstomten 
användes för olika sammankomster (ibid:168). 

En alldeles unik insyn i 1400-talets godsdrift får vi genom Gregers 
Mattsons räkenskaper för Stegeborg, för åren 1487–1492 (Alvered 1999). I 
denna omfångsrika volym som innehåller flera tusen transaktioner främst 
av utgiftskaraktär går det att mellan raderna och mer sällan mer uttryckligt 
läsa hur maritima resurser slussades runt mellan landborna, slottets enheter 
och städerna. Vad som tydligt visas i dessa räkenskaper är en oerhört 
komplicerad logistikapparat där spannmål, kött, fisk och andra produkter 
och persedlar via slottets källare och visthusbodar fördelas till personal och 
besökare. I stort sett undantagslöst sker all handel och all löneutbetalning i 
natura, däribland inbegripet fisk, även till landbor städslade i olika sysslor.  
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Figur 14. Antal omnämnanden av fisk och säl i Stegeborgs räkenskaper 1487–1492. 
Strömming exkluderas då denna fiskart är för talrik för att kunna sammanställas men vi 
vet exempelvis att 21 tunnor strömming fångades under en sommar av godsets egna 
fiskare vid Häradsskär (data från Alvered 1999). 

Handeln i städerna skedde också oftast inom en byteshandel utan pengar. 
Bland fiskprodukterna dominerade strömming, men även gädda, torsk, ål 
och säl utgjorde stora poster (se figur 14). Det finns även en viss systematik 
i insamlandet av fisk. Gäddor benämndes skattefisk, skärgårdsgäddor eller 
finska gäddor. Torsk bytte man till sig, oftast mot spannmål, bland annat 
från skärgårdsborna där fiskarna på Eknö märks, samt i städerna men täm-
ligen ofta från skärgården i Tjust. Ål kom i märkbar grad från skärgården 
och från Norrköping, liksom laxen. För märks även Norrlandslaxen. Sill 
införskaffades från södra Östersjön, inklusive Gotland. Det talande här är 
att bland alla otaliga uppgifter om strömning finns bara enstaka uppgifter 
om att denna fisk köps in. Fogden på Stegeborg distribuerade samtidigt 
omfattande volymer strömning åt personal, landbor städslade i olika sysslor 
men även som allmosor. Trots detta förelåg ingen handel med denna fisk. 
Den bör istället antingen ha inkommit som skatt eller från eget fiskeri. 
Det visar sig av räkenskaperna att Stegeborg hade ett omfattande frälsefiske 
vid Häradsskär. I de ganska detaljerade uppgifterna läser vi bland annat att 
man mellan första veckan i juni och sista veckan i september varje år ägnade 
sig åt sillfiske (dvs. strömming) vid detta skär. Ungefär med en månads 
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mellanrum skickade fogden ut förnödenheter till skäret; öl, fläsk, kött, smör, 
bröd, mjöl och gryn. Uppenbarligen levde Anders fiskare på Häradsskär 
under helt andra omständigheter än betydligt fattigare eftermedeltida 
fiskarbönder. Upprepade gånger sände fogden under sommarmånaderna 
dessutom ut tomma tunnor och tunnor med ”baiesalt” (atlantsalt från Bis-
caya) till Häradsskär. Fisket måste ha varit mycket lönande. Volymen för-
nödenheter, exempelvis flera tunnor bröd varje sommar, föreslår att Gre-
gers Mattson hade en liten koloni på skäret, verksam under Anders fiskare, 
där drängen/-arna fick gå till historien underförstådda och utan namn 
(kanske med undantag av ”Per Lund” enligt nedan). För sommaren år 1491 
lyder det i handlingarna exempelvis: 

 
Jtem Anders fiskere till her[-] 
sker ij tunne øøl i tunne 
brødh i tunne salth baie 
i pwnd smør aff tunne iiij tunne 
thomme jtem per lwndh thill 
hersker i tunne øøl i pwnd køt i pwnd 
flesk i pwnd smør i tunne brødh ij 
tømme tunne torsdagen [14 juli] nesth 
for sancta margreta j røgit far 
Jtem i tunne baie salth Jtem 
epther assumcionis marie [15 aug] 
i tunne øøl i tunne brødh 
ij pwd køt och flesk i pwnd smør 
 

ij tunne tomp tunne virgilia 
mattei apostoli et ewangelista [20 sept] 
i tunne øøl i tunne brød ij pwnd 
køt och flesk i pwnd smør ii tømme 
tunne oc iij ny skøde lasse pe[-] 
dersson ij tunne øøl ij tunne baie 
salt j tunne brød iiij pwnd køt 
oc v mark køt 
och flesk j pwnd smør iiij thomme 
tunne ij tunne baie salt i pwnd smør 
ij pwnd køth ok flesk i tunne øøl 
i tunne brødh vij tomme tunne” 
(Alvered 1999:200) 
 

Mannen benämnd ”Lasse Pedersson” ovan är tydligen en fogde då han i 
annat sammanhang erhållit nycklarna till Stegeborg (ibid:192). Då en tunna 
omfattade 120 liter och ett pund (lispund) uppgick till 6,8 kg (ibid:297f) 
inses lätt omfattningen av förbrukningen på skäret under sommarperioden, 
då bland annat 960 liter öl, 6 tunnor bröd och över 70 kg kött gick åt. Denna 
sommar fraktades 21 tomma tunnor och 6 tunnor salt till skäret och vid 
slutet av september skickades tre nya strömmingsskötar ut. 

Högfrälset bedrev alltså fiske i skärgården och handlade med fisk i sam-
ma landskapsrum. När det var oroliga tider gick det illa även för högfrälsets 
landbor i detta fysiska mellanrum. Hans Brask meddelar i ett brev till 
Gustav Vasa år 1524 att hans fiskare på fiskeskäret hade plundrats av ingen 
mindre än Sören Norby och att stridigheter uppstod: 
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Min swen iak hafver haft på norre brekeskär till fisket oc låt mik förstå at nu 
i tisdags nest förliden kommo iii (3) Severin norbys iakther til samme skäret 
oc togo ther mest all then fisk i thenne sommer för thet skäret war tagin 
Skuten och båtar theres salt och fetalie och gjorde them dråpelig skade pa 
theres garn och sköter, hvad the hörde Norby til eller ej doch skote the på 
ham och hade mycket obeqvemt tal … (HRSH 1828a:81f). 

Frasen ”hvad the hörde Norby til eller ej” låter dessutom föreslå att Norbys 
knektar själva låg och fiskade vid samma skär. Det var inte bara vid sätesgår-
darna som frälset hade fiskare anställda utan de synes vara representerade vid 
alla ”hovhåll”, eller huvudgårdar, i godskomplexen. Hans Brask hade exem-
pelvis tolv sådana hovhåll (Strinnholm 1820:361f). Här ska vi förstås se huvud-
gården, ”Hofgardhen” Troghwo/Trubbo i Bälinge socken, omnämnd enligt 
ovan i ett diplom från 1376, med sina fiskeskär och tomtningsön Lacka, inte 
som en sätesgård, vilket föreslås av SDHK och Lundberg (1976:21), utan just 
som ett sådant hovhåll, en huvudgård i ett godskomplex som bland sina 
anställda alltså kunde räkna fiskare (se figur 15). 

Under 1400-talet, egentligen redan i och med Bo Jonsson [Grip] under 
sent 1300-tal, kan man se tillväxten av olika nätverksekonomier under 
gigantiska jordägare med hundratals eller t.o.m. över tusen gårdar, där 
fisket ingick som en komponent i försörjningen. Här var kronans försörj-
ningsapparat en slags omskrivning av godsägarens ekonomi, där kungen 
som en primus inter pares uppbar skatter på liknande sätt som godsägarna 
uppbar avrad, ofta i naturaprodukter och för att försörja olika godssystem. 
Ett exempel är Axelssönerna Tott, vars imperium inte hade några nationella 
geografiska gränser (Wallace Nilsson 2010). 

Olle Ferm (1990) har visat hur de senmedeltida godsens ekonomi främst 
kretsade kring sin egen försörjning. Godsen var storjordbruk för självhus-
hållning som i sin stora kader arbetare anställde fiskare och fiskaredrängar 
(ibid:296). Det köptes även in fisk till godsen; tillsammans med textilier och 
järn utgjorde fisk en stor post i räkenskaperna inom Birger Nilssons [Grip] 
och hans hustrus gods (ibid:352ff). Fisk samlades dessutom in som ränta 
främst i de regioner där man hade en sätesgård. Uppenbarligen nyttjades 
fisken som underhållsränta, dvs. som förnödenhet åt sätesgårdens drift. 
Som exempel tog Vinäs gård i Tjust in fiskprodukter från 32 landbor i om-
rådet (ibid:134f). 
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Figur 15. Godskomplexet kring Troghwo (Trubbo) i Bälinge socken som med ön Lacka, 
holmar, skär och fiskevatten övergick från Magnus Tyrgilsson, kanik i Uppsala, till 
drotsen Bo Jonsson Grip år 1376 (SDHK 10909). På Lacka har påträffats två tomtningar. 

Att landbor fiskade åt godsen framgår direkt av Barnekows räkenskaper. 
Ersättning utgick under 1300-talet från Nyköpingshus till några landbor 
som uppenbarligen har fiskat på beställning (t ex ”Till landbon Snygge fiske 
för 1 öre. För sill 3 ½ örtug. Lördagen efter Martins dag till Erik skaffare fisk 
för 5 öre, för 1 val sill 7 örtugar”, Fritz & Odelman 1994:229). Fisken (sill 
och torsk) gick ibland till kungsgården i Barkarö, till vilken ofta gick olika 
typer av resurser för bland annat gillen och gästningar, uppenbarligen som 
transferering mellan Albert av Mecklenburgs olika gods. Slottet hade även 
anställda fiskare. Så står t.ex. ersättning ”till fiskare 20 mark, för nät 20 
mark” (Fritz & Odelman 1994:175). Slottet höll alltså med näten åt den 
arbetskraft som lejdes för fiskeriet, precis som både hans Brask och Per 
Brahe gjorde via sina respektive gods och fogdar. 

Med den nya tidens ingång porträtterar Per Brahes Oeconomia godsdrift 
som ett världsligt ideal för en herreman; ett ideal byggt på andlig skolning, 
där herren innehade rollen som en sträng men rättvis husfader. Inom denna 
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roll bedrev frälset handel och export på egna villkor, skattebefriat och utan-
för den kontroll som skedde inom tullarna och stapelstäderna (Rosén 
1977:203ff). Vi vet alltså mycket lite om dess omfattning och organisation. 
En god adelsman skulle dock, enligt Per Brahe  

… bruke handell och Wandell efter gode och förståndige Köpmäns Sätt, 
Doch så måste thet medh Kiöpenschapen mest skee vtanrijkis, Och så 
oförmerckelige som man thet best göre kan för roop och rychte skull, Förty 
att såden Näring hafuer månge Afuundzmän, hathere och förhindringer 
besynnerligen här vti Rijket. (Brahe 1677:65) 

Vi vet vidare att frälset mest handlade med egenproducerade varor samt 
ibland sina landbors överproduktion och skattepersedlar. Vid sätesgårdar i 
kustkontext skedde det ofta vid den egna utskeppningshamnen vid godset 
(Ferm 1990:96ff). Till godset hörde fiskarbåtar enligt Hans Brask och Per 
Brahe, något som även konstaterades för Vadstena kloster ovan. 

Per Brahe beskriver tydligt hur storgodsens egna fiskare fiskade och 
handlade med lokala fiskare för att fylla förråden av proviant, av ”Torfisk 
och Saltfisk”. Han anger vidare hur viktigt det är att sysselsätta alla på 
gården och ägna sig åt ett mångsyssleri som inbegriper i stort sett alla 
näringar i landskapsrummet. Godsets fiskare idkar fiske vid fiskeskären och 
godsägaren ska ”hafue någre vthe til Haffisket om åhred ther then Lägen-
heett kan gifues wedh Östersiöön, Efter Ströming, Torsk och åål, och lathe 
achte ther Båth och Redskap til, Hommer, Krocker och Skiöther, Heller 
efter Torsk, Flundror, Råckor, Långor, Silldh …” (ibid:100). Godsägaren 
skulle se till att hans fiskare sköter hans fiskeredskap (ibid:109). Han menar 
att där man kan fånga färsk fisk kan man dryga ut kosten av bland annat 
rovor och kål och dessutom spara plats i visthusboden för hållbara torrvaror 
(ibid:192). Han säger vidare att om man har möjlighet ska man sända ut 
fiskare med en väl utrustad båt antingen för att själv fiska när fisken leker 
eller byta till sig fisk med de medhavda persedlarna (öl, bröd, mjöl och salt) 
och förhandla noggrant om bästa pris. Behövs det kan man ta enklare 
produkter från kreatursaveln, såsom surmjölk, vassla och halm, som bytes-
varor (ibid:210f). Att skutor med fisk ingick i den normala transporten till 
godset framgår av Gustav Vasa, som under Dackefejden varnar för att 
Dackes folk i Tjust kunde kapa båtar och sillskutor ”som Adelenn tillkom-
me” (Gustav I & Almquist 1893:313f). 

De olika hushållsböckerna bygger på en gemensam tradition med rötter i 
antiken. Det kanske då inte är förvånande att de visar upp en ganska statisk 
bild av hur godsen drevs. Ännu under stormaktstid ekar medeltidens herre-
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ideal och sociala relationer i den i Sörmland verksamme Schering Rosen-
hanes Oeconomia, som ursprungligen utkom på 1660-talet (Rosenhane 
1944). Här återkommer inte bara medeltidens husherre och matmor som 
godsets härskare samt fogden och dejan som deras ställföreträdare och 
närmaste medarbetare utan även den stora kader arbetare som vi ser under 
framförallt senmedeltid. Fiskets roll synes dock ha tonats ned, uppenbar-
ligen på grund av en marknadsorientering kring andra näringar i gods-
driften och en minskad tillgång på fisk eftersom allt mindre skatter togs in i 
natura och mängden fiskande skärbönder hade ökat. Det framgår dock att 
godset precis som under medeltiden drev eget fiske både vid fasta lokaler 
och till havs. Som dagsverken ingick att bönderna skulle köra ”katzewed”. 
Fogden hade att se till att ”båtar, pråmar och ökeståckar mäd segel, tyg och 
redskap bliffwa wäl skötte och förwarade, item fiskeredskap, nät och not 
haregarn och foglenät, och mera sådant som till gården och sin härres tiänst 
länder” (ibid:26f). 

Sätesgården vid vattnet agerade ofta skeppsgård för högfrälset från åt-
minstone 1400–talet och framåt. Bygdens lokala utskeppningshamn var 
även plats för båtbyggeri. Man kan exemplifiera med Hörningsholm och 
Häringe i Sörmland (Rosell 1993, Åhlund 1993:166f), men förstås många 
andra kustanknutna sätesgårdar, exempelvis Läckö, Kägelholm och 
Mariedal (Rosell 1994), Värnanäs (Gidstam 1983:257, Malmberg 1968:220) 
samt Stegeborg (Helmfrid 1954) och Fågelvik med sin rederirörelse och 
utskeppningshamn (Lindberg 1933:164, Ferm 1990:96ff). 

Godsen låg alltså strategiskt i skärningspunkten mellan agrarbygden, 
kvarnströmmar, utskeppningshamn och fiskelägen, vilket innebar att de 
ofta även blev centrum för kustsjöfart, fiske och bondehandel (t.ex. Malm-
berg 1968:220). Men godsets egen verksamhet präglade tydligt ekonomin i 
närområdet. Under 1600-talet 

ähre fiskesiöar och strömar nödige och nyttige wid en Sätesgård, förnämb-
ligen för dagligit fiskie som en hushållare intet wäl kan umbära, Såsom och 
för miölquarnar, sågequarnar och andra nyttige bruk som äffter lägenheten 
kunde wara till adt upprätta. Iämwäll och för dän beqwämlighet man kan 
haffwa att bruka Seglation och till siös föra sine saker an och aff. (Rosenhane 
1944:38) 

Att skärkarlarna förde sin fisk till gårdar och slott syns t.ex. för Stegeborg år 
1409 då slottet köpte fisk av allmogen (Hammarström 1956:118). Då har 
även frälsets gårdar varit beroende av om och hur mycket fisk som land-
bönderna fiskade i närområdet. Skärgårdsfisket som allmogesyssla var dock 
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tydligen outvecklat ända in i 1500-talet. År 1502 skriver nämligen Arvid 
Siggesson, kyrkoherde i Fellingsbro, att det fiskas för lite runt Örebro slott 
varför fogden måste lägga sig vinn om att låta till slottet föra in ”then meste 
fisk i kwnne bestelle, bade salt och osalt, legger ider win om, thy her wil icke 
myket fiskes i skæriegorden, thy brwker Jælmaren, besteller och om salt…” 
(Styffe 1875:318). 

Som antytts ovan utgjorde adelns godsdrift, där naturahushållning do-
minerade, en mycket stor del av den medeltida och tidigmedeltida ekono-
min. Jämfört med de små urbana etableringarna (se nedan i avsnittet 
”Skärbönderna och marknaden. Monopoliver och konflikter 1400–1550”) var 
godsekonomierna ofta enorma. Vid mitten av 1500-talet fanns bara 432 
adelsgods men dessa omfattade 11 538 jordeboksenheter, underlydande torp 
oräknade. De 23 största godsen omfattade inte mindre än 6 938 enheter. 
Förläningspolitiken underblåste förstås detta; bara år 1562 förlänades exem-
pelvis 302 socknar till de 12 största markägarna (Ferm 1987). 

Skattefisk och skattande skärgårdsbor 
Ovan har vi sett att frälset agerade aktivt inom fisket. Det har tidigare fun-
nits uppfattningar om att kungen antingen under 1200- eller 1400-talet 
gjorde fiskelägen till kronohamnsfisken och att de först under främst 1600-
talet hamnade i privata händer (Källman 1991). Rättare kanske vore att 
påstå att både frälset och kungen gjorde anspråk på skärgården under i alla 
fall sent 1100-tal och framåt, vilket bl.a. framgår av flera diplom och mark-
donationer till kyrkan och klostren. Främst under 1400-talet, när kungen 
hade nått en säkrare position och kunde hävda ett allmänt vattenregale, 
dock endast i vissa områden, började han dels anlägga kronohamnsfisken, 
dels systematiskt beskatta skärgårdarna och förläna kungstreding av all-
männingarna eller tidigare utmarker till högfrälset. Det var även då, synligt i 
och med Huvudskärsstadgan, som de tidigare landborna under slotten, 
godsen och klostren kompletterades med skärkarlar som mer fritt kunde 
bruka skärgårdarna, dvs. mot avgift till kronan vid kronohamnar eller mer 
frekvent till frälsemannen. Man skulle då kunna förmoda att fisk började tas 
in i skatt från allmogen i större mängd. 

Det har rent allmänt ansetts att fisk inte togs in i skatt (t.ex Fritz & Odel-
man 1994:55). Så listar inte DMS någon skattefisk förrän under 1500-talet, 
och då var det endast skärkarlar (skärtorpare) som erlade avgiften i marin 
natura. Detta tecknar troligtvis inte en komplett bild. Enligt alla tillgängliga 
rön borde ju fögderiet uppbära skatten från de ”medeltida utskärsfiskarna” 
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vid fiskelägren bland annat i Rönö och Jönåker härader under Nyköpings-
hus. I Barnekows räkenskaper angående Nyköpingshus förekommer på 
flera ställen i originaltexten korrektur där skatteintäkter i och förbrukning 
av sill genom överstrykningar i texten ändrats till intäkter eller förbrukning 
i penningar. På ett ställe skrivs det även uttryckligt att så har skett (ibid:133 
not 95, s. 197 not 10, s. 199 not 11 samt s. 211 not 23–27). 

Det förefaller alltså som fisk faktiskt har erlagts av landborna och skatte-
bönderna men att denna naturaprodukt omvandlats till penningar i den 
korrigerade bokföringen. Detta är egentligen inte konstigt då fisk inte all-
mänt var en godkänd skattepersedel förrän under sent 1500-tal. Jordeboks-
enheterna värderades och skattlades efter deras avkastning i agrara produkter. 
Fisket skattades vid fiskelägren och de fasta fiskena (Hildebrand 1983[1879]-
a:216). Det ”fria” fisket gick inte att kontrollera och därmed inte heller att 
skattlägga. Produkten kunde dock värderas och ingå som del i en penning-
skatt via s.k. förbytning. Först vid inrättande av ”skärtorp” och ”skärkarlar” på 
framförallt kronomark med början under Gustav Vasa kunde dessa enheter 
skattläggas i fisk (se DMS, passim, samt nedan och figur 16 och 19). Detta är 
ett indicium för att dessa jordeboksenheter faktiskt etablerades under 1500-
talets ekonomiska expansion, inte tidigare. En möjlighet är förstås att skär-
torparna och skärbönderna fick omförhandlade skattesatser under Gustav 
Vasa då de bodde på indragen kyrko- eller frälsejord, och fisk infördes som 
skatt på dessa enheter då. Men det är endast dessa enheter som uttryckligen 
räntar fisk, inte några andra och enligt källorna inte innan denna tid. 
Möjligtvis skulle 1500-talets skärkarlar till någon del ha kunnat vara obe-
suttna ”strandsittare” under det högmedeltida kustfrälset. Om detta vet vi 
dock ännu inget. 

Så frågan om varför Barnekow inte uppbar någon synlig skatt från fiske-
rierna i sitt pantlän skulle kunna förklaras med att han omvandlade fisken 
till penningar i bokföringen via förbytning. Skatten skulle då ha erlagts av 
skärkarlarna samt eventuellt allmogen i den mån de idkade fiskeri. Senare 
har alltså skatten på just fiskeri erlagts i natura, synligt som natura i räken-
skaperna (i DMS framförallt sill, ål och säl). Någon egen kameral identitet 
eller beteckning har dock inte skärkarlarna förrän under Gustav Vasa. 
Under 1400-talet skattar torp och gårdar på mindre öar framförallt säl, 
under 1500-talet är det istället fisk som skattas (se vidare nedan och figur 
16). I Värmdö skeppslag var det först under Gustav Vasa efter år 1553 som 
fisk kom att ingå som skattepersedel (Hedenstierna 1949:70, not 2). 
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Figur 16. Antal jordeboksenheter i kusthäradena i Sörmland/Södertörn för vilka mariti-
ma naturaskatter utgick, fördelat på årsintervall. Merparten av uppteckningarna av ström-
ming hör till Gustav Vasas och skärkarlarnas hemman. Notera sälens dominans vid 
1400-talets slut och den explosionsartade uppbörden av strömming vid slutet av Gustav 
Vasas regeringstid. (Data från Janzon & Rahmqvist 2002, Janzon 2006, 2013) 

I mer utpräglade skärgårdsområden som runt Kastelholms slott erlade 
skärbönderna där fisk i skatt redan år 1413. Ålands 526 bönder skattade till-
sammans 175 ½ tönn råg, samma kvantitet malt och korn, 263 lamm, 263 
lispund fläsk, 526 lispund smör och samma mängd fisk (Voionmaa 
1916:131). Skatteintäkter kunde följa på godsöverlåtelser. Så erhöll t.ex. år 
1383 Bo Jonsson [Grip] fjärdedelen av kustsocknen Eds fiske av konventet i 
Askeby (SDHK 12536, se även Nordström 1868:30f). 

Det finns under denna period inga tecken på att landborna eller bön-
derna vid kusten i någon märkbar utsträckning ägnade sig åt något säsongs-
mässigt utskärsfiske. I den äldsta bevarade värdsliga jordeboken, Israel Bir-
gerssons jordebok från tiden kring 1350, anges inga fiskevatten över huvud 
taget (Ronge 1967). Jordeboksenheter från 1400-talet skattade ofta för fiske-
rätt i sjöar och vattendrag, men även fiske i saltsjön registrerades, då för de 
kustnära enheter som låg närmast saltsjön till. Skatten erlades dock inte i 
fisk utan i penningar (eller fisk omvandlat till penningar enligt diskussionen 
ovan). Ett undantag är Birger Trolle som enligt Åbo slotts skattebok åren 
1463–1464 uppbar skatt i fisk från inbyggarna i Iniö, Korpo och Nagu sock-
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nar (Ahlbäck 1955:21). Fisket förefaller ha utgjort en bisyssla för husbehov, 
endast de större fasta fiskena skattlades i fisk och dessa blev separata 
jordeboksenheter, mest tydligt under 1500-talet. Dessa var dock alltid place-
rade på kusten och berörde kustfisk (se avsnittet ”Etablering av skär-
gårdsindustrier genom reduktion och kolonisation” nedan). I arvstvisten 
mellan Erik Eriksson [Gyllenstierna] och Ture Turesson [Bjelke] åren 
1451–1480 omnämns en stor mängd gods och gårdar i samma område som 
det Israel Birgerssons jordebok berör. Vid beskrivning av jordegendomarna 
tas ett antal fisken upp. Det rör sig då även där om fasta eller kustnära 
fisken där landborna fiskade lax, ål, gädda och torsk, inte sill eller ström-
ming (Gyllenstjerna & Bjelke 1908:19, 63, 81f och passim). I de skatteläng-
der som föreligger från samma område från Gustav Vasas tid har merparten 
av landborna fiskevatten som de skattar för, främst ålfisken men även några 
laxfisken (Brunius & Ferm 1990). Godsens anspråk på fiskevatten har inte 
gjort någon åtskillnad mellan strandnära grund och i saltsjön liggande så-
dana. Som Ture Turesson skrev i ovan omnämnda arvstvist, omfattade god-
sen ”Agher och ängh Skogh och fiskeuatn Quern och quernä stadhe öyer 
och holme när by och fiärnä …” (Gyllenstjerna & Bjelke 1908:109). 

Vi hittar alltså via skatterna inte något tidigt utskärsfiske och kust-
bygdens bönder framträder heller ingenstans som rena fiskare innan 1700-
talet (Rosén 1979). Frågan är då om det är skärkarlarna som innan de skatt-
läggs i marina produkter även under medeltiden fiskade åt slotten. Så verkar 
enligt diskussionen i alla fall ha varit fallet för Kalmar, Stegeholm och 
Stäkeborg. Från tiden kring Gustav Vasa vet vi att skärkarlarna åtnjöt vissa 
privilegier gällande handel. I Johan III privilegiebrev av den 10 mars 1570 
angående handel fastslås (med min kursivering) bland annat att: 

Ingen schall heller förmendt vardhe atth draghe up och uth genom samme 
[Stockholms] ström udi sine rättfärdighe ärender, doch schall ingom vare 
effterlatidt att uppdraghe ther egenom och seden videre up i landet medh 
någre fettalie partzeler, ehvadh thett helst vare kann, uthen allenäst skärie-
karer medh fisk till att förytre vidh slott och gårder, så och udi köpstäderne i 
Mälaren, och ingelundhe ther medh drifve någet landzköp. Icke schall heller 
någen spannemål uthföres genom samme ström, uthen allenäst hvadh som 
förberrde skäriekarer kunne bythe sig till uppe i landet för theris fisk. (Hil-
debrand & Bratt 1900–1913:66) 

Skärkarlens försäljning av fisk kan möjligtvis läsas mellan raderna i räken-
skapsböckerna från inlandsgodsen Lindö och Åkerö. I godsens senmedel-
tida räkenskaper antyds att fisk köps (?) in vid Kvicksund (vid Eskilstuna) 
och det upptas en relativt blygsam förtäring av insjö- och kustfisk; braxen, 
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gäddor, ål och lax, samt några tunnor strömming och torsk, vilka måste ha 
kommit från skärgården (Alvered et al. 2000). Detta ska alltså kontrasteras 
mot Stegeborg med sina skattegäddor från skärgården och sitt omfångsrika 
strömmingsfiske vid sin egen fiskekoloni. 

När Barnekow vid mitten av 1300-talet på många ställen skriver att kon-
sumtionen vissa tider bestod av sill och torsk i volym/mängd, och färsk fisk 
för vissa pengar (räknat i öre) skulle det alltså betyda att han hade sill och 
torsk, skattepersedlar för fiskeri, i sina förråd som han kunde konsumera, 
medan den färska fisken antingen fiskades av slottsfiskare eller köptes in, 
ibland via lejda fiskare eller annars via fiskarbönder, senare skärkarlar. Även 
sill och torsk torde ha köpts in, förstås. Räkenskapernas vittnesbörd om 
avlönade fiskare föreslår att sill och torsk precis som hos Hans Brask fis-
kades under godset, för Barnekows del alltså Nyköpingshus. En möjlighet är 
att förbrukning av fisk som fångats av Barnekows egna fiskare inte ingick i 
räkenskaperna. I så fall skulle arkeologiska lämningar efter fiske som på 
något sätt gick att knyta till slottet en viktig komplettering till skriftligt käll-
material. Mer troligt är dock att den uppgivna förbrukningen av sill och 
torsk innefattar fisk som slottets fiskare inbringat. 

Notera att det inte någonstans förekommer uppgifter om säsongsmässigt 
utskärsfiske innan Huvudskärsstadgan, vattenregalet och kronohamnsfis-
kena. Inlandsbönderna och kustbönderna hade fasta fisken i sjöar och 
vattendrag respektive längs kusten. Skärbönderna och skärtorparna (skär-
karlarna) hade egna fiskeskär men dessa låg nära gårdarna och kan alltså 
betraktas som ”hemfisken”. Först med fiskarborgarna och Huvudskärsstad-
gan finner vi regelrätta säsongsfiskelägen, då beskattade och lagda under 
privilegier. Vi måste dock räkna med en bred oreglerad användning av 
skärgården under första halvan av medeltiden, med framförallt lukrativ säl- 
och fågeljakt som huvudmotiv (se vidare avsnittet om jakt nedan). 

Biskop Hans Brasks länsregister från slutet av medeltiden anger att 
frälsets olika förläningar, i synnerhet län och härader, räntade både i pen-
ningar och i natura till läntagaren, dvs. fogden på områdets slott eller borg, 
en situation som vi även enligt ovan möter i Barnekows räkenskaper från 
Nyköpings fögderi. Brasks länsregister (Lundholm 1958) anger för flera 
områden (bl.a. Nyköpings län) till skillnad från Barnekows räkenskaper att 
länet uppbar fisk, i Nyköpings fall ”vj marc xl lester korn för vthen fisk fläsk 
smör fää oc hestalopedh” (Retsö 2009:410). Något märkligt kan tyckas att 
vissa län uppbar fasta mängder fisk, t.ex. Mellösa härad som uppbar 100 
pund torkad fisk (ibid:264, not 72), alltså inte i proportion till fritt fiske på 
några fiskeskär och skattlagda redskap. Om denna skatt kommit från vissa 
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fiskare med fiskaryrke, några fasta fisken eller jordägare med stora fiske-
vatten framgår inte. Avgörande är dock att vi under slutet av medeltiden 
kan se denna integrering av en mångfacetterad fiskeekonomi, mindre tyd-
ligt under Barnekows 1300-tal. 

Ett ökat resursbehov inom statsapparaten har förstås inneburit att även 
fisket kommit att intensifierats och öka som intäktspost. När Biskop Henrik 
och Erik Turesson begär utskrivning av gengärd från tre härader omkring 
Linköping för kungens eriksgata år 1498 inkluderar skatten förutom smör, 
spannmål, kött, fläsk, ägg osv. även av var gärd ”ij pund torfisk, i fierding 
torsk oc ströming […] fogla oc fersk fisk…” (Styffe 1875:241). När de kung-
ligas och högfrälsets gods beskrivs under sent 1500-tal i samband med olika 
arvskiften framgår hur landborna på gårdarna runt kustgodsen i Sörmland 
och Södertörn (Hammersta, Häringe, Hörningsholm) till fullo ingår i tidens 
gods- och avelsgårdsdrift och utgör inte bara fisk (strömming, torsk, ål, 
gädda och sik) utan allt från sågbräder, hö, bast, näver järn, ved och hun-
dratals dagsverken (HH 1861:50–64). Verksamheten kring godsen reflek-
terade samhällsutvecklingen i stort. Här ser vi att de större konjunkturerna 
även griper in i allmogens aktionsmönster och det är svårt att skilja ut några 
avgränsade verksamheter, yrken eller skilda identiteter centrerade till olika 
landskapstyper eller yrkesgrupper.  

Där den katolske biskop Brask stod för den konservativa högaristokra-
tiska godsdriften som inkluderade egna fiskare vid fiskeskär började under 
andra halvan av 1400-talet den klassiska formen av utskärsfiske av skär-
karlar och fiskarborgare att vinna mark. Anledningen till denna utveckling 
står nog att finna i att det var mer ekonomiskt att låta framförallt obesutten 
allmoge ägna sig åt den fisk som städer, slott och gods behövde och kunde 
köpa in vid behov (Hammarström 1956) då urbaniseringen först under det-
ta århundrade resulterade i större populationer av ur försörjningssynpunkt 
icke-produktiv befolkning och även mycket större frälsegods. Detta var ett 
led i den utveckling vi ser på alla håll under sen medeltid med en inhemsk 
ökad merkantilisering och urbanisering av varuflödet efter Hansans min-
skade inflytande, även om just godsen till stor del fortfor med sin stordrift 
även under 1500-talet (Ferm 1990). I detta sammanhang anger Per Brahe i 
sin Oeconomia från sent 1500-tal enligt ovan hur frälset bör handla fisk med 
allmogen i skärgården, något som helt saknas hos Hans Brask, även om den 
senare anger att viss fisk köps in från vissa städer, vid sidan av det som hans 
egna fiskare uppbringar vid fiskeskären. 

De under 1400- och 1500-talen vagt antydda landborna och skärkarlarna 
var dock endast skenbart ”fria fiskare”, trots den allmänna uppfattningen 
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om ett fritt bondefiske. Både bönderna på frälsemark och de fattiga tor-
parna på icke mantalssatt mark i skärgårdarna saknade besittningsrätt till 
sina hem. De kunde alltså vräkas och deras barn hade åtminstone inte for-
mellt sett rätt att bo kvar i husen vid faderns frånfälle. Landbor och i ännu 
högre grad torpare var dagsverksskyldiga, en pålaga som dessutom ökade 
kraftigt under 1400- och 1500-talen (Cederholm 2007). Gustav Vasa skärpte 
lagen mot tillfälligt legoarbete år 1540. Med detta blev det olagligt att inte 
vara stadgad, dvs. man var tvungen att antingen äga jord eller inordna sig 
under någon som ägde jord. Ett liv som diversearbetare eller fiskare var där-
med olagligt, om det inte fördes som dräng under något gods eller någon 
gård. Man måste starkt misstänka att skärkarlen som kategori skapades för 
att göra ett undantag från lagstiftningen och möjliggöra en fiskande, seg-
lande, sjökunnig och därför för kronan värdefull person som inte ägde 
någon jord att beskatta. (Winroth 1879:59) 

En orsak varför inte kronan verkar ha uppbuit några egentliga kvan-
titeter fisk från svenska skärbönder, oaktat områden som vid Kalmar och i 
Tjust, där kronan hade stora egendomar, var att kusterna till största delen 
var förlänade och låg under frälsets gods. Vi ska nedan se att senast i och 
med Gustav Vasa och hans naturahushållning drog kronan in mark och där 
tillsatte skärkarlar som delaktiga i fiskelogistiken, alltså en motsvarighet till 
frälsets skärtorpare fast med fler maritima tjänstefunktioner. 

En fiskbaserad ekonomi runt ett fiskeläge 
Om vi ovan sett att det funnits principiella sätt varmed fisk inbringats i 
form av skatter och pragmatiska metoder baserat på i synnerhet godsdrift 
ska vi nedan se att den geografiska omgivningen till mycket stor del for-
made både näringsfång och skattesituationen. Ovan visades även att fisket 
genomsyrade hela kusten och alla socioekonomiska kategorier. Nedan visas 
även att det inte fanns någon specifik fiskenäring utan att denna dikterades 
av geografiska förhållanden. 

Ett av de få kända högmedeltida svenska mer ”industriella” fiskelägena i 
Östersjön låg vid Kyrkhamn på Ölands sydspets. Förutom en omfattande 
bebyggelse fanns ett kapell på platsen. Precis som övriga fiskelägen från 
denna tid får platsen karaktäriseras som en internationell handelsplats 
snarare än en plats för fiske och Sveriges enda motsvarighet till skånemark-
naden i Skanör och Falsterbo (Ericsson 2012:233). År 1312 hade borgarna 
från Lübeck fått tillåtelse att obehindrat idka sillfiske och handel vid Kal-
mar, Möre och Öland (SDHK 2508). Åren 1474–76 redovisas i Danzigs tull-
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bok varor inkomna från Öland, bl.a. mindre kvantiteter av torsk och ström-
ming (Axelsson et al. 1996:34f). Runt de större fiskelägren bildades därav 
internationella ekonomier. Vid dessa läger formades även en lokal fisk-
baserad skattepolitik. Vi har sett att landbor i Mellansverige inte regelmäs-
sigt erlade sin jordränta i fisk. Annorlunda var det i byarna runt Kyrkhamn. 
Landborna och fiskeriet vid Kyrkhamn var mycket viktigt för Vadstena 
kloster (Ericsson 2012:190f). År 1447 hade klostret en gård i Kyrkhamn som 
Peder skeppare hade skänkt. Gården lejdes ut för 200 fiskar årligen. Vid 
gården låg ytterligare en byggnad och en kålgård som tillsammans räntade 
150 fiskar. Vid denna tid hade klostret dessutom ett antal landbor i när-
belägna byar som utgjorde sin avrad i fisk till den som upphandlade klos-
trets fisk och som en gång om året inställde sig i Kyrkhamn. Också frälse-
gårdarna i området räntade fisk. Ränta i form av spettfisk och torsk 
omnämns (Axelsson et al. 1996:317ff). 

Även kronan drog direkt nytta av de större fiskelägren. När Gustav Vasa 
etablerar en regelrätt avelsgård vid kungsgården Ottenby, strax norr om 
Kyrkhamn, levererar kronans fiske där 13 ½ tunnor torsk och 2 700 spett-
fisk till gården. År 1553 utfärdar kungen en förordning för Kyrkhamns 
fiskeri där bötes- och ordningsregler fastslås. Där stipuleras även hur tull-
fisken ska utges. Fem år senare har kronan två fiskare stationerade i Kyrk-
hamn som levererar 16 tunnor torsk, 1 050 spettfisk, 3 tunnor färsk torsk, 
10 lispund färska gäddor samt 3 lispund 10 mark sälspäck till Ottenby 
kungsgård. (Ibid.) Vid denna tid uppseglade en segdragen konflikt mellan 
Kalmar och Ölands fiskeläger då allt för mycket handel ansågs bedrivas via 
Öland. Frälsemän, präster och bönder förbjöds handla med annat än det 
som kommer av deras egen avel och de förbjöds köpa främmande produk-
ter. Utländska skepp förbjöds idka landsköp vid Öland och ”ätande varor” 
skulle fraktas till Kalmar och andra städer (Ibid.) 

I Kyrkhamns omedelbara omgivning, som utgjordes av socknen Ås, där 
bönderna till stor del skattade i fisk och alltså även idkade fiske, utgjordes 
vid medeltidens utgång jordnaturen av 19 mantal krono, 12 mantal frälse, 
10 mantal klosterjord (Alvastra, Skänninge) och endast 1 mantal skattejord 
(ibid:316). Den logistiska och ekonomiska apparaten kring kronan, frälset 
och klostren med fisk och handel som viktiga delar kan nog inte tecknas 
tydligare än detta. Notera även att ingen sill eller strömming upptas i kro-
nans uppbörd från Kyrkhamn under 1500-talet. Detta gäller även frälse-
jorden i området. De maritima skattepersedlarna domineras av färsk torsk 
och spettfisk. Istället för sill- eller strömmingsfiskande skär- eller kustbön-
der har vi alltså landbor som fiskar och handlar med torsk i en apparat där 
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klostren och kronan men även tyskar var huvudavnämare. De bönder som 
fiskade förde även seglation till Tyskland, en verksamhet som inbegrep viss 
handel delvis i konkurrens med Kalmar. Kopplingen mellan gårdarnas läge, 
deras näring och fiskelägena syns tydligt i den samlade bilden av skatte-
uppbörden; i figur 17 visas omnämnanden av fisk i DMS som skatt för 
Ölands bönder per härad, ordnat från Åkerbo i norr till Kyrkhamn i 
Gräsgårds härad i söder. Här synes fisket som lokal verksamhet och inter-
nationell ekonomi återspeglas i beskattning och verksamhet vid handels-
platsen/fiskeläget Kyrkhamn och Örahamn. 

 

 
Figur 17. Antal omnämnanden i DMS av skatteuppbörd i fisk från bönder på Öland per 
härad, ordnat från norr till söder. Grafen visar tydligt att landborna invid de båda ham-
narna vid Ölands norra respektive södra udde (Örahamn/Grankullavik i Åkerbo och 
Kyrkhamn i Gräsgård) skattade i fisk och arbetade som ”fiskare” i högre grad än andra 
ölänningar. Fisket var alltså lokalt ”industriellt” med internationell betydelse. (Från data 
ur Axelsson et al. 1996) 

Som konstrast kan nämnas att vissa godskomplex, exempelvis Uppsala 
domkyrka, var så konsoliderade till agrarbygden att knappast någon re-
ferens alls görs till fiske eller fisk i jordeböcker eller uppbörds- och räken-
skapsböcker (Dahlbäck 1977). Geografi, markinnehav och organisationen 
av godskomplexen i exempelvis rättardömen dikterade alltså godsens för-
sörjning genom näringar liksom av skatteintäkter. 
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Godsdrift och fiskbehov vid kronans slott och gårdar  
under 1400- och 1500-talen 

En skillnad mellan frälsets och kronans slott var att frälset hade landbor och 
legohjon som kunde bedriva fiske för deras räkning i större utsträckning än 
vad kronan hade. Kronan hade därför att förse sina slott med förnödenheter 
i en komplicerad logistik där skatteuppbörd i natura, transporter mellan 
olika slott och inköp på marknader och direkt av allmogen var olika meto-
der med vilka man försökte att stävja den ofta förekommande livsmedels-
bristen och kontra bristen på likvida medel. Ofta byttes viss uppbörd i natu-
ra direkt mot livsmedel, däribland fisk, med lokalbefolkningen. Den nedan 
följande utläggning av hur detta kunde gestalta sig bygger i allt väsentligt på 
Ingrid Hammarströms (1956) avhandling om statshushållningen under 
tidigt 1500-tal. 

I den ovan nämnda räkenskapsvolymen från Stegeborg under Gregers 
Mattssons tid som hövitsman på slottet anges för tiden september 1487 till 
januari 1492 vecka för vecka vad som uttagits ur visthusen på slottet i malt, 
humle, mjöl, fläsk, fisk etc. till förtäring (Alvered 1999). Att redogöra för 
veckokosten var även under Gustav Vasas tid synonymt med att redovisa 
naturaförtäringen på kronans slott och gårdar. Det har visat sig att driften 
av kronans etableringar var mycket kostsam. Från Västerås slott anges att 
det järn som inkommit från länet av årets skatt helt hade använts dels för 
inköp av humle, salt och fisk till slottet och dels till svennernas löner i kläde 
och pengar, varför ingenting fanns att sända till riksföreståndaren. De olika 
slotten var ålagda att leverera bland annat järn till riksföreståndaren men då 
det ofta fattades livsmedel i form av fisk, humle och salt kunde inte ålagda 
mängder produkter levereras från slotten, vilket ofta ledde till konflikter 
mellan riksföreståndaren och slottsfogden (Hammarström 1956:31, 45). 

Då Svante Nilsson i juni 1509 lämnade Västerås slott efter en tids vistelse 
där, rådde vid hans avresa stor brist på fisk, ”saltgrönt” kött, humle och salt, 
allt vilket riksföreståndaren lovat sända. Även Sander Arendsson, fogde på 
Västerås 1510 och 1511, skriver om brist på salt, humle och fisk och anhål-
ler om leveranser härav från Stockholm liksom av kläde och pengar till 
slottsfolkets löner (ibid: 49). Detta mönster upprepas många gånger. Med 
den lokalt uppbringade skatten köpte slottsfogdarna fisk av lokalbefolknin-
gen. Varucirkulation företogs inom hela det svenska väldet. Varutranspor-
terna från de finska länen bestod till största delen av saltad och torkad fisk 
som uppbars och sändes till Stockholm på sensommaren. Vid den tiden på 
året besöktes Stockholm av bondeflottorna från de finska skären (ibid:74). 
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Köpen har kompletterat den direkta uppbörden av fisk från de finska 
länen. Åbo län gav ”spettfisk” och torsk i sin årliga ränta, Korsholms län 18 
tunnor lax och Kumogårds län 12 skeppund gäddor. Dessutom uppbar fog-
darna olika sorters fisk i saköre och som hjälpskatt. Hösten 1505 hade riks-
föreståndaren låtit köpa fisk av skärgårdsbönder i Österbotten, antagligen 
då fiskeflottan därifrån, den s.k. bottnaflottan, besökte Stockholm. Fogden 
hade också på sommaren samma år sänt 2 skeppund gäddor, 20 laxar och 
100 stycken ”baeren fisk”, dvs. Bergenfisk, till Stockholm. I september 1510 
lämnade korsholmsfogden till Metta Ivarsdotter, gift med riksrådet Svante 
Nilsson, på hennes order ”then mesta lax oc fisk” han kunnat komma över. 
Han skulle dock, skriver han till Svante Nilsson, ha föredragit att själv fått 
fara över med bottnaflottan till Stockholm för att redovisa direkt till riks-
föreståndaren, troligen det normala sättet för korsholmsfogden att överläm-
na den stora sommarskatten i pengar samt den skatte-, saköres- och köpe-
fisk som han uppbar och införskaffade fram mot sensommaren varje år. 

Även från Åbo län har Stockholms slott kunnat räkna med leveranser av 
skattefisk, men man har dessutom krävt extraleveranser därutöver, som 
fogden fick skaffa på annat sätt. I oktober 1504 erhöll Josef Pedersson i Åbo 
riksföreståndarens order att sända 6–8 läster torsk till Stockholm. En så stor 
kvantitet hade han dock ej disponibel, varför han i stället tillgrep åtgärden 
att förbjuda skärgårdsbönderna i länet att föra den torsk, som fångades 
under hösten, annorstädes än till Stockholm, där den skulle salubjudas fog-
den på slottet. Sommaren 1508 sände Josef Pedersson 3 läster saltad ström-
ming till Stockholm, som han själv köpt och helt eller delvis betalat med råg, 
eftersom han hade ont om pengar (ibid:112f). 

Vid Kalmar slott fanns år 1571 inte mindre än 30 fiskare (Forssell 
1883:182). Till skillnad från fiskarna knutna till Stegeholm eller Stegeborg 
var Kalmar slottsfiskare dock vad som synes vara skärbönder och livnärde 
sig på egen kost från Torsfors, Böda, Kyrkhamn och Skäggenäs. Här har 
slottets fiskare haft en roll som säkerligen motsvarar maritima landbor runt 
flera fasta hus utmed Mellansveriges kuster främst från sent 1400-tal och 
framåt. Vid slott i inlandet avlönades fiskare för fisket; vid Gripsholm hölls 
8 fiskare år 1572 och vid Julita gård 6 fiskare år 1580 (GAW fall 3161, 4124). 
En av anledningarna bakom indragningen av Gripsholm från Mariefreds 
kloster till kronan var att det förutom skatter fanns ”godh tiilfelle tiil fisk” 
vid klostret (HSR 1841–42:28). Godsets fiskare fiskade både vid fasta fisken, 
i sjöar och även i skärgården vid Öja och Gunnarstenarna (alltså öar i UO 
med tomtningar) där fisket omfattade strömmingsfiske med 8 skötar samt 
fiske av sik, gädda och braxen med 6 siknät (Källström 2016:65). 
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De många tvisterna mellan Gustav Vasa och allmogen om rätten till 
fiskeskären (Janzon & Rahmqvist 2002:passim) visar att kungen även under 
1500-talet inte hade full kontroll över allmänningarna. Men tvisten om 
fiskelägret Gunnarstenarna visar även att öarna kunde reduceras från frälse-
mark till kronomark (Hedenstierna 1989:234). Så gick även stora mark-
arealer förstås från det andliga frälset till kronan eller kungen i och med 
reduktionen vid Västerås recess och i synnerhet Gustav Vasa skodde sig 
personligen genom att bygga upp sin stora mängd gårdar under ”arv och 
eget” (nedan kallat AoE). Vid sidan av slotten kunde även vid kungsgår-
dar/AoE ett omfattande fiske idkas. För Rävsnäs i Toresunds socken, alltså i 
Mälaren, framgår att det att det för gården bedrivs fiske även i skärgården, 

vid Öja och Gunnarsten (Sotholms hd) strömmingsfiske med 22 skötar; vid 
Öland torskfiske med fyra torsksnören; vid Ridön och Hamnskär fiske av 
gädda, braxen, ål och sik med 24 katsor, två skottnät, åtta siknät och fyra 
ljuster; vid Herrestasundet fiske av sik, gädda, braxen och mört med 40 
katsor och en not; vid ’södra’ och ’norra’ viken fiske av gädda, lake och ål 
med en not och fyra lakakrokar; vid Djupvik fiske av gädda, abborre och 
mört med 14 katsor; vid Marsjön fiske av braxen med fyra katsor; vid Ringsö 
och Prästholmen fiske av gädda med åtta siknät. (ibid:105f). 

Som vi ska se nedan skiljer sig fisket mellan å ena sidan kronans slott och 
kungsgårdar, skisserat ovan, där fiske ofta bedrevs vid fasta fisken och vid 
fiskeskär, och i synnerhet kungens mindre gårdar under AoE, där gårdarnas 
fiskevatten togs upp som enskilt fiskevatten under respektive gård (se DMS, 
passim). Här är det uppenbart att det på grund av geografisk spridning är de 
under kungsgården lagda landborna och torparna som understödjer kro-
nans egna fiskare på olika sätt (skattefisk, dagsverken?) och fisket bedrevs 
precis som för Gripsholm ovan vid flera öar i UO med tomtningar (Öja, 
Gunnarstenarna, Ringsö).  

Skärbönderna och marknaden. Monopoliver  
och konflikter 1400–1550 

Förbud, privilegier och adlig urban fiskhandel 

Hela ytterskärgården torde tidigare under medeltiden som ovan nämnts ha 
betraktats som res nullius, i synnerhet utanför skeppsleden, utanför ”vård 
och vaka”. Detta innebar att fisket initialt ägdes av ingen och stod öppet för 
envar och fisket har i historieskrivningen betraktats som fritt, varför vi inte 
heller har några dokument angående detta. Men det verkar av allt att döma 
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ha varit en outnyttjad resurs. Säkerligen av denna anledning är den även 
frånvarande i diplomen och lagstiftningen. I det äldsta fragmentet av Upp-
landslagen, Ängsöhandskriften, nämns inte vare sig öarna i skärgården eller 
handel med sill eller annan fisk. Fiskelägen från tidig eller högmedeltid 
verkar av textuella källor och arkeologisk empiri enligt diskussionerna ovan 
ha legat längs kusterna och i mellanskärgårdarna. Med framförallt 1200-
talets kolonisationsvåg föll dock stora vattenområden i mellanskärgården, 
tidigare häradsallmänningar, under enskilda jordägare inom den grupp som 
kom att kallas frälset, vilket vi också sett ovan. Att de maritima knut-
punkterna, godsens och gårdarnas utmarksnoder, av tomtningarnas lägen 
och datering att döma flyttades från mellanskärgårdens större öar till de 
yttersta kobbarna under senmedeltid och tidigmodern tid (figur 31) var alltså 
inte bara resultatet av ett naturgeografiskt förhållande (Hedenstierna 
2000:176ff) utan bör betyda att ”frontzonen” eller utmarksbebyggelsen flyt-
tade till en ny, tom del av skärgården vid denna tid när allt mer vatten 
mutades in och den maritima näringen övergick till bulkvaror, bestående av 
främst strömming och torsk, avsedda för en arbetarbefolkning. Merparten 
av de registrerade tomtningslokalerna ligger i mellanskärgårdarna kring far-
lederna och har alltså under medeltiden omfattats av olika anspråk fram-
förallt inom stora gods och skattetekniskt inom förläningar till högfrälset. 
Ekonomin var under denna tid opportunistisk, den nationella sammanhåll-
ningen och kronan svag och ofta beroende av utländska knektar och furstar. 

Utskärsfisket har en framträdande position i många källor från och med 
andra hälften av 1400-talet. Mellan ungefär 1470–1550 skedde en lång rad 
omvälvningar i det svenska samhället. Det tyska greppet om ekonomin 
släppte. Den militariserade furstemakten stärktes med sina ökande skatte-
krav och centraliserade krig. Jordadeln fick igenom stärkta egendoms-
rättigheter och herravälden över sina underlydande landbor. På vissa håll 
införde de t.o.m. livegenskap (Cederholm 2007:11f). Samtidigt kan en ökad 
tendens till kamp och konflikt om olika resurser ses, bl.a. fisket, inom vilket 
inte bara de stora markägarnas intressen märks, utan även kyrkan harmo-
nierade tionde av fisket (ibid:292–294). Dessutom etablerades nya fiske-
lägen i ytterskären under denna maritimt dynamiska tid. 

Under denna tid inskränktes allmogens frihet ytterligare. Efter några 
lokala begränsningar av jakten i Småland och Västergötland utfärdade 1488 
Sten Sture d.ä. och delar av riksrådet ett jaktförbud för bönder och klerker. 
Lagens spridning är osäker men säkert är att frälset och kronan ökade sin 
hävd över och bevakade överträdelser av menighetens och klerkernas jakt 
intill 1600-talet, då lagarna blev allmänt mer gällande. Just Sten Stures jakt-
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förbud från 1488 är intressant i detta sammanhang då det direkt berörde 
”alla andra klerker och bönder som bo i fru Christinas län på Fågelvik” (Ny-
rén 2012:52ff), alltså det ovan nämnda kustgods där omfattande jakt har 
skett på öarna i form av fågel och säl vid sidan av fiske. Ofta gällde dock inte 
jaktförbudet skärgårdens fågeljägare (främst landbor och torpare), som 
kunde fortfara med i alla fall fågeljakt in i modern tid vid sina skär. Denna 
åtstramning av allmänningarna var en led i en mer uttalad form av feoda-
lism som präglade Sverige i slutet av medeltiden. Enligt Kalmar recess 1483 
21 § ”scal och whar godh man … wara Konung öfwer sin eghen Landbo” 
(Schmidt 1836–1837:339, not 5), vilket för tankarna till den form av central-
europeisk feodalism som inte tidigare rådit i Sverige, med ökade pålagor, 
skatter, fler dagsverken och läntagarens rätt att besluta över landbornas och 
sockenbornas öden och där den med Kalmar recess samtida Huvudskärs-
stadgans likheter med repressiva, medeltida gårdsrätter har kommenterats 
ovan. Det bör inflikas att gårdsrätterna, i synnerhet vid de äldre godsen, 
troligtvis inte var undantagsfenomen utan gällde generellt för godsens land-
bor (Ferm 1983). Här bör man anmärka att gårdsrätten kompletterade 
stadsrätt och landskapsrätt. Det heter t.ex. uttryckligen i en stadga utfärdad 
år 1396 av drottning Margareta att gårdar i städerna ligger under stadsrätt 
(Hadorph 1676:66, 1687:32), vilket betyder att landsbygdens gårdar, ”gar-
denom”, generellt låg under gårdsrätt och under gårdsherrens dom. I alla 
fall åtnjöt rikets råd – dvs. i praktiken även de som hade UO i förläning – 
detta privilegium, något som framgår i Magnus Erikssons gårdsrätt av år 
1319 i vilken det skrevs att ”Thenna samma Ræth hafwer min herre unth 
sijne Rade i Swerijke ath the magho han samaledis i sinom gardom njwta ok 
hafwa” (Hadorph 1687:10). 

Frälset stärktes inte bara socialt utan även ekonomiskt vid denna tid, då 
en första riktig brytning med en godsekonomi styrd av tyska knektar och en 
urbanitet styrd av den tyska Hansan kom till stånd. En feodal godsekonomi 
gick på många håll i Europa över till en merkantil urbanitet, ett första 
försök till en kapitalism (Geremek 1991:86ff) där, som vi ska se nedan, 
frälset på många håll var ett dominerade inslag i städerna. Medan de tidiga 
köpstäderna i de centrala agrarbygderna (”uppstäderna”) hade varit viktiga 
sedan tidig medeltid (Gustafsson 2006:17) kom under 1400-talet flera kust-
städer att få privilegiebrev av en inhemsk kungamakt. I undersökningsom-
rådet är det städerna Tälje och Trosa. Fisket kom att inordnas i denna urba-
nitet och av samtliga bevarade dokument är det städernas fiskare (dvs. till stor 
del frälset) som gör anspråk på fiskeskären, inte allmogen. I riksrådets privi-
legiebrev angående Stockholm, av den 1 maj 1436 (paragraf 4) framgår 
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at stadzins fiskara mugho fri ok ohindradhe fiskia i allom crononna oc rike-
sins almennings vatnom kring um Stokholm i saltom sio oc færskom, thoch 
ohindradhom oc oforsumadhom hvars mans sunderlikom oc beskedheli-
kom æghadelom til land oc vatn… (Hildebrand & Bratt 1900–1913:4) 

Denna rätt till saltsjöfiske upprepas flera gånger under följande tid, bland 
annat i Kristoffers skydds- och privilegiebrev av 7 maj 1442 (ibid:10). Med-
lemskap i städerna blev alltså ställvis nödvändigt för att fiska eller sälja fisk. 

Under 1400-talet märks även en ändrad inställning till havet som 
landskap (Cervin 1984:17). Sedan landskapslagarna hade kungen med blan-
dad framgång försökt hävda en tredjedel av allmänningarna eller inkomsten 
därifrån som regale. Redan 1357 uttogs viss skatt på laxfiske i rinnande 
vatten (Granlund 1955:65). Under 1400-talet började kungen göra anspråk 
även på andel i saltsjöfiskets avkastning då han ansåg att även fiskeplatser 
borde betraktas som allmänningar (Styffe 1864). Först år 1434 omnämns 
”fiskeri” i diplomatariet, innan dess omnämndes alltid fiskeanläggningar. 
Under påföljande decennier förekommer termen fiskeri, som betecknar 
fiske i större skala, totalt tio gånger (jfr figut 19). Detta kan tolkas som att 
fisket först då kom att betraktas som ekonomiska företag. I Huvudskärs-
stadgan som utfärdades vid denna tid stipulerades att fisket fortfarande var 
öppet för envar, men skulle beskattas och falla under gemensamma ordnings-
regler. I Stockholms stads privilegier ovan används just uttrycket ”rikets all-
männingsvatten i saltsjön”. Med Huvudskärsstadgan som grund utarbetades 
liknande hamnskrån för skärgårdens övriga utskärsfisken och senare regle-
ringar (Hedenstierna 2000:176ff, Jonson 1934, Hildebrand 1983[1879]-a:214). 
Det berömda riksdagsbeslutet på Helgeandsholmen, daterat 1282, där kun-
gen stadfäster sin grundregale över rikets allmänningsvatten, har befunnits 
vara en förfalskad efterhandskonstruktion (Styffe 1864:253ff), och har kun-
nat knytas till privilegiestrider om fiskevatten och kronans stärkta position 
under 1400-talet, och kan faktiskt inte säkert dateras till tiden innan Johan 
III. Internationellt verkar även i den engelska sfären början av 1400-talet 
markera det generella kungliga vattenregalets införandetid (Sobecki 
2008:144) och det var även vid denna tid som kyrkans silltionde nämndes 
för första gången (Schalling 1936:38). Vi vet samtidigt att kronan fick in fisk 
som skattepersedel vid denna tid (Styffe 1875:CXLf, Styffe 1870:45). 

Om man räknar förekomsten av tvister eller överlåtelser av ”holmar” i 
det digitaliserade diplomatariet (figur 18) visar det sig att 1400-talet var det 
århundrade då ytterskärgården på allvar ”mutades in”, eller blev helt ian-
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språktagen. I synnerhet århundrades andra halva, efter Huvudskärsstadgans 
tillkomst, verkar ha varit en turbulent tid för skärgården, sedan minskar 
dispyterna. I Stockholms stads jordebok för åren 1420–1498 omnämns fis-
kare först på 1450-talet, då tre gånger, medan de efterföljande fyra decen-
nierna totalt bara har fyra omnämnanden (Almquist & Hildebrand 1876a, 
1876b). 

 

Figur 18. Antalet digitaliserade diplom i SDHK som tar upp tvister eller överlåtelser av 
"holmar" under olika perioder. Man kan i denna graf spåra en stegvis ökad betydelse och 
ett formaliserat bruk av öarna efter 1450 när Huvudskärsstadgan utfärdades. Källa: SDHK. 

Bakgrunden till Huvudskärsstadgan är outredd (jfr Siltberg 2010), men 
troligtvis står anledningen till dess tillkomst att finna i den då aktuella poli-
tiska situationen. Karl Knutsson Bonde satt som kung över ett mycket oro-
ligt rike och var i krig med Danmark. Statsfinanserna var mycket dåliga som 
en följd av kriget varför kungen gjorde allt i sin makt att öka sina inkomster. 
Samma år som Huvudskärsstadgan tillkom instiftade kungen en reglerad 
valuta och mynthus vid vilka tull infördes på alla inkomna varor. Samma år 
uppkom en konflikt mellan kungen och ärkebiskopen angående kyrkans 
prestationer i krigföringen. År 1453 påbörjade kungen en räfst för att dra in 
kyrkans och klostrens gods till kronan på det att finanserna skulle kunna 
förbättras (Rosén 1978). Sett i ljuset av denna situation ter sig Huvudskärs-
stadgan mer som ett sätt att lägga under sig skattemedel och sakören från ut 
maritim näring på stark frammarsch än att bringa ordning bland fylleri och 
bråk. Denna situation förtydligar misstankarna om att regleringen av skären 
faktiskt tillkom vid denna tid och inte innan, i motsats till den åsikt som 
Norman framför, vilken föreslår tidigare regleringar av utskärsfisket (t.ex. 
2012:42). 
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Figur 19. Antal omnämnanden av fiskelägen i saltsjön utanför Sörmlands och Söder-
törns kust fördelat över tid, baserat på data ur DMS. 

Samtidigt ska man vara medveten om att i alla fall enligt Karlskrönikan var 
det ständigt missväxt under kung Kristoffer av Bayern (regeringstid 1441–
1448). Senare tids forskning har visar att det rådde mycket svåra 
omständigheter för jordbruket vid denna tid (Campbell 2016, Charpentier 
Ljungqvist 2017:268). Det är inte underligt att man i en tid av borgerlig 
konsolidering och privilegieutfästelser där folket svälter även satsar på att 
exploatera ytterskärgårdarna. En exploatering som alltså Karl Knutsson 
kunde dra nytta av i och med Huvudskärsstadgans stadfästande. Talande är 
även Karl Knutssons intresse av fisket vid den polska staden Pautzke, vilken 
kungen höll i pant. I slutet av 1450-talet sker en intensiv brevväxling mellan 
den svenske kungen och råd, borgmästare och innevånare i Pautzke angå-
ende kungens rätt till bl.a. avgifter från fisket vid Pautzke ”fischamt” och 
rätt till strandat gods. Ett brev ställs uttryckligen till ”riddare, svenner, frie 
och »lehnen» i Pautzke »fischamt»” vilket visar att situationen där liknade 
den i Sverige, med en bred representation av olika intressen i fiskeriet som 
underställdes beskattning och krona (HRSH 1855:18–22 och passim). Bely-
sande är att ärkebiskop Jakob Ulvssons [Örnefot] vädjan år 1488 till fiske-
skäret Svenska Högarna om bistånd ställdes till ”hampnafogde, köpstadz-
mæn, bönder oc bookarlla, allom och hwariom enom, som sampnas j fiiske-
riid wid Svenska Hjøgha” (SDHK 32092). Huvudskärsstadgan anger från 
samma tid att ”Friborne, Frälsismän och Präster, måge liggia fritt till fis-
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kes…” (Klemming 1856:301). Här har vi tydliga tecken på senmedeltidens 
kommersialiserade fiske, om vilket det alltså ofta tvistades. 

I det ovan nämnda beslut från Helgeandsholmen år 1282, som alltså 
mest sannolikt kan dateras till tiden omkring Johan III:s regering eller som 
absolut tidigast till 1400-tal, framgår direkt att kronan vid denna tid gjorde 
anspråk på ett antal olika allmänningar och resurser. För fisket betydde det 
att Hjälmaren, Vättern och Vänern med tillhörande vattendrag och sjöar 
skulle lyda under kronan, liksom alla norrländska och finska vattendrag, 
där det var "huvudfiske”. Alla "huvudskär" i den svenska och finska skärgår-
den med på dessa bosatta fiskare skulle betala ränta till kronan (SDHK 
1209, Styffe 1864). Styffes datering av denna skrift till antagligen 1400-tal 
stämmer för övrigt väl överens med Huvudskärsstadgans utfärdande och de 
här förda diskussionerna om fiskets ökade betydelse. 

Exploateringen av utmarken, alltså inklusive skärgårdarna, har initialt 
varit baserad på landskapslagarnas rättsprinciper. Huvudskärsstadgan förde 
som kontrast in skärgården i en feodal naturahushållning under godsher-
rarna och blev därmed ett viktigt tillägg till de tidigare lagarna vilket också 
understryker fiskets förändring under sent 1400-tal. Belysande är att Kris-
toffers landslag från 1442 har flera stadgar kring fisket men ingenting som 
antyder ett fritt fiske, ett utskärsfiske eller stadgar för fiskeskär. I denna 
landslag är det istället landskapslagarnas punkter kring ägande och miss-
bruk av fiskevatten, fasta fisken och fiskeredskap som står i fokus. Fort-
farande är huvudfokus fasta redskap, ”verka J fiskeuatnom”. Bara ett decen-
nium senare är fiskeskären hårt reglerade. Hela flock XXV av Byggninga-
balken i landslagen tillägnas fisket och kan vara värd att citeras in extensio;  

Gör man verka j fiskeuatnom annars manz haui forgiort erfuode sino oc III 
marker meth. Laegger man maerda j annars manz verka eller saenker j 
annars vatn, eller leggir naet, eller far meth liustro vtan fiskeleek, eller meth 
huarie handa fiskning han faar böte III öra. Far man j fiskevatnom annars 
meth fisketolom jnnan fiskeleekom böte III mark, ae huaria handa fiskningh 
thet haelz aer. 

§ 1 Dragir man noot j fiskevatnom annars hvat thet aer j fiskeleekom eller 
vtan, taki aff honom claede, naeth eller annor tingh, then fiske vatn aegher, 
til vidirmaele, oc han böte III mark som oloffuandis foor j annars fiskevatn. 
Orkar han loff eller legho, vari saklös, hafui ey vald ath binda loff a then 
sama vtan een tiidh. Dyl han ath ey takin var a hans vatne som epter kaere, 
tha fylle kaerende eedh meth saex mannom, oc sidan böte hin III marc. Dela 
the sighir annar the afftekt raentha vara aff sik eller stulna, tha haui then 
vitzord som afftekt giorde, viti thet meth tvem mannom huat thet var rette-
ligha takit eller ey orkar han ey them vitnom, vari saklös then afftekt var aff 
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giord och hin böte raans boot som olaghlica aff honom togh, thet aero III 
marker. 

§ 2 Fore alla the saker man varder ey bar oc atakin eller meth vitnom til bun-
den, haui then saken giffs vitzord ath vaeria sik meth laghum epter thy saken 
aer. 

§ 3 Nu deela tve om fiskevatn, tha sigher then som skipt vil aleggia: nu vil jak 
luth min vita aff vassom oc vaerkom, tha giffs honom vitsord som skipta vil, 
han scal bedas skipt for grannom sinom oc soknammanom oc sva at tinge, 
sön han honom raetta skipt, oc faar siden lutt hans oskiptan, böte III mar, 
far han oc sidher skipt aer oloffuandis böte hvart epter sinne auerkan som 
för aer sagt. 

§ 4 Nu liggia sund eller ströma jnnnan eller vtan bya bolstad, tha aegha the 
verka bygia som jordaeganda aeru, aen the vilia, oc bygge huar epter thy som 
han aeghir j byamaale oc j tompt. 

§ 5 Hvar som spiller nooth for androm böte III marc, hugger sva sunder ath 
hon naetiom eller miedom, eller huaria handa fisketolom thet helzt aer, böte 
II marc oc ater scadan. (Schlyter 1869:174ff) 

I byggningabalken står alltså inget om utskärsfiske. Bara ett årtionde efter 
att denna lag stadfästes så utfärdades tilläggsregleringarna för utskärsfisket i 
Huvudskärsstadgan. Föga uppmärksammat är att det året före denna stad-
gas stadfästelse av Karl IIX i samråd med borgmästare och råd i Stockholm 
utfärdades en liknande hamnskråstadga för fiske ”i skiärom på allmen-
nigom Konnungz Fiske grundom” (RA SE/HLA/9010001/P 16). Vid sidan 
av dessa finns dessutom för Sörmlands del två privilegiebrev utfärdade år 
1454 angående bruket av olika öar i skärgården. Dels ett beslut där Kung 
Karl till Nyköpings stad förlänar öarna Ålö, Femöre, Byurshalsen, Grisbeten 
(Beten?), Ytrehaaslön, Bærghön, Ffurwholmen (SDHK 26470), dels då kun-
gen ger borgarna i Trosa tillstånd att ”hugga wedbrand” och att fiska i 
kungens allmänningsvatten (SDHK 26435). Under loppet av 100 år bekräf-
tades dessa privilegier inte mindre än fyra gånger (Karlén 1973:60). Det är 
alltså under denna period, samma decennium som Huvudskärsstadgan, då 
vi kan se ett mer industriellt inriktat fiske där fiskarborgare konkurrerar 
med skärgårdsbefolkningen om fiskeplatserna och kronan med sina ökade 
behov av inkomster lägger beskattningen av borgarprivilegier och fisket 
under sig. Noteras ska att det är den svenske kung Karl Knutsson Bonde 
som utfärdar dessa privilegier, inte hans tyske företrädare Kristoffer av 
Bayern, Erik av Pommern eller den danska unionsdrottningen Margareta 
Valdemarsdotter. I Karl Knutssons Huvudskärsstadga ser vi nog en förelö-
pare till Gustav Vasas senare ambitioner till nationell konsolidering och 
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finansiell uppstramning. Just Gustav Vasa instiftar, som vi nedan ska se, 
många nya skatter på fiskevatten och engagerar sig personligen i fisket. 

Även för Östhammar, en kuststad som erhöll sina privilegier så tidigt 
som 1383, visas att det förekommer stridigheter om rätt till fisket vid 1400-
talets mitt. År 1444 utfärdar riddaren Magnus Gren och Bengt Jönson i 
Salsta, riddare och lagman i Uppland, å kung Kristofers vägnar på räfsteting 
med Östhammar ett dombrev, vari några skär tilldöms Erik länsman och 
Olof Jakobsson i ”Siälagarn” (”Sälfångstnätet”!) på grundval av kung Al-
brekts privilegiebrev (31/10 1383) och skären fråndöms Abraham på ”Sin-
gan” [Singö] (SDHK 24491). Fiskeskären gick här alltså från en person på 
Singö (skattebonde?) till frälsemannen Erik länsman och Olof Jakobsson. 
Dennes status (borgare eller frälse) är dock okänd. De påföljande doku-
menten om fiskeprivilegier är från Medelpad år 1477 samt i form av tull och 
bodlega till Älvsborg år 1496 (Styffe 1864:266, not 8f) där det sistnämnda 
reglerade fisket vid Vinga holme med flera skär (Dufwa 1925:48). I Finland 
uppstår vid denna tid en större konflikt om rätten till strömmingsfisket 
(Sten Stures dombrev år 1488, se DF 4212, SDHK 32120). 

Vid denna tid är verksamheterna vid fiskeskären helt underställt frälset 
eller borgerliga privilegier, förutom vid vissa huvudskär. Det faktum att 
Huvudskärsstadgans paragraf 17 anger att frälset och prästerna som bedrev 
fiske vid fiskeskären inte fick bedriva handel där (Klemming 1856:301) visar 
tydligt att man även direkt på skären försökte skydda borgerliga privilegier. 
Allmogen har ju aldrig haft privilegier på att handla och deras merkantila 
rätt har aldrig heller hävdats. De första omnämnandena av fiskelägen över 
huvud taget har alltid att göra med skattläggning och privilegier; från Han-
sans privilegier vid Skanör/Falsterbo, via 1400-talets privilegier och hamn-
skrån till 1500-talets skattlagda fiskelägen på Västkusten som egentligen var 
handelsplatser med herrebodar, strandsittarbodar och krämarbodar (Pet-
tersson 1953). I Huvudskärsstadgan framgår att det rätta fiskeläget är ett 
laga läge och andra platser runt detta läge är olagliga som hamn och läger 
(Klemming 1856:295). Tydligare kan inte göras det faktum att skärgårdar-
nas fiskelägen var fiskala, inte logistiska eller sociala, nödvändigheter. Skär-
gårdarna betraktades inte vid denna tid som fria utan som låsta. 

Här måste man göra ett förtydligande: De borgerliga privilegierna var 
även till stor del frälsets privilegier, då dessa till stor del var samma per-
soner. Statens styrelse via borgare, skrån och ordnar har även styrt skärgår-
dens verksamheter. Något som styrker denna bild av skärgårdsrummet som 
del av frälsets nätverksekonomi är det faktum att det fanns kopplingar mel-
lan godsen, fisket och städerna som gör att man kan ifrågasätta uppfattnin-
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gen att handeln i städerna har bedrivits av borgare och fisket av fiskarbor-
gare, oberoende av godsen under medeltid. Att godset Fågelviks fiskare på 
Väderskär var borgare i Söderköping avhandlas nedan. I Nyköpings stad, 
vars rätt till olika fiskeskär bekräftas bl.a. år 1444 och 1454, hade hela ka-
dern av högfrälse i Sörmlands kustband tomter; släkterna Trolle, Tott, Färla, 
Grip, Hammerstaätten, Hjorthorn, Vasa, Gladhemsätten, Siöblad, Sture, 
Halv båt, Spetsar från sidan, Hjortöätten, Djulaätten, Natt och dag samt 
Oxenstierna var representerade i den urbana merkantilismen där (Janzon 
2013:230–237). Denna situation blir förklarlig med Johan III:s förbud mot 
köphandeln från år 1580, i vilket han påtalar kravet att adeln måste vara 
medlemmar i staden och bedriva sin handel med köpmannavaror via staden 
(Leyonmarck 1820:71). Som medlemmar i staden hade adelns ”herretjä-
nare” förstås rätt både till fiskhandel och till privilegier i skärgården. 

Men detta var inte något nytt i och med Johan III. Nyköping hade år 
1566 bara 44 borgare men hela 69 ”herretjenare”, dvs. adelns handelsmän; 
Örebro hade samtidigt 44 borgare, 31 adelns tjänare och 9 adelns gårdar. 
Uppsala hade vid samma tid 151 borgare och hela 237 ”K. M:ts och Adelns 
tjenare”, som satt på 212 ”frigårdar” i staden. Södertälje hade 42 borgare 
men endast 10 herretjänare. Mindre städer och städer på visst avstånd från 
frälsets gods, exempelvis Öregrund och Östhammar, verkar ha befolkats till 
övervägande del av skeppsfartsidkande fiskarborgare, dvs. kronoskatteall-
moge (Forssell 1883:308f). 

För Nyköping finns räkenskaper bevarande angående handel, import 
och export. I dessa framgår att frälset i Nyköpings omland, dvs. de som 
hade tomter i staden, ägnade sig åt en omfattande inrikes och utrikes handel 
(Öhman 1973:258f). Redan år 1466 hade ett rederiföretag ingåtts mellan 
Birger Trolle och Hans Rodenbek, skeppare i Lübeck. Under senmedeltid 
och in i Vasatid skedde en bred import av artiklar av frälset till Nyköping, 
vari fisk ingick, och då nämns främst holländsk sill (Karlén 1973:108–130). 
Eftersom exporten i huvudsak innehöll spannmål, järn, bräder och smör 
måste man misstänka att den av frälset importerade fisken konsumerades 
vid sätesgårdarna eller olika ekonomiska etableringar, exempelvis bergverk. 
Frälsets egna eller deras landbors fiskeri måste ha varit ett välbehövligt och 
till och med nödvändigt tillskott av medel för att driva runt godsen och eko-
nomin. Men någon mer omfattande handel med fisk i Nyköping kan vi inte 
iaktta från denna tid. Allmogen torde dock i enlighet med Magnus Eriks-
sons stadslag avyttrat en viss mängd överskottsfisk vid sidan av självhus-
hållning och skattefisk i staden. Det intressanta här är att det exporterades 
späck från Nyköping så sent som 1558 (ibid:123) men ingen fisk. Uppen-
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barligen har skärkarlarna levererat även denna vara till handelsmännen som 
till övervägande delen var svenska och till stor del var ”herretjänare”, dvs. 
adelsmännens handelsmän (ibid:158–166). 

Den ovan nämnde Arvid Trolle, vars direkta iblandning i något skär-
gårdsfiske inte går att styrka, finns dock representerad i Stockholm, där han 
hade flera stenhus och bodar, bl.a. vid fiskartorget och fiskestranden. I hans 
jordebok framgår att  

eeth stenhwss liggendes wid Fesketorget wid brinckæn rentter x mark aam 
aarett och ij mark aff boden ther wnner. […] Item aff then andre boden 
widh gathen viid Feskestranden iiij mark. (Almquist & Trolle 1938:88) 

Dessa hus och bodar är dock år 1488 utarrenderade. Är de kvarlevor från en 
tidigare frälsedriven fiskhandel som först under senare delen av 1400-talet 
kom mer utpräglade merkantila borgare och fiskarborgare till del? Eller 
representerade sådana tomter fortfarande direkta köp- och säljplatser för 
frälsets eget fiskeri? Det mesta tyder dock på att godsen vid denna tid vuxit 
sig så stora att de konsumerade och köpte in snarare än producerade och 
försålde fisk. Under sent 1500-tal vet vi exempelvis att Nyköpings slott hyste 
upp emot 300 personer och vid sidan av frälse, tjänstemän och hantverkare 
fanns både båtsmän, skeppsfolk och fiskare (Öhman 1973:189). Troligtvis 
har alltså godsens landbor med maritima sysslor under 1200- och 1300-talet 
i skärgården under 1400-talet till del övergått till skärkarlar med speciella 
handelsprivilegier (se ovan) och fiskarborgare i städerna, skattskyldiga både 
till frälset genom arrende av tomt i staden och till kronan för fiskeprivi-
legierna. Fiskimport och konsumtion kan då fortfarande främst knytas till 
gods, slott och industrier i form av skeppsbyggeri och bergverk. 

Det visar sig att när väl skärgårdarna var skattlagda under kronan eller 
förlänade till frälse kom en seg dragkamp att utspinnas mellan de stora 
maktblocken. Samtidigt som konungen hävdade vattenregale och gjorde 
flera försök till att koncentrera handel och fisket till städerna och lägga det 
under borgerliga privilegier, som år 1547 då ostkustens handel med fisk 
skulle koncentreras till Söderköping och Norrköping, klämdes allmoge-
fiskarna, dvs. obesuttna skärkarlar eller besuttna bönder, mellan ett avgifts-
belagt borgartvång under städerna och en skattläggning under frälsegodsen. 
Utvecklingen var ingalunda linjär. För fiskeläget Väderskärs del är inbyg-
garnas levnadsformer under medeltiden okända. Det är dock känt att Sö-
derköping under mitten av 1600-talet hade ett avtal med godsherren till 
Fågelvik angående vår-, sommar- och höstfisket vid Väderskär och Björk-
skär. Synbarligen var det alltså fiskarborgare som fiskade vid frälsets öar. 
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Först 1730 upphörde burskapet och den då bofasta befolkningen på dessa 
öar blev vad som är att betrakta som maritima frälsetorpare under Fågelvik. 
Som fiskarborgare hade fiskarna inte mycket att säga till om och utnyttjades 
hårt, trots många protester, både för borgerliga avgifter, avgifter för fisket 
och tunga pålagor i form av båtsmanshåll (Tideman 1988). 

Olof Hasslöf har tidigare studerat fiskets organisationsformer runt 
Sveriges kuster under medeltid och efterföljande perioder. Han menar att 
den kontroll över fisket som tar sig uttryck i olika skrån, förordningar och 
privilegier direkt ska kopplas till tyskt inflytande och han nämner särskilt 
Tyska orden (Hasslöf 1949:444f). Vi har enligt ovan sett att denna orden varit 
framträdande i Södertörns och Sörmlands kustband under 1200–1400-talet. 
Det har även observerats hur Huvudskärsstadgan påminner om den rättsliga 
situationen vid det hanseatiska Skanör/Falsterbo (Granlund 1955:82) och 
överensstämmelsen mellan vissa paragrafer i Huvudskärsstadgan och gårds-
rätterna, under 1400-talet ofta upprätthållna av tyska knektar, har kommen-
terats ovan. Möjligtvis kan vi här bekräfta Hasslöfs uppfattning: När svensk 
ekonomi expanderade under sent 1400-tal och 1500-tal implementerades 
ideal som inympats under unionstidens utländska inflytande. Skärgårdarnas 
”industrialisering” var en svensk skapelse på tysk grund, inkorporerandet av 
ett tidigare oreglerat rum inom gårdsrätt, förlänings- och privilegiepolitik. 

Snart hade städerna etablerat en egen befolkning och kopplingen till fräl-
set minskade. Ett bra exempel på hur en fiskestad kunde interagera med sitt 
omland är Trosa. Denna sjöstad anlades uppenbarligen under högmedeltid 
och var innan 1600-talet en köpstad invid Trosa by. Sjöfart och fiske 
utgjorde stadens största näring. Städerna var dock fortfarande små under 
1400-talet; Trosa benämndes 1413 som köpstad men erlade liksom Tälje en 
skatt om endast en läst järn (Styffe 1867:211). Strömmings- och torskfisket 
blev under hand stort bland de mot slutet av medeltiden instiftade skär-
borgarna; många hundra tunnor strömming fångades i skären årligen i havet 
utanför städerna (Tuneld 1786:28). Byteshandel med fisk och spannmål 
försiggick på marknader i städerna, t.ex. Eriksmässan och Bartelsmässan, den 
senare kallad ”sillmarknaden” i Söderköping, ”korsmässo marknad” i Nykö-
ping och ”Matsmässo marknad” i Norrköping. Mickelsmässan i Södertälje 
besöktes av bönder, ”som emot säd byter sig til strömming och fiskwaror af 
skärgårds-boerne” (Hanssen 1977:278). Södertälje stads bytesplatser med 
skärgårdsfolket låg vid landsköpsplatserna Ulvsundet, Pålsundet och Bran-
dalsundet, ”hvarest, om höst och vår, bytes fisk, strömming och andra va-
ror” (Tuneld 1786:54). I staden var handeln inte betydande, utan staden 
levde främst på skjuts, krögerier, hantverk, fiske m.m. (ibid:53). 
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De flesta kustnära städer men även slotten hade närbelägna områden i 
havet där de hade ensamrätt eller privilegier på fisket (Nygren 1932:passim). 
Vi måste här räkna med att privilegierna använts både för att skattlägga 
annars ganska fria fisken, som medel för att få ensamrätt på en lokal resurs 
och att tillgodose vissa aktörsgruppers handel och försörjning, i synnerhet 
vissa städers borgare eller slottens personal och knektar. Skatt för fisket vid 
kronofiskena upptogs vid denna tid som ”tullfisk”, exempelvis under Kas-
tellholms kungsgård (Ahlbäck 1955:47). 

En opportunistisk geografi: Fiskarborgare, fjärrfiske och uteslutning 

Den gängse tolkningen av det medeltida småskaliga fisket utgår från allmo-
gens självhushållning och försäljning på en urban marknad. Bilden i avsnittet 
ovan visar istället att även det relativt småskaliga fisket egentligen handlade 
om opportunism som vilade på uteslutning, skatt och även krävde vissa 
investeringar och vars värde till slut kom de besuttna till del. Nedan ska vi se 
att det går att teckna en opportunistisk geografi där fisket i synnerhet efter 
Hansans fall via privilegier och utveckling ingick i en expansiv rörelse som 
dels ibland länkade ihop Östersjön med koloniala mekanismer, dels direkt 
påverkade uppkomsten och karaktären hos handelsplatser och städer. 

Bakgrunden till fiskets inordnande inom stadsprivilegier enligt ovan har 
att göra med en ny typ av merkantil opportunism som växte fram mot slutet 
av medeltiden. Inom fisket märks den i Norden först under 1200-talet och 
framåt då fisket blev en internationell handelsangelägenhet i södra Öster-
sjön. Här drevs fisket i internationell regi på en protourban scen, med semi-
permanenta fiskeläger, bodstäder och en egen jurisdiktion. Denna utveck-
ling ser vi framförallt under 1300-talet på Västkusten men inte alls i Mel-
lansverige. Där har istället finska, åländska och estniska fiskare pendlat över 
Östersjön i olika typer av fiskafängen och handelsresor på städerna. Borgar-
na och frälset från Mellansverige synes som exklusiva grupper ha etablerat 
sig på och ibland kontrollerat vissa fiskelägen längs Norrlandskusten, ofta i 
konkurrens med i Norrland lokala bondefiskare. Redan på 1300-talet verkar 
opportunistiska noder etableras vid t.ex. de tidigare omnämnda Drakön och 
Kyrkesviken, möjligtvis inom ramen för kollektiva koloniala ambitioner 
som förstås inbegrep även Finland, där det svenska högfrälset tillskansade 
sig och erhöll avsevärda domäner. 

Frälset hade alltså etablerat kustanknutna marknadsplatser eller ”köp-
städer” men även allmogen samplades invid eller i närheten av många kyr-
kor, korsvägar och centrala etableringar (gods, kloster osv.) under medel-
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tiden för handel. Under andra halvan av medeltiden växte exempelvis 
Mönsterås som en köpstad för Kråkerums gods och Pataholm längre söder-
ut fick samma funktion vid Alsteråns mynning för godset Strömserum. 
Innanför Björnö, ett medeltida kustgods till vilket hörde över hundra hol-
mar och skär (Tuneld 1832:585), etablerades den synbarligen befästa ön och 
handelsplatsen (?) källarholmen (Hansson 1999). Dessa är exempel på 
maritima nodbildningar, mötesplatser, i olika korsvägar. Köpstäder, härbär-
gen, kapell och hospital förlades till centrala platser i korsvägarna och vid 
segelleder och hamnar (Serlander et al. 2011:9). Framförallt under 1400-
talet växer dessa miljöer till regelrätta städer där de borgerliga privilegierna 
inkluderade fiskerier och handel. Under samma tid förbjöds och övergavs 
de mindre köpingarna i stor utsträckning. 

Antalet städer som bedrev fiskhandel var ganska få innan senmedeltiden. 
I Nordsjön dominerade Bergen den internationella handeln med fisk innan 
1400-talet, kontrollerad av Hansan. I denna stad infördes bruket av fiskar-
borgare. I och med Hansans försvagning och stadssamhällets framväxt 
spreds systemet med fiskarborgare till de flesta kuststäder (Wubs-Mroze-
wicz 2009). I Sörmlands kusttrakt var det Trosa och Tälje som under 1400-
talet båda baserade sin ekonomi på fisket (Styffe 1867:211). Den merkantila 
opportunismen fick efter detta snabbt stor geografisk räckvidd. Det var 
under senmedeltiden ofta fiskarborgarna i kuststäderna Trosa, Södertälje, 
Sigtuna, Öregrund och Östhammar samt städerna längs Norrlandskusten 
som bedrev fiske och införde varan till marknaderna. Det var då inte fråga 
om byte mellan lantliga producenter inbördes. Fiskarna bör istället 
betraktas som en kombination av frälsets landbor och främst längs Norr-
landskusten även fiskande skattebönder, vilka på olika sätt ingick i en om-
fattande cirkulation av fisk, till att mot slutet av medeltiden utgöra urbana 
fiskande köpmän, vilka på egna båtar oftast långväga till Norrland eller 
Finland bedrev handel med fisk, spannmål och salt (Hanssen 1977:278). 
Fiskare, skeppare och köpmän var under denna tid ofta samma personer 
(Sandström 1996a), vilket även var för handen vid medeltidens fiskmark-
nader men där frälset och utländska, framförallt danska och tyska, köpmän 
även mer direkt drev verksamheten genom att dels agera mellanhänder med 
produktförädling och distribution till olika marknadsplatser, dels slutlig 
distribution till slutstationerna på kontinenten (Jahnke 2009). 

Under sent 1400-tal syns de första tecknen på de regelrätta fiskeresorna 
till Norrland som är bekanta främst som Gävlefiskarnas borgarprivilegium. 
Få källor berör detta fiske innan Gustav Vasa men det finns vissa ledtrådar 
till hur det gick till. Enklare bönder och torpare hade förstås inte resurser att 
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initiera långväga resor som ofta kombinerade fiske och handel. Man bör här 
notera både av merkantil arkeologi och textuella källor att döma att dessa 
resor utfördes av borgarna, inte bönderna. Fjärrfisket var således från första 
spårbara tid en borgerlig affär vilket inte ägnar att förvåna. Logistiken 
bakom fisket var kostsam. De förhållandevis välbärgade fiskarna söderifrån 
lämnade varje vår sina stora stadsgårdar för en mycket primitiv tillvaro i de 
små fiskebyar de byggt upp, exempelvis vid Njurundakusten. De kom i sina 
storbåtar, ”haxar”, som var lastade med familjer, tjänstefolk, kreatur, fiske-
redskap, proviant och handelsvaror och de återvände på hösten med 
båtarna fullastade med saltströmming och bytesvaror som skinn och linne-
väv (Jonsson 1985:29). Konflikten om fisket vid Brämön i Medelpad och 
Sten Stures d.ä. dombrev därom (Ahnlund 1939:96) är samtida med det 
arkeologiska myntfyndet från kapellgrunden Orrskärskyrkogården utanför 
Umeå och alltså från 1470-talet (Huggert 2004) och vittnar sammantaget 
om privilegier och handel, inte om husbehovsfiske. 

Opportunismen skapade en helt ny typ av fjärrhandel som bedrevs av 
den nya borgarklassen. Fiskeprivilegier och handelsresor ledde ofta till 
konflikter. Stockholmsborgarna var ökända för sina fiskeresor, inte bara för 
att de under dessa bedrev omfattande landsköp, utan också för att de in-
kräktade på Norrlandsstädernas och de finska städernas fiskevatten. Särskilt 
Åboborgarna kände sig hårt trängda av stockholmare som på höstarna 
fiskade strömming utanför Åbo (Storå 2005). År 1590 bestämdes att inga 
stockholmare fick fiska närmare Åbo än sex mil. Även i Göteborg uppstod 
konflikter. Göteborgarna hade givits tillåtelse att fiska vid de obebyggda 
öarna i skärgården och skärgårdsborna protesterade då över att de trängts 
bort från sina öar. Eftersom de på de obebodda öarna hade sina bästa betes-
marker klagade de hos Karl IX. Inte heller det holländska borgerskap som år 
1620 förhandlade om privilegier till Göteborg var ointresserade 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”. (Sandström 1996a:54) 

Även kronan hade direkta intressen av fisket och jakten i Norrland vid 
denna tid. Birkarlarna, vilka samlade in skatt, administrerade handel och 
agerade kungamaktens fogdar, rörde i norrländska ödemarker och samer-
nas områden fortfarande under 1500-talet. Lanthandel med allmoge och 
samer skedde där i bodar på handelsplatser, där deltagarna efter medeltida 
modell skattade bodalegopenning. Dessa landsköpmän var bosatta i kust-
socknarna (ibid:66). Närmare huvudstaden där förutsättning för kontroll 
fanns ägnade sig kungen åt en centraliseringspolitik. Gustav Vasa föreskrev 
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år 1547 att handel med fisk på ostkusten skulle koncentreras till Söder-
köping eller Norrköping. Detta kom att styra handeln i århundraden fram-
över. Handelspolitiken gick ut på att gynna städerna och att förhindra 
landsköpen. Undantag gjordes för sumpfiskarna (fiskköparna) för att trygga 
Stockholms livsmedelsbehov. Det spelade säkert även tidigt en stor roll för 
fiskekolonin på ön Väderskär i Tjust, som var en av de hamnar i Lofta-
hammar där inköp gjordes (Wirsén 1968). 

Norrlandsstäderna som grundades efter skärgårdsfiskets uppblomstring 
blev snabbt konkurrenter till de fiskare, vare sig de var av borgerlig här-
komst eller annan, som tidigare bedrivit fiske i Bottenhavet. År 1582 begär-
de Gävleborna att få behålla rätten att fiska strömming på de allmänna 
fiskegrunden i Norrland. Kungen menade då att de fattiga i Gävle som inte 
kunde försörja sig på annat sätt kunde tillåtas att bedriva fiske. Men det 
kunde inte accepteras att de som bedrev handel och seglation i stor ut-
sträckning också fiskade. Med en sådan koncentration av maritima näringar 
blev inte bara handeln i staden försvagad utan försörjningen undandrogs 
också stadens fattiga och skärkarlarna. De som hade någon förmögenhet till 
handel förbjöds därför att fiska. (Sandström 1996a:55) 

Fiskeresor verkar ha varit vanliga fenomen i alla rikets kustanknutna 
städer. Förutom de ovan omnämnda städerna märks även Sigtuna (Wi-
strand 1847). Städernas båtägande befolkning drog ut på kortare eller längre 
kombinerade fiske- och handelsresor. Dessa resor var inte helt oproble-
matiska för kronan. Städernas borgare skulle ju vid denna tid, för att inte 
konkurrera med lokala fiskare eller vissa städers fiskemonopol, helst avhålla 
sig från såväl fiske som sådana handelsfärder där landsköp tenderade att bli 
en huvudsak. Att fastställa syftet med fiskeresorna var säkert inte lätt. Be-
roende på hur omständigheterna såg ut antingen fiskade man själv, bytte till 
sig fisk eller köpte fisk. För de stockholmare och borgare från Mälarstäderna 
som betalade avgifterna i Stockholms slottstull efter återkomsten från så-
dana resor i det finskbottniska området noterade ofta tullskrivaren ”haver 
fiskat”, ”hemma från fisket” etc. efter personnamnet. Men detta var säker-
ligen bara gällande uttryck för den sortens färder, och sade ingenting om 
vilka aktiviteter som dominerat resorna. Stockholmarnas viktigaste dekla-
rerade returlaster från det finskbottniska området var kring 1500-talets mitt 
lax och under 1600-talets första årtionden saltfisk, huvudsakligen ström-
ming. (Sandström 1996a:56) 

Det fanns flera anledningar varför fisket övergick till en borgerlig syssla. 
Den oblida synen på personer utan besuttenhet (dvs. utan laga försvar) var 
en, varför det var svårt att vara fiskare utan att tvångsförskrivas eller 
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interneras. Privilegier på och skattläggning av vissa fiskeskär var en annan 
tungt vägande faktor. Vid förtullning och försäljning hade även borgarna 
vissa friheter. Ordning och taxa på Lilla Tullen etc. 1666 statuerar t.ex. att 

alle sådane Fiskare i Städernes rätte Hampnar skole effter richtig aflagd Tull 
föryttra sin Fisk, och intet annorstädes i Wägen och olaga Hampnar på Lan-
det til Landtmännerne…” För borgare gällde en något större frihet: ”Såsom 
Borgerskapet uthi Städerne, hwilka pläga draga uthi Skäriegårderne, Fiske-
lägren och på Öyarne, at fiskia, så wijda de Stjefweve fiskerijet förrätta, widh 
de Orther och Städer der de anlända allenast erläggia Landtmans Tullen För 
deras Fisk antingen han då der straxt föryttras eller uppläggies; Altså och 
oansedt Skiärkarlen är plichtigh at föra sin Fisk uthi näste Stadh, at der aff 
erläggia Tullen. (Kungl. Maj:t 1666, Stiernman 1753:479, 485) 

Slutligen kom förbud kring handel på fiskeskären succesivt att göra det mer 
motiverat att förlägga all handel till städerna. Fiskarborgarna begav sig till 
sina fiskelägen utanför staden på våren där de anställde lokalbefolkning som 
drängar. Beroende på hur stort område fiskarborgarna hade monopol på 
kunde deras fiskelägen finnas inom en längre eller kortare sträcka. Där hade 
de också bostäder. Fångsten skulle sedan torkas eller saltas, innan den var 
färdig att säljas i den egna staden eller exporteras till någon annan stad 
(Söderberg 1995). När alltså säsongsfiske i form av fjärrfiske först möter oss 
i källorna är det som en förlängning av en privilegiebaserad urban ekonomi, 
underställd välbärgade handelsmän eller fiskarborgare, inte som en syssla 
dominerad av fiskarbönder. Frälsets kustetableringar längs Norrlandskusten 
under 1300-talet ersattes av borgarnas norrlandsfärder. Den klassiska skär-
bonden lyser med sin frånvaro annat än som lokal aktör, ofta hårt konkur-
rensutsatt från fjärran ifrån komna främlingar med nya maktmedel och 
rättigheter. 

Konkurrens förelåg under slutet av medeltiden inte bara mellan allmoge 
och fiskarborgare utan faktiskt snarare mellan borgarna och frälset (jfr Bill 
1994:170f). De ovan skisserade bilderna med fiskarborgarna och kustens 
häradshövdingar och högfrälse som försökte vinnlägga sig om fisket i skär-
gårdarna kolliderade i Trosaborgarnas klagan till kungen år 1454, då de me-
nade att de förvägrades att fiska i skärgården. Kungens brev innehåller 
nämligen en passus som lyder (med min kursivering): 

Desslikes hafva Vi och undt förberörde Våra borgare att de må fiska i Ko-
nungs allmänningsvatten som andra. Ty förbjuda Vi alla och hvem de helst 
äro, särdeles Våra högsta och Embetsmän, dem häremot hindra eller hindra 
låta. (Dufwa 1925:48) 
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Det räckte alltså inte att högfrälset ägde hart när samtliga fiskelägen under 
1400-talet, de försökte även stoppa bogarna från att nyttja skärgården rent 
allmänt, även vid de skär där borgarna hade privilegium. 

Renässansfurstens industrialisering av skärgården under Vasatid 
Gustav Vasas generaluppdrag och ett accentuerat behov av fisk 

Sverige utgjorde en klassisk medeltida feodal organisation under hela tiden 
mellan senmedeltiden fram till Gustav Vasa, utan nämnvärda tecken på 
centraliseringar eller ökad statlig administration (Retsö 2009). Vid mitten 
av 1500-talet hade Gustav Vasa det självpåtagna uppdraget att som kontrast 
till den feodala staten bygga en stark centralmakt och fick då bekymmer 
med försörjningen av den stående armén. 

Krigsmakten var förstås en oerhört stor resursslukande apparat som till 
vissa delar mättades med fisk. I krigstid erhöll fogdarna dessutom medel för 
att i landet uppköpa förnödenheter till krigsmakten, ”såsom Köth och Flesk, 
Osth, Saltt och Torr fiske, och annedt sådant, efther som hans F. N:d [furst-
liga nåd] och alreede ehn heel hoop Torr och Saltfisk der til opköpt och 
bestelt hafwer”. Krigsfolken erhöll även månadspeng så att de kunde köpa 
in vissa förnödenheter själva (HRSH 1857:95ff). Fisk samlades även in med 
dubiösa medel. För att föda en förstärkt besättning på Kalmar slott lät 
Hemming Gadd sina svenner göra ett strövtåg till Avaskär och där tillfån-
gata tyska köpmän, vilka för sitt frisläppande fick avhända sig en läst torsk 
och annan fisk samt salt till biskopens folk (Styffe 1884:cxiii). Under denna 
tid har kronan ömsom köpt, bytt till sig och tilltvingat sig fisk, i synnerhet 
torsk, från allmogen och städerna i Blekinge och Småland (ibid:passim). 
Hela tiden verkar det vara svårt att försörja krigsmakten och slottens be-
sättningar (jfr Hammarström 1956). 

Det fanns naturligtvis många metoder att underhålla en här, men den 
tidigare hushållsmetoden, grundad på böndernas arrenden, på tionde-
produkter och andra skatter, var otillräcklig. Gustav Vasas nya metod 
bestod i att själv producera livsmedel enligt vad som kom att kallas 
avelsgårdsprogrammet (Nyström 1989). Planerna inriktades först mot 
Finland, och man avsåg att upprätta en avelsgård i varje finsk socken. Det 
skulle ske genom att lägga samman odlad jord från många bondgårdar till 
en enhet, ett storgods, och utöver denna hopslagning av mindre egendomar 
till en enhet utöka det tilltänkta godset genom nyodlingar och röjningar till 
nya ängar och hagar. I samband med dessa initiativ gynnades och påbjöds 
från och med 1500-talets mitt nybyggen av torp, företrädesvis på 
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allmänningar, och torpen gav ränta till kronan (Granlund 1979). I 
kustsocknar med stora delar allmänning finner vi dessutom en stor mängd 
redan etablerade kronobönder och kronotorpare vid denna tid. Det är bland 
dessa nya och gamla småjordbrukare och mångsysslare i marginalen vi 
anträffar de fiskalt urskiljbara skärbönderna och skärtorparna i DMS under 
beteckningen ”skärkarlar”. Denna grupp allmoge kom att bli central i 
kronans maritima strategier och även i varucirkulationen med fisk. 

Eftersom fisk var en mycket betydelsefull del av kosten inom kronans 
organisation under 1500-talet bedrevs fiske av kronan både i insjöar och 
hav. Allt som oftast fanns årsanställda fiskare vid slotten och gårdarna. Vid 
större fasta fisken och vid fiskelägen i havet fanns egna små enheter, ibland 
så pass omfattande att de förde egna räkenskaper. Fiskena vid Kalmar slott 
var ett av landets mest omfattande med enligt ovan ett 30-tal fiskare. Till 
slottet hörde ett flertal fisken i Kalmarsund, både på fastlandet och på 
Öland (Pihl 2012:55). När det gäller beskattning av havet infördes den 
generellt vid denna tid. Åren 1544, 1545 och 1553 gör Gustav Vasa generella 
anspråk på att skattlägga allmänningsvattnen i Mellansverige och stora 
delar av Norrlandskusten. Först då gjordes alltså kustens ytterskär till 
allmän fiskeplats under kronoskatt (Hellman 1953:7, Styffe 1864:267–269). 
En stor del av fisket gick därmed in till kronan i natura och det var till stora 
delar skärkarlar som både fiskade år kronan och skattade i maritima 
produkter. Kronans cirkulation med förnödenheter var ibland viktigare än 
penningintäkter. I ett brev från Gustav Vasa till Lars Siggesson Sparre år 
1526 klagade kungen över att bönderna i bland annat Strängnäs stift ville 
leverera kyrkotionden (som kronan till stora delar lade beslag på) i 
penningar, trots att han hellre såg skatten i naturaprodukter (Samzelius 
1946:XLIII, LXXIII, Gustav I 1865:91f). 

Etablering av skärgårdsindustrier genom reduktion och kolonisation 

Från och med Vasatid märks en stark bebyggelseutveckling (Myrdal 1996). 
Kronan uppmanade inte bara till nyodling utan lade även själv beslag på en 
stor del av allmänningarna och skapade stora domäner med kronomark 
(Österberg 1979). Gustav Vasa verkade vidare aktivt både för städernas 
blomstring och för att upprätta industrier på landsorten; sågkvarnar, 
fiskerier, tjärbränning och salterier. Kustbygderna i Sverige och Finland var 
därför viktiga för kronan, speciellt ädellövskogar och platser för skepps-
bygge. Det pågick hela tiden en kamp med frälset och städerna angående 
privilegier och monopol på handel, fiskerier, ädellövskogar osv. Ett system 
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växte fram för logistik kring stora gods, vattenkraft, bergshantering, bruks-
miljöer och skeppsbyggnad (exempelvis Ferm 1990). Både högfrälsets gods 
och kronans slott samlade runt sig kvarnar, sågar, fasta fisken och utskepp-
ningshamnar, ofta sida vid sida. Så heter det i en inventering av vatten-
relaterade resurser i Tjust skärgård, kommissionerad av Gustav Vasa, 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) 

Citatet ovan omnämner kronan och de två stormännen i Tjustkusten, Bir-
ger Nilsson [Grip] och Jöran Ericsson [Gyllenstierna], som likvärdiga mark-
ägare, sida vid sida. Kronan var alltså lika aktivt som frälset i kustnärin-
garna, om än på andra sätt och med ett större samhällsansvar. På Väst-
kusten startade kungen saltsjudning och verkade för att pigor och drängar 
skulle lära sig konsten. Han menade också att det borde finnas riktiga yrkes-
fiskare i staden Lödöse och att de även skulle bygga sig större fiskarskutor 
och understödjas i sin verksamhet, vilket förstås föreslår att fisket skedde på 
deltid av de med borgarprivilegium. Som konungen uttrycker sig till Gustaf 
Olofsson [Stenbock] i en skrivelse år 1544: 

Så förtänker eder väl, att vi några resor tillförne hafve snackat om för eder, 
att vi gerna hade en 20 eller 30 goda fiskare der i byn [Nylödöse], som ingen 
annan handel brukade, utan närde sig af den fisk, de togo om året, och läte 
bygga sig 4 eller 5 af de häringsbyssor efter det sätt, som de bruka vestvart till 
fiske, och samlade en hop fisk om året, dermed de hela landet bespisa kunde, 
och icke allt litade uppå de skaffboer och andra fremmande. (Strinnholm 
1860:431ff) 

I kungens ambitioner ingick att låna ut pengar till de som ville starta fiske-
rier och han gav fattiga kust- och öbor ”skattfrihet på någon tid, att de 
måtte desto hellre vänja sig vid att bruka fiskeriet och bespisa landet”. 
(Ibid.) Men allt intresse från kronans sida var inte till allmogens fördel. 
Skattebönderna som själva bedrev fiske i fasta lägen invid sina fastigheter 
fick känna på kronans behov av fisk. Kronan kunde nämligen inte bara 
hävda fysisk rätt att bedriva fiske vid de fasta fiskena (se nedan) utan skatt-
läggningen var tidvis hård och det finns uppgift om att ⅔ av laxen vid ”bön-
dernas fiske” kunde gå till kronan, fisk som alltså rundade lokala marknader 
och hamnade direkt i kronans förvaltningsapparat, även den del som fiskats 
av bönderna själva (Cervin 1984:34). 
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Till någon del berodde kronans förmåga att etablera industrier på den 
ökade mängden fastigheter som kom med reduktionen av kyrkojord, vilken 
även kom frälset till gagn. Den berörde dock främst jord i agrarbygden eller 
i anslutning till denna. Förmågan till godsbildning vid kusterna var då 
indirekt beroende av den avkastning övriga gods, däribland beslagtagen 
kyrkojord, som både kronan och världsligt frälse kunde exploatera för egna 
syften. Redan stora jordägare kunde uppnå synergier i hushållsdriften om 
många olika landskapsresurser tilläts komplettera varandra. Den från och 
med Gustav Vasa starkare kronan gjorde därför allt i sin makt när det gällde 
att dra in mark från frälset och hävda vattenregale över fiskelägen. År 1559 
drogs ett fiske som Hans Brask hade på Landsort (Öja by) in till kronan. År 
1555 skriver dessutom Gustav Vasa till Björn Pedersson [Bååt] och med-
delar att han vägrar tro att allt fiskevatten i Sorunda socken hör till godset 
Fållnäs. Kungen menar att en del rimligen bör höra till de skatte- och 
kronogårdar som ”ligger vid sjösidan”, och han kräver därför konungslott i 
dessa fisken ”som annorstädes” (Janzon & Rahmqvist 2002:215). Men kro-
nan lyckades inte alltid att dra in de fiskevatten den ansåg orätteligen ligga i 
frälsets händer. År 1561 dömer exempelvis Erik XIV:s nämnd Gunnarstens 
och Vikstens fisken, som Gustav Vasa 1545 indragit till AoE, åter till frälse 
för att Elin Nilsdotter aldrig fått det vederlag hon utlovats. Fiskelägena 
tillföll då hennes dotterson Lars Fleming (Janzon & Rahmqvist 2002:263f). 
Alla dessa lokaler ligger i UO. 

Kronans förmåga att hävda regale över utmarken gjorde så att 
nybyggarna i marginalen under senmedeltidens högkonjunktur nästan 
undantagslöst avlade avgiften för nyttjanderätten till kronan (Åström 
1897:66). Stora delar av skärgårdarna var därmed besatta med kronans 
landbor under 1500-talet. Eftersom Gustav Vasa kom att lägga beslag på 
många fisken som legat under klostren framförallt i landets mer centrala 
delar koncentrerades försöken att beskatta fiskeplatser och hävdandet av 
vattenregalet till Norrlandskusten under hans tid (Styffe 1864:269). År 1533 
menar kungen att han flerstädes i skärgården ägde i varje not två lotter; en 
konungs- och en vattenlott (Gustav I & Almquist 1905:243), vilket betyder att 
han lade beslag på två tredjedelar av fiskets avkastning. Efter 1540 skattlades 
dessutom många fiskelägen i Norrland hårdare än de gamla kronofiskena. 
De som ej kunde betala fick se sina fisken indragna till kronan (ibid:269). 
Den 1 mars 1545 åberopas att konungen då uppbar lott av strömmingsfisket 
inte bara i Bråviken utan även ”i Stockholms skär, Nyköpinge skär, Stege-
borgs skär [Slätbaken] och flerstädes” (Dufwa 1925:48f). Samma år fordrade 
Gustav Vasa även sin generella kungstreding av Norrlands strömmings-



STRANDHUGG 
 

198 

fisken (Styffe 1864). Gustav Vasa menade dessutom uppenbarligen som 
kontrast till tidigare praktik och i ett försök att centralisera handeln med 
fisk att bönder inte skulle kunna kräva in tull eller bodlega från andra 
bönder vid fiskerierna utan han hävdade fiskets karaktär av kronoall-
männing, skattlade fisket och hävdade kungstreding i fisket (där kronan 
alltså ägde lotter i samtliga fisken, inte bara uppbar skatt). Här skulle inte 
fastighetsägarnas rättigheter vid stranden kränkas utan hörsammas till-
sammans som kronans rätt i alla dessa fisken skulle respekteras, med olika 
praktiska lösningar (Dufwa 1925:48f). 

Den ekonomiska expansionen kom inte bara kronan till del utan utveck-
lingen är synbart lokalt varierande och i skärgårdarna i Mälardalen var det 
istället främst den större jordägande adeln som utökade sin godsmassa 
under denna tid. Läntagaren eller en av kronan utsedd fogde administre-
rade allmänningarna och den nykoloniserade marken och uppmuntrade 
nybyggen så att nationens och godsens (i kronans fall avelsgårdens) avkast-
ning maximerades. I Mellansverige var därför risken stor för konflikt med 
adeln i den mån kronan försökte beskatta fisket. Merparten av dessa fisken 
var nämligen här tidigare lagda under frälset under 1400-talet (se DMS och 
ovan). Därav förekom att kronan drog in vissa hemman och fiskevatten 
som olovligen kommit frälsets händer och att kronan även drog in mark i 
skärgårdarna i sina reduktioner, främst under Gustav Vasa. 

Reduktionen kom dock inte att helt dra in alla fiskevatten som tidigare 
legat under kyrkan och klostren. Mycket av kyrkans kvarvarande jord kon-
centrerades under hospitalen som fiskade för egen förbrukning, vilket fram-
går då Gustav Vasa stadgar i sin ”Ordning af år 1533, först gifven för hel. 
Andes hus och hospital samt sedan för Danviks hospital”, där han skriver 
att ”de fattige [vid hospitalet] som något kunna giöra, antingen spinna 
nootgarn, binda noot, eller annat sådant, som Hospitalen kan komma til 
nytta, ther skola the icke wara för gode til” (punkt 46, i Thyselius 1845:55). 
Vid hospitalen fanns inte bara fattiga som fiskade utan även sådana som 
direkt titulerades fiskare som yrke. Så sent som 1622 ställdes för rätten en 
fiskare ”som hafwer tiänt uti Danwijekens hospital ben:d Eschill Mårtens-
son född i Finland” anklagad för dråp (Olsson & Särnqvist 1978:35). 

Kronans fiskerier 

Kronan bedrev inte bara fiske indirekt, genom att underlätta en maritim 
ekonomi och att beskatta en sådan, utan även direkt, genom att i detalj 
engagera sig i vissa fiskerier. I ett brev från 1553 påpekar kungen hur han 
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under sina färder till sjöss ”besichtet ganska skiöna tillfällen till fiskery, 
synnerligen i Tiust och Tuna läns skäär, så att man hafwer ther öffuerflöde-
ligen nog strömming och både stort och smått slag bekommet och är then 
stora strömmingen inthet mindre än Skåne sill”. Dels ville han se till för-
sörjningen av sina egna slott och stående här, dels månade han sig om den 
makroekonomiska situationen och bannade bland annat slöseri och dåligt 
saltad sill som förfors (Gothe 2003:35f). Gustav Vasa uppmande vid samma 
tid även bönderna bl.a. i Sörmland att betala tionde i fisk till kyrkan så att 
olika tjänstemän skulle kunna få sitt uppehälle, ”både fiske tiendt vtaff 
noterne om wintren, Tesligeste och vtaff all fiskeleeck om wåren, Såsom 
thet och till presternes, kirkernes, Scholestwffwers och studenter vppehelle 
och nöttorfft storligen för nöden är etc.” (Thyselius 1845:153f). Kungen 
planerade uppenbarligen försörjningen för hela samhället och där ingick ett 
effektivt fiske som en komponent. 

Gustav Vasa intresserade sig alltså inte bara för mark och skatter utan 
även för själva fiskeriet. För att mätta sin statsapparat, sina tjänstemän och 
hantverkare engagerade kungen såväl allmoge som borgare i en slags 
industriell apparat kring fisket (Cervin 1984:21ff). Vid behov städslade han 
allmogen i att bygga kronans fasta fisken med dagsverken (Gustav I & 
Almquist 1905:243) och överskott från fisket gick även till kronans gruvdrift 
(ibid:138). Sålunda skriver han år 1530 till de fiskare som drog not i Brå-
viken om att den mängd fisk som motsvarar kungens vattendel ska levereras 
till Näverkvarn (Janzon 2013:216f). I ett brev till ”them som boo på 
Näffuerberg och strömmingzfisket bruka i Bråwiken” skriver han två år se-
nare att fiskarna retar upp östgötarna med sina notvarp och att de inte ska 
öka sitt fiske utan söka förlikning. Här framstår inte bara fiskeriet som 
delvis kronans egendom, utan även att fiskarna är någon grupp helt skilda 
från kustbönderna (Stiernman 1747:24f). År 1554 skriver han till några 
fogdar att de ska skaffa fram timmer till en byggnad vid Näverkvarn där den 
fisk som fångas i Bråviken skulle rensas. Samma år befaller kungen att 
Nyköpings borgare ska leverera så många tomma tunnor som årligen 
behövs för fisket vid Näverberg, som utgör socknens södra sjösida (Janzon 
2013:216f).  

Kronan ägnade sig även åt distribution av fisk som ett smörjmedel i 
statsapparatens olika verksamheter och anläggningar. Bergsbruket krävde för-
sörjning och Gustav Vasa bad fogden i Hälsingland att skicka ”strömming 
och annan fisk” till Gamla Silverberget (Gustav I & Almquist 1905:138). Vid 
arbete på kungens hus bad han fogden att för att föda arbetarna ”förschaffer 
sig fisk medt nööther och anner fiske redzskap” (ibid:272f). Befallnings-
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mannen på Stegeborg fick år 1534 order att sända något av de finska gäd-
dorna och den saltgröna ålen till Vadstena och Linköping, där det var hopp 
om att de kunde gå åt, och han ombads vidare att hälla lite färsk saltlake 
över den lax och ål han förvarade på slottet så att varorna inte skulle fördär-
vas. Han borde dessutom erinra Söderköpings borgare om hur ofta de gnällt 
över att det inte funnits fisk att få; nu när kungen hade tänkt på deras bästa 
ville de inte köpa hans fisk, och det skulle han nog komma ihåg till en an-
nan gång. År 1551 hårdnar tonen och han ber stadsborna köpa hans finska 
gäddor ”utan all gensägelse” (Henrikson 2004:332). 

Vid kronans slott bedrevs omfattande seglation och fiskeri och kungen 
hade egna anställda fiskare. Vid Stegeborg under Johan III fanns åtminstone 
sex ordinarie fiskare anställda, varav två slottsfiskare som enligt räken-
skaperna tillbringade fem månader i fiskeri vid Häradsskär, alltså ett typiskt 
säsongsfiske i skärgården, tillika en arkipelag där Biskop Brask enligt ovan 
också hade fiskare stationerade. Dessutom nämns att fiskarna tillbringade 
sex veckor i Rönöfisket. Slottet hade även en ”katissefiskare” och fiskarna 
var inhysta i fiskarstugor vid slottsholmens strand. Slottets personal utfod-
rades delvis med strömming och mört. En del torkad fisk (id och gädda) 
gavs som välgörenhet och fattigvård (Helmfrid 1954:27ff). År 1552 bad 
kungen fogdarna på Gripsholm och Räfsnäs att ”någre tiänere udi torske-
fiske til Öland skicke skole, them Seffred all den deell the behöffve förskaffe 
schall, undervijsendes them och, hvarest beste tilfelle är til gott torskefenge” 
(Gustav I & Almquist 1905:262). För Oxelösund skärgård redovisas vid 
slutet av 1500-talet både skatteintäkter från fisket vid Hävringe och fångster 
vid fisket vid Oxlö fiskeri, som av allt att döma låg direkt under Nyköpings 
slott, vilket även fisket vid Källskären gjorde (Sundström 1979:9–11). Möj-
ligtvis låg detta fiske vid tomtningslokalen Hamnskär (RAÄ Oxelösund 35, 
37 och 38). 

Men även vid det allra mest kungliga av de kungliga slotten idkades 
fiskeri. Uppbörden av fisk vid Stockholms slott handhades år 1558 av fisk-
skrivaren Engelbrekt Andersson. Han administrerade en rad slottsfiskare: 
en i Norrström som levererade ål och strömming, åtta ålfiskare vid Utö, 
Ornö, Torö och andra öar i Södertörns skärgård, sex skötfiskare som fis-
kade torsk och strömming vid Huvudskär och andra öar i skärgården, en 
strömmingsfiskare vid Värmdö och en torskfiskare vid Kyrkhamn på Öland 
(Brunius 2002:40). Troligtvis är dessa fiskare några eller till och med mer-
parten av de som är noterade som skärkarlar i DMS i UO. 

Från senare delen av 1500-talet finns en hel del statistik kring kronans 
fiske samlat. De delar av kusten som var förlänade, exempelvis kusterna i 
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Sörmland och Södertörn, är dock inte upptagna i denna statistik eftersom 
fisket låg under frälset. Men i Hälsingland hade kronan 17 fiskare anställda, 
i Västerbotten 16 laxfiskare. Fiskare ingick även liksom innan som personal 
vid kronans enskilda gårdar (Forssell 1883). 

Räkenskaper från Örbyhus visar att kronans gods eller godsen under 
AoE förbrukade stora mängder fisk som fångades vid godset av anställda 
fiskare men även togs in som tull och köptes in från grannsocknarna och 
flera städer. Möjligtvis var det skärkarlar som enligt tidigare beskrivning 
sålde fisk direkt till godset. Men kungen försäkrade sig även om att ha egna 
fisken, att kronan ”måtte bekomma ett notläger i varje verke, där de hava 
goda strömming fiske” (Söderberg 1977:235ff). I arv- och egetlängderna 
från bl.a. Sörmlands avelsgårdar framgår även att fisk mycket sällan köptes 
till kungens gårdar och att dessa istället räknade fisken i saltsjön ”till sina 
förnämsta herrligheter” (Forssell 1884:120).  

Kronans fiskare var ett arbetsfolk bland andra vid godsen och gårdarna, 
och delade spisbord med legodrängar, fäpigor, kolare, husmän och timmer-
män (Pihl 2012:178–185). Arbetssituationen påminner om senare tiders 
statare i det att mat och husrum ingick som del av betalningen. En stor del 
av arbetarkosten (spisbordet) vid godsen utgjordes av fisk. De legodrängar 
och hantverkare vid avelsgårdarna som ej höll med egen kost erhöll 10–25 
lispund fisk, salt och torr, per person vid det så kallade legofolksbordet 
(Forssell 1884:118f). Omräknat blir det 68–170 kg fisk per person och år 
enligt metod från Alvered (1999:298). En svenne kunde konsumera en 
tunna fisk per år, vilket betyder att exempelvis de vid Kalmar slott drygt 200 
verksamma personerna vid 1500-talets slut konsumerade en ansenlig 
mängd fisk, vilken de själva fångade. Trots att fiskarna stod över fäpigor och 
legodrängar lönemässigt kan villkoren inte ha varit särdeles goda för 
fiskarna eftersom den genomsnittliga anställningstiden, baserat på förhål-
landena vit Tynnelsö, låg kring två år, med en maxtid på sju år (Pihl 
2012:178–185). Det fanns en viss glidning mellan befattningarna. Det 
vanligaste bytet av tjänst vid godset Julita var exempelvis att legodrängar 
blev fiskare, och i ett fåtal fall det motsatta (ibid:192). 

Skärbönder och hemfiske under kronan 

Några få skärgårdar domineras under senmedeltid och Vasatid av krono-
jord, framförallt Misterhults skärgård. Detta har sin orsak i det faktum att 
dessa områden under högmedeltid var underställda gårdar eller slott som 
stod under kronans förvaltning, och ”kolonisationen” i detta område kom 
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då att bestämma jordnaturen till krono. I fallet Misterhult hörde det till 
Tuna län, som låg under huvudgården Tuna i Tjust. Trots att området 
upprepade gånger under senmedeltiden förlänades till högfrälset kvarstod 
jordnaturen som i huvudsak kronojord (Axelsson & Rahmqvist 1999:24f). 
Föga förvånande hade här kronan stora intressen i fisket. Skärbönderna 
kom då att inlemmas i kronans industriella apparat på flera sätt. Fisk gick 
inte bara till fogdarna och slotten utan även till de många nyanlagda skepps-
byggplatserna. Lotsningen institutionaliserades också under sent 1500-tal 
under kronan. Skattelättnader för lotsning utgick i Tjust och Tunalän för 20 
kronohemman, 12 frälsehemman och 2 dekanerhemman (Wirsén 1968:27), 
vilket betyder att vi vid denna tid hittar ett stort antal skärbönder och skär-
torpare under kronan som både agerat fiskare, lotsar och skeppsfolk. 

De skärbönder och skärtorpare som satt på kronojord under 1500-talet 
hade enligt landskapshandlingarna och jordeböckerna påfallande ofta egna 
holmar och skär. Det kan nämnas att i arv- och egetlängderna framgår det 
exempelvis att till skärbönderna på Torö, Södertörn, hörde holmarna 
Medeellskär, Gumman, Bottenholmen, Grässkär, Broskär, Läskär, Äspskär, 
Muhlskär, Skomakarskär, Rönnskär, Rävskär och ”Fugleskär” (Janzon & 
Rahmqvist 2002:233). Dessa öar var alltså under privat brukningsrätt under 
kronans ägandeanspråk och var inga fria fisken i allmänningsvatten. Nytt-
jandet av dem följer mönstret från Misterhult (se nedan) och kan inte för-
utsättas vara av säsongskaraktär. Öarna framstår som betes-, jakt- och fiske-
holmar som nyttjades året runt av såväl skärbönder, kronans fiskare och 
olika fiskare på uppdrag av kronan. 

Kronans fiskelägen och handelsplatser för fisk 

Vid gårdar med kronojord i Mistershults socken är det alltid fiskelägen, inte 
fiskevatten, som omnämns i det senmedeltida eller tidigmoderna materialet. 
I Laxemar uppges det ligga ett fiskeri, utan vidare specifikation (Axelsson & 
Rahmqvist 1999:219). I Simpevarp liksom vid Virbo låg både fasta fisken 
och fiskelägen för skärgårdsfiske (se figur 20). I socknen redovisades år 1529 
totalt fem ”herrefisken”. Avraden utgjordes så, att den som fiskade lämnade 
hälften av den årliga fångsten till kungen och behöll själv den anda hälften. 
År 1554 klagas det till kungen på att det saknades salt och tunneträ till 
fiskerierna och att folk som skulle dra not och rensa fisken fattades. Kun-
gens fogde bads då kalla in sysslolösa knektar för fisket. På samma sätt 
anlitades kronans skeppare och båtsmän som låg i borgläger i Norrköping i 
vinterfisket i Bråviken (Zettersten 1890:167). 
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Figur 20. Kronofiskelägen och tomtningar i norra Kalmarsund under Vasatid. Tomtnin-
garna framstår delvis som bodar på fiskeläget Simpevarps fiskeskär. De norra tomtningar-
na ligger i uppenbart samband med kronomark, framförallt skärbondehemman. Cirklarna 
som anger Virbos och Simpevarps fiskeområden är högst ungefärliga då platsangivelserna 
är schematiska (data från FMIS, Janzon & Rahmqvist 2002, särskilt s. 221f, 230). 

På 1550-talet inrättades två kronofiskerier i Misterhult, ett i Virbo och 
ett i Simpevarp. Kungen gav år 1555 fogden på Kalmar slott tillstånd att 
hämta så mycket fisk han behövde vid Simpevarp för slottets försörjning. 
Där bedrevs år 1557 säsongsfiske enligt följande schema: vinterfiske 1/11–
9/4, vårfiske 10/4–8/5, sommarfiske 10/5–25/8 och höstfiske 30/8–2/11 
(Axelsson & Rahmqvist 1999:210). För samma år antecknades att det vid 
Simpevarp bedrevs kronofiskeri dels vid åar och vattendrag, dels i skär-
gården vid Långö skär, Simpevarps skär, Ävrö och Laxemar skär, samt i 
Marsö, Risö och Vinö skärgård. Fångsten bestod av gädda, id, mört, ström-
ming och ål samt knipor som fångas med fågelgarn vid Ävrö och Laxemar 
skär. Även säl fångades sommartid vid Simpevarps skär. (Ibid:221f) 

När frälsegodset Tjustgöl i Misterhult lagts som AoE under Gustav Vasa 
fiskade landborna där gädda, braxen och abborre med notning, nät och 
mjärde. Dessutom bedrev man fiske med torsksnöre och sälgarn i saltsjön 
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(ibid:227). Vid Virbo låg enligt ovan ett fast fiske och ett fiskeläge. År 1552 
besökte Gustav Vasa med sitt följe Virbo, varvid han lämnade 13 personer 
på gården. Dessa personer fick under 24 veckor hjälpa till att ”bruka fiske-
riet, rensa fisken och annat som behövs” (ibid:228). År 1553 hade fogden på 
Virbo gjort en ny skärnot som kungens egna fiskare skulle bruka så fort isen 
gick upp, och han hade förhandlat med bonden som bodde i Virbo att han 
kunde disponera alla dennes nät och fiskeredskap till vårfisket; bonden 
skulle då själv att vara med och undervisa om all ”läglighet”. När fisket vid 
Virån var överståndet ville fogden använda drängarna till torskfisket 
(ibid:229). År 1557 bedrevs säsongsfiske dels i Virån, dels utanför vid Vinö 
där saltsjöfiske skedde i Skaftviks, Grytsö och Stonga skärgårdar, samt vid 
Tjyvskär, Skiepenskieriegård, Snäckösund och Måsskär. Fångsten bestod 
här inte av de kanske förväntade arterna strömming och torsk utan istället 
av gädda, id, lax, mört, sik och ål samt knipor (ibid:230). 

Till Virbo hörde då 15 notvarp, lekfisket i Virån, tre håmmestånd norr 
om Björkskär samt av skärgården till en bredd av en fjärdedels veckosjö från 
skälstenen i Döderhults socken till Tåsbäck vid Skaftvik, alltså en ansenlig 
del av skärgården. År 1556 fick Knut Nilsson kronans fiskeri vid Virbo och 
Fittjehammar i befallning efter Peder Mört. I samband med att avelsgården 
Virbo upphörde slogs fiskeriet samman med Simpevarp. (ibid:230)  

Att kronans och knektarnas inblandning i fiskeriet och i allmogens salt-
försörjning inte var en företeelse bara under Gustav Vasa avslöjar ett brev 
till riksföreståraden Svante Nilsson [Sture], författat av biskop Hemming 
Gadd den 15 oktober år 1506. När Biskop Gadd hade svårt att föda Kalmars 
besättning skickade han en desperat förfrågan om salt så att allmogen skulle 
bli nöjd och hans inte mindre än 60 karlar skulle kunna fiska till sjöss: 

För warss herra dödz skull sendher nagor skip hith i Swndith medh salth och 
hwmbla, saltidh mest, som i loffwadhin, thet almoghin klagar. Mik hopas, 
ath i skolen fa godh tidendhe aff Kalmara stadh. Jag hawer lx (60) karla, til 
siös skulo i nath och morgen och fiska. (Styffe 1884:119) 

För kronan och Gustav Vasa låg flera fiskelägen direkt under olika stödje-
punkter eller fasta hus vid kusten. I en delning av hertig Magnus arvegods 
den 27 juni 1572 framgår att Hammersta och Häringe vid Södertörns skär-
gård räntade alla möjliga maritima produkter; 30 tunnor och 2 fjärdingar 
strömming, 2 tunnor 1 fjärding torsk, en tunna salt ål, 19 lispund 13 marker 
torr ål, 2 lispund torra gäddor, 6 lispund sälspäck, 84 stycken ägg, samt 399 
dagsverken (HH 1861:50f). År 1605 framgår att samma gods hade bland 
annat 82 landbor och ett fiske (ibid:63). 
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I de områden där frälset inte dominerade gjorde kungen alltså allt fiske 
antingen till kronofisken under beskattning eller enskilda fisken för eget 
bruk med anställda fiskare och fogde eller skärkarl. Fiskefogdar fanns i Kal-
marsund förutom vid Simpevarp och Virbo, omnämna ovan, även vid 
Skäggenäs, Stånghamn och Torforsen (Riksarkivet 1995:77). Fisket i dessa 
skärgårdar låg under respektive fiskefogde. Där kronan inte kunde delta i 
fiskeriet mer konkret via närbelägna slott eller vid förvaltade fiskelägen 
skattlades hela kuststräckor under 1500-talet (Hasslöf 1949:447). Det som 
skattlades var då kustbaserade eller kustnära fiskelägen och säljaktplatser 
längs Norrlandskusten samt där frälset inte hade mutat in kusten. Säljakten 
i den öppna vattenmassan var svår att beskatta och lämnades därför oskat-
tad (Westberg 1964:37ff). Handeln med sältran lades dock under borger-
skapets privilegier (Nygren 1932:137 och passim). 

I vissa delar av skärgårdarna och i älvmynningarna ägde kronan strand-
bodar som den upplät åt köpmän. Till bodlägren i Finska kusttrakter, som 
kan jämföras med de svenska medeltida motsvarigheterna vid Skanör och 
Falsterbo fast i mindre skala, kom fiskare och handelsmän från Finland, 
från städerna kring Mälaren och även från ryska Karelen (Jokipii 1990:9). 
De fiskeläger som kronan skötte, exempelvis de i Tjust omnämnda ovan, 
var även distributionscentraler för fisk inom kronans logistikapparat. 

Bilden ovan tecknar tydligt dels kronans direkta inbladning i fisket, dels 
fiskets karaktär av hemfiske och skattlagt fiske nära de kustbaserade fiske-
lägren. Kronan fick ofta hälften av fångsten vid fiskerierna, engagerade per-
sonal och sysslolösa knektar i fisket, lät slotten hämta fisk och försåg fogdar 
med tunneträ och salt och lät fisket pågå året runt i stort sett utan avbrott. 
Ännu i början av 1600-talet hade kronan många fiskare vid sina slott. Vid 
Älvsborg var år 1610 inte mindre än sex fiskare och två fiskaredrängar 
stationerade (Berg 1902:231). Denna åtskillnad mellan kronans enskilda och 
beskattade fiskelägen kvarstod till 1621, då de sista kronans enskilda fiske-
lägen och även de allmänna kronofiskelägena arrenderades ut till adeln 
(Juridiska Föreningen Stockholm 1861:158). Jag tolkar detta ovan samman-
taget som att kronan och högfrälset är de egentliga drivkrafterna bakom 
dessa ”herrefisken” och de representerar också en viktig sidoinkomst för 
skärgårdsbefolkningen (och, i andra områden närmare städerna, fiskarbor-
gare) men utgör en livsnerv för kronan och slotten genom att vara en väg 
till insamling av förnödenheter och skatter. Vi hittar här inga skärbönder 
som säljer strömming och torsk på någon marknad utan istället små grup-
per av skärbönder och skärtorpare som ingick i kronans och frälsets fisk-
logistik, som även inbegrep en direkt försäljning av fisk till godsen, en han-
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del situerad vid godsen eller direkt i skärgården där godsens fiskare agerade 
uppköpare (Hammarström 1956:120). 

Skärgårdsfisket – varken säsongs- eller strömmingsfiske av fiskarbönder  

Fisket i Misterhults skärgård vid slutet av medeltiden visar ovan att flera 
traditionella uppfattningar om skärgårdsfisket, och därmed bruket av öarna 
och deras tomtningar, måste omprövas. Den detaljerade beskrivningen ger 
således en sammanfattande bild som visar att man varken kan tala om 
säsongsfiske av strömming eller om fiskarbonden som dominerande aktör. 
Sammantaget tecknar fisket i detta område en bild av en nätverksekonomi 
med kronan, slotten och de fasta husen i centrum. Bilden från Misterhult 
berikas nedan med iakttagelser från även andra områden, inklusive UO, där 
istället frälset var totalt dominerande. 

Med utgångspunkt från fisket i det ovan genomgångna Misterhult under 
framförallt 1500-talet (Axelsson & Rahmqvist 1999:206ff) kan man försöka 
förstå vilka aktörer som bedrev fiske i skärgården, vilken fisk det rörde sig 
om och dess betydelse. Misterhult låg enligt ovan i Tuna län under kronan, 
varför ganska detaljerade uppgifter finns om socknen. Nästan hela socknen 
var kronojord. Bara det stora godset Tjustgöl utgjorde frälsejord tills Gustav 
Vasa lade den under AoE. År 1530/33 anges socknens mantal till 81 bönder, 
varav nio var skärkarlar. Ett antal gårdar i Tjustgöl har bedrivit fiske i salt-
sjön. Dessutom finns uppgifter om frälsegodset Tjustgöl i samma socken. 
Det medeltida stora frälsegodset ”Tjustgöla fäste” omfattade då 23 landbor 
(ibid:209). 

För godset Tjustgöl finns en uppgift från år 1458 då Kristian I utfärdade 
ett brev i vilket han bestämde att Fader Ulfssons landbor i Tjustgöl skulle 
njuta sitt fria fiskeri på kronans allmänningsvatten, vilket fogdarna på 
Stäkeholm och Tuna gård försökt hindra dem från. År 1552 besökte kungen 
med sitt husfolk, omfattande 632 personer, Tjustgöl och Virbo. Under ett 
dygn förbrukades bland andra livsmedel 14 pund torr fisk och en tunna 
strömming (ibid:225). 

Uppenbarligen var allmogen i detta område tätt knutna till frälsets och 
kronans näringar och logistik. Frågan är då om de ägnade sig åt säsongs-
mässigt strömmingsfiske? Gården Flivik hade fiske där man fångade mört 
med två notvarp. Gersebo hade fiske där man tog abborre, gädda och mört 
med grimgarn. Grönö by hade en holme med bete till fyra getter samt fiske i 
saltsjön där man fångade abborre och mört med nät och mjärde. Ibramåla 
hade fiske i saltsjön där man tog abborre och mört med not, nät och mjärde. 
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Klintemåla hade en holme i saltsjön med bete till 20 getter, där man också 
fiskade abborre och mört med grimgarn. Lekaremåla fiskade abborre och 
mört med mjärde och stödjefiske. Norra Uvö fiskade abborre och mört i 
saltsjön med notvarp. Älmekärr hade fiske i saltsjön med sillgarn och torsk-
snöre (ibid:215–232). Vid dessa öar var det alltså främst kustfisk, inte 
säsongsvis lekande sill, strömming eller torsk, som fångades. 

I Misterhult omnämns alltså fiske vid skären (där det också finns tomt-
ningar) men där nämns nästan inte strömming alls. Fisket har inte bedrivits 
som en säsongsverksamhet utan hela året. Plats och fiskemetod varierar 
dock med fiskens rörelsemönster och fokus ligger på fasta fisken eller kust-
anknutna fiskelägen som dels har lokalt fasta fisken, dels utgör en fiskal ut-
gångspunkt för fiske i skärgården. Kronan var direkt inblandad i fisket 
genom att precis som Biskop Brask eller Per Brahe tillhandahålla tunnor 
och salt. Fogden i Kalmar kunde fritt hämta fisk vid fiskelägena och kun-
gens knektar hjälpte personligen till i fiskerierna (se vidare under ”kronans 
fiskelägen” ovan). Fiskelägena var således logistikcentra för kungen och 
frälset. Öarna var böndernas lokaler för olika aktiviteter året om, även ofta 
som betesplatser och hemfiskeplatser eftersom det var så korta avstånd mel-
lan deras hem och de öar där de bedrev fiske, säl- och fågeljakt (se figur 56). 

Detta kustnära fiske gör sig påmint även i Sörmland. Vid en undersök-
ning vid det strandnära Ärja by i Sörmland påträffades senmedeltida tim-
rade kar som tolkas som fisksumpar eller anläggningar för blötläggning eller 
lutning av torkad fisk. Fiskbens- och fiskfjällsmaterialet utgörs där av insjö-
fisk, främst karpfiskar (bl.a. braxen), abborre och något fragment av gädda 
(Ljung 2006). En kombination av blandfiske, bete och fågelfänge året runt 
märks även vid fiskeläget Marskär i Stockholms skärgård. Detta hade varit i 
kronans ägo men sedan 1533 med gården Fjärdlång hamnar under godset 
Tyresö. I denna arkipelag, situerad intill Huvudskär, hade Tyresös land-
bönder och torpare betesmark, ”Giädde-, sijk- och skiötnotwarp”, torsk-
grund och ”fågelfängeri” i sunden. På Marskär finns dessutom lämningar 
efter bodgrunder, stenrösen, tomtningar, kummel och oregistrerade ”sten-
kretsar” (Axell 2006). 

Symtomatiskt nog visar ett inventarium från Stäkeholm från år 1505 upp 
vidden av det kustnära fiskeriet, där det inte går att läsa in någon speciell 
fiskenäring eller vissa arters dominans. Vid sidan av ”IX tunnor torsk III 
tunnor ströming” fanns nämligen i slottets visthus ”torfisk Jtem XV pundh 
aall XV pundh törre gedder XIIII pundh tör siik, s (½) skippundh finske 
gedder I skippundh törre aborre, IIII pundh torren lax Ills (3½) pund brass-
nen II vordher skaffwetorsk I vorde kwlmwle II kloffue spiitfiisk I fjerding 
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Rögt skonings sild Jtem LXXX skaffwe flwnder s (½) tunno lax och I fjer-
ding lax s (½) tunno skonesiildh…” (HRSH 1834:166). Fisket ingick således 
i en naturahushållning där alla naturresurser extraherades av samtliga till 
godset knutna personer; landbor, torpare, skärkarlar och fiskaredrängar. 

Trots en etablerad uppfattning om att torsk- och strömmingsfisket 
dominerade skärgårdarna hittar vi nästan inga uppgifter om dessa fiskar i 
uppteckningarna ovan utan materialet domineras av kustnära fisk, fågel och 
säl. Strömmingen som fångades i Mellansveriges skärgårdsrum var dess-
utom inte någon delikatess. Den ansågs mindre fin än annan fisk och värde-
rades lägre än både saltad abborre och skånesill (Hallenberg 1798:218, 223). 
Även där sillen förekommer är den inte från skärgården utan från de större 
industriella fiskelägren. Vadstena kloster köpte exempelvis in skånsk sill i 
Stockholm, inte lokalt fångad strömming (Silfverstolpe 1897:283). Tillsam-
mans med uppgifterna om att klostren skänkte strömming som allmosor 
men behöll den färska fisken själv och att godsen använde strömming för 
att utfodra arbetare föreslår detta att strömmingen hade en låg status och 
var en senmedeltida och modern bulkvara snarare än en evigt nyttjad 
skärgårdsresurs. Här gör sig fransmannen Philippe de Mézières anmärk-
ning från mitten av 1300-talet angående sillfisket i Öresund påmind, att 

we should be aware of the bounty of God towards Christian men in fur-
nishing an abundance of herrings by which all of Germany, France and 
England are fed in Lent, for poor Christians can have a herring who cannot 
afford a big fish. (Møller Jensen 2005:33, 2007:46) 

Strömmingen stod alltså lägst på den maritima popularitetsskalan (även 
Söderberg 1977:236). Där den dyker upp i Mellansverige är det främst som 
de senmedeltida fiskarborgarnas eller de moderna skärböndernas fångst 
under stormaktstid och framåt. Slutligen har uppdelningen av fisken i 
”herrefisk” och ”spisfisk” eller ”gemen fisk” en lång tradition och bred 
spridning i Nordisk historia (Steensberg 1982:628). En bidragande faktor 
bakom denna dominans av större, kustnära, fiskar i dokumenten är förstås 
även att utskärsfisket av torsk och strömming var en ganska kostsam syssla 
som krävde komplicerad logistik, var resursintensivt och osäkert, i motsats 
till fiskfällor och fasta fisken i sund och rinnande vatten nära godsen och 
gårdarna. Sill- och torskfisket var snarare sydskandinaviska industrier. 

Nu står det klart att fisket inte kan betraktas som säsongsmässigt och 
aktören är en inte fiskarbonde. Fisken utgjordes inte heller merendels av 
torsk och strömming. Förutom att fisket har bedrivits av i stort sett samtliga 
människor i kusten i en nätverksekonomi har vi faktiskt här en möjlighet att 
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identifiera en specifik ny identitet som beskriver kustens mångsysslande 
frälse- och kronotorpare och deras roll i ekonomi och logistik. Här visar sig 
beteckningen skärkarl vara inte en godtycklig kustboende fiskare, utan – i 
synnerhet kronans – ”maritima fiskaretorpare”. Denna gestalt analyseras 
vidare i Röster från ingenmansland (Törnqvist 2019). 

Mellan 1550 och 1750: Från frälsegårdar till säterier och statare 
I de under medeltiden vunna provinserna i Finland uppfördes gods som 
drevs på ett liknande sätt som de svenska, och även var integrerade i samma 
logistik, då frälset och kronan disponerade gods på båda sidor om Öster-
sjön. Vid Kastelholm, och troligtvis även vid Raseborg och Borgå kungs-
gårdar, fanns under 1500-talet fiskare och ”sälkarlar”. De större gårdarna 
hade precis som sina svenska motsvarigheter fiskande landbor och fattiga 
torpare som ägnade sig åt fiske. Bland inventarierna för Raseborgs slott 
märks förutom olika typer av skötar och nät en ”fiskare båth”, en elva alnar 
lång notbåt för strömmingsfiske, samt ”Skärieboth medh all tilbehöring och 
ith anckar 1 st:e, Espingh vthan takell 1 st:e, Notebothar 4”. Precis som 
längs svenska östersjökusten är dock ett utpräglat säsongsfiske svårt att 
belägga för dessa olika fiskargrupper. Mer tydligt än för svenska förhållan-
den framstår hur skärgårdshemman och de fasta notvarpen övergick först 
till kronan, sedan frälset och att de fattiga fiskarna i skärgårdarna led svårt 
av framförallt ryska attacker och plundringsräder både under 1500- och 
1700-talet (Lönnqvist 1980:136ff, 193). 

Med den tidigmoderna tidens intåg var de från och med 1400-talet 
spårbara etableringarna på fiskeskären fortfarande hårt reglerade. Främst 
berodde det på markanspråk och privilegier men även godsens kvardröjan-
de roll som motorer i ekonomin. Restriktionerna syns tydligt i Huvudskärs-
stadgans krav på laga läge, märkbar i passusen ”ingen byggie någon bood til 
fiskie utan på rätta fiskelägen och tillåtelig hambn wid fine sex marcker och 
rifwe nid boden fast hon allaredo upsatt woro” (Schmedeman 1706:585ff). 
Den äldre, ofta upprepade, uppfattningen att saltsjöfisket var fritt måste 
alltså revideras. Fiskegrunden låg istället oftast under markägaren, ofta 
godset, och avgiftsbelades. Fisket vid grunden eller vid vissa specifika ”sätt-
ningar” på grunden var förknippade med bruksrätt och skattlades (”grund-
skatt”). Skatten togs ut in natura som kom godsägaren till godo. För Tjust 
läser vi t.ex. att skatten kom ”till Ägaren af Winäs med 14 f:r strömming och 
½ lispund Åhl…”. Arrendeinnehavaren till Städsholmen tvistade med 
innehavaren av Åsleskär om vissa grund och grynnor, fortfarande under 
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godset (här Fågelvik). De så kallade friägande (eller krono-) bönderna 
kunde även tvista om vissa grund, som när i Tjust ”Ytterby åboer” tvistade 
med Väderskärs fiskare om rätten till Hallskär, Swarthehällen m.fl. (Erixon 
1922:108, 110f, 114, 116). Merparten av de personer som var verksamma 
vid dessa skär var skärtorpare, landbor under kronan eller frälset och hade 
inte besittningsrätt till sitt hus eller sin mark, och var därför inga all-
mogefiskare i en modern bemärkelse, och fisket var inte fritt utan hårt styrt; 
både skattlagt och reglerat under privilegier och hävd, där tillgången till 
vissa specifika skär var tilldelad några få. 

Med Johan III år 1582 erhöll en del skärbönder rätt att köpa sin börds-
rätt, vilket gjorde vissa bönder på krono-, kyrko- samt arv- och egetjord 
mer till vad vi vanligtvis betraktar som ”skärbönder”. Deras frihet var dock 
kringskuren. Bördsrätten var bara ett sätt att säkra att barnen kunde sitta 
kvar vid brukarens frånfälle. Under Karl IX inskränktes dessutom börds-
rätten till att bara gälla under en viss regent. Förhållandena var fortfarande 
relativt feodala och skärbonden kunde avhysas godtyckligt. Under Johan III 
skedde en massiv utbyggnad av kronans borgar och gods. I denna process 
gick böndernas dagsverken i kustsocknarna till byggnationerna. Exempelvis 
skriver kungen år 1586 att ”alle wåre vndersåther som bygge och boo vdi 
Stäkeborgz Skäriegårdh, schole här efter Lyde till for:ne Stäkeborgz Slott, 
medh alle the åhrlige vttskyller som the Oss på Cronenes wägne plichtige 
ähre…”, samt att de ”schole ligge medh theris körninger och dagzwerker till 
för:de Stägeborgh och inge annerstädz” (Granlund 1876:55). 

Den ovan skisserade bilden av gods i kustzonen fick under 1600- och 
1700-talen ännu mer feodala drag under säteridrift (Almquist 1935). Bak-
grunden är det adelsbegrepp som infördes i och med Erik XIV kröning, då 
en adelsman kunde bli ”friherre”. Under påföljande århundrade bildades 
många gods av säterityp, vilka användes i kronans förläningspolitik, inte 
bara för högadeln utan i ännu större utsträckning som belöning för för-
tjänstfulla insatser för riket åt en ökand mängd tjänste- och krigsadel. Hög-
adeln blev rikare än någonsin och en person kunde ha en ansenlig mängd 
säterier, även lokaliserade till skärgårdens större öar (Hedenstierna 
1949:297ff). Samtidigt kom de sociala skillnaderna att accentueras och tyd-
ligt märkas även inom födointaget. Levnadsstandarden sjönk från Vasatid 
till stormaktstid för arbetare, hjon och hospital och de fick mindre mat att 
tillgå, i synnerhet kött och fisk (Myrdal 1999:245f, Söderberg 1987).  

Under säteribildningen omformades succesivt frälsegårdarna och torpen. 
Då det befanns mer ekonomiskt att behålla hela vinsten från godset och inte 
låta några torpare lägga beslag på viss avkastning från marken drogs torpen 
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in och driften centraliserades till säteriet. Bönderna proletariserades, antalet 
legohjon ökade och en stor mängd av den obesuttna befolkningen gjordes 
till den nya arbetskraftstypen statare som inackorderades i statarlängor vid 
säterierna (Gadd 2000). De indragna torpen skapade även flera obesuttna 
helt utan medel för sin försörjning, ofta kallade backstugusittare och 
gatuhusmän. 

Säterierna var ekonomiska organisationer där gårdsherren ägde oin-
skränkt rätt över sina arbetare. Det fanns därmed där en gårdsrätt, ett arv 
från medeltiden, inom vilken arbetaren kunde erhålla laga försvar men som 
innefattade gårdsherrens rätt att aga eller straffa arbetarna (Scherp 2013). 
Den Sörmländske godsherren Schering Rosenhane rekommenderade i sin 
bok Oeconomia från 1660 att varje säteri skulle ha en gårdsarrest. ”Dåch”, 
skriver han, kanske för att blåsa mod i godsherrens barm, ”där agan och 
straff nödwändigt måtte wara, Måste han därmed intet klema” (Rosenhane 
1944:11). I den vid denna tid av konungen utfärdade ”Gårds-rätt eller hus-
disciplin” stipuleras de förhållanden som adeln hade att låta råda på sina 
gods. I paragraf två anges att: 

Alle the, som i tienst antagne äre och niuta lön och förswar, antingen the 
dageligen wistas i ens Hus och Gård eller icke, böre stå under then opsickt, 
aga och Disciplin, som en herre och Husbonde öfwer sitt hus medh rätta 
äger och tilkommer. (Stiernman 1753:853) 

Denna disciplin och aga tycks stundtals ha gått för långt. Vid 1650 års 
riksdag begärdes nämligen att de ”private fängslen och tortyrer, hvarmed en 
part sine bönder likasom lifegne trälar pina och tvinga, på det strängaste 
och vid högste straff förbjudes och afskaffas” (Wahlberg 1870:81). Den 
moralhistoriska bakgrunden till denna situation står bland annat att finna i 
adelns självbild. I ett traktat som skrevs i samband med riddarhusets 
instiftande hette det nämligen att ”så länder och thet til Adelighe Privilegier, 
at en Adelzman må öfwer sina Landgodz och gårdar / såsom en Konung 
öfwer sitt Rijke / rådha och regera / efter lagh döma / och dom fulfölia…” 
(Girs 1627:72). De gårds- och borgrätter som vagt skymtar under medel-
tiden utökas med adelns utökade makt efter Johan III och under stor-
maktstid till att utgöra anspråk på domsrätt över samtliga bönder i friherre- 
eller grevskapen (Johansson 1990:162). Många säterier i kustzonen generellt 
och även specifikt i UO var sätesgårdar för sådana domäner varför säteriet 
som nav för skärgårdens arbetare framstår ännu tydligare under denna tid 
även ur en judiciell, inte endast ekonomisk, synvinkel.  
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Om frälset redan tidigare hade lagt beslag på de mest lukrativa fiske-
lägena kom under stormaktstid allt fler av även de absolut mest fjärran kob-
barna att disponeras eller skattläggas av frälset. Rinaldo nämner för Stock-
holms skärgård närmare 20 fiskelägen som ägda eller ockuperade av frälset, 
7 var förlänade till frälset och 13 kvarlevde som kronofisken. Endast 4 anges 
vara oreglerade och obeskattade ”bondefisken”. På de reglerade fiskerierna 
fanns antingen stationära eller ambulerande hamnfogdar som residerade i 
”herrebodar”. Här vill Rinaldo (1974:109f, 124–134) beskriva levnadsför-
hållandena som ”liknande livegenskap”. I Sörmlands och Södertörns kust-
band var det de medeltida godsen som nu gjordes till säterier. Dessa domi-
nerade på många sätt kustsocknarna. Ett exempel är socknen Tystberga vid 
kusten mellan Nyköping och Trosa där säteriet Björksund blev det domi-
nerande godset med stora markinnehav. Nästan alla socknens invånare har 
som arrendatorer, torpare, backstugusittare eller direkt anställda i genera-
tioner varit beroende av detta säteri. Dess ägare har haft stort inflytande i 
socknen och själv eller via sockenstämman ombesörjt fattigvård, infört skol-
väsende, ordnat kommunikationer etc. Säteriet och sockengemenskapen har 
därför på många sätt smält samman (Rundström 1984). I Sorunda socken har 
Fållnäs haft en motsvarande stark ställning (Samuelsson & Toll 1994). Under 
godset låg kalkbruket på ön Karta och skeppsvarvet på Koholmen och 
Fållnäs ägde även socknens storbåt och tre pråmar med vilka idkades fiske 
och sjöfart. Sorunda kyrka anses uppförd av ägarna till Fållnäs och en av 
socknens tre folkskolor förlades direkt vid godset (Tham 1850:69, 335).  
I stort sett hela Sörmlands- och Södertörnskusten och de större öarna lades 
under säterierna (se framförallt noter i Almquist 1934, 1935). År 1654 hade 
Sörmlands kust (Hölebo, Rönö och Jönåkers härad) 96 skattehemman men 
hela 689 frälsehemman (Almquist 1934:93). Inte ett enda skattehemman låg 
vid kusten. Vid slutet av 1700-talet hade Södertörn 784 hemman, varav 116 
skatte, 36 krono, 419 frälse och 213 säteri (Djurberg 1806:283). Sörmland 
och Södertörn hörde till de områden i Sverige med mest frälsemark (Gadd 
2000:42ff) och flest stora säterier med torpare och obesuttna (ibid:85ff, 
Myrdal 1999:338), alltså det mest segregerade och aristokratiska landskaps-
rummet i hela landet. Exempelvis disponerade Nynäs säteri över en kust-
sträcka om 15 kilometer med öar, kvarnar, fiskevatten, torp och gårdar, se 
figur 21. I den aristokratiska skärgården fanns få eller inga mångsysslande 
skärbönder ens under tidigt 1800-tal, vilket även visar sig i frånvaro av all-
mogens sjöfart och skeppsbygge vid denna tid. Här observerade Tham att 
”Gräsö, Wäddö, Wätö och Rådmansö socknar stå i dessa näringar högst, 
Södertörns skärgård kanske lägst” (Tham 1850:72). Stockholms skärgårds 
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nordliga socknar dominerades alla av skattejord och där frodades alltså 
allmogens maritima mångsyssleri (se exempelvis Berg 1984), till skillnad 
från socknarna i UO. Men även i den norra skärgården skickades adelns 
tjänstefolk ut till skären för att insalta och köpa fisk (Kristiansson 1947:107). 

Den kvardröjande spillran av fria allmogeaktörer i skärgårdarna, skär-
karlarna, som under medeltiden hade förvärvat den formella rätten att 
handla direkt med uppstäderna, slotten och gårdarna, fortfor att göra så 
under sent 1500-tal och tidigt 1600-tal. Norrtäljes förelöpare, gården Telge, 
tilläts år 1589 av Johan III att besökas av skärkarlar och fiskare, men ej av 
handlande allmoge. Först år 1614 förklarades hamnen laglig som köping för 
lantmannavaror och fisk och strax därefter anlades staden (HGSL 1863:237).  

Tydligen betraktades skärkarlarnas byteshandel här som mindre inkräk-
tande på bogarprivilegierna. I huvudsak torde de ha bytt till sig spannmål 
mot fisk. Det heter t.ex. i en överskrift till en tullängd från 1617 att 
”efterskrivne skärkarlar hava levererat strömming och torsk, både här i 
proviantet så som ock på H.K. Mt:s slott och gårdar. Och därför hava de 
bekommit i betalning spannmål, vilken de hava tullfritt utskeppat anno 
1617”. Längden visar att skärkarlarna bytt till sig inte färre än 1 554 tunnor 
spannmål på kronans slott och gårdar i Gripsholm, Tälje, Enköping, Upp-
sala, Svartsjö, Strömsholm, Sigtuna, Arnö, Trögd och Åsunda härad (Sand-
ström 1990:182). År 1619 förbrukade kronan i Stockholm hela 1 102 tunnor 
strömming, av vilken alltså en stor del verkar ha införskaffats genom direkt 
byteshandel med skärkarlarna (ibid:124).  
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Figur 21. Områden inom Nynäs säteri ”rå och rör” år 1687. Från Älvvikssjön i norr till 
Järflottas sydspets i söder en sträcka om 15 km, inkluderande åtskilliga torp, gårdar, 
fiskevatten och skogar ”som försvaras under sätegården” enligt kartans text. Källa: Lant-
mäteriet akt A125-46:1. 
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Denna situation förändrades under 1600-talet. Skärkarlarna förbjöds år 
1642 att bedriva byteshandel och handel i spannmål med uppstäderna runt 
Mälaren och deras marknad koncentrerades till Stockholm (Sandström 
1990:183ff). Samtidigt inskärptes bland annat hamnpenningar och det 
infördes tull för skärkarlarna vid Blockhusudden. Det medeltida system där 
skärkarlarna direkt bytte till sig spannmål och även köpte upp spannmål vid 
uppstäder, gårdar och slott var då brutet och handeln koncentrerades till 
städerna. I skärgårdarna liksom över hela landet medförde obesuttenhet 
näringsförbud, tjänsteplikt och dagsverken under de stora stormaktssäte-
rierna (Jonson 1934:292ff). Från herrgårdarna finns många uppgifter om 
fiskare, vilka synes både ha utgjort anställda hjon (Granlund 1955:77) men 
även kring godset huserande landbor under dagsverksplikter (Hellspong 
1994:85). Under 1600-talet var i UO både Häringe och Nynäs beroende av 
fisket för gårdsfolkets försörjning. Den äldsta bevarade gårdsräkningen från 
Nynäs är från 1657 och fisket inbringade då bland annat 16 tunnor 3 fjär-
dingar strömming och 13 ¾ tunnor ål. Det bästa åren 1662–1664 fångades 
30 tunnor strömming. Godsets fiske bedrevs av anställda fiskare vid Gränd, 
Gunnarstenarna och Viksten men även i de långa sunden nära fastlandet 
(Hedenstierna 1950:145ff). Merparten av fångsten gick nu till skillnad från 
under medeltiden till försäljning. Vid godset Häringe togs vid denna tid 
tydligen runt 20 tunnor strömming årligen till utspisning, medan den vid 
godset fångade färska fisken gick till försäljning (ibid:148). Vid Herrhamra 
fiskade man vid samma tid 20 tunnor strömming (ibid:141). Vid Huvudskär 
hade grevinnan till Tyresö, Maria Sofia de la Gardie, sin befallningsman och 
präst med ”herrebod” på fiskeläget och inbringade år 1694 hela 14 000 ström-
mingar och 212 kg torsk (Hagström 1982:178). Även på Västkusten, med sina 
många gånger större kronofiskelägen på vilka ofta en stor mängd back-
stugusittare, fiskare eller fiskarbönder levde och verkade, kontrollerades fiske-
lägen på sina ställen även vid denna tid av frälset, som när Lysekil och Malm-
ön år 1719 köptes av godsägaren på Vese gods (Hörman 1901:18f). 

Anmärkningsvärt är att i en uppräkning av leveranser till Nyköpings 
slott 1612–1613 levererades samtliga varor av Nyköpingsborgare utom spe-
cifikt just strömming och sill. Sillen, alltså importerad från annan ort, ingick 
med 9 ¾ tunna, medan den lokalt fångade strömmingen uppgick till en 
tunna och levererades alltså av allmogen eller skärkarlarna. Man bör notera 
att detta år uppbars hela 59 ¼ tunnor strömming och 10 ¾ tunnor sill på 
annat sätt (Öhman 1973:206). Här måste man förmoda att det rörde sig om 
en uppbörd i fisk via skatter, avgifter, tullar och kronans eget fiskeri men 
även skärkarlarnas försäljning direkt till slottet. Kronans fiskhandel direkt i 
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staden, den urbana fiskhandeln, var alltså mycket blygsam. Detta bekräftas 
av en lägesrapport från lantbruket i Sorunda så sent som 1845 där det 
framgår att allmogen försålde sin avkastning ”hufvudsakligast vid Herr-
gårdarne”, medan godset skeppade sina varor till bland annt Stockholm 
(Samuelsson & Toll 1994:43). 

Fisket och handeln underställdes alltså restriktioner under stormaktstid 
som var mer exkluderande än under medeltid. Borgarna i Norrköping 
erhöll exempelvis av Gustav II Adolf år 1620 privilegier och kungen ”unne 
dem och nödigst fritt Fiskerij upå föreskrefne deres Ägor, så och uthi Stora 
Siöen”. Men vid denna tid inkluderas även nya tjänsteinriktade yrkes-
grupper bland förmånstagarna. Universitetens akademiker fick nämligen 
bedriva eget fiske i vilket de städslade ”fattiga borgare”. Eller, som det heter 
angående Uppsala universitets privilegier utfärdade av kungen år 1625 

desslijkest skole och Academiens Föreståndare, Professorer och tiänare, 
niuta denn Rätt medh Fiskerije, ofwan Sundet, och uthan widh förbe:de 
Upsala att dee måge uptaga och förordna Fiskiare som jemte widh Wåre 
Fiskiare drage noot, och elliest fiskia, – och fahre med allehanda Fiskiered-
skap, till att försöria Academiæ perssonerne, och andre der i Staden, med 
allehanda fisk, hälst fattige Bårgare, om dee der ähre till att öfuertale. (Thy-
selius 1841:39) 

En liknande bild möter oss angående Åbo akademi som vid samma tid hade 
två fiskare med fiskaredrängar. Genom kungligt brev av den 10 augusti 1667 
berättigades dessa fiskare att för professorernas och akademibetjänternas 
behov bedriva strömmings- och fjällfiske ”på sine egne ägor och de orter i 
skären, fjärdar och sjöar, som fiskefänget är fritt och allmänt, eller där de 
med ägarens till dess enskilda fiskevatten lof, minne och afhandling utan 
någons prejuditz kunne draga not och fiska, uppsätta torftige hus, bodar, 
not- och båthus på bekvämlige rum och ställen förutan andras skada och 
intrång” (Bonsdorff 1900:219). I den större nationella handeln och vid de 
mer vinstgivande fiskerierna monopoliserades fisket än mer under 1600-
talet så att t.ex. allmogen förbjöds all seglation år 1644 (Leyonmarck 
1820:572) och enligt ett reglemente gällande från oktober 1666 blev utlän-
ningar förbjudna i sillfisket på Västkusten med mindre än att de blev bor-
gare i någon svensk stad (Granberg 1815:204 not 2). Vid denna tid ställdes 
även krav på att fiskarna skulle taga gement borgerskap i staden för att få 
idka fiskeri (Hasslöf 1970:96f). Samtidigt växte ett system fram där städer 
kunde utväxla privilegier. Exempelvis fick Göteborgs borgerskap driva han-
del och fiska i Marstrand och vardera staden hade rätt att i den andra ha 
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egen rådman (Lagerwall 1869:4). Holländare fick på Västkusten privilegier 
på sillfiske, rättigheter som i allmänhet bestod av att bilda ett bolag och i 
besittnings- och brukningsrätt till de kronans hus, gårdar, strömmar och öar 
som privilegiet gällde. Rättigheterna gällde även ofta att tullfritt införa verktyg 
och salt men omfattade dock inte sjöfarten, vilken reglerades av andra 
förordningar (ibid:20f). Inskränkning av lantbefolkningens handlingar till 
förmån för borgarprivilegier var omfattande. Privilegiehysterins gräns hade 
dock passerats när Västerviks borgare försökte förbjuda allmogen att tillverka 
tunnor, ett förbud som alltså ogillades (ibid:56f). 

I många områden, främst på ostkusten, kvardröjde senmedeltida mön-
ster in i 1700-talet med ett centralt gods och underliggande fiskare. Väder-
skär och Björkskär var båda frälsehemman under Fågelviks och senare 
Hornsbergs gods i Tryserums socken. Tillstånd till bebyggelse gavs mot av-
gift. Vid Adam Horns frånfälle 1778 räknade godset 8 5/8 hemman säteri, 
37 hemman frälse, 1 hemman skattefrälse, 1 ¾ hemman kronoskatte, 53 st. 
dagsverkstorp, 2 bebyggda krogställen, 8 fiskelägen samt en mjölkvarn med 
4 par stenar. Fiskarna på Värskär, Jutskär och Grindö var förenade i skärlag 
under Fågelvik. Fiskevattnen hade mycket stor betydelse för godsets 
ekonomi och fiskarna erlade avgifter för fisket i natura (fisk) eller i pen-
ningar (Wastesson 1924). Godset fiskade och skötte fiskelägen så sent som 
med 1700-talets utgång. I november år 1799 skriver exempelvis gårdsfogden 
på Fållnäs i UO att han åkte ut till Kråkskär och lagade taket på den bod 
som stod där (Samuelsson & Toll 1994:177). 

Centralt som fiskeläge under godset Fågelvik var alltså ön Väderskär 
med sin befolkning av fiskare som ej var mantalssatta då de saknade jord. 
Godsägaren ägde beslutsrätten över dem och gav dem laga försvar. De var i 
mångt och mycket jämförbara med medeltida torpare. Skatten i natura eller 
penningar utgick till godsägaren. Denne tillsatta inte bara hamnfogden, 
ordförande på hamnstämman, utan tillhandahöll även det kapell som restes 
på ön och utgjorde fiskekolonins judiciella, andliga och sociala centrum. 
Man träffades regelbundet på Väderskär och gjorde upp gemensamma frå-
gor av rättslig och ekonomisk art. Gemensamt hade dessa öar ett hamnting. 
Vid dessa möten kunde även ägaren av Fågelvik vara representerad (Was-
tesson 1924). Insamlade böter, gåvor och avgifter användes bland annat till 
underhåll av kapellet och en del delades ut till de fattiga. Man gjorde även 
upp om hur fiskeplatserna skulle fördelas mellan fiskarna. Skärlaget hade en 
egen budget och egna lagar, alltså att jämföras med de medeltida godsens 
gårdsrätter och Huvudskärsstadgan. Hamnfogden på Väderskär tillsattes 
direkt av herren på Fågelvik eller senare på Hornsberg och skulle förutom 
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att hålla ordning även driva in skatten åt godsherren och var därför själv 
befriad från sådana pålagor. Denne hamnfogde var själv fiskare (Erixon 
1978:82f, 1922, 1957), alltså i mångt och mycket jämförbar med en medel-
tida bryte som ansvarade för driften på en huvudgård och själv idkade 
jordbruk. I korumhusets bok på Väderskär, vars första anteckningar avser 
1680-talet, framgår att befallningsmannen på Fågelvik, Carl Holmström, 
även själv höll i den första hamnstämman. I boken lyder första sidan: 

Till corum Huusetz Nytto och gagn, ähr denna Book förährat af Befall-
ningzman på Fog(el)wijk Wällb:de Carl Holmström, Gudh Låte dhet wara 
giordt Sino nampne till ähro och Corum huusetz (--) bijbehållen; Datum 
Wärskier Åhr Effter Christi Bördh Ettusen sexhundradhe och på dhet Nijo 
tijonde och fempte d: 11 dag i Septemb: Månadh. (Erixon 1922:80) 

Förhållandena på Väderskär återspeglas även i andra akter angående fiske-
riet vid denna tid. I en fiskeribok som avsåg att komplettera tidigare hus-
hållsböcker med kunskap om fiskeri beskrivs frälsets och säteriets kontroll 
över fisket. Det menas där att fiskeriet ”i alla tider warit hållen i heder och 
wärde af de högsta herrar och krönta hufwud i werlden, dock icke allenast 
hedrat den samma med sin närwaro och biwistande, utan ock med sit höga 
exempel icke föraktat syslan, utan sielfwe med serdeles derwid lagt handen” 
(Schultze 1778:9). I samma bok definieras fiskaren, till vilken boken riktas, 
som en person vilken ”antingen sielf är egare af fiske-watn, eller antagit 
Fiskaretienst wid någon herregård, eller ock under en Fiskeri-Societet” 
(ibid:10). Här poängteras ånyo fiskerisysslan som styrd dels av adeln, dels av 
jordägare eller korporationer (jfr borgare med privilegier) där legofiskare 
under godsen varit en framstående grupp. Fisket bedrevs endast som bi-
syssla av bonden eftersom fisket inte fick inkräkta på bondens skötsel av 
sina huvudnäringar. Annorlunda är det med 

fiska-fänge wid stora gods och herregårdar, der månge arbetare och dags-
werken äro att tilgå, samt tilräckeligit fiske-watn, at det lönar mödan hålla 
en serskilt Fiskare, som dageligen ingen annan sysla har at sköta, än ligga på 
siön och fiska, antingen allena med sådana fiske-redskaper, som af en person 
kuna skötas, såsom nät ryssion, katsjors wittjande, ståndkrok, slant, drag 
m.m. eller ock med not, lång-ref och dylikt, hwartil fordras tilhielp av flera 
personer, som ifrån gården kunna umbäras, utan hinder och skada i åker-
bruks driften (ibid:8). 

Att fiskaren vid denna tid var att betrakta som ett tjänstehjon för ”hus-
hållare”, dvs. fastighetsägare med underställd personal, framgår även av en 
handbok i hushållning (Modeer 1780), ”i städer så väl som på landet”. I 
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denna specificeras hur mycket sill och strömming de olika arbetarna hade 
att erhålla i stat per år och att fiskaren vad en bland personalen. Samman-
taget märks alltså för fastighetsägare en specialisering av fisket genom en 
drängsyssla, inom ramen för en gårds- och godsdrift. Vid samma tid ser vi 
att de gamla frälsegodsen nyanställde fiskare bland skärgårdsbefolkningen. 
År 1725 blir exempelvis Hans Olufsson på Väderskär ”antagen till Herre-
fiskare inom Fougelwijk Sätheri” av Arvid Horn, efter 12 år som fiskar-
borgare (Tideman 1988).  

Medeltida godsdrift, fiske av legofiskare och skatter i natura fortsatte 
alltså i motsvarande former under stormaktstid. Detta reflekteras i 1669 års 
hamnrätt, vilken nästan uteslutande bygger på stadgan från år 1450 utfär-
dad på Huvudskär. Klausulerna som förbjuder fiskelägen utan hamnfogde, 
olagliga hamnar osv. upprepas, liksom det mesta i den gamla stadgan, nu i 
trettio paragrafer. I den nya hamnrätten framgår uttryckligen att hamn-
fogden tillsattes av överheten, att ”Landzhöfdingar och Befallningsmän 
draga ther omsorg före, at Hambne Fougdar och Upsyningsmän i alla 
Hambnar och Fiskelägen tilsättias jämwäl ther efter sin plicht efterkomma”. 
Fiskehamnarna beskrivs precis som Väderskär närmast som reglerade 
arbetsplatser med ordningsregler och egen inkomst från skatt, böter och 
handel, underställt den av överheten utsedda hamnfogden (Schmedeman 
1706:585–589). 

Säteriernas indragning av torpen och en befolkningsökning skapade 
sammantaget en situation då en allt större del av den jordbrukande befolk-
ningen utgjorde obesuttna backstugusittare och arbetshjon. Stora områden 
kom då helt att sakna skattebönder eller ens bönder på frälsemark. Vissa 
socknar dominerades totalt av det stora säteriet vid vilket legohjonen och 
backstugusittarna skötte jordbruk och fiskeri. I Rådmansö socken framstår 
den sociala skiktningen mellan obesuttna fiskare och besuttna bönder:  

Fisket bedrifves af åboerna å Tjorkö, Sundskär och Widinge. Nästan alla 
backstugusittare äro fiskare om sommaren. Den hufvudsakligaste fisk som 
fångas, är strömming. Med båtbyggeri äfvensom handel och fraktförtjenst 
med ved och hö, förtjenas ganska betydligt. (HGSL 1863:540) 

Fisket var under denna tid en deltidsnäring för kustbönderna vid Södertörn, 
i enskilda områden (som på Lisön) av mer betydande värde. Den mer lokala 
större betydelsen av havet syns inom flottan där skärkarlarna samt vissa 
kustbönder med erfarenhet av seglation och fiske kom att rekryteras som 
båtsmän (Hammar 2014:70f). 
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Antalet yrkesfiskare var försvinnande få. Innan 1750 kunde man bara be-
driva näringar som exempelvis fiske om man hade laga försvar av någon 
markägare. Dessutom krävde utskärsfisket en ganska kostsam utrustning 
och var därför svårt att bedrivas av ”klipp- och skärebyggare” (Enholm 
1754:24). Det innebar att mycket få kunde ägna sig åt självständigt deltids-
fiske bland de allt färre bönderna och torparna som dessutom bara tilläts 
hysa några få inhyseshjon och drängar per hemman. Lite halvillegalt idkade 
dock backstugusittare och obesuttna fiske innan dess. De senare hade inte 
rätt att avyttra fisken utan hade i alla fall sedan år 1668 handelsförbud. Före 
1750 var det främst städernas fiskarborgare, kustzonens besuttna fiskar-
bönder med drängar samt torpare och frälsets fiskare (skärkarlar, legohjon) 
som idkade fiskeri. Registrering och kontroll av fiskare skedde genom de 
avgifter de erlade vid fiskelägren. 

Så sent som under Gustav II Adolf ser vi även en närmast medeltida han-
del med naturapersedlar. Vid denna tid arrenderade kronan ut och privati-
serade skatteuppbörden under det så kallade förpaktningssystemet. Skatter i 
natura kom i händerna på förpaktarna som handlade med bland annat 
skattefisk direkt med bergslagens bergsmän, på det att de kunde tillägna sig 
bergsmännens produkter direkt och dessutom driva upp priserna på de 
försålda förnödenheterna. Arrendatorerna, främst bestående av lokala 
ämbetsmän, rika borgare och köpmän samt endast till viss del rena adels-
män utan ämbetsmannasyssla, rundade därmed två marknader och alla 
mellanhänder. Arrendatorerna kunde även arrendera kronans fisken, i sam-
ma syfte (Hallenberg 2008). Härmed fortfor alltså en slags medeltida om-
sättning av skattepersedlar som kom förpaktarna, motsvarande de medel-
tida läntagarna, till del. 

Efter 1750: Fiskarbönder, torpare och obesuttna 
En folkökning och säteribildningen bidrog enligt ovan båda till en paupe-
risering av befolkningen. En orsak bakom den ökande fattigdomen ansågs 
ligga en arbetsovillighet bland ”löst folk”. Samtidigt som antalet fattiga ökade, 
infördes även hårdare restriktioner mot lösdriveri. Arbetslösa tvångsrekryte-
rades till krigsmakten (Tjänstehjonsstadga 1739, Landshövdingeinstruktion 
1734). Krigstjänst och kofferdifart väntade lösdrivare och ett angivarsystem 
infördes. Samma öde väntade för övrigt frälsets ”olydiga Försvarskarlar och 
Torpare” (Leyonmarck 1820:338). Som ett resultat av detta klagade adeln år 
1719 i riksdagen på att deras fiskeindustrier hade problem då arbetskraften, 
dvs. fiskarna, tvångsvärvades till krigsmakten. Fiskarna, ”… som vid 
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Siökanterne idkat fiskerier, blifvit i de senare åren til Krigstienst tagne, 
hvarigenom ingen vidare ska villia betiena sig af den förmon, som Gud och 
naturen i så måtto gifvit Landets Inbyggiare…” (Landahl 1875:366). Adeln 
ville ha frihet från tvångstjänst för fiskarna, dvs. att de skulle räknas som 
något annat än egendomslösa strandsittare, på det att de kunde tjäna vid 
adelns fiskerier. 

Adelns klagomål angående tvångsförskrivning av deras fiskare, en ökad 
pauperisering och en nationell insikt om behovet att modernisera ekono-
min gjorde sammantaget att man succesivt införde vissa lättnader. Man 
hade uppmärksammat att inte bara skärgårdarna blev fattiga utan att de höll 
på att avfolkas (Kryger 1758:22f) varför reformer behövdes. Först utfär-
dades ett påbud om att upplåta stränderna till fiskeri mot skälig betalning, 
att ”hålla fiskare” och inrätta fiskerier på frälseägor. Enskilda fiskare kunde 
även slå sig ner på kronomark (Kungl. Maj:t 1754, Ljungman 1884:236ff). 
Det fanns dock ett generellt näringsförbud och de flesta näringar låg under 
privilegier. I praktiken kunde dessutom ganska få torpare, strandsittare och 
legohjon idka fiske eftersom de enligt legohjonsstadgan var tvungna att 
arbeta för husbonden från kl. 4 på morgonen till 21 på kvällen. Skatte-
bönder kunde dessutom bara ha enstaka hjon städslade, enligt gårdens stor-
lek i mantal. Som en lindring av problemen med de många landstrykarna på 
landsbygden tilläts efterhand giftermål och en torpverksamhet under min-
dre mantal, alltså egentligen hushåll utan laga försvar, där torpare och back-
stugusittare kunde försörja sig på lite av varje, bland annat fiske (Rosén 
1979). Man började skattskriva fiskarna och myndigheterna tvingade ibland 
allmogen att bedriva fiske, vilket resulterade i många drunkningar och 
rymningar. Genom kustböndernas försorg ville myndigheterna bygga 
bostäder vid kusten för att få sjövant folk till flottan och öka fisket för att 
stoppa fiskimporten (Granqvist & Hassgård 2005:8). En klass fiskande 
torpare och backstugusittare hade därmed skapats. Dessa var dock så fattiga 
att de inte låg backstugusittarna långt efter. Enligt en kunglig förordning av 
25/6 1764 fick nämligen vanliga torpare med ett torp av en viss storlek även 
rätt att anlita skärgårdstorpare som arbetshjon (Winroth 1879:XXXVf, not 
375). Det fanns således en skiktning även i samhällets botten. 

Efter ungefär 1750 ser vi därmed lättnader i förbud och det tilläts ett 
större antal gårdsmän, backstugusittare och mångsysslande fiskare (se även 
Grundberg 2015). De obesuttna fiskade mest kustnära, de besuttna bön-
derna, ”saltsjöfiskarna”, fiskade mer i öppna havet i båtlag, fullt jämförbart 
med de medeltida fiskarborgarnas fiskesyssla. Vi ser nu uttryckligen att 
fiskarna åtminstone i Stockholms skärgård hörde till den fattiga delen av 
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befolkningen (Sundberg 1993:41). Fiskare utan egen jord fick tillstånd 
genom antagningsbrev och kunde nu lagligt bedriva fiskeri genom att an-
skaffa rätta lagstadgade beskattningsbara redskap och hålla sig till ett fiske-
läge eller gå med i strandägarens fiskelag. De hade även vid denna tid erhål-
lit rätten att avyttra fisken. Det fanns då gathusmän med eller utan utsäde 
som enligt mantalslängderna levde av saltsjöfiske och kofferdiresor. Fisket 
blev dessutom rent allmänt ett lagligt sidoyrke för bönderna vid sidan av 
skomakare, skräddare och smed (Rosén 1979). I och med 1789 års skatte-
köpsförordning fick bosättarna i skattehemmanen rätt till fiske, jakt och 
djurfång (Rosén 1983:281, not 104). En motsvarande utveckling skedde 
även på Åland (Ahlbäck 1955:40). I regioner med expansiv fiskenäring, 
framförallt Bohuslän och Skåne, anlitades ganska många drängar inom 
fiskeriet vilket resulterade i regelrätta arbetskraftsvandringar (Erling 2001). 

För Mellansverige framgår hur fiskarnas andel av befolkningen fem-
dubblas mellan 1750 och 1800, från 0,2 % till 1,1 %. Redan i början av 1800-
talet övergår dock de flesta fiskare till obesuttna, framförallt drängar och 
statare (Wohlin 1909:59–63). Gamla strukturer med frälsets fiske och en 
ökande mängd obesutten befolknings skyddsbehov levde nämligen kvar in i 
1800-talet. Så sent som under tidigt 1700-tal ekar röster från medeltiden 
angående adelns bruk av underliggande fiskare som inrättades på frälsejord, 
vid sidan av eller inom säteridriften. Det menades att 

en Adellsman må tillstädias att bryta så många frällse-hemman till tårp och 
fiskare-stugur, som han har lägenhet till nära siökanten, och att dhe mans-
personer, som deruti komma till att boo och idka fiskerij, måge på någre åhr 
att dhe bli rotade slippa alla cronoutlagor, undantagande mantahls-pennin-
gar, emedan dhe elljest intet kunna bestå, eller bringas till sådant fiskerij, 
men få dhe någon frijhet, sökia dhe dijt, och då populeras landet till cronans 
större nytta i frambtijden. (Landahl 1879:710) 

Bakgrunden till detta är ett kvardröjande intresse för adligt fiske. I Ridder-
skapets privilegier av år 1723 fastslås frälsets gamla metoder att bedriva 
fiske, bland annat vid fiskeskär. I 15 § läser vi att adeln då kan idka fisket 
avgiftsfritt: 

Dessutan tillåtes Ridderskapet och Adelen, at bruka hwarjehanda fiske i 
Saltsjön och på fria diupet, på det sättet, at om någon har lust och willia, at 
anwända möda och omkåstnad på Silfiske, eller annat, som drifwes på 
diupet, hwarigenom ingen annan på dess stränder och wanliga fiske 
förolämpas, så må han det fritt och utan någon afgift giöra, och må ei heller 
någon, ware sig Wåra betienter, eller de, som wid siökanten bo, hindra och 
förmena den, som på sådant fiske far. (SFS 1723:1016 1) 
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Samtidigt menas i samma författning att alla och envar förbjuds ”at jaga och 
skiuta uppå Adelens enskylte ägor, eller i deras fiskewatn fiska och fara, det 
ware sig Wåre befallningshafwande och betiente, eller andre, utom jord-
ägandens goda willia, ja och samtycke ” (SFS 1723:1016 1, §17). Vidare 
menas att det ”skal Ridderskapet och Adelen jemwäl fritt stå, at sända sina 
båtar uti Lax- Strömmings- och andra fisken, Städernes enskylta fiskelägen 
undantagne, at fiska och byta sig fisk til mot egen afwel, til deras egna hus-
behof, likmätigt hwars och ens orts hamnordning” (ibid:§19). 

Faktum är att medeltidens lanthushållning med godsen i centrum fortfor 
att forma relationen mellan torpare, landbor och markägare in i sent 1700-
tal. I ett periodiskt utkommande verk, Hushållnings Journal, en slags mer 
allmänt hållen, modernare och mer vetenskaplig variant av Peder Måns-
sons, Per Brahes och Schering Rosenhanes hushållsböcker, framgår att 
landbornas verksamhet i detalj styrdes av markägaren. Landbofogden till-
satte landbor, inspekterade deras gårdar, dokumenterade deras verksamhet 
(bland annat i skattesyfte) och undervisade dem i gårdsbrukets alla konster, 
inklusive bruket av sjön som resurs. Fogden köpte in kreatur och ordnade 
gårdarna så att landborna kunde bruka dem. Fogdens bokhållare hjälpte till 
med att få landbon att satsa på lönsamma näringar, att hitta rätt proportion 
i kreatursbesättningen och i valet av grödor. Bokhållaren eller godsägaren 
hjälpte även till med att sälja markbrukarens överskott i den mån produk-
terna inte gick till godsägarens egna hushåll (Kungl. Patriotiska Sällskapet 
1781c). Vid Fållnäs i UO tillverkade bönderna tågvirke åt godset, skötte 
skjutsning och vaktade fiskevatten. En ny gårdsfogde som inte kunde något 
om fiske instruerades att ”snarast ge sig ut i skären för att lära” om detta och 
på ön Kråkskär hade godset sin ”skärvaktare” (Samuelsson & Toll 1994:26, 
29). För godset Hammerstas fiske hade det under tidigt 1700-tal bestämts 
att bönderna skulle hålla sina egna nät, not och fiskeredskap på sin egen 
bekostnad och fiska med inspektörens och med godsägarens redskap när 
möjlighet fanns. Fångsten skulle till hälften tillkomma inspektören. Dess-
utom kunde inspektören med egna redskap och folk idka fritt fiske i godsets 
vatten (Sundberg 2001:206). Här märks att de som inte hade råd till egna 
fiskeredskap och båtar, dvs. torpare och enkla bönder, inte kunde idka fiske 
i utsjön. Så framgår från samma tid att godsets Häringes torpare generellt 
hade ”intet” eller ”dåligt fiske”. Bara 4 av 24 (17 %) hade gott fiskevatten 
(Sundberg 2001:194, 354f). Samtidigt gjorde torparna upp till tre dagar i 
veckan i dagsverken på godset. Någon tid över att bedriva utskärsfiske fanns 
därmed knappast heller. 
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I Stegeborgsskären märks vid denna tid exempelvis säterierna Herr-
borum, Torönsborg och Djursö, till vilka hörde ”tillräckelige torpare, samt 
några och 40 hela bonde-hemman, som dels ligga på landsbygden, dels uti 
skärgården” (Broocman 1760:354f). För denna skärgård beskrivs att det 
fanns ett frälse-fiskeläge vid Björkskär samt två kronofiskelägen (Härads-
skär och Lökskär) där häradsborna ”mot wanlig hamnskatt till kronan” fick 
fiska under vissa tider. Dessutom sägs att ”på krono-hemmanets Harstena 
och Frälsehemmanets Gräsmars ägor och klippor skjutas och fångas med 
nät eller garn många Skälar” (ibid:359). Från samma tid heter det om adelns 
fiskerier att de ”hafva blifvit med den upmärksamhet och drift idkade, så at 
vij utaf fångsten dervid utom egit behof kunna förse andra länder och 
derföre indraga i riket årligen stora penningesummor” (Landahl 1959:83). 
För Södertörnskusten framgår att säterierna fortfor att göra anspråk på 
skärgården. Under Tullgarn lydde t.ex. ”Eriksö, Fifång och andra öar och 
holmar söder i socknen, tills 1½ mil utom lägenheter” (Tham 1852:221) och 
under godset Tureholm låg Långö och Sävö med sina lotsplatser och krogar 
(Sundström 1968:115f). 

Det faktum att godsherrarna gjorde anspråk på kusten, författade både 
hamnstadgor (som i fallet Huvudskärsstadgan) och tillsatte hamnfogdar 
(som i fallet Väderskär) finner sin parallell i att i områden där frälset domi-
nerade utfärdades även allmogens byordningar – de mest omedelbara juri-
diska överenskommelser som reglerade böndernas dagliga liv – direkt av 
godsägaren själv (Person 1997:8). Så sent som under 1700-talet agerade 
alltså godsherren ”kung över sina landbor”, som det hette i Kalmar recess, 
något som svensk historieskrivning i mångt och mycket har förtigit. 

Trots betoningen på frälsegodsens betydelse för fisket i UO ovan min-
skade adelns fiske generellt sett i Mellansveriges skärgårdar under 1700-talet 
och fortfor att göra det under påföljande århundrade. Två av skälen bakom 
denna utveckling var dels att flera säterier bränts ner av ryssarna och skär-
gården rent allmänt blivit ett osäkrare rum, samt kanske ännu mer på grund 
av att fisket inte var lika lönande som tidigare. Hemman som under 1600-
talet hade gott fiskevatten i saltsjön antecknades under 1700-talet som att de 
”intet hava” och fisket återgick på många håll till främst ett tillskott i hus-
hållet. Utanför Dalarö och Tyresö, områden med tidigare gott fiske, klagade 
man över ett försämrat fiske. ”Tillförne uti fjählarne på grunden varit godt 
stömingsfiske med skötar och annan fisk, varaf åboerne haft sin bästa nä-
ring men nu här som annorstädes så förminskats att de näppeligen kunna få 
strömming till sitt egit husbehov”. Förr hade alltså strömmingsfisket med 
not och skötar varit gott, ”men nu på någre år har sådant, här som på andre 
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ställen, förminskats så att åboerna med andra angränsande veta att berätta 
att de knappt få strömming till dess hushåll och så medelst ganska ringa af-
sahlo” (Hedenstierna 1950:140–143). Fisket var dock ojämnt och vissa hem-
man kunde inbringa ansenliga mängder fisk. Som helhet minskade dock 
fisket i skärgårdarna under 1700-talet. Vid sidan av frälsets kvardröjande 
men under sent 1700-tal falnande ambitioner i skärgårdarna ser vi att fisket, 
från att ha varit en under senmedeltida frälseägd eller under borgarprivi-
legier lagd näring, där fiskeskären var direkt underställda godsägarna, stä-
derna och borgarna, succesivt övergick till ett mindre lönande näring förd 
av allmogen. För Norrköping berättas det under 1800-talet att: 

I äldre tider synes fiske hafva utgjort en betydande näring: ej blott att laxen 
sannolikt förr gått mera till i strömmen än nu, och att staden deltagit i fiske-
riet vid Norrlands kuster; vid samma tid, på 1600-talet, idkades ock fiske i 
Bråviken och i skärgården af stadsboarne sjelfva. Mantalslängden af 1640 
upptager »Notfiskare 6, Fiskare som ligga till skärs 43». Redan i följande 
seklet synes denna näring hafva öfvergått i skärgårds-allmogens händer, och 
numera idkas fiske blott af en eller annan stadsbo för husbehof eller nöje. 
(Tham 1854:300) 

Även här gjorde alltså skärgårdsfisket en ”negativ klassresa” och lämnade 
inte bara frälsets utan även borgarståndets intressesfär när fisket minskade i 
intäkter och betydelse. Trots att Söderköping under 1700-talet tog emot salt, 
sill, torrfisk samt strömming och andra fiskvaror från skärgården fanns inga 
fiskare registrerade i staden, däremot 55 verkstäder med 27 olika hantverk, 
dessutom 6 handelsmän, 1 vinskänk och 1 traktör (Djurberg 1808:552–554). 
Relevant är även iakttagelsen att trots att fisket ofta inte var lönande så 
engagerades ändå ett oerhört stort antal fattig allmoge däruti. För många 
boende i Östergötlands skärgård utgjorde ”denna näring många gårdars 
förnämsta, snart sagt enda inkomst, och några tusende menniskors uppe-
hälle eller förtjenst” (Tham 1854:196). Även norrlandsfisket minskade i lön-
samhet och gjorde en negativ klassresa under 1800-talet. Fiskelägren där 
bytte karaktär från temporärt bosatta fjärrfiskelägen, till vilka tillresta fis-
karborgare hade huserat under ett par hundra år, till permanent bosatta 
fiskelägen till vilka obesuttna torpare och backstugusittare tog sin tillflykt 
under den tilltagande fattigdomen i bondesamhället (Söderberg 1982:7, 
Grundberg 2015). Specifikt för kronofiskena märks också fiskets förmin-
skade betydelse eller snarare övergång från att under senmedeltid ha bru-
kats direkt av kronan till att sedan skattläggas och under modern tid för-
länas till frälsemän, utarrenderas och slutligen försäljas till allmogen (se 
exempelvis Dufwa 1925:49f). 
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Denna omvandling av fiskenäringen syns även i regleringen av fiske-
lägren. I Kungl. Maj:ts hamnrätt för Sverige och Finland 1669 gällde den 
gamla ordningen med frälsets bestämmanderätt. Där föreskrevs att vid 
fiskelägena ”hvad de konungen eller någon annan tilkomma, ska alltid någon 
av then som ther öfwer rådande är, till Hambne-Fougde eller Upsyningzman 
tillsättias och förordnas, hwilken med någre andre som af Fiskiarne the 
beskedelig och wettigaste wara kunna, råd och samtycke, rätt sittia och öfwer 
thenne ordning hand hålla skole…” (Schmedeman 1706:585f). Den nästan 
hundra år yngre förordningen, av år 1771, gav istället rätt åt ett ”fiskelag” att 
träffa överenskommelse (”förening”) om inrättandet av en hamnrätt be-
stående av en hamnfogde med bisittare, för att handha de regler om böter 
och ordning som fiskelaget bestämt; ”dock böra slike föreningar hos Lands-
höfdingen” fastställas (även Siltberg 2010). Likaså märks med tiden en 
fundamental omsvängning i åsikt om de obekvämas roll i fisket. Huvud-
skärsstadgan stipulerar att inga ”drefwekarlar, löpare, eller någoen som j 
vppenbart rychte kommen är, fredlössa eller någen som vppenbara gernin-
gar giordt hafwer” fick besöka fiskeskären (Klemming 1856:297, 303). Helt i 
motsats till detta bjuder fiskestadgan från 1766 direkt in brottslingar att 
idka fiske, ”sedan the wist säkra prof af theras förra lefwernes förbättring” 
(Kungl. Maj:t 1766:2 kap §3). Smalnar vi av analysfönstret ser vi året 1754 
ganska hårda restriktioner för bl.a. fiskebåtars besättning (Kungl. Maj:t 
1754) men i stadgan från 1766 nämns uttryckligen, som kontrast, envars 
rätt att fritt idka fiske i skärgårdarna (Kungl. Maj:t 1766:1 kap §1, 2 kap §1). 

Slutligen visar även utvecklingen av fisketekniken längs Östersjökusten 
denna övergång från fiske underställt markägare till ett fiske drivet även av 
obesuttna. Så länge notfisket dominerade låg fisket om våren och försom-
maren i stor utsträckning under de besuttna bönderna. Strömmingsnotarna 
var stora och dyrbara redskap. På 1840-talet introducerades krokskötar i 
vårfisket, vilket gav också de obesuttna del i strömmingsfisket och på 1860-
talet ökade deras möjligheter, då drivgarn togs i bruk i öppna havsvatten 
där markägandet inte gällde (Haasum & Storå 1999:112, se även Enholm 
1754:24, Tham 1850:71, Rosén 1979). Slutligen erhöll den lägsta samhälls-
klassen, strandsittarna, först efter 1908 äganderätt till sina lägenheter 
(Carlsson 1968:50). 

Sammantaget ser vi alltså en kulturgeografi där frånvaro av frälse och 
borgarprivilegier skapade en småbruten och mångskiftande fiskarbondekust 
men vid närvaro av de båda nämnda maktsfärerna skapades istället en geo-
grafi och ekonomi med dessa som drivkrafter och en stor mängd obesuttna 
underlydande. Denna bild är även analog med situationen i Finland (Ahl-
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bäck 1983:13f). Vi ser även att det kostsamma utsjöfisket inte bedrivits av 
bönder eller obesuttna utan av borgerliga sammanslutningar och frälset. 
Slutligen ser vi att när fiskets värde minskar under främst 1700-talet och 
under 1800-talet kommer fler fiskelägen i kustböndernas händer, obesuttna 
– t.o.m. dömda förbrytare – tillåts idka fiskeri och rättskipningen vid fiske-
skären demokratiseras. Först 1846 avskaffades skråväsendet och fullständig 
näringsfrihet infördes år 1864. Detta, tillsammans med införandet av besitt-
ningsrätt och det avskaffade behovet av laga försvar under en jordägare, 
understödde en expanderade marknad under 1800-talet genom att flera 
fiskare nu kunde specialiserade sig i ett yrke. Skrägårdsfisket är således inte 
någon kulturyttring med lång kontinuitet och skärgårdsfiskaren är ingen 
gestalt med lång historia. 
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Slutsats: Från lång durée och fiskarbonde till 
händelserymd och nätverksrum 

Ovan har vi sett att om man bryter ner historien till att utgöra en serie över-
lappande sammanhang (sociala, ekonomiska, fiskala osv.) kan man iden-
tifiera ett antal olika aktörsgrupper som nyttjat skärgårdarna både för 
självhushållning och opportunism. Påfallande ofta är det opportuna rörelser 
där anspråk på havet som extraresurs lyser igenom. Ofta är det även dekret 
”från ovan” i form av lagstiftning, skattläggning, privilegieutfästelse och an-
språk över landbor, uppbördsområden och näringar som direkt format 
skärgårdsbruk i olika samhälleliga scenarier, nästan uteslutande med fräl-
sets och kronans fasta hus som geografiska nav, från och med 1400-talet 
även med borgarprivilegier knutna till vissa specifika städer och fiskevatten, 
även supraregionalt. 

Analysen av skärgårdsbruk med fisket i fokus visar att det inte är menings-
fullt att teckna en kulturgeografi baserad på en lång durée eller allmoge-
tradition. De olika platserna nyttjades i olika sammanhang av olika aktörs-
grupper under olika tider baserat på olika incitamentsstrukturer, cost-benefit-
scenarier osv. Det maritima rummet var en arean på vilken olika identiteter 
spelade ut sina breda och föränderliga kulturella roller, vilka nästan uteslu-
tande spände över större geografiska rum och sociala, ekonomiska och kul-
turella nätverk. 

Denna genomgång ställer tomtningarna som allmogens fiskarhyddor i 
nytt ljus. Om lokalerna i skärgården etablerades av olika aktörsgrupper i 
olika syften under olika tider, i olika händelserymder och nätverksrum, kan 
vi då tillmäta kategorin en betydelse och använda en beskrivning, förklaring 
– och en beteckning? Om det är historiens opportunism som format bruket 
av utmarken, kan man då ens på förhand anta att tomtningarna har med 
fiske att göra? Hur kan man anpassa sin arkeologiska analys så att den 
möter den historiska empirins händelserymd och nätverksrum? Detta ut-
reds i nästa kapitel. 
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Analys av en platsarkeologi 

Hur kan det komma sig att en omläsning av kulturellt sammanhang för 
tomtningarna och deras brukare (”säsongsfiskande kustbonde”, ”tomtning”, 
”strömming och torsk”, ”avsalu på marknad”), som utförts ovan, beskriver 
en helt annan historia än tidigare forskning? Istället för ett traditionsbundet 
bondefiske av sill och torsk i skärgårdarna identifierades ett böljande kon-
junkturrum med en uppsjö aktörer och uppsåt. En förklaring är att genom 
att använda begrepp, kategoriseringar och modeller introduceras förenklan-
de tolkningsfilter som styr tanken och i många fall leder till cirkelreso-
nemang. Nedan följer en analys av begreppet ”tomtning” och det visas dels 
att denna kategori inte är tillämplig för att förstå den samhälleliga kom-
plexiteten i vilka dessa byggnadsgrunder ingått, dels hur viktigt det är att 
välja kategorier och begrepp med omsorg för att inte en hel tankestruktur 
eller ”tankestil”, denkstil, ska förbise stora sektioner av verkligheten. Efter 
denna genomlysning skisseras några möjliga arkeologiska ställningstagan-
den för att anakronismer och förenklingar ska kunna undvikas. 

Ting, landskap, verksamhet och semiotik 
Tidigt benämndes tomtningar i Bohusläns skärgård ”hägnader”, en otydlig 
term som kritiserades av Pettersson som istället föreslog termen ”stenkrets”, i 
stort liktydig med rester av ett tillfälligt, mindre viste (Pettersson 1995, även 
Westerdahl 1999:293). Här har i synnerhet Norman (1993b) fört fram termen 
”tomtning” som mer precist utpekande ett tillfälligt viste för säsongsfiske. 
Etymologiskt härrör begreppet tomtning från en term som före 1974 använ-
des synonymt med husgrund. RAÄ har fått begreppet tomtning att betyda 
något mer specifikt. Här har den maritima lokaliseringen och konstruktioner 
av stenar och block definierat begrepopet, liksom frånvaro av golv men fram-
förallt ett spisröse. Det senare används ganska ofta som indikator på ifall man 
har att göra med en tomtning eller ej: En stenkrets utan spisröse anges som 
tomtning, har den ett spisröse anges den istället som husgrund. Om syllste-
narna är enkla och tydligt rektangulärt formade anges istället ofta bodgrund. 

Studerar man hur registreringen av fornlämningar i FMIS i fritextfälten 
benämner byggnadsgrunder i skärgårdsområdena förekommer följande be-
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grepp som beteckningar, ofta dessutom använda tillsammans: ”primitiv 
husgrund”, ”husgrund historisk tid, tomtning”, ”boplatsområde, tomtning”, 
”husgrund, jaktstuga”, ”hustomtning”, ”primitiv hustomtning”, ”tomtning”, 
”fiskeläge”, ”sjöbod”, ”fiskebod”. Vi har vidare ”tomtningsliknande lämning”, 
”stenhägnad”, ”stenkrets”, ”källargrundsliknande tomtning” samt ”bebyggelse-
lämningar”. I områden med klappersten förekommer dessutom kategorin 
”boplatsgrop” eller ”boplatsvall”. I skogsområden i inlandet har dessutom 
”bebyggelseplats, tomtningar” samt ”tomtning med mitthärd av stenar” re-
gistrerats. Inte någonstans förekommer en analys eller deklaration av hur 
eller varför just dessa termer används och vad de egentligen står för, vad 
gränserna dem emellan går, vad som är fysiska karaktäristika (t.ex. ”sten-
krets”) och vad som är tolkning (t.ex. ”sjöbod”). 

I den handling som har givits ut av RAÄ och som beskriver regler för 
registrering och dokumentation av maritima lämningar framgår för typen 
”fiskeläge” att ”för att termen Fiskeläge ska få användas måste Husgrund, 
historisk tid, Tomtning eller Gistgård ingå i området. Antalet lämningar 
måste vara minst två och avståndet mellan lämningarna ska inte överstiga 
20 meter” (Olsson 2008:11). Här blir det alltså sagt att två sinsemellan när-
belägna tomtningar utgör ett fiskeläge. I definitionen av tomtningen i sam-
ma handledning görs ingen närmare specifikation av typen och det vidhålls 
att den ”avser lämningar efter strandnära byggnader av enklare karaktär i 
maritim miljö”. Dessutom att ”tomtning kan redovisas med upplysningstext 
(Fiskelägeslämning eller Tomtning) på tryckt karta” (ibid:19). Men utgör 
verkligen alla enklare byggnader som parvis eller fler tillsammans uppträder 
i maritim miljö delar av fiskelägen? 

Den kritiska realismen menar att typer och begrepp som används i forsk-
ningen måste vila på nödvändiga, konstitutiva egenskaper. En grundläg-
gande fråga för ett begrepp eller typ kan vara: Vad är det man inte kan ta 
bort utan att objektet också upphör att finnas till i sin nuvarande form? 
(Danermark et al. 2003:82–87). Först när ett begrepps ”kärna”, dess verkliga 
egenskaper, är kända kan man forska i företeelsens verkliga betydelse. 

Vi har ovan sett att det verkar finnas olika typer av byggnader som kallas 
”tomtning” och typens definition är inte glasklar. Landin och Rönnby på-
pekar efter ganska omfattande fältarbete att 

den avgörande skillnaden mellan en tomtning och en »vanlig» husgrund i 
skärgården bör enligt denna definition vara att man i tomtningen använt 
marken direkt som golv och stenarna har varit en del av själva väggkon-
struktionen. En husgrund är då däremot rester av en byggnad som haft ett 
trägolv vilande på ett antal syllstenar. Någon anledning att lägga stor möda 
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på att betona denna skillnad finns dock knappast. Särskilt inte med tanke på 
att »vanliga» husgrunder och tomtningar ofta förekommer på samma platser 
och förmodligen många gånger haft samma praktiska funktion. Möjligtvis så 
kan tomtningarnas enklare konstruktion typologiskt indikera en högre 
ålder, även om undantag finns. (Landin & Rönnby 2003:7) 

Blir det inte redan med denna passus uppenbart att det blir svårt att för-
svara en entydig tolkning av och mening med denna byggnad utan golv? 
Finns det något entydigt och meningsfullt med begreppet ”byggnad utan 
golv”? Vilka är de konstitutiva egenskaperna som gör lämningen liktydig 
med fiskeläge? 

Tolkningsmässigt har Peter Norman (1993a) hävdat att tomtningen 
betecknar en företeelse; medeltida (och numra erkänt vikingatida) utskärs-
fiske av säsongskaraktär. Andra har velat se tomtningarna som säljägarhyd-
dor. Men kan man direkt koppla en företeelse till en byggnadsgrund? Är det 
maritima läget nödvändigt för en koja för jakt eller fiske? Vad händer om en 
enklare byggnad ligger i skogen? Ska de kustbundna övernattningskojorna 
på Gotland, nyttjade för säsongsfiske (Löfgren 1972, 1994:113f), kallas 
tomtningar fast de registreras som husgrunder eller fiskelägen? Vad är det 
egentligen definitionen avser; en konstruktionstyp (kulturellt, estetiskt, tek-
niskt, arkitektonisk, socialt, praktiskt, ekonomisk definierad och motive-
rad), en verksamhet (”medeltida utskärsfiske”) oavsett byggnadskonstruk-
tion, byggnader i ett landskapsrum (”hus och bodar i skärgården”), en bruk-
ningsform (”temporär bebyggelse”, ”säsongsviste”), ett socialt nyttjande 
(fiskarbondekooperativ, fiskelag) eller någon otydlig och ogripbar samman-
blandning av flera av dessa betydelser? Ännu märkligare blir det om vi stu-
derar det som skrivits mest nyligen om fornlämningskategorin inom forsk-
ningen. Så här skriver Norman år 2006, uppenbarligen influerad av Landin 
och Rönnby (2003:7): 

På många öar har man påträffat husgrunder i samma kontext som tomt-
ningarna. Det är egentligen ingen annan funktionell skillnad mellan tomt-
ningar och dessa husgrunder än att de senare är lämningar efter något mer 
tekniskt utvecklade byggnader. Husen har haft invändigt golv och ofta även 
murad eldstad medan man i de »kojor» som tomtningar är lämningar efter, 
bott direkt på marken och eldat i en enklare härd i ena hörnet. I vissa om-
råden finns det även en kronologisk skillnad mellan tomtningar och hus-
grunder eftersom tomtningarna ofta har visat sig vara äldre än husgrun-
derna. Detta gäller emellertid inte generellt.” (Norman 2006:82) 

Ur detta uppstår förstås nya frågor. Vad är betydelsen hos en enkel bygg-
nad? Med tanke på att husen i det vikingatida Sigtuna var samtida med 
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tomtningarna och att de också hade jordgolv (Rosberg 2009:85) och ofta 
härd i hörnet måste man lite tillspetsat retoriskt fråga om även husen i 
Sigtuna var tomtningar och därmed fiskelägen? 

Med innevarande definition av typen tomtning skulle handelsbod, get-
hus, rökeri, övernattningsläger, militärtält, redskapsskjul för skeppsbyggeri 
osv. kunna betecknas som tomtningar och därmed fiskelägen – varpå dessa 
företeelser och aktiviteter helt skulle förbises i historieskrivningen. 

Av existerande undersökningar och karteringar kan dock direkt visas att 
många tomtningslokaler, liksom förstås husen i Sigtuna, inte alls avser enkla 
kojor. Norrlandskustens hyddkomplex registrerade som tomtningar (Broad-
bent & Storå 2010) består inte enbart av enkla kojor och hade ofta härdar 
som dessutom var centralt placerade. Vidare ingår många rektangulära 
tomtningar i komplicerade radhusliknande formationer med flera olika ”hus-
typer” på samma lokal (flera exempel i Norman 1993a). Här uppkommer då 
frågan vad skillnaden är mellan en enkel husgrund och en tomtning och där-
med vad tomtningen har för berättigande som arkeologisk, analytisk kategori. 
Vad är den arkeologiska, analytiska eller betydelsemässiga skillnaden mel-
lan en enkel och mer komplicerad byggnad, relevant ur ett forskningspers-
pektiv eller som antikvarisk taxonomi och tolkningspraxis? 

Följaktligen är det mycket oklart vad termen egentligen beskriver. För att 
förtydliga typen kompletterar Norman dock definitionen med att: 

För att skilja tomtningar från lämningar efter andra typer av enklare bygg-
nader, t.ex. kolarkojor och byggnader på vissa fäbodar, har man i defini-
tionen lagt till att de ska ha ett maritimt läge och ursprungligen sannolikt 
varit strandbundna. (Norman 2008:105) 

Men vad betydde strandbundenhet och maritimt läge för forntidens män-
niskor? Utskärsfiske i en viss typ av byggnad? Otaliga historiska uppteck-
ningar visar en uppsjö verksamheter belagda på öar; bostäder, fäbodar, mi-
litärläger, handelsbodar, jakthyddor, stenhuggeri, trankokeri, förvaring, ka-
pell, begravningar osv. Hur kan man då använda ”maritimt” och ”strand-
bundet” som grunden för ett appellativ, en konnotation, en arkeologisk 
kategori och en tolkning som gör lämningen till ett fiskeläge? 

Försöker vi via empirin hitta en arkeologisk typ eller något fundament 
bakom typen klarnar tyvärr inte bilden. Studerar vi den arkeologiska 
fundamentan hittar vi registrerade tomtningar med en yta som varierar 
mellan en och 216 kvadratmeter. Formmässigt kan de vara runda, kvadra-
tiska, ovala, rektangulära, oregelbundna eller trapetsoida. De kan vara 
solitära eller hopbyggda i olika huslängor och ha påbyggda uthus eller vin-
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kelformiga skjul (exempelvis Broadbent & Storå 2010:151ff, Norman 
1993a:140), se figur 42. Påfallande många är byggda i par som påminner om 
eldhus och svale. Vissa har mitthärd eller hörnhärd, andra har smidesläm-
ningar. Det finns sådana med uppbyggda grusväggar, med enkla rader syll-
stenar eller flera lager kallmur. Ytterligare några som har grund- eller hörn-
stenar av stora block, av upp emot en meters diameter. En hel del har vaga, 
enkla stenrader som begränsning. Många är svåra att ens förstå hur de är 
utlagda då bara något hörn, någon vägg eller någon del av en uppbyggd 
stenkantad terrass kan iakttas (exempel i Stibéus 2005). Ibland bildar ett par 
väggar vinkelräta från någon klippa utskjutande linjer (Wennstedt Edvinger 
& Broadbent 2008:18). Någon gång består konstruktionen av en stencirkel 
eller halvcirkel lagd mot en bergvägg. Vissa uppvisar ett brott i muren som 
antyder en ingång. Påfallande många saknar helt tecken på ingång och 
består av helt omslutande murar. I många fall påminner konstruktionen om 
förvaringsgropar eller jordkällare. Anläggningstypen förekommer i allt från 
enslig och dold avskildhet till stora gemensamhetsplatser med många forn-
lämningstyper. 

Här borde med sedvanlig arkeologisk försiktighet någon kanske för länge 
sedan ha höjt på ögonbrynen. För när terminologin flyter, gränsdragningen 
mot andra byggnader suddas ut och tomtningen som typ inte kan definieras 
med avseende på konstruktion eller utseende, vad innehåller typen då? En 
tolkning? Strandbundenhet? Fiske? Då skulle väl typen kallas fiskekoja (utan 
härd) eller fiskarstuga (med härd och syllstenar)? Men det är ju inte bara 
fiskare som huserat vid det som tolkas som tomtningslokaler, dvs. enkla 
husgrunder på öar. Vart tog alla andra verksamheter, byggnader och 
mänskliga gestalter vägen? 

Tomtningsbegreppets innehåll 
För att vi ska kunna använda oss av ett begrepp inom arkeologisk forskning 
måste ju begreppet ha varit meningsfullt för de människor vi studerar eller 
vara meningsfullt som analytisk, avgränsad företeelse. I bästa fall samman-
faller dessa meningsfullheter. Men om vi inte vet vad som ligger i begreppet, 
vad det egentligen avser och hur man drar gränsen (geografiskt, morfo-
logiskt, brukningsmässigt, analytiskt osv.) mot andra typer av byggnader 
eller verksamheter så upphör ju meningen med kategorin både som kultur-
semiotiskt element (för studiesubjektet, brukaren) och analytisk kategori 
(för arkeologen). Detta förhållande ter sig naturligt i ljuset av den kritiska 
realismen. För att fungera som grund för en tolkning enligt denna skola 



STRANDHUGG 
 

236 

måste begreppen så att säga ”förhandlas” i den sociala värld som de gör 
anspråk på att belysa (Danermark et al. 2003:72). Detta förutsätter förstås 
att vi hittar några vissa meningsfulla, för typen gemensamma och konsti-
tutiva egenskaper. Detta kräver en ganska omfattande kontextualisering. 

 

Figur 22. Påträffade tomtningar i det primära undersökningsområdet. Lokaler som 
direkt avviker natur- och kulturgeografiskt från utskärsfiskelägen har markerats i rött. 
Data från FMIS samt en nyinventerad lokal på Hartsö. 

Men om vi håller oss till tolkningen – tomtningen som lämning efter en 
fiskarkoja – kan denna i praktiken ändå gälla? Studerar vi några av de lo-
kaler som utpekas som tomtningslokaler går det genast att ifrågasätta lämp-
ligheten med detta begrepp och en viss tolkning för det (se figur 22). På 
roddavstånd till Dalarö, södra Stockholms skärgårds största maritima depå 
under historisk tid, ligger en ”tomtningslokal” på ön Rågholmen (RAÄ 
Österhaninge 501:1), av Anund & Qviström (2010:29) utpekad som den stör-
sta tomtningslokalen och fiskeläget i hela skärgården. Om det nu är tolk-
ningen, dvs. säsongsfiskeläge i utskärsmiljö, som ligger i begreppet kan inte 
lokalen ha varit ett sådant eftersom det inte ligger i ett sådant landskap. Råg-
holmen ligger inte vid några fiskebankar i ytterskärgården där övriga fiske-
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lägen ligger (jfr Hedenstierna & Hedenstierna 1943, Hedenstierna 1949:236) 
och det skulle bara ha tagit ”fiskaren” några minuter att ro in till Dalarö eller 
till någon av de förläggningar, varvsplatser, stenbrott eller försvarsanlägg-
ningar som fullständigt dominerade alla andra öar i detta i allt väsentligt mili-
tära och industriella landskap. Traditionen berättar dessutom att tomtnin-
garna på denna ö användes vid byggandet av Dalarö skans på 1600-talet då 
fästningen flyttades från Dalarö till sin nuvarande plats på Stockskäret. Stenen 
till bygget lär då ha brutits på bland annat Rågholmen (Linnér 1979:7). 

Inte långt från Dalarö ligger vidare den historiskt viktiga naturhamnen 
Älvsnabben, omtalad alltsedan 1200-talet, där både örlogshamn, logistik-
depå, sjökrog och kapell har funnits. Precis innanför hamninloppet på den 
centrala ön intill krog- och logistikcentrum ligger en grupp ”tomtningar” 
(RAÄ Muskö 83). Här är det förstås inte bara omöjligt med ett medeltida 
fiskeläge, det är dessutom omöjligt att någon skärbonde har kunnat dispo-
nera denna plats som allmänt fiskeläge, fritt, under hävd eller under be-
skattning. Platsen har ju tillhört flottan i alla fall under 600 år, dessförinnan 
tillhörde den biskopen i Strängnäs och kronan. 

Om det ovan visats att det finns problem med tomtningens empiriska 
definition visas alltså här att det finns stora problem med begreppets inne-
börd. Innan man kan begripa sig på tomtningslokalerna måste man alltså 
försöka förstå om det ens finns något relevant innehåll i kategorin tomtning. 

Tomtningens uttolkande och narrativ 
Den allmänna bilden är att tomtningslokalerna kan likställas med fiskelägen, 
ofta inom en urbaniseringsvåg i samhället. Denna bild tecknas för Västkus-
tens del tydligt av Svedberg & Jonsson (2006). Studerar vi Skållehus fiskeläge, 
fornlämning Gullholmen 8:1 i Orust kommun, är den registrerad som just ett 
”fiskeläge”. Fornlämningens typ är satt till ”tomtning”. Lokalen undersöktes 
1949 av Johan Pettersson och hans monografi över lokalen (1995) beskrev i 
titeln denna och andra tomtningslokaler som ”anonyma fiskeläger”. Enligt 
FMIS är lokalen alltså ett fiskeläge, och lokalen består av ett ”område med 
tomtningar, ca 20 st.”, halvcirkelformade och mot berg liggande. Till dessa 
ska en oval, några rektangulära, kvadratiska och oregelbundna vallforma-
tioner med en storlek upp till 18 x 12 meter läggas (se figur 23). 
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Figur 23. ”Stenkretsområde” vid Skållehus, Hermanö, Gullholmens socken, Bohuslän. På 
denna plats framträder ”tomtningarna” i all sin komplexitet och visar att de egentligen 
omfattar husgrunder, bodgrunder, jordkällare, terrasseringar och andra anläggningar. 
(Pettersson 1995:42) 

 
Vid undersökningen påträffades fynd från medeltiden fram till 1700-talet. 
Vid en presentation av olika lokaler i Bohusläns skärgård omnämner 
Bohusläns museum lokalen Skållehus, där de bl.a. skriver:  

Stenmurarna är rester efter en bebyggelse som kallas tomtningar och som 
påträffats utefter hela skandinaviska kusten från Norge till Finland. I århun-
draden har människor dragit hit ut under fiskesäsongerna och övernattat i 
enkla boningar. […] En av murarna i Skållehus är över två meter tjock, vil-
ket tyder på att här också funnits bofasta strandsittare. Kanske ryckte de 
ibland in som lotsar. Eller försåg värdshuset på Vedholmen med ett stycke 
lamm, mjölk, fisk. […] Vattnet innanför Vedholmen söder om Skållehus var 
en av de kända hamnar, som holländare, friser, engelsmän, tyskar och norr-
män sökte sig till för natten eller i väntan på bättre väder och rätt vind. 1565 
bestämdes att en tullbod skulle uppföras. (Karlsson et al. 2000) 

Studerar vi denna beskrivning framgår det att platsen kan förknippas med 
fiskarbönder, egendomslösa, lanthandel, lotsning, logistik, hamnläge och 
tull men framförallt förekomsten av en stor mängd utlänningar av olika 
härkomst och med okända och säkerligen varierade kontraktsformer, säker-
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hetsarrangemang, sociala situationer, ekonomiska incitament och politisk 
legitimering. Dessutom har Petterson (1995:77) noterat att ”stenkretsområ-
den” genomgående ligger långt från bebyggda fiskelägen och anser Nor-
mans (1993a:22) åsikt om fiskelägestomtningar vara direkt oriktig. En enkel 
fisklägestolkning kan alltså ifrågasättas. Även som fundamental byggnads-
kategori faller nomenklaturen. För hur kan man betrakta en anläggning 
som mäter 18 x 12 meter som en övernattningskoja? 

Faktum är att Petterson i sin avhandling från 1953 visar på bebyggelsens 
komplexitet i skärgården, där fattiga fiskare och strandsittare samsades med 
rika adelsmän och sockenbönder i kustbandet och där fiskeplatserna i vissa 
regioner åtminstone från sent 1500-tal och fram i modern tid mer ska 
betraktas som handelsplatser än platser för fiskebebyggelse, eftersom bo-
darna på skären till stora delar ägdes av adelsmän och främmande handels-
män. Bohusläns museums uppgifter om främlingar som sökte natthamn 
eller skydd för vädret är, trots att det föreslår en mer komplex historia än 
blott allmogefiskarens, också en förminskning av komplexiteten eftersom 
det har konstaterats att utlänningarna till stora delar har varit handelsmän, 
framförallt fiskuppköpare med egna bodar på öarna (Pettersson 1953, även 
Hasslöf 1949:400f). 

Behovet av en perspektivöppning blir extra tydlig då senare tids under-
sökningar av tomtningar har visat att i alla fall regionalt sett är en stor del av 
tomtningslokalerna från vikingatiden (Landin et al. 2011). Även det tidigare 
antagna större sammanhanget, som kretsar kring den medeltida urbanise-
ringen (Svedberg & Jonsson 2006), måste alltså kontrasteras, liksom även 
uppfattningen om att verksamheten utgjorde just säsongsfiske. Är det inte 
istället så att en plats som Skållehus har stor forskningspotential till att för-
klara en dynamisk kulturgeografi; olika aktörsgrupper, arbetsformer, sam-
hälleliga organisations- och gemensamhetsformer, maritim logistik, mark-
ägande och avradsformer, europeisering, utveckling av och tvister kring 
brukande av allmänningar, i den mån platsen studeras som enskild, unik, 
företeelse i ett större sammanhang, oftast med främlingar, utlänningar, som 
aktörer och där tidsaspekten samt det större samhället beaktas? (Jfr Jonsson 
2013:265, Stibéus 2005:37ff) 

Här kan vi således inte teckna en schablon på medeltida urbanisering 
eller ett behov av fisk inom den katolska fastan som orsak bakom bruket av 
bodgrunder i skärgårdarna. Om så bara någon av de mer komplicerade 
frågeställningarna kring samhällsförhållanden eller skärgårdsbruk kan be-
svaras eller belysas med tomtningar från vikingatiden har dessa fornläm-
ningar gått från att få illustrera en redan känd historia kring medeltida fiske 
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till att träda in som brännheta objekt i en hittills okänd maritimitet; det 
småskaliga vikingatida nätverksrummet. Dessa platser är således dörrar till 
en hittills outforskad kulturgeografi. 

För att förflytta forskningsfokus från säsongsfiske till mer socialt och 
kulturellt laddade frågor kan man försöka utgå från forskningsmässigt rele-
vanta förhållanden; platsernas karaktär, verksamheter i skärgårdarna, olika 
aktörsgrupper, kollektiva eller individuella incitament till byggnation på öar 
och olika sammanhang inom vilka byggnader uppkommer. Tecknar man på 
detta sätt en rikare och mer komplex palett av skärgårdsbruk borde det gå att 
bättre förstå olika platser och skriva en större historia utifrån dessa platsbruk, 
inte forma synen på kulturlandskapet som utgörande en anakronistisk mono-
kultur byggd på allmogeschabloner. Lyfter vi blicken och betraktar tomt-
ningslokalerna nationellt hittar vi lokaler som har varit brukade under mak-
rillfisket under 1700-talet, under Hansans fiskeindustri, inom vikingatid i 
Mellansverige eller vid säljägarlokaler i Norrlands kustband under Vendeltid. 
Är det då frågan om en typ, en verksamhet – en maritim kultur? Parallellen 
till senare tids forskning om fäbodar är slående; även för detta skogliga 
utmarksbruk har en oklar terminologi och en uppfattning om en ”kultur” 
rotad i en allmogeetnologi gjort att forskningen projicerat ner även denna 
verksamhet i medeltid och till och med järnålder, när det snarare framstår 
som om man även i skogen har haft ett utmarksbruk som varierar med olika 
samhällskonjunkturer och tider (Larsson 2009). 

Om man sålunda vidgar bilden av tomtningslokalerna och med dessa 
som grund försöker se olika tilldragelser och olika utveckling lokalt och re-
gionalt blir denna fornlämningskategori, hur renons den nu än är på essens 
just som kategori, ändå betydelsefull som en hop heterogena outforskade 
företeelser och vistelserum i ett dåligt belyst landskapsrum. Och där i ligger 
deras kraft: Just genom att vara olika i olika sammanhang kan vi skriva 
många skiftande historier kring dessa platser. De kan då ses mer som tvär-
snitt av varierande skärgårdsbruk än som en ensartad ekonomisk och sta-
tisk företeelse i en maritim longue durée. Men då bör vi ha ett arkeologiskt 
angreppsätt som låter oss göra detta. En skiss till detta följer nedan. 

Från arkeologisk typ till tolkningskontext 
Det har nu blivit relevant att återvända till begreppen och säga något 
konkret om hur de kan hanteras. Om vi gör oss av med den tomtningen, 
fiskarbonden och med dessa en enkel bild av maritim kultur, kan vi ha kvar 
vissa betydelsebärande kategorier inom denna ”kultur”? Frågan om arkeo-



III. MED KRYSPEJLING MOT EN HÄGRING 

241 

logiska typer och kategorier är särdeles relevant att studera närmare. Om 
Kant försökte hitta generella kognitiva strukturer som låter oss resonera 
(hans ”kategorier”), visade Wittgenstein att innehållet i vårt resonemang va-
rierar med vår situation (språkspel) och med Lotman (1990) kan man mena 
att några kategorier bara kan existera i vissa specifika situationer, inom och 
mellan vissa aktörer, med medierad innebörd och ganska kort räckvidd.  

Men vad är då en relevant kategoris innebörd och dess räckvidd? Om vi 
avser att studera någon företeelse gör vi anspråk på att denna företeelse har 
existerat. Är det en empirisk arkeologisk kategori existerar den ju fort-
farande, om än bara som rest. Med referens till Heidegger och andra feno-
menologer som studerat diskurs och sanning (Kompridis 2006) kan man 
betrakta en historisk, naiv, beskrivning av en arkeologisk kategori som ett 
första ordningens uppenbarande (disclosure). Här förknippas rekvisitan 
med den mening vi tilldelar den. Men i akt och mening att förstå företeelsen 
måste vi arbeta om vår iakttagelse genom vad som kan kallas reflexivt 
uppenbarande (reflective disclosure). Kategorin ska då genom detta inte 
motsvara vår förförståelse utan vår förståelse ska motsvara en mer essentiell, 
relevant kategorisering. Den kritiska realismen talar här om ”transcendental 
argumentation” (Danermark et al. 2003:192f). Heidegger menar att ett ting 
är som det uppenbarar sig för oss, dvs. betraktaren, i sin historicitet (Hei-
degger 1967). Att göra en relevant arkeologisk tolkning innebär då förstås 
att studera typ av ting, kategorier relevanta för vår studerade mänskliga 
population, inte för oss arkeologer (begreppen ska alltså vara ”negotiated in 
the social world they claim to understand”, Danermark et al. 2002:37f). 
Empiriska begrepp som ”tomtning” bör alltså förstås som essentiella histo-
riska kategorier, inte som arkeologisk förförståelse och antikvarisk pragma-
tik. Det är således någon slags ursprunglig mening och intentionalitet som 
ska ligga bakom kategorin, de förekommande objektens da-sein, deras 
Ontologi, med Heideggers terminologi. 

Om vi utgår från tomtningen som Husserls tänkta kategori, noema (tomt-
ningen som någonting), måste vi med Kuhn (2000:216–223) erkänna att vi 
egentligen inte delar begrepp mellan oss utan att alla tänkande subjekt for-
mar olika, unika världsbilder. Svårast blir förstås att begripa sig på helt an-
norlunda kulturer, att se deras ”meningar” bakom de arkeologiska resterna. 
Om en möjlig väg ur detta är att bedriva tolkade, inkännande, kommuni-
kativ och illustrativ arkeologi är förstås en första förutsättning att vi enas 
om vad vi pratar om. Ett begrepp eller kategori måste då förstås vara möjlig 
att begripa sig på just som begrepp eller kategori, där de inkluderade ele-
menten delar en uttalad egenskap eller mening (Rand & Peikoff 1990:kap. 
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7). Men vad är då denna egenskap (eller egenskaper) eller den gemensamma 
meningen? 

Med hänvisning till Heideggers uppfattning om nödvändiga i motsats till 
tillfälliga egenskaper hos kategorier (Dreyfus 2000), den kritiska realismens 
konstitutiva egenskaper, och inspirerad av Husserls deskriptivism (Mulligan 
1990) kan man följaktligen fundera över tomtningen som begrepp och 
fenomen, som mening och förekomst. Om tomtningslokalen ska ses som 
Husserls moment, händelse att vara en tomtning, en instans av en kategori 
kallad ”tomtning”, dvs. i bemärkelsen ”y is grounded in x”, ”q because p”, 
vad är då kategorins essens? Hur kliver vi, med hänvisning till den kritiska 
realismen, från tomtningens empiriska domän till dess förklaring, det verk-
ligas domän? Husserl skiljde på meningskategorier och objektkategorier. 
Kan vi då skriva att tomtningslokalen har sin grund i utskärsfiske och bygga 
en brygga mellan empiri och förklaring, mellan objekt och mening? Med 
hänvisning till definitionen och beskrivningen av tomtningar ovan kan här 
exemplifieras att ett strandnära läge inte kan utgöra en del av en definieran-
de mening med en byggnad; många olika byggnader kan ligga vid vatten. 
Att gå från empiri till förklaring kräver att vi avtäcker företeelsernas be-
tydelse, inte att vi placerar dem i kategorier. 

Vi kan alltså inte sätta ett likhetstecken mellan den (vagt) definierade 
platsen och den samhälleliga tilldragelsen. Här måste vi istället fråga oss 
vilka nödvändiga egenskaper som ligger i tomtningen eller dess brukande 
(som ju har blivit liktydigt med utskärsfiske) för att vi ska se lokalen som 
uttryck för någon specifik mening. Att bortse från det tillfälliga för att finna 
det nödvändiga kallar Husserl att utföra den eidetiska reduktionen, vilken 
innebär att finna föremålets ”väsen” eller eidos, dvs. vad det måste vara för 
att vara just detta föremål. Genom den eidetiska reduktionen når man 
således föremålens ontologiska status, dvs. vad de egentligen är. Dessa ma-
teriella ontologier är oberoende av sinnlig erfarenhet, de anger vad som a 
priori måste gälla för att föremålet i fråga ska kunna existera oavsett om det 
faktiskt gör det eller inte, menar Husserl. Placerar vi ett föremål i en felaktig 
kategori kommer vi till felaktiga slutsatser och upptäcker motsägelser om vi 
gör en grundlig forskning. Ontologierna (innebörderna) blir här grunden 
för vetenskaperna, deras egentliga utgångspunkter och låter oss få en inblick 
i det verkligas domän med den kritiska realismens terminologi. Detta gör vi 
genom att förstå det faktiskas domän och ”sålla fram” den underliggande 
verkligheten. 

Heidegger skiljer i detta sammanhang på vad-varo, som är vad något 
måste vara för att vara just vad det är och att-varo, som är att det finns till. 
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Vad-varon bygger på en vad-het, essens. Att-varon tillhör det faktiskas 
domän, dvs. lokala faktiska omständigheter. Att-varon kan sägas utgöra 
basen för en landskapsarkeologi. Vad-varon utgör då istället den generella 
meningen och förklaringen, det verkligas domän. Vari ligger då tomt-
ningens vad-varo eller essens? Här är det alltså inget mindre än tomt-
ningens ontologi vi söker, dess verkliga domän, för att företeelsen ska blir 
relevant som analytisk och illustrativ kategori. Den kritiska realismens rop 
på närmande till subjekten möter här den kalla arkeologiska, mätbara, 
empirin. Forskningens karaktär måste här kommenteras med referens till 
debatten om antropologins olika karaktär av observerande (etic) eller del-
tagande, tolkande metod (emic). Eftersom forskningen kring tomtningar 
har för avsikt att tolka in typens betydelse gör den någon slags deltagande 
(emic) anspråk. Men de svepande och generella kriterierna för typens 
definition och bristen på samhällssammanhang gör gällande att det egent-
ligen rör sig om ganska kallt observerande forskning (etic). Morten Ravn 
(2015) har diskuterat problem med att blanda ihop dessa två iakttagelse-
nivåer. Han menar bl.a. att vi måste vara medvetna om vad de fakta vi sam-
lar in kan användas till och om vårt systematiserande alls är relevant. Om 
vetenskapligt iakttagande har lätt att samla fakta och skapa hypoteser uti-
från en uttalad eller outtalad förförståelse, föreligger ett behov av att göra 
försök till rikare kontextualisering i syfte att nå en mer deltagande, inkän-
nande och inträngande förståelse om det är tomtningarnas verkliga bety-
delse för brukarna som vi söker nå. Detta beror då förstås på om våra kate-
gorier, begrepp och vår dokumentation alls har någon betydelse för den 
mening vi söker. En andra förutsättning, vid sidan av ett belyst typbegrepp, 
är därför att vi försöker förstå typen som delaktig i de studerade subjektens 
semiosfär, deras livssituation och världsbild, det verkligas domän. Ett djärvt 
och långtgående, men nödvändigt, anspråk! Allt annat blir betydelselöst. 

Fornlämningstypen och dess definition diskuterades ovan. Det framgår 
där att det finns en sammanblandning av tolkning (tillfälligt eller säsongs-
mässigt utskärsfiske) med en viss morfologisk gestaltning i ett visst skär-
gårdsrum (där morfologin faktiskt ofta bryter mot definitionen och inte är 
homogen). Kategorin blir vidare inte heller mer relevant av att uppfatt-
ningen om denna korrespondens kommer av sentida historiska uppteck-
ningar från en begränsad del av Sverige som länkas samman med arkiv-
material angående utskärsfiske som sedan knyts generellt till stengrunder i 
skärgårdarna. När det under de senaste decennierna har uppdagats att 
många tomtningar längs Norrlandskusten troligtvis är säljägarlokaler (sa-
miska, kvänska eller norröna?) uppstår ensartade tillägg till definitionen; 
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högt belägna, mot havet exponerade tomtningar utpekas numera ibland 
som säljägarlokaler. Följaktligen anses det vara en nödvändig egenskap 
(vad-het) hos säljägarlokaler att ligga högt och exponerat, och att man 
följaktligen jagar säl från högt belägna lokaler. Här är det alltså dags att först 
reflektera över om det ens har funnits något avskilt, en meningsbärande 
kategori som kan kallas tomtning, en grupp med någon specifik vad-varo 
och vad-het och vad lokalernas förekomst, att-varo, i landskapet faktiskt 
säger oss. 

Med vetenskapsteoretisk nomenklatur har inom arkeologin här, liksom 
ganska ofta är vanligt, idealtypen ”tomtning”– den rationella abstraktionen 
– tagits för normativ och faktisk, ett visst uttryck för en väl avgränsad 
verklig domän. Generaliseringen av en iakttagelse har förväxlats med något 
reellt, en eventuell meningsbärande företeelse för gångna samhällen. Som 
förklarande fenomen har abstraktionen konsumerat olika och avvikande 
historier och även de viktiga omständigheter, de mekanismer, som vi avser 
studera (jfr Danermark et al. 2003:88). Man kan dock behålla kategorier 
som har vaga empiriska likheter om de fångar in relevanta kausala mekanis-
mer (ibid:98f). Men det är dettas motsats som har skett inom forskningen; 
en empirisk vag liket har lett till en specifik tolkning. Med Immanuel Kant 
skulle man kunna beteckna tomtningen på utskärsfiskeplatsen som en 
”transcendental illusion” (transzendentale illusion). Om man följaktligen 
inom arkeologin laborerar med kategorier likt ”maritima landskap”, ”fiskar-
bonde” eller ”tomtningar” borde man alltså förstå begreppens tillämplighet 
och räckvidd genom att ge dem en relevant, specifik innebörd som kan 
användas i en tolkande arkeologi. I innevarande arbete bryter jag ner tomt-
ningarnas vad-het och bygger sedan upp en tolkningspluralism som över-
skrider och omöjliggör kategoriseringar. Samma vad-het kan nämligen inte 
gälla för exempelvis de hanseatiska lerbottnarna i Skåne, de holländska 
krämarbodarna på Västkusten, strandsittarnas usla bostäder, Bottenvikens 
säljägarlokaler, de högmedeltida kronohamnsfiskelägena och de ensliga, 
undangömda bodgrunderna i Tjusts skärgårdar.  

Arkeologin kan här ha en betydelsefull roll att spela. Genom att vara 
uppmärksam på källmaterialet och verkligen tränga in i empirin går det att 
visa att det som tolkas som tomtningar inte utgör en homogen grupp; de 
tillhör ingen ensartad objektkategori och kan inte föras till en gemensam 
meningskategori. Genom en lokal, regional och temporal kontextualisering 
kan dessa lämningar diskuteras som enskilda mänskliga avtryck i olika sam-
hälleliga konjunkturer och sammanhang, inte som en schablon med vilken 
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en historiskt känd bild tecknas med kraftigare bläck. Tomtningen kan 
därmed avtäcka olika facetter av en föränderlig verklig domän. 

Den kontextualisering som då behövs är inte bara rumslig och krono-
logisk. Lämningarna måste ju även hitta sin motivering, deras nödvändighet 
i den arkeologiska diskursen, dvs. deras potential att fördjupa bilder av det 
mänskliga. Vi har här några arkeologiska vägar framåt; dels kan lämnin-
garna tolkas som mänskliga rum och byggnader, dels som platser och ”ak-
tanter” (med en term lånad från ANT) i större samhälleliga sammanhang; 
ekonomiskt, socialt, kulturellt, ideologiskt osv. De kategorier som vi för-
knippar med tomtningarna och deras lokaler måste återigen med Heideg-
gers ord korrespondera mot faktiska förhållanden kring dessa lokalers da-
sein; deras betydelsehelhet i deras unika rumtid, inte vår egen abstrakta, 
akademiska, antikvariska, kartesiska, linjära eller på annat sätt syntetiska 
rumtid. En förutsättning är då att försöka tränga in i deras organiska 
sammanhang, t.ex. genom Heideggers begrepp world disclosure; ett avko-
dande av betydelser genom närmande med olika transcendenta (förnuftigt 
logiska), dialektiska (possibilistiskt diskursiva), historiska (faktiska) och 
hermeneutiska (holistiskt analoga) argument (Kompridis 2006:116ff). En-
dast då kan företeelserna göras begripliga (make sense). Inom den kritiska 
realismen kan man både bedriva abduktiva och retroduktiva analyser, som 
”omläsning” respektive ”rimlighetstolkning”. En beskrivning av sådana 
analyser och olika försök görs i kommande kapitel. 

För dessa metoder finns förstås olika forskningsvägar. Centralt för en 
verksamhetsplats är ett brukar- respektive nyttjarperspektiv. Strängt taget 
har vi utan vidare undersökningar ingen aning om vem som nyttjade dessa 
lokaler, och vilka som nyttjade det som verksamheten på dessa lokaler pro-
ducerade. Rörde det sig om maritima produkter? Om kunskap? Om kom-
munikation? Makt? Kontemplation? Vi känner inte heller relationen mellan 
brukare och nyttjare, vilka samhälleliga band, maktrelation osv. som existe-
rade mellan de olika aktörerna. Eftersom många lokaler ligger i den rums-
liga och kulturella randen mellan de nordiska länderna, samiskt och nor-
diskt samt mellan nordiskt och finskt måste vi studera detta inte bara 
utifrån ekonomi och makt utan utifrån ”det tredje rummet”, eller postkolo-
nialt, med avseende på möten, nätverkande och hybridisering. 

För att knyta ihop detta avsnitt kan man som slutsats mena att frågan om 
begreppens innebörd och räckvidd sluter sig kring de brukarkollektiv som 
nyttjat dem, de mekanismer som ligger bakom deras existens och de krafter 
som dessa kollektiva rörelser givit upphov till. Det är alltså en bruknings-
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mässig kontextualisering som möjliggör begreppen, med fokus på aktör och 
incitament. 

Händelserummet – mellan aktör och durée  
Vi har ovan vid flera tillfällen dröjt vid det faktum att maritima näringar 
forskningsmässigt ofta placeras in i en lång tämligen statisk maritim durée 
med förment oföränderligt kustbruk. Ovan har vi som kontrast fört diskus-
sioner om dels aktörsperspektiv och ett dels varierande tidsperspektiv i ett 
mellanrum där kopplingen till det arkeologiska materialet är oklar. Går det att 
hitta relevanta tidsperspektiv – händelserymder – i ett faktiskt händelserum? 
De rytmer, konjunkturer eller duréer som vi kan spåra i det arkeologiska 
materialet är ofta hårt nedslipade av materialets oförmåga att fånga in kortare 
variationer. Föremålstyper och 14C-dateringar har en förmåga att kristallisera 
ut händelser av i storleksordningen en generation. Men vad hände inom 
denna generation? Hur vet vi att vi faktiskt har brukarkontinuitet på en plats 
och inte bara punktvis besök kanske en gång per generation? 

Naturvetenskapliga analyser av vissa klimatologiska variabler (varvig 
lera, asklager i glaciärer, dendrogram osv.) kan förstås ge en mer högupplöst 
bild av just klimat, men hur relevant är klimatet som formerande faktor i 
samhällsutvecklingen? Agerar kustbefolkningar utifrån en böljande klimat-
kurva av i storleksordningen ett par hundra år (lilla istiden, medeltida 
värmeperioden osv.), av de ekologiskt relevanta svängningar som Broad-
bent (2009) menar relevanta för maritima näringar, eller är det kanske så att 
de verkligt betydelsefulla faktorerna är de som kommer plötsligt, som t.ex. 
nödår av pest, svält, torka eller köld? Katastrofer är dock komplicerade att 
förstå (Broecker 2000), t.ex. genom att de verkar med olika längd och berör 
skilda sociala och kulturella grupper på olika sätt (Ohlander & Norman 
1984). I mer utvecklade och stabila maktsfärer har faktiskt perioder av 
naturliga umbäranden resulterat i bibehållen kontinuitet snarare än sam-
hällelig förändring, då de styrande via bl.a. diplomati och handel strävat 
efter en återgång till normalitet (Raphael 2013). Saknas politisk, militär, 
ekonomisk och diplomatisk kraft hos en styrande elit kan man istället för-
vänta sig uppror och omvälvningar. 

Via historiska källor har relativt snabba naturliga skiften (farsoter, natur-
katastrofer, extremväder, sammanlänkade med sociala omvälvningar) kun-
nat kopplas till fler samhällsomvälvande tilldragelser med synliga diskon-
tinuerliga arkeologiska spår, än några längre, böljande, naturliga konjunk-
tursvep (Torrence & Grattan 2002, Charpentier Ljungqvist 2017). Här är 
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det alltså svårt att se några historiens omvälvande ögonblick, ”bifurcation 
points”, beroende av ett varierande klimat, eftersom just denna parameter 
inte resulterar i kollektiva, samtida, omedelbara vändpunkter eller kollapser. 
Om klimatet ramar in den ”maritima possibilismen” som möjliggör olika 
strategier i kustlandskapet (Berglund 2003) är det då nog istället väder (och 
extremväder, missväxt) som ofta kan ses mer avgörande för hastiga sociala 
omvälvningar (Löwenborg 2012, Gräslund 2007), liksom för kustens kultu-
rella gestaltningar (t.ex. behov av skydd) och havens plötsliga händelser – 
exempelvis krig, stormar och fartygsförlisningar, dvs. histoire événementielle 
med Annales-skolans terminologi. 

Om vi därmed accepterar naturens duréer som fond och grundläggande, 
possibilistiskt, kausalt argument (dvs. maritim näring) måste vi försöka se 
aktör och individ i detta rum och deras olika enskildheter i hastigare ryt-
mer. Havet är fullt av sådana event spaces. Trender i det arkeologiska ma-
terialet kan alltså ha delvis ekologiska orsaker och konsekvenser men tren-
der i empirin innebär ofta samhälleliga beroenden och samband i ett kollek-
tivt aktörsrum. Man måste t.ex. förstå vad det innebär i det större samhället 
när etableringar vid kusten kommer eller försvinner, inte som en spegel av 
en ekologi utan som en cybernetisk process i samhället; det större samman-
hanget, där aktörerna uppenbarligen skiftade fokus till andra näringar, 
verksamheter och modus operandi. 

Synliga mönster i det possibilistiska kulturlandskapet kan sedan under-
sökas som en produkt av flera nivåers kausalitet; lokalt väder och utsatthet 
(plats, gestaltning), ekologiska konjunkturer (förekomst, argument), kom-
munikativa strukturer (möjlighet, opportunism), samhälleliga incitament 
(sammanhang, betydelse), social organisation (gestaltning) och olika mate-
riella eller andliga behov. På så vis görs det rum för både aktör, grupp och 
samhällelig trend, i événements, conjonctures och durées, i landskapet inte-
grerande mikrohistoria och makrohistoria. Byggnaders konstruktion, kul-
turlagrens konstitution, anläggningarnas placeringar i mikromiljön (väder, 
perception, kognition), eller makromiljön (kommunikation, hegemoni, 
territorialitet osv.) bygger tillsammans upp möjligheten till en mikroarke-
ologi i makromiljön, den täta berättelsen i den stora historien. 

En uppmärksamhet på dessa olika nivåer kan leda till en nytolkning av det 
arkeologiska materialet. Tyder exempelvis en tomtning utan egentligt kultur-
lager invid en skärpningen på ön Askö i Sörmland (Cederlund 2005) på att 
här har förekommit fiske under tusen år, eller är det inte så att här istället har 
förekommit stenhuggeri i mindre omfattning på grund av något samhälleligt 
incitament och en angelägen markägare under mycket kort tid? Varje lokal 
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plats måste förstås i sin egen tidrymd, som händelserymd, i händelserymdens 
arkeologi. Om händelserymden för tomtningen på Askö analyseras kan den 
nog snarare ses som det tidigmoderna godset Tullgarns stenbrytarhydda än 
ett traditionsbundet bondefiske, för att ta ett konkret exempel. 

Temporal kontextualisering 
Den rådande bilden som tecknas för tomtningslokaler anger enligt ovan ett 
eoner långt brukande av fiskeresurser, la longue durée, som motiv och funk-
tion (Norman 2012). Bakgrunden till detta är inte svår att förstå, då arkeo-
login till stor del vilar på en postmedeltida etnologi och en kulturgeografi 
som i stort sett helt förbigått medeltiden. Exempelvis undviker Bertil He-
denstierna medeltiden helt i sin översikt och analys av Stockholms skärgård. 
Han går sonika från vikingatid direkt till 1600-tal (Hedenstierna 1949). I 
glappet har ekonomiskt inriktade arkeologer fyllt ut tomrummet med gene-
rella modeller. 

Genom att sammanställa alla dateringar hittills av tomtningarna ser vi 
istället att det troligaste är att dessa lokaler har brukats intensivt under olika 
epoker (conjonctures enligt Braudel, jfr figur 27) under historien och för-
historien i olika regioner. Vissa lokaler bör vidare ha haft en omedelbar och 
tillfällig roll, i enlighet med historiens ögonblick eller événements. Lokalerna 
har nämligen ofta tunna eller obefintliga kulturlager, något som Norman 
m.fl. har underlåtit att uppmärksamma i detta temporala hänseende. Det 
stora glapp som finns mellan de tre dateringshorisonterna i en tomtning på 
Furö, Kalmarsund, där 14C och mynt pekar på 900-tal, 1200-tal och sent 
1600-tal e.Kr. (Norman & Petersson 2009), föreslår snarare ett återbruk på 
en tidigare plats, än en kontinuerlig verksamhet under 700 år. Tankarna går 
här till Mats Mogrens (2001) associationer med rummets ”performativitet”, 
människans kognitiva kontroll över utmarken genom att bl.a. iaktta fossila 
landskap, samt minnets förmåga att forma landmärken för olika verksam-
het. Olika aktörsgrupper har brukat rummet i olika men ofta närbesläktade 
syften under olika lång tid. Dessa korta stunder eller längre epoker vittnar 
om olika brukargruppers strategier och motiv i skärgårdslandskapet. Min-
net, rummet och lämningar efter mänsklig verksamhet gör att man åter-
kommer. Varje plats bär på sin egen historia, länkad till minnen och asso-
ciationer. Återbruk och kontinuitet är inte samma sak. 
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Figur 24. Schematisk framställning av olika verksamheter bedrivna vid Runnö, Kalmar-
sund, inom öbornas årsrytm under 1800-talet. Fisket (mittersta spalten) har bedrivits 
året runt på denna ö med sina bosättningar och den rika förekomsten av tomtningar. 
(Granlund 1958:38) 

Denna nedbrutna historia bygger på insikten om att den arkeologiska 
epoken eller perioden inte äger universell relevans. Den zeitgeist som tar sig 
uttryck i t.ex. en stiltyp, bebyggelsetradition eller tidsepok är bara en facett 
av en gemensam övertygelse; en kodifiering av gemensamma föreställningar 
och ritualer. En sådan kodifiering säger dock lite om dynamiken som ligger 
mellan de olika aktörerna i olika samhälleliga förhållanden i Heideggers 
sammanlänkade och utvecklande rumtid, och hur samhällelig förändring 
fångas upp eller döljs av enskilda gemensamheter (t.ex. ”typlokaler”). Som 
typlokal har tomtningen fått stå för det antagna traditionstyngda där eko-
login har utgjort ”böljeslagen”, orsaken bakom fluktuationerna. Den för-
härskande bilden är ju att tomtningarna representerar en verksamhet med 
tusenåriga rötter, intensifierad under olika maritima högkonjunkturer (som 
när ”sillen går till”) och säsongsmässigt utnyttjad (framförallt vid sensom-
marfiske). Studerar man vissa öar med tomtningslokaler framkommer dock 
snart att dessa har använts i olika syften under olika tider och att rumtiden 
under historisk tid bestod av ett fragmenterat men rutiniserat nätverkande i 
en komplicerad ekologisk årsrytm. Man har t.ex. fiskat och jagat på olika 
sätt året om, inte bara under de få veckorna då sillen eller strömmingen gick 
till (Granlund 1958), se figur 24. 
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Inbäddad i den arkeologiska empirin är alltså summan av alla kon-
junkturer, rytmer och sega strukturer, överlagrade och fossiliserade i de 
tunna kulturlagren. I denna situation är det oundgängligt att försöka iden-
tifiera dessa olika överlagrande föränderligheter. Detaljerna både i arkeo-
logiska (mikro-) och historiska (makro-) kontext är här nödvändiga att 
penetrera. Oscillerande ekologiska eller samhälleliga trender mot en 
historisk vektor kan inte tas för given. De olika tiderna vid varje lokal måste 
undersökas separat, så långt källorna bär. 

Rumslig och relationell kontextualisering 
Det maritima rummet är spännande eftersom det ger utbyte, rörelse och 
relationer en så tydlig rumslig inramning och prägel. Olika aktörer har rört 
sig i olika syften längs farleder, lotsats fram av främlingar, kommunicerat 
och agerat på vissa utpekade platser för handel, utbyte, försvar och diplo-
mati. I sakens natur ligger således att vi får brännpunkter för olika agendor, 
mötespunkter för olika identiteter, konfrontation mellan olika habitus eller 
sociala rutiner (i enlighet med Giddens 1984) som i sig skapar dynamik och 
beroenden. Kan vi då spåra platser där olika aktörsgrupper möts kommer vi 
att kunna arbeta med hur denna relationsdynamik har påverkat samhällets 
dynamik och gestaltning i övrigt. Osäkerhet och förändring ställer nämligen 
krav på mer utvecklade kontrakt och överenskommelser. Särskilt påtagligt 
blir det på platser där vi kan misstänka att koloniala ambitioner har verkat, 
t.ex. i skärningspunkten mellan samiskt och nordiskt, norrönt och finskt. 
Det främsta exemplet på en nod i det maritima rummet under svensk vikin-
gatid är förstås Birka, som nog i flera avseenden kan ses som ett kolonialt 
faktori, ett nexus för samhällelig hybridisering och en heterotop (Foucault 
1984), i enlighet med Adam av Bremens utsaga i Gesta Hammaburgensis 
ecclesiae pontificum att Birka var götarnas stad belägen mitt i svearnas land, 
”birca est oppidum Gothorum, in medio Sueoniæ” (Adam av Bremen & 
Sørensen Vedel 1579:120), jfr figur 25. 
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Figur 25. Ett exempel på en heterotop? En mötesplats mellan pomorer och holländare 
utanför Kolahalvön. Där skedde möten mellan kolonialmakt och ”naturfolk”, mellan fis-
kare och handelsmän, mellan medeltid och ny tid, vid ett typiskt maritimt ”tomtnings-
komplex”. (Linschoten 1601:44f) 

Detta upplägg skulle kunna ses som ett exempel på ANT men med ett 
viktigt tillägg från Hägerstrands (2009) tidsgeografi. Hägerstrand som med 
olika metoder försökte förena rummet och tiden i en analytisk och peda-
gogisk grafisk modell pekade ur ontologiskt perspektiv på det viktiga fak-
tum att händelser ”äger rum” (eng. takes place) och att det är i vissa givna 
stunder på vissa platser (vilka han kallar ”stationer”) de olika aktörerna 
möts och skapar historia. Denna ansats visar det viktiga i att acceptera stun-
dens och platsens betydelse i historien inom ett nätverk av aktörsriktningar 
(det han kallar ”trajektorier”). Hägerstrands tillvaroväv kan alltså ses som 
ett temporalt och spatialt indexerat Latour-nät. I detta nät blir de maritima 
stationerna, framförallt de som fysiskt ligger i Homi Bhabhas hybridiseran-
de ”tredje rummet” (eng. third space of enunciation) – en rumslighet be-
tydelsemässigt mellan olika aktörsgrupper (klasser, professioner, kulturer) – 
av särskilt intresse (Fahlander 2007). Här ligger den arkeologiska poten-
tialen i att hitta skillnader, blandningar av materiell kultur på dessa sta-
tioner som kan visa på mötenas sociala och kulturella dynamik (Cornell 
2007). Eftersom Hägerstrand var rumsligt och materiellt (för att inte säga 
materialistiskt) orienterad kan man överföra detta tankesätt begränsat till 
det fysiska rummet och de kulturella spänningar och skillnader som uppstår 
när olika platser ”blir till” (eng. placemaking), dvs. övergår från space till 
place, får sin betydelse, i relation till andra platser. Särskilt stor blir förstås 
spänningarna om man ser förskjutningar i maktambitioner där institu-
tioner och sällskap kodifierar sina hegemoniska motiv i gestaltningen och 
bruket av rummet (Crampton & Elden 2007). Här skulle man för den sena 
vikingatiden och den tidiga medeltiden enkelt kunna exemplifiera med 
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inägornas rekvisita inom odalbegreppet (t.ex. ättebackar, runstenar, sten-
strängar) som en rumslig gestaltning av en tidig governmentality, analog 
med kodifiering av densammas sociala dimensioner i Rígsþula. Uppfatt-
ningen att ett relationellt rum alltså både formar identiteter och sociala 
relationer kan sägas ingå i ”the spacial turn” inom den postmoderna arkeo-
login (Blake 2007). Utmarkens arbetsplatser ingår här som aktiva arenor för 
social reproduktion men lika viktiga är förstås övriga sammanlänkade livs-
rum, t.ex. rumsliga relationer (arbete, bosättning, gestaltning) mellan tor-
pare, landbor och godsägare (jfr. Schmidt Sabo 2005:43–45). Tillsammans 
tecknar och vidmakthåller dessa rumsliga relationer facetter av sociala för-
hållanden, i en rumslig sociologi (Lefebvre 1991) där arkeologin både kan 
undersöka rumslig praktik (spatial practice), rumslig representation (re-
presentation of space) och representationsrum (spaces of representation). 

Latour delar vissa åsikter med forskare i cybernetik, bl.a. att världen inte 
är reducerbar till något mindre än dess väv av beroenden och relationer, 
vilket enligt Latour betyder att strukturalism och ANT är oförenliga. Men 
kanske är denna motsättning en effekt av en allt för hårt driven definition 
av strukturalism. Även en cybernetiker måste nämligen ”ladda” sina aktörer 
med innehåll, kognitiva meningsbärande strukturer, om de ska agera i nät-
verken (Hultman 2005). Här menar jag att man kan återvända till Lotman 
(1990) och se strukturalism i termer av semiotisk retorisk pragmatik och 
rekursiv meningsgenerering i troper, vilket resulterar i kollektiva narrativa 
”paket”, som varje aktör har med sig i sin bana runt i de sociala och fysiska 
(kommunikativa, rumsliga, sociala, vardagliga) nätverken. Dessa ”kognitiva 
paket” skulle kunna betecknas som semiotiska element i fälten i Bourdieus 
habitus, eller kollektivt för doxa, dvs. kollektivens sociala uppfattningar 
inom de diskursiva fälten, etnometodologins pågående verklighet (Swartling 
1998). Ett förslag att unifiera ANT med diskursteori har framförts av Hult-
man (2005), där han tydligt framställer behovet av att ladda nätverken med 
diskursiva fält. Det är just när dessa kognitiva paket i de diskursiva fälten 
möts i det maritima nätverkets ”tredje rum” som vi finner betydelsen hos 
dessa platser, ser dessa platsers förmåga att verka genom generativa mekanis-
mer och skapa rörelser, krafter. Vid dessa stationer där ”historien blir till” ser 
vi olika korsande intentioner och utfall som beror av aktörernas konfron-
terande agendor och kontrasterande doxa, förutsättning och resultat, struk-
tur och aktörskap. Samhällelig förändring kan då ses som en produkt av 
hybridisering av diskursiva strukturer (de samhälleliga, kulturella narrati-
vens kreativa funktioner enligt Lotman 1990) och med konfrontationer i 
aktörskapet genom konfliktfyllda eller ej kompatibla motiv, synligt i en ut-
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maning av doxa. Detta synsätt ligger nära aktörsstrukturalismen, vilken 
hävdar att dilemmat kring samhällsförändring (structure-agency) är en 
skenbild (Jarrick & Söderberg 1991). Här håller jag till fullo med. 

Historisk förändring kan i enlighet med aktörsstrukturalismen inte ses 
som helt ändamålsenlig och planlagd, trots att verkligheten bestäms i en 
kamp om definitioner (Swartling 1998). Även inom cybernetik bygger ut-
veckling på att dynamik uppstår genom upprepning av enkla mönster (jfr 
Giddens sociala rutin) via återkoppling. En stegvis upprepning av den 
sociala rutinen ger som Giddens (1984:293ff) själv påpekar även icke av-
sedda resultat (via reflexivitet). Kognitiva strukturer (mål, mening, moti-
vation, föreställningar, m.a.o. Bourdieus habitus) utsätts även de för åter-
koppling i det dagliga nätverkandet. Aktörer och aktanter inverkar på ett 
okontrollerbart sätt på de diskursiva fälten och verklighetsbygget. Medvetet 
eller omedvetet skapar alltså interaktion dynamik på ett kaotiskt sätt i 
kollektiven – ett kaos som ökar komplexiteten i relationer och underblåser 
behovet av ordning, kontroll, överenskommelser och kontrakt. En utmanad 
doxa kan här leda till en etnifiering (ortodox) eller pluralisering (heterodox) 
av sociala former (Johannesen 2004). 

I den mån vi hittar särpräglade kulturer i kustbandet har dessa alltså 
utkristalliserats genom etnifiering visavi andra grupper (Barth 1994), vilket 
t.ex. Bjørnar Olsen (1996, även Hansen & Olsen 2014:220) diskuterar för 
samernas del i Nordnorge, en accentuerad samiskhet i konfrontationen med 
den katolska kristenheten som enligt dessa forskare bl.a. resulterade i kust-
labyrinternas uppförande (jfr figur 25). Om man försöker tolka vilka aktörs-
grupper som besökte olika platser under vissa tider och spåra deras syften – 
deras maritima strategier – och hur dessa var inlemmade i lokala och regio-
nala band och överenskommelser, kan dessa platsers roll i vidmakthållandet 
eller förändringen av samhället följaktligen skisseras. 

En som har diskuterat nätverkande under vikingatid är Søren Sindbæk 
(2007, 2009b, 2009a). Trots att han fokuserar på merkantila transaktioner 
visar hans modell, rotad både i textuella och arkeologiska källor och nät-
verksteori, hur det bör ha funnits ett hierarkiskt nätverk av mötesplatser 
med centrala hubbar och mer perifera noder under vikingatid. Rörelserna i 
detta nätverk bildade följaktligen flera maritima nätverk. I dessa maritima 
nätverk fanns således många exempel på ”stationer” i rumtiden; platser för 
handel, hantverk, skatteuppbörd, tull, försvar och logistik. De lokaler där 
”tomtningar” förekommer är också, som vi kommer att se, exempel på så-
dana platser där det är särskilt lämpligt att undersöka skärningspunkter 
mellan olika samhälleliga initiativ, individuella ambitioner och sociokul-
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turella, t.o.m. koloniala, konfrontationer (se i synnerhet Törnqvist 2019). 
Genom att se dessa platser i flera större system har vi alltså ytterligare en 
nyckel till att förstå samhällelig dynamik, historisk förändring, delvis som 
ett resultat av hybridiserande möten i det maritima rummet. 

Lokalerna i skärgårdarna kan då inte heller ses som tidigare gjorts, dvs. 
lokaler på öar med ackumulativ tillväxt av en näring, i paritet med eller som 
reflektion av någon slags samhällsutveckling i övrigt (Norman 1993a, se 
kritik i Ersgård 1994, reflektion i Lilja 2012a:152). En noggrann studie av 
empirins kronologi stödjer heller inte någon inkrementell ”utveckling” eller 
korrespondens med t.ex. urbaniseringen eller den katolska fastan. Genom 
att lösa upp tiden och rummet och söka skillnader, dynamik och relationer 
kan vi bättre teckna den rika och komplicerade väv av beroenden och för-
ändring som historien faktiskt utgör. Här har kustens och öarnas mötes-
platser, mellanplatser mellan t.ex. agrara, maritima, merkantila och urbana 
livsrum, en viktig funktion att fylla. Med aktörsstrukturalismen kan vi med 
Jarrick och Söderberg (1991: med ref. till M. Sahlins) exemplifiera ett mari-
timt transformativt möte genom Kapten Cooks samröre med invånarna på 
Hawaii, ett möte i ”tredje rummet” som för alltid förändrade de inblandades 
världsbild, semiosfär, habitus och kulturella praktiker. 

Praktiskt går arbetet i denna bok ut på att försöka identifiera olika 
aktörsrum och aktörskollektiv och spåra deras verksamheter över landska-
pet och genom dessa bättre förstå den dynamiska samhällsväven. Arkeo-
logiskt är detta förstås mycket svårt. Historiska källor är därför oundgäng-
liga. I detta arbetes kommande kapitel skisseras olika syften bakom det som 
tolkats som ”tomtningar” och ”fiskeplatser” och i Röster från ingenmans-
land (Törnqvist 2019) görs flera försök till fallstudier i tecknandet av olika 
aktörsgeografier som kan förknippas med tomtningar, fiskeplatser och fiske 
i skärgårdarna under vikingatid och medeltid. 

En mellanrummets metodologi? 
Om man avser att i detalj förstå mer av den brokiga väv av människor och 
verksamheter i skärgårdsrummet som aktörsperspektivet ovan vill föreslå, 
återstår att bilda en arkeologisk metodik för att klara av en sådan grannlaga 
uppgift. Vi har tidigare sett hur värdefulla litterära källor är som informa-
tionsgivare om verksamheter men även i större mån som inspirationskälla 
till att se fler nyanser av mänsklighet i det arkeologiska materialet. 

Med utgångspunkt i en teoretisk medvetenhet och bakgrund i textuella 
källor återstår att göra en plats- och landskapsarkeologi som försöker av-
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koda platsernas betydelse i olika nätverk; som enskildheter och/eller gemen-
samheter av olika slag. Arkeologisk data kring byggnadstyper, redskap, 
paleobotaniska och osteologiska arte- och ekofakter måste användas i en 
process där landskapet förstås mer i detalj ur flera olika avseenden; kommu-
nikation, ekonomi, som social arena osv. Regionala och temporala skill-
nader blir oerhört viktiga och öarna måste sättas i relation till den omgivan-
de bygden på ett mer fullödigt sätt. Varje liten detalj, ”significant detail” 
(Blomkvist & Lindström 2007), måste belysas. Skärgårdslokalernas isolering 
och konnektivitet kan då lämpligtvis förstås med en fenomenologisk ansats, 
som kollektiva centra eller enskilda avskilda lokaler, utsatta eller skyddade 
livsrum med olika platskaraktär och förutsättningar för bosättning, kom-
munikation, jakt, fiske och handel m.m. 

Platserna kan vidare studeras utifrån mentala-kognitiva och sociala 
aspekter, t.ex. enslighet, utsatthet eller centralitet och skydd. En heteroge-
nitet i materialet t.ex. vad gäller artefakter och verksamheter kan användas 
för att studera handel, hantverk, jakt och fiske som möte mellan utifrån 
komna och inhemska aktörer. Kända aktörsgrupper i samhället, kyrkans 
företrädare eller egendomslösa strandsittare, kan kanske identifieras och 
deras verksamhetsrum studeras utifrån i detta fall förekomsten av kapell, 
begravningsplatser och backstugor. Aktörernas identitet kan sökas genom 
att identifiera lämningar med etniska, ideologiska eller andra kollektiva sig-
naturer och förtecken t.ex. i form av bebyggelsetradition, tekniska lösningar 
eller stilen på kvarlämnade personliga tillhörigheter. Platsernas disposition 
möjliggör en undersökning av organisation och makt, t.ex. genom före-
komsten av homogenitet i byggnadsskick, tomtindelning och existensen av 
korumhus, kapell eller öppet gemensamt torg eller bryggkomplex (angåen-
de gemensamheter, samarbeten och organisation på lokal nivå jfr. Schmidt 
Sabo 2005). Organisationsformer kan studeras mot bakgrund av lagstift-
ning, skattläggning och bebyggelsemönster i övrigt i närområdet. Genom 
lokalernas position i naturgeografin och kommunikationssystemen kan för-
utsättningar för ägoanspråk och olika verksamheter bättre förstås.  

Den förekommande ”maritima kulturen” kan sedan beforskas som en 
produkt av ovanstående indikatorer, på det att eventuella ”särlingar”, 
exempelvis fiskelappar, främlingar eller lokala identiteter, fiskarbönder eller 
landbor, kan förstås. En arkeologi skulle kunna bedrivas med hypoteser och 
riktade insatser att hitta strandsittare, olika arbetare, välbärgade och fattiga 
fiskare osv. genom komparativa analyser, en högupplöst tidsaxel för att 
åstadkomma olika scenarier och interdisciplinära studier inom vilka man 
kommer de olika karaktärerna närmare. Centralt här är att beforska de från 
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agrarbygden avvikande arkeologiska lokalerna som signalerar en annor-
lunda livsföring och självbild. Labyrinter, ”ryssugnar” och kuströsen (en 
parallell till inlandets fångstmarksgravar?) signalerar alla en för skärgår-
darna markant annorlundahet i andlighet, livsföring och koppling till land-
skapet. En livsföring baserad på en från agrarbygden avvikande nisch, med 
annorlunda årsrytm, ekologi, samarbetsformer, mytstoff osv. är nämligen 
goda indikatorer på en annorlunda kulturell identitet, vilket exempelvis har 
diskuterats för Ålands del (Frog 2014).  

Utvecklingen över tid för skärgårdens mötesplatser kan bättre förstås 
med en noggrann analys av arkeologisk empiri. Finns det en korologisk 
komponent i den interaktionistiska väven? En ny form av diffusionism ba-
serad på nodbildning och ackulturation, hybridisering? Handel, jakt, fiske, 
kommunikation, försvar osv. samsades vid öarna i skärgårdens mellanrum, 
vilket vi kommer att se nedan. Hur har lanthandeln utvecklats, hur organi-
serades insamling och distribution av råvaror och basvaror under sen 
vikingatid och tidig medeltid? Hur såg handeln ut innan de medeltida för-
buden och privilegierna reglerade handeln? I stort blir det alltså frågan om 
att studera dessa platser hypotetiskt som mellanplatser, där den mer komp-
licerade mänskligheten avtäcks med mer utförliga arkeologiska undersök-
ningar, närmare preciseringar i datering, lokalare kontextualisering i land-
skap och förutsättningar och en arkeologi fokuserad på att hitta skillnader, 
relationer, verksamheter och sammanhang, inte upptagen av att forma 
typologier eller modeller. 
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Mot en sammanhangens arkeologi 

Vi har sett att det finns många nackdelar med övergripande och svepande 
begreppsapparater, abstrakta teoretiska angreppssätt samt endimensionella 
beskrivningar och tolkningar. Vi har dock av rent didaktiska, kommunika-
tiva och metodologiska skäl behov av mer generella verktyg och angrepps-
sätt och övergripande förklaringar som kan användas och diskuteras i olika 
sammanhang. Dessa bör dock bestå mer av olika sätt att pregnant beskriva 
och förstå olika kulturella innehåll snarare än att ringa in eller definiera 
gränser, kategorier, system och processer. 

Vi vill i detta sammanhang här skapa ett angreppssätt med vilket våra 
öar, med eller utan tomtningar, kan förstås bättre, som är användbart för 
annat än studiet av fiske via tomtningar. Och vi vill förstå dessa och andra 
maritima lokaler bättre som mänskliga rum, där sociala, ekonomiska, etniska, 
kulturella och andra frågor kan samsas sida vid sida på samma beskrivnings- 
och förklaringsnivå, som utfall av olika kausala vävar och emergenta krafter. 
Således behöver vi en mer mogen teoriapparat som frigör potentialen i empi-
rin och låter oss föra in materialet i rikare, komplexare och mer relevanta 
sammanhang där både specifika och generella frågor kan studeras, där en-
skilda material och större sammanhang kan bringas i en dialog med tex-
tuellt material, med naturlandskapet och andra relevanta faktorer. Vi be-
höver även en praktisk metodapparat med vilken materialet kan bearbetas. 
En förutsättning är att först placera sig mellan individ och samhälle. 

Här har jag inspirerats av en studie av den kritiska realismens roll inom 
sociologin (Hylmö 2007). Inom detta ämne poängteras att samhällsveten-
skapernas objekt inte är händelser, utan strukturer och relationer som ger 
upphov till kvalitativt unika emergenta krafter. Samhällelig kausalitet och 
struktur kan ur dessa krafter stratifieras i olika mer eller mindre abstrakta 
generativa mekanismer (även Hedström & Swedberg 1998). Vår förmåga att 
via observationer skapa mer eller mindre relevanta abstraktioner, begrepp 
eller teorier har som avsikt att isolera verkliga nödvändigheter, dvs. rela-
tioner nödvändiga för vår förklaring. I en kritisk realism kan således flera 
överlappande generativa mekanismer samsas, på olika förklarings- eller 
abstraktionsnivå. För att här exemplifiera med arkeologi kan man mena att 
det är olämpligt att med utgångspunkt från fynden av fiskben bygga en teori 
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om utskärsfiske. Man bör istället fokusera på de omständigheter som ett 
sådant utskärsfiske skulle komma ifrån och verka i. Fiskbenet är här en va-
riabel, ingen generativ mekanism. Att förstå sådana omständigheter under-
lättas förstås bättre genom tillgång till komplementär empiri, t.ex. litterära 
evidens kring lagar, skattläggning, privilegier och marknadsförhållanden; 
information som inte finns inskrivet i fiskbenet. Den kritiska realismen 
framhäver även den roll som kausala agenter (causal agents) har. Det kan 
helt enkelt inte finnas abstrakta krafter eller mekanismer utan att några 
specifika aktörer deltar reflexivt i denna kausalitet. En sådan ansats sätter 
förstås ytterligare frågetecken kring begrepp likt ”maritim kultur” och 
”maritimt kulturlandskap”. Det finns här alltså fog för en eklektisk sam-
hällsvetenskap och därmed socialarkeologi byggd på sammanhang och 
komplexitet snarare än schabloner och typologier. En sådan utveckling mot 
en eklekticism, ”mixed method research”, ”toolbox methodology”, till del 
inspirerad av Wittgensteins ”complimentary discourses” är inte bara en av 
grundpelarna i den kritiska realismen utan har även ansetts vara en pågåen-
de och framtida trend för arkeologin (Pearce 2011, Bintliff 2011). Som J 
Bintliff framställde det: 

The texture of human life is woven from their complex intermeshing in his-
toric scenarios. As historians-archaeologists we can only rescue the com-
plexity of that Past through an equally multi-facetted set of approaches, 
which at times are each taken (incorrectly) as in themselves almost sufficient 
for that task” (Bintliff 2011:18). 

Från typ och modell till episod och scenario 
Postmodern forskning har som bekant visat skepsis mot modellbyggen och 
typningar. Historien visar gång på gång hur denna skepsis är motiverad 
inom arkeologin. Som exempel kan den klassiska frågan om statsbild-
ningen, ”från stam till stat”, användas, vilken initialt präglades av en enkel 
historisk vektor med hart när teleologiska drag, senare en ohejdad evolu-
tionistisk eller systemorienterad linjär förklaring (t.ex. Särlvik 1982) med 
påföljande förklaringar baserade på tvingande sociala teorier om makt (He-
deager 1990). Senare har det bl.a. visats att det inte finns några typer av höv-
dingadömen eller några principiella vägar till statsbildning (Pauketat 2007). 
Lihammer (2007) har även visat att själva tanken på en process i stats-
bildningen i linjär mening är meningslös generellt, och exemplifierat med 
det enskilda fallet Danmark. Själva statsbegreppet har till fullo upplösts till 
förmån för berättelser om olika statsskick som varierar starkt över tid (Tilly 
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1990). Som en direkt följd av dessa och många liknande diskussioner fram-
går att typer och generalitet inte är meningsfulla förklaringsnivåer. Man 
måste alltså fråga sig om det då är meningslöst att laborera med koncep-
tuella scheman som kausala modeller av ett skeende, dvs. att arkeologin 
alltid måste resultera i ideografiska enskildheter, beskrivningar och hamna i 
ett relativistiskt godtycke. Man kan som svar mena att de scheman eller 
modeller man kan bygga för ett platsbruk, en förändring över tid eller olika 
rumsliga och sociala relationer, bara blir meningsfulla om de bygger på en 
förankring i ett visst avgränsat men inom avgränsningarna återkommande 
sammanhang, samhälleligt och arkeologiskt. Vi söker här efter återkom-
mande mekanismer som ger upphov till tydliga krafter. Sammanhanget blir 
då förstås episodiskt och ”modellen” kan bara gestaltas som specifikt 
scenario. Ett sådant scenario innehåller av nöden aktörer, platser och olika 
relationer. Fördelen med denna förklaringstyp är att olika scenarier kan 
överlappa varandra. En aktör kan vara del i flera scenarier samtidigt. Här är 
det relevant att förorda vad Clifford Geertz, med hänvisning till Gilbert 
Ryle, kallade ”täta beskrivningar” (Geertz 1973), en tolkning av de djupare 
sammanhangen bakom scenariot. 

För att ta exemplet medeltida fiske kan man således bygga scenarier 
kring klostrens och slottens bruk av fiskande legohjon samt samarbete med 
fiskarbönder, eller fiskarböndernas lanthandel med fisk, eller säljägarnas 
fjärrjakt och transaktioner med borgarna. Här måste förstås de olika plats-
erna uppmärksammas enskilt men användas för att bättre förstå sam-
hälleliga krafter och mekanismer. Verksamheten i fiskevattnen kring Stege-
borg eller utanför Nyköpingshus var förstås inte likadan som invid mun-
karnas Runmarö eller mellan skären i rospiggarnas Norra Roden. Olika 
mekanismer kan i detta sammanhang beforskas, exempelvis behov av 
förnödenheter, försörjning av arbetsfolk eller soldater, olika entreprenörers 
möjligheter till avsalu och de emergenta krafterna har förstås både sociala, 
ekonomiska och kulturella implikationer.  

Mellan händelse och durée – Braudel ställd på huvudet 
Det är uppenbart att vi i skärgårdarna har naturgivna förutsättningar med 
lång kontinuitet, något som vi tidigare sett har fått forskare (framförallt 
Westerdahl och Norman, men även Rönnby) att använda begreppet la 
longue durée för att beskriva en förment lång kulturell tradition. Att just 
skärgårdens landskap ska vara speciellt oföränderligt är dock en uppfattning 
som må ha sin etnologiska förklaring (Myrdal 2012:17, Pettersson 2004) 
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men denna uppfattning är ändå faktiskt direkt felaktig. Nyare empiri före-
slår istället att det finns en heterogenitet i maritimt landskapsbruk, tidigare 
osynlig i de långa arkeologiska perioderna och de långa duréernas ram. 
Detta får sin förklaring genom kombinationen av den maritima miljön som 
föränderlig, det maritima rummet som ett opportunt transitorum och på ett 
teoretiskt plan de senaste decenniernas forskning kring social cybernetik, 
aktörskap, ANT, WST osv., vilka tillsammans gör gällande att man istället 
bör se historien som ett kausalt flöde i olika överlappande nätverk, och det 
maritima transitorummets föränderliga miljö som särdeles dynamisk ur ett 
brukarperspektiv. WST kan här då främst ge oss en bild av skeva relationer 
(makt, ekonomi, kultur, hegemoni osv.) mellan olika samhällssfärer, inte 
bara en generell centrum–periferi-modell utan istället uppbrutet i olika 
gruppers intressesfärer i rum med olika överregional betydelse (Kardulias & 
Hall 2008). Aktörskap, ANT och cybernetik kan hjälpa oss att tydligare 
spåra mönstringar i landskapet i olika aktörsnät; hur platser, aktörer och 
verksamheter hänger samman och förändras över tid. 

I en landskapsanalys representerar synliga strukturer, mönster, oavsett 
om det är i naturlandskapet eller i rummet, utkristalliserade samhälleliga 
kontrakt eller kulturyttringar, en godtycklig position på skalan mellan defi-
nierade gemensamheter och godtyckliga händelser. Vi måste alltså försöka 
förstå varför vi ser vissa mönster eller tecken på förändring. Här kan kort 
nämnas det självklara faktum att makt är konservativ, opportunism dyna-
misk. Mening, sammanhang och förklaring ses förstås för en normföljande 
individ i kollektivet enklare i en existerande ordning än i något ännu icke 
tillblivet. Om existerande förhållanden, maktambitioner och kodifierade 
gemensamheter bildar den sega bromsfaktorn, den mentalitetshistoriska 
aspekten (mentalité) av la longue durée, är det istället individuell strävan, 
individuella personliga öden och oförutsedda sammanträffanden som teck-
nar historiens ögonblickliga histoire événementielle. Om den tidiga Annales-
skolan i Braudels anda fokuserade på olika parallella ”rytmer” eller föränd-
ringskonjunkturer, med fokus på de långsiktiga ekologiska och ekonomiska 
(t.ex. Jonsson 1991), bör fokus vid studiet av platsbruk i ett opportunt 
transitorum inte bestå av att på förhand anta olika givna rytmer i de kausala 
vävarna, även om man reflexmässigt kan skissera sega naturgivna struk-
turer, utan minst lika viktigt är att fokusera på skillnader och trendbrott, 
varierande samhälleliga konjunkturer och enskilda oförutsägbara händelser. 
Naturgivna bakgrundsrytmer kan bara tas som vaga zeitgeists, fonder eller 
argument för samhällelig kausalitet, sammanhang inom vilka individer eller 
kollektiva kulturella system råder. Här finns fog för Marx åsikt att män-
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niskan skapar historien men bara historien som den är möjlig för henne att 
skapa (Marx 2001:5). Utgångspunkten, inte slutsatsen, kan således vara en 
possibilism. Det partikulära arkeologiska materialet bör noggrant ställas 
mot denna fond, inte tas att förklara den. 

För att undvika en konformistisk evolutionistisk eller funktionalistisk 
historiesyn blir en rimlig väg att här att ställa Braudel på huvudet och foku-
sera på samhällelig dynamik, enskilda händelser (som ju faktiskt ligger till 
grund för det partikulära arkeologiska studiematerialet) och försöka finna 
olika överlappande rytmer, konjunkturer och epoker och se hur enskilda 
händelser konstituerar och konstitueras av dessa rytmer. En utgångspunkt 
är förstås att man är beredd att omdefiniera dessa rytmer ad hoc, enär de 
hypotetiska rytmerna är intellektuella konstruktioner. Det går ju t.ex. inte 
att i egentlig mening avgränsa något naturligt landskap, någon ekonomi, 
någon kultur eller ideologi. Det går ju heller inte att meningsfullt avgränsa 
en arkeologisk period (se t.ex.Kyhlberg 2012). Men rent analytiskt och 
didaktiskt måste man ändå välja begrepp att arbeta med. I forskningen bör 
man därför kanske söka efter relevanta entiteter, tecken på deras föränd-
ring, fylla dem med innehåll och finna en ”rytm” att studera och i detta 
spåra varierande gemensamheter (organisationsformer, ”kultur”, sociala 
förhållanden osv.). I detta sökande kan man se sådana rytmer både som 
bromsande, konserverande, men även som kaotiska, irrationella svar på 
aktörers individuella ställningstaganden i spelet mellan konformism och 
självhävd, tradition och opportunism. Det arkeologiska materialet är här 
unikt i att vi kan studera det mot den tematiska och kronologiska ”rytm” vi 
själva lägger in i studien. Ett föremål eller plats kan alltså bidra till att avgöra 
de olika rytmernas eller konjunkturernas karaktär (t.ex. jakt, fiske, be-
byggelsemönster, ägoförhållanden, lagar och ideologier). I en sådan analys 
finns rum för både struktur och aktörskap (structure and agency). 

Kort hållet bör vi leta efter variation i det historiska och arkeologiska 
materialet, finna dess rytm, periodicitet eller brytpunkter, se hur olika över-
lappande samhälleliga tilldragelser kan fås att sammantaget förklara de olika 
sammanlänkande och överlappande samhällsförhållandena (t.ex. näringar i 
skärgården, varierande aktörsgrupper eller arbetets sociala organisation). Vi 
kan därmed inte använda oss av fördefinierade kronologiska horisonter, 
exempelvis arkeologiska perioder (t.ex. ”vikingatiden”) utan att definiera i 
vilket avseende perioden är relevant. Dessa sammanlänkade ”rytmer” har 
vidare även geografiska komponenter. Historiska svängningar kan komma 
hastigt och på vissa platser. Förutsättningar och landskapsbruk skiftar 
snabbt på lokal nivå. Vi kan heller inte undgå rummets formativa kapacitet, 
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vare sig det rör sig om naturgeografiska förutsättningar, regionala uttrycks-
former (synligt som ”materiell kultur”), eller en dialektik mellan dessa båda. 
Vi måste undvika anakronismer och istället förklara och koppla ihop före-
teelser som faktiskt existerar inom samma ”rytm”, inom samma ”livsrum”. På 
detta sätt vänder vi på Braudels lins och skapar ett större historieberättande 
utifrån individen, platsen, och kan tillåta oss att vid behov åter ”vända på 
timglaset” och analysnivån, både fram och tillbaka (Tomich 2012). 

De rytmer vi avser att studera må i vissa fall vara modellerade efter na-
turliga rytmer men de är ju som effekt det som den kritiska realismen avser 
med ”emergenta strata”, kausala eller ”emergenta krafter”; olika överlagran-
de gemensamma förhållanden. Den analytiska pendlingen mellan mikro- 
och makroanalys, intensiv och extensiv forskning, är också något som den 
kritiska rationalismen omfamnar (jfr liknande tankar hos Welinder 1992). 

Man kan således exempelvis inte använda sig av moderna förhållanden 
på Västkusten för att förklara vikingatidens Sörmland med hänvisning till 
en longue durée. Man kan heller inte ställa norrländsk kustkultur vid sidan 
av mellansvensk dito genom att på samma sätt peka ut t.ex. högt liggande 
tomtningar som likvärdiga säljägarlokaler. Man kan slutligen heller inte 
skapa en kategori (t.ex. tomtning) som spänner över ett antal samhälleliga 
rytmer (kronologiska, geografiska och kulturella) i en ”maritim kultur”. En 
sådan typ i en syntetisk och anakronistisk kultur är förstås renons på både 
essentiella, konstitutiva, egenskaper och förklaringspotential i de olika och 
varierande samhälleliga sammanhangen. 

Mellan mikrohistoria och samhälle 
Historien bör alltså brytas ner till att förklara enstaka händelser och hur de 
hör ihop i tidsväven. Anna Lihammer talar här om att vi snarare än proces-
ser behöver söka "aktörer, handlingar och klungor av händelser" (2007:312). 
Om mikrohorisonten, historiciteten och aktörsperspektivet tar ner historien 
på ett atomärt plan återstår att hantera en förklaring eller förståelse som gör 
anspråk på att gripa över en kvantifiering av tid och rum, dvs. att förklara 
en företeelse, samhällelig trend, gemensamhet eller kulturellt uttryck. Här 
har jag valt att studera det som Nils Blomkvist (2007) kallar ”the significant 
detail”. Han använder detta begrepp i enlighet med mikrohistoriker som 
Carlo Ginzburg för att förstå vad som är typiskt och exceptionellt i ett 
källmaterial, och att försöka bena ut skillnader mellan tider och platser i 
termer av dessa små, signifikanta tecken (Peltonen 2002). Genom att moti-
vera hur och varför något kan uppstå i ett visst sammanhang kan en bättre 
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förklaring göras av det större sammanhanget och hur empiriska olikheter 
hänger ihop och är delar i en brokig, endast delvis gemensam, tidsanda 
(Blomkvist & Lindström 2007). Arkeologi är här sällsynt väl lämpat som 
ämne eftersom det finns så många brokiga enskildheter i materialet. Varje 
människas efterlämnade rester är en mikrohorisont. Avgörande för en så-
dan forskning är att inte anamma på förhand givna kategorier (typer, tider, 
verksamheter osv.) utan istället undersöka variation och dynamik, för att 
sedan försöka se någon gemensamhet bakom detta; ett samhälle bestående 
av olika memes i seriell praktik, ”serialized practice” (Johannesen 2004). 

Trender i materialet är då inte bara tecken på samhälleliga konjunkturer 
utan återspeglar även något som reflexivt verkar tillbaka på sammanhangen. 
Istället för att de maritima lokalerna alltså bara ska förklaras, ses som 
speglar av urbanisering, den katolska fastans krav eller annan trend, måste 
man som komplement försöka förstå hur en trend inom fiske, säljakt och 
bruket av öar har verkat tillbaka på samhället. Nya studier av samband 
mellan samhälle och makroekologi ger vid handen att flera stora samhälle-
liga trender, t.ex. kolonisation och korståg, var aktiva i att omforma ekolo-
giska förhållanden, ekonomi och sociala relationer (Pluskowski et al. 2011). 
Ser vi alltså en förändring i fiskeindustrin ska den ses parallellt och dialek-
tiskt inbegripen i politiska, kulturella, ekonomiska och ekologiska förhållan-
den. Här är förstås förändrat platsbruk en nyckelkomponent i förståelsen 
och ett unikt arkeologiskt bidrag till en historisk diskurs. 

Ett fokus på nätverkande, möten och hybridisering resulterar lätt i stånd-
punkten att historien inte ska skrivas utifrån centrala perspektiv, monu-
mentalitet, odalgeografi, administrativ indelning osv. Fokus bör snarare lig-
ga på aktörskap, diplomati, diskurs och gemensamma agendor. En stegvis 
hierarkisering synlig i landskapet (organisation, monumentalisering) är 
ingen drivande process utan ett resultat av olika strategier, motåtgärder och 
sekundäreffekter (Lihammer 2007). Här har studier i kollektiva rörelser 
(collective action) framhävt dessa verksamheter i ”statsbildningsprocessen” 
som drivande faktor. Statsbildningen har enligt detta inte skett av en ensam 
härskare (Blanton & Fargher 2008) utan av många sammanfallande agendor 
med olika motivgrund (Tilly 1990) men inom en tillblivande verklighet 
(Swartling 1998). Historien ska då inte ses vare sig som en Annales-durée 
helt utan individens betydelse, eller från ett aktörsdrivet centralperspektiv 
med hegemoniska psykopater i spetsen och en stegvis tillägnelseprocess i en 
repressiv feodalism utan som ett kollektivt flöde av gemensamheter, 
överenskommelser och konflikter, inte minst i urbana miljöer (Blanton & 
Fargher 2011). En sådan samhällsomvandling som löper parallellt med 
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bruket av våra ”tomtningslokaler” bör då studeras utifrån flera perspektiv 
angående ekonomi, organisation, sociala relationer, territorialitet, centrum-
periferi, nätverk, heterarki osv. (Crumley 1995, jfr Parkinson & Galaty 
2008). Här är alltså mötesplatsernas, den maritima scenens platser och bru-
kare delaktiga i en komplicerad gemensam apparat som möjliggörs av och 
tvingar fram exempelvis administration, traktat, säkerhet, varucirkulation 
och skattläggning. Med en sådan analys kan man följaktligen se exempelvis 
primitiv skattläggning av eller tributinsamling från kustfolk (Odner 2001, 
Hansen 2010) som ett led i en merkantil integrering (Roslund 2011), inte 
bara eller ens främst som en feodal eller kolonial förtryckarmekanism. Inte-
greringen av olika ekonomier med fisket i fokus har varit direkt avgörande 
för samhälleliga gestaltningar, inte bara en passiv reflektion av samhällets 
behov av fisk (Hansen 2006), vilket skärgårdsöarnas bruk oftast framställs 
som (se t.ex. Norman 2012). Så var t.ex. Skånemarknaden runt sillfisket vid 
Skanör/Falsterbo en direkt nödvändighet för att trygga 1300-talets stats-
utgifter och därmed nationens utveckling (Fritz 1981:421).  

Ofta har mikrohistoria använts för att dramatisera ganska speciella eller 
spektakulära förhållanden. Den mikrohistoriska horisonten som drar åt 
Geertz antropologi har dock andra kvaliteter. Genom att fokusera på en 
djupare förståelse för identiteter, sociala relationer och livsomständigheter 
ger sådana detaljstudier en djupare historisk erfarenhet och insikt, som en 
grund för en emancipatorisk och etiskt driven historiesyn, en förutsättning 
både för en kritisk hermeneutik och uppvärderingen av historien som 
värdeskapande livsram (Froeyman 2012). I linje med detta fokuserar de 
mikrohistoriska detaljstudierna i innevarande arbete, och i synnerhet i Rös-
ter från ingenmansland (Törnqvist 2019), på bl.a. maktlösa, avvikare, ens-
lingar och förtryckta. Ett sådant perspektiv lämnar större utrymme för sam-
hällets marginaliserade grupper och annorlunda identiteter i domänens kant. 
Inte bara lokala samhälleliga gestaltningar ska ses som dynamiskt länkade till 
sina ekonomier, utan dessa lokala samhällens roll i de större nätverken bör 
nog undersökas, även för tider innan den urbana merkantilismen. 

Mellan kulturgeografi och en närhetens arkeologi  
En kulturgeografisk ansats har ofta använts för att teckna olika aspekter av 
samhället med geografisk eller temporal avhängighet och differens. De 
inom ämnet olika sektorerna eller begreppen ekonomi, ekologi, demografi 
osv. utgör i sig hela forskningsfält, öppna för definition, och är därför som 
begrepp utan given substans tomma och omöjliga att reflexmässigt sätta in i 
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lokala arkeologiska orsakssammanhang, ett felslut som ofta gjordes fram-
förallt inom den funktionalistiska arkeologin. Begreppen eller aspekterna 
ekonomi och ekologi är i ständig förändring till form, innehåll och 
betydelse, varför de bättre tecknar forskningsmässiga ”arbetsytor” och klar-
gör vissa förutsättningar för individuellt och kollektivt aktörskap snarare än 
att de utgör några abstrakt tvingande kausala mekanismer. 

Med dessa inskränkningar kan kulturgeografiska betraktelsesätt och 
metoder införlivas i en postmodern arkeologi. Om mönster i en spatiotem-
poral kartering av samhälleliga förhållanden ses som utslag av gemen-
samheter och meningsfull organisation återstår det för arkeologin och his-
torieskrivningen att förklara varför och hur. Här tecknar alltså de gemen-
samma omständigheterna både possibilistiska begränsningar och opportu-
nistiska incitament. Men både naturliga processer och samhälleliga strate-
gier omprövas i varje given stund. Detta ger upphov till aktörskap i ett nät-
verk av ständigt återkopplande beslutsunderlag, ofullständigt kända och 
varierande med samhälleliga och individuella sammanhang och agendor. 
Konceptuellt kan man peka på cybernetik. Praktiskt går det då inte att 
bygga några helt relevanta monokausala förklaringsmodeller. Men det finns 
ändå mönster som är begripliga som beskrivning, om än inte som någon 
fullödig förklaring med prediktiv makt. Dessa identifierbara mönster upp-
kommer av olika gemensamheter; policy, lagar, beslut, strategier, kollektiva 
mål genom ansträngningar och viljor tillsammans med naturliga förutsätt-
ningar skapar mönster som även syns i geografin, och dessa kan vi kartera 
och iaktta, om än fragmentariskt. Kulturgeografi fungerar alltså bra för 
kartläggning av ett visst läge eller förändring över tid, men fungerar inte 
annat än på diskussionsplanet som ett prediktivt eller förklarande redskap 
när det gäller att slutleda sig till varför dessa mönster uppstår, att från det 
empiriska landskapet konstruera en karta över verkligheten. 

De olika iakttagelserna, sambanden och mönstren som vi tydliggör i kar-
teringsprocessen kan man sedan syntetisera, lägga på varandra som arki-
tekten förr buntade halvtransparenta ritningsark för att begripa och visuali-
sera en byggnad. Skisserna tecknar tillsammans en mer tydlig och trovärdig 
bild än varje idéskiss eller förklaringsförsök för sig, i den mån de korro-
borerar en uppfattning om samhälleliga förhållanden i rumsliga uttryck. Ett 
stort problem med en kvantitativ arkeologisk kulturgeografi är att forntida 
landskap är så fragmentariskt kända då lämningar både är förstörda och 
oupptäckta, varför rumsliga studier som i synnerhet utfördes under 1970-
och 1980-talen (Ambrosiani, Hyenstrand, Wijkander, Widgren m.fl.) 
riskerar att basera hypoteser på felaktigt eller bristfälligt uppfattade mön-
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ster. För att försöka komma runt detta kan man som komplement göra 
”täta”, kvalitativa, analyser av vissa platser lästa mot en rikare samhälls-
kontext och fokusera på kausala mekanismer och emergenta krafter och då 
vi är på det klara med att vi måste söka oss från en fragmentarisk empirisk 
domän till verklighetens domän och förklara denna. 

I detta arbete berörs behovet av att studera mötesplatser i landskapet 
som historieskapande noder. I det större kulturgeografiska landskapet kan 
dessa noder sedan, enligt Hägerstrands (2009) terminologi, med olika 
metoder och betraktelsesätt bindas samman i aktörstrajektorier. Varje en-
skild plats innehar sedan sin egen position i det större förloppslandskapet, 
sin egen palimpsest. Här är det enskildheterna i helheten, platserna i land-
skapet, histoire événementielle i samhällets conjonctures som utgör platsbio-
grafiernas förklaringspotential; olika nulägen kan bara förstås genom en 
krysspejling mellan det stora och det lilla. I platsens biografi finns då fossi-
liserat de olika tidernas möten, krockar och dynamik, men även en repetitiv 
social rutin. Kring varje typ av källmaterial eller plats bör då en relevant 
spatiotemporal kontextualisering ske. Anakronistiskt bruk av komparativt 
material kan få agera inspiration men har förstås ringa slutledningskraft. 
Med hänsyftning till Myrdals (2007, 2012:13–19) tre kriterier (närhets-, 
tendens- och beroendekriterier) för den källpluralistiska metoden kan dessa 
enligt denna diskussion användas inom arkeologin genom att bedriva även 
arkeologisk forskning med närhet i tid och rum, mätt mot olika samhäl-
leliga arkeologiskt uttryckta tendenser och ett utforskande av olika beroen-
den materialen emellan. 

Med tiden och platsen som fragmentariska palimpsest måste man alltså 
vända på varje sten, se den mikrohistoriska ”significant detail”, använda alla 
källmaterial och inte göra anakronistiska, förenklade förskjutningar. Med 
dessa reservationer är en kulturgeografi relevant. 

Genom att fokusera på de arkeologiska lokalernas rumsliga distribution, 
natur- och kulturgeografiska sammanhang och de på platserna förekom-
mande artefakternas proveniens och sammansättning går det att börja disku-
tera platserna som korsvägar för olika besökare och brukare. I föreliggande 
och arbete och i Röster från ingenmansland (Törnqvist 2019) utarbetas 
följaktligen ett antal kartskikt med fornlämningar och naturgeografiska 
parametrar med landhöjning, vågexponering och vindexponering. Till detta 
fogas geografiska kvantifieringar, platsnamnsanalyser m.m. som tillsammans 
skisserar olika analytiska och deskriptiva underlag till ett resonemang där 
aktörsgrupperna har varit medvetna om landskapet, dess innehåll, disposi-
tion, organisation, andliga laddning och possibilistiska fond som kollektiv 
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hud i vilken ristas såväl kollektiva rutinspår som individuella opportunistiska 
strandhugg. Utan aktör inget kulturlandskap. 

Från metodik till triangulerande kritisk metodpluralism 
Vi kan här stapla upp olika teoretiska perspektiv som vidgar ämnet och det 
förefaller rationellt att välja ett specifikt perspektiv. Teorier har dock det 
problematiska med sig att de tenderar att vara självuppfyllande; bekänner 
man sig t.ex. till historiematerialism är det ju lätt att man läser in detta i 
materialet man har för handen och får ett givet konstaterande som svar på 
sin fråga eftersom tolkningsfiltret redan är satt. När jag för länge sedan läste 
arkeologi fångades jag av Lotte Hedeagers avhandling ”Danmarks jernalder: 
mellem stamme og stat” (1990), i vilken hon deklarerar sin tilltro till struk-
turmarxismen. Föga tänkte jag på den tiden på att hon egentligen inte 
hade behövt skriva sin avhandling: Hennes historiesyn var ju redan given 
och all empiri plockades in i de lådor som skapades av teorin. Empirin 
blev en illustration till en på förhand bestämd världsordning. En arkeo-
logisk tolkning är alltså inte bara en produkt av tidsandans samhällsklimat 
och de rådande intellektuella strömningarna (Petersson 2007, Cederlund 
1997b, Trigger 1989), utan lika mycket en produkt av enskilda forskares 
utvalda glasögon, uttryckta eller ej. En forskning som baseras på teori-
deklaration med efterföljande analys resulterar alltså i en påtaglig risk för 
konfirmationsbias. Det finns därmed ett starkt incitament att ifrågasätta sin 
egen metodologi, eller användandet av en metodologi över huvud taget 
(Karlsson 1998a). 

Många idébildningar förefaller dock relevanta som analytiska verktyg 
med ansatsen som förordas här. Ett problem för en ortodox teoretiker är att 
det på papperet är svårt att förena de olika perspektiven. Här föreligger en 
paradox: de olika bitarna förefaller vara relevanta men de går inte att förena 
till en koherent helhet med någon vetenskaplig akribi. Därför bör man 
närma sig ämnet med ödmjukhet och acceptera att de olika teoribild-
ningarna bara beskriver olika perspektiv, inte förklarar något utöver de 
själva. Man kan alltså anse att det är relevant att studera makt- och resurs-
förhållanden med metoder lånade från historiematerialism, utan att för den 
skull tro att dessa förhållanden alltid råder eller bestämmer historien, de är 
istället en idéskiss som är värd att pröva materialet mot. På detta kan man 
sedan lägga makt- och kontrollbegrepp från Foucault och se om det i t.ex. 
en landskapsstudie framgår mer av forntiden genom monumentaliserad 
kontroll och exklusion. Till detta kan sedan fogas aktörsperspektiv ur ANT, 
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vars aktörer drivs av Giddens sociala rutin och opportunt inom sina habitus 
diskuterat av Bourdieu. Aktörernas rörelser och möten kan studeras inom 
Hägerstrands tidsgeografi, deras habitus kan förstås som inbäddad i en 
kulturell semiotik enligt Lotman. Relationen mellan människa och miljö, 
som på ett övergripande plan kan beskrivas med olika systemteoretiska me-
toder och i ett långtidsperspektiv, kan studeras mot ekologin och göras kul-
turellt begriplig med NCT. Innehållet i den kulturella semiotiken (meme) 
och aktörens habitus står då förstås i relation till denna nischteori och kan 
användas med en inom etnometodologin begriplig diskurs och med feno-
menologiska metoder vid respektive lokal. 

En sådan eklektisk teoriapparat vilar på det faktum att alla mänskliga 
begrepp är konstruktioner. Endast en hårdför nyplatonist kan hävda att 
begrepp som t.ex. något ”socialt”, ”makt”, ”kultur”, ”etnicitet” osv. faktiskt 
existerar ”där ute”. Begreppen måste istället för ontologiska byggstenar tas 
för främst deskriptiva arbetsredskap som bara i viss mån är kausalt rele-
vanta. Liksom det på ett naivt plan finns många anledningar till varför nuet 
ser ut som det gör finns det olika delvis överlappande förklaringar som kan 
fånga in detta tillstånd. Eller, som antropologen Cliffort Geertz menade om 
jakten på ”den stora teorin” som förklarar allt: 

The second law of thermodynamics, or the principle of natural selection, or 
the notion of unconscious motivation, or the organization of the means of 
production does not explain everything, not even everything human, but it 
still explains something; and our attention shifts to isolating just what that 
something is, to disentangling ourselves from a lot of pseudoscience to 
which, in the first flush of its celebrity, it has also given rise.” (Geertz 1973:4) 

Den eklektiska ansatsen gör att man måste välja position noggrant. Genom 
en applicerad väv av överlappande analytiska skikt går det enligt detta syn-
sätt att hitta en skiss som förenar de bästa analytiska och deskriptiva meto-
derna. Som analytiska verktyg fungerar de genom att man kan pröva den 
relativa styrkan i förklaringen mot den arkeologiska empirin (påträffar vi 
t.ex. tecken på social skiktning och våld i samhället?). Som deskriptiva 
verktyg fungerar de som didaktiskt ramverk med argumentativ transparens. 
Det är först när man försöker generalisera och rent principiellt diskutera 
t.ex. varför kulturer förändras, vad som ligger bakom vissa synliga föränd-
ringar (t.ex. ”neolitiseringen” eller ”nykolonisation”), eller okritiskt överföra 
förklaringar mellan olika sammanhang, som problemen uppstår. Detta 
grundläggande problem anser jag bero av att det inte finns detta ”något” 
som förklarar människors motivationsgrund eller orsaken bakom samhälls-
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förändring, ”state formation”, ”kristnandeprocessen” eller andra påvisbara 
skeenden. Allt sker i ett oändligt komplicerat cybernetiskt nätverk, i vilket vi 
då och då kan glimta framträdande faktorer, återkommande förhållanden, 
krafter och mekanismer som driver aktörerna mot vissa riktningar. Hur 
individer och kollektiv vid varje tid och plats summerade och vägde den 
totala mängden kausala argument är en psykologisk, kulturell och socio-
logisk process som dels är historiskt betingad, dels ligger utanför arkeologi 
att spekulera i. Det finns följaktligen ingen given arkeologisk fundamenta, 
varken inom teori, metod eller empiri. 

Lika lite som det finns en generell orsak bakom produktionen av ett 
arkeologiskt arbete finns det alltså en viss teori som kan användas för att 
förklara allt, eller ens något. Om teorierna görs till analytiska verktyg och 
deskriptiva redskap kan vi istället plocka fram redskap och metoder som 
”verkar fungera” och försiktigt prova materialet mot dessa och konkur-
rerande synsätt, för att sy ihop en tids- och platsspecifik summa av kausala 
argument till status quo (hur, beskrivning) och dynamik (varför, förkla-
ring). Den relativa framgången för en sådan ansats vilar förstås på en viss 
förmåga till ”subject de-centering”, till att kunna använda postmodern 
självdistans och kritisk teori (Kompridis 2006). Det postmoderna är dock 
ingen universell nyckel. De olika postmoderna idéströmningarna som på 
olika sätt belyser subjektivitet, historicitet och mångtydighet har nämligen 
vid närmare granskning kunnat tillskrivas både självmotsägelser, relativism, 
intellektuell arrogans (Sweetman 1999) och en hel mängd brister (Sokal 
1998). Istället för att teckna en generell upplösning eller endast användas för 
vetenskapskritik kan postmodern teori faktiskt brukas som försiktig och 
lyhörd positivism. Med Geertz ord bör en kulturstudie som vänder sig mot 
relativism och godtycke nämligen utföras genom att noga välja olika sätt att 
närma sig den studerade kulturens sociala handlingar och kulturella kontext 
i en deltagande, observerande process. För, som Geertz påpekar, kulturella 
studier är i sig fiktioner utan slutgiltig sanning. Kulturell analys ”is (or 
should be) guessing at meanings, assessing the guesses, and drawing 
explanatory conclusions from the better guesses, not discovering the Con-
tinent of Meaning and mapping out its bodiless landscape”. En sådan forsk-
ning blir förstås polemisk och kan därmed betraktas som ”a science whose 
progress is marked less by a perfection of consensus than by a refinement of 
debate. What gets better is the precision with which we vex each other” 
(Geertz 1973:29). Här är förstås alla begreppsbyggen kring ”maritima kul-
turlandskap” och ”tomtningar” bra exempel på ”bodiless landscapes”. 
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Ansatsen som förordas här påminner en hel del om Stig Welinders his-
toriska etnoarkeologi, i vilken han tar spjärn mot funktionalism och logisk 
positivism och – fortfarande studerande landskap, geografi och hårda para-
metrar – menar att analyserna ska ha sin utgångspunkt bl.a. i aktörsgrupper 
och roller, landskapsperception, föränderlighet, skalberoenden, korttidsper-
spektiv och sammanblandningen av kultur och natur (Welinder 1992). 
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Mot en mellanrummets arkeologi:  
Skisser till abduktioner 

Ovan har termerna aktör och aktörskap använts ganska flitigt. Robert 
Chapman visar att begreppet aktörskap har använts på många olika sätt 
inom arkeologin och ger tio definitioner av begreppet (2003:66). I inne-
varande arbete är det hans sista definition, ”the strategic pursuit of inten-
tional plans for purposive goals, especially with culturally constructed ideas 
of personhood, class or cosmos”, som åsyftas. Tillsammans med tankar från 
ANT och tidsgeografin formas nedan en arkeologi där den aktiva individens 
handlingar och planer är det som driver historien och syns i det arkeo-
logiska materialet, men där mönster kan iakttas genom att aktörer påverkas 
både av andra aktörer, materiella aktanter (t.ex. naturlandskapet), institu-
tioner (t.ex. reglerande lagar och maktapparater) och där variationer skapas 
via opportunism och oförutsedda resultat av mänskliga möten. 
Av det ovan sagda framgår att historiska förhållanden och förändringar bör 
studeras som en sammanlänkning av aktör, plats och samhälle, där plats-
specifik arkeologi utgör kittet i mellanrummet. Dessa platser måste då för-
stås i grunden; varför och hur nyttjade man skärgårdens öar? Vilka verk-
samheter bedrevs – av vilka aktörsgrupper? Här ska den täta beskrivningen 
som söks formera en bredare förståelse än bara som ett ekonomiskt eko från 
en generell samhällsutveckling, gestaltad i ett utskärsfiske. Viktigt är att 
fokusera på opportunism enligt den kritiska realismens cost-benefit-
scenarion, vilket i sig pekar åt ett annat håll än tradition och kultur. 

Om arkeologi är studiet av mänsklighet och levnadsomständigheter mås-
te olika aktörsgrupper få liv och deras incitament studeras. Det har tidigare 
påvisats att arkeologin kring maritim handel och transport ofta fokuserar på 
handelsmännen och förbiser olika grupper som har sin verksamhet kring 
logistik och hantverk (Mehler 2015). Man kan här tillägga att produktion av 
råvaror, även i skärgårdarna, är ytterligare en sådan obelyst arena. Vilka 
brukade alltså öarna, och hur förändrades detta bruk över tid och rum? För 
att förstå detta måste samhällsförändringar följas, och varierande aktörer 
och platsbruk förstås och utvecklas. Tidigare i detta arbete skisserades olika 
aktörsgrupper och övergripande motivgrunder och strategier gällande fis-
ket. Den arkeologiska forskningen som mellankitt måste här både bidra 
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med platsbunden data och sammanhang, arkeologisk empiri. Men denna 
empiri kan inte tolkas med mindre än att man klargör en teoretisk bak-
grund, en förklaringshorisont eller förståelseapparat som även den har sitt 
fundament i öarna som platser.  

En grund i detta arbete blir därför att skissera en öarnas arkeologi som 
teoretisk utgångspunkt. Genom detta kan instrumentella och ekonomiska 
monokausala beskrivningar undvikas och ämnet närma sig det i huvudsak 
antropologiska, till mindre del sociologiska, ämnet island studies, benämnt 
nissology (Mccall 1994). En sådan generell arkeologisk ansats med öarna 
och skärgårdarna i fokus ska sedan ses i ljuset av olika varierande tidsliga 
och rumsliga sammanhang. Inom sådana sammanhang kan sedan olika lo-
kaler studeras och förstås. Vi har här alltså ett generellt teoretiskt angrepps-
sätt som tecknar en bred förståelse för öarnas förutsättningar, vilket ut-
vecklas med arkeologisk empiri i tidsliga och rumsliga sammanhang (”tren-
der”, ”kulturyttringar”), som sedan via olika specifika fallstudier kan bred-
das, fördjupas eller differentieras så att olika kulturella schatteringar, bru-
kargrupper och verksamheter framträder. Tanken måste hela tiden vara att 
vi studerar ett multifunktionellt landskap med krav på interdisciplinaritet 
(jfr Bowser 2004). Nedan skisseras en sådan teoretisk ansats där öarnas ”ö-
ighet” utvecklas.  

Den kritiska realismen bygger bl.a. på att våga ”läsa om” ett forsknings-
material, givet andra och komplementära sammanhang, iakttagelser och 
teorier. Forskaren måste våga navigera genom olika förklaringar och teorier 
och hitta de bästa motiven som korsbefruktar varandra. Inom den kritiska 
realismen kallas detta abduktion. Nedan görs sådana abduktioner, ”omläs-
ningar”, av skärgårdens öar på det att de mindre ska framstå som fiske-
platser utan deras roll som mellanrum i flera olika perspektiv framhävs 
istället, så att nya tolkningar kan ske av arkeologiska lokaler i detta rum. 

Ett sätt att göra en skärgårdsarkeologi meningsfull är att inte a priori 
anta att rummet beskriver en ekonomi och sedan pricka in olika kate-
goriserade lokaler på en karta, eller att mena att rummet på något sätt bär 
på sin egen kultur, oavsett brukargrupper, utan istället att försöka förstå vad 
det är som det maritima rummet bär på för speciella egenskaper som gör 
det meningsfullt som analytisk kategori, som utgångspunkt för studier av 
samhälleliga förhållanden. Med egenskaper menas här alltså förhållanden 
som individer och kollektiv relaterar till på ett sätt så att det uppstår tankar 
och beteenden kring detta, en nischkonstruktion. Här kan rummets egen-
skaper, performativitet, påverka olika habitus för olika brukargrupper 
under olika tider och sammanhang. Det inom den kritiska hermeneutiken 
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använda begreppet ”strategisk vägledning” är relevant här för att diskutera 
rummets performativitet och människans anpassning till det. 

En i sammanhanget meningsfull utgångspunkt är här att undersöka 
öarna och öarnas förutsättning för olika näringar och verksamheter, samt 
vad öarnas egenskaper och belägenhet innebar för invånare och brukare. 
Naturgeografiska betingelser har till viss del studerats inom den ekono-
miska kulturgeografin och ekonomiska arkeologin. Här är det den natur-
givna förutsättningen för att framförallt fiske och jakt som har behandlats. 
Öarnas placering har dock sällan berörts som en grund för ett samhälleligt 
beforskande, trots att placeringen är en av de mest särpräglade egenskaper 
som öarna besitter; de är nämligen avsides mellanplatser, ofta oreglerad 
allmänning eller terra nullius, avsides eller centrala platser dit vissa drar sig 
undan eller där temporära eller säsongsvisa brukare sammanstrålar. Sådana 
platser bär på ganska speciella egenskaper vilket i viss mån har belysts i 
framförallt det isländska och norska sagamaterialet men även i historisk 
forskning om exempelvis handelsplatser. Det är alltså det insulära i öarna, 
deras ö-ighet, som här åsyftas. I Sverige är det endast Christer Westerdahl 
som har gripit sig an denna problematik, om endast i flykten. Som skärgår-
dens särart påvisar han den säsongsmässiga exploateringen av rummet, 
tillgänglighet och flyktmöjlighet, brist på kontroll från överheten samt ag-
gressioner och naturliga hot från havet; fysiskt, mentalt, mytologiskt (Wes-
terdahl 2005a). Dessa tankar behöver dock ramas in geografiskt, temporalt 
och forskningsmässigt fogas till andra sammanhang och till arkeologisk och 
annan empiri. 

Sociologin har i någon mån först på senare tid försökt närma sig social 
och kulturell isolering, ”öbildning”, som alltså förstås är ett generellt feno-
men men blir tydligast i en maritim rumslig kontext (Pitt 1980). Här märks 
spelet mellan isolering och konnektivitet, sociala och kulturella egenheter 
och reliktbildning i kontrast till utifrån kommande transformerande initia-
tiv. Ronström (2011) har anmärkt att skillnaden i beteckning mellan att 
vara i ett område eller på en ö positionerar verksamheter och identiteter 
antingen i en gemensamhet (i) eller i en individualitet och ett aktörskap 
(på). Detta gör förstås en teori- och metodapparat kring skärgårdsrummet 
relevant som kitt mellan de sammanlänkade öarna (Stratford et al. 2011, 
Boomert & Bright 2007). Det har visat sig svårt att bygga generella teori-
apparater kring insularitet, för öarnas del alltså benämnt nissology (Mccall 
1994). Då Hay (2013) menar att en framkomlig väg är att studera den psyko-
logiska upplevelsen av öar ur olika perspektiv (t.ex. isolering, inneslutenhet, 
avstånd), utvecklas nedan en teoriapparat kring hur öar kan betraktas dels 
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som isolat (öar), dels som delar av ett nätverk (ett skärgårdsrum) genom 
arkeologisk och textuell empiri i anslutning till samhällelig betydelse och som 
upplevelse genom platsernas roll i skärgårdsrummet (Hay 2006). Teorin eller 
perspektiven måste förmå att både fånga upp insulära egenskaper och dessas 
motsats, dvs. konnektivitet (Barrowclough 2010). 

Öar som gemensamma mellanrum 
Under hela den överblickbara tiden har samhälleliga mellanplatser skapats 
för handel och möten. Dessa placerades ofta i gränstrakter, där kultursfärer, 
administrativa enheter och regioner delades eller strålade samman via vägnät 
eller farledskorsningar (Hildebrand 1983[1879]-b:324, Schück 1926:172f, 
Crabtree 2000, Ambrosiani 1991). Exempel från järnålder och tidig medel-
tid är Uppsala (mellan fyra härad), Linköping och Skänninge (mellan tre 
härad). Även handelsplatser vid åmynningar ligger i gränskontext, t.ex. En-
köping, Sigtuna, Strängnäs, Nyköping, Norrköping och Söderköping. Detta 
gällde förstås även Birka och Södertälje men vi behöver inte begränsa oss till 
svenskt område utan kan exemplifiera t.ex. med Schleswig, som ju låg mitt 
emellan danskt och slaviskt område. För Hedeby heter det att ”Hedeby 
[nära Schleswig], som ligger mitt mellan venderna, saxarna, och anglerna, 
och hör till danerna.”, ”Se [Hae'ðe] stent betuh Winedum, and Seaxum, and 
Angle, and hyrð in on Dene.” (Orosius 1859:bok 1 kap. 1, min övers.) 

Öar och holmar har här flera gånger använts som referenspunkter i 
gränsdragning mellan riken, län och jurisdiktioner, t.ex. ”Danaholmen” 
mellan Sverige och Danmark, ”Löfuetskär” mellan Sörmland och Östergöt-
land samt ”Sveriges holme” som gräns för Stockholm (se t.ex. Sawyer 1988, 
Liljegren 1829:610, Hjärne 1949, Svennung 1966). Så anges exempelvis i 
Äldre Västgötalagen att Danaholmen är delad i tre lotter, ”a en lot vpsalæ 
conongær. Annæn a dana conongær, Þridþiæ lot a noregs conongær” (Col-
lin & Schlyter 1827:68) och att kungarna på denna holme, liksom på Bränn-
öarna och Hisingen enligt Heimskringla, under tidig medeltid möjligtvis 
kunde träffas för diplomatiska överläggningar. Möten på just på Danahol-
men har dock betvivlats. 

Kombinationen vattenväg och gränstrakt var alltså en önskvärd place-
ring för ett sammanlänkande av regioner i någon slags judiciellt eller på 
annat sätt avväpnat rum, dvs. ett gemensamt rum. I maritim miljö finner vi 
sådana gemensamma rum i ett pärlband längs kusterna där ön i sin position 
i en ofta oreglerad allmänning eller res nullius automatiskt kom att hamna i 
mellanrummet. Här var det alltså frågan om att ön i egenskap av allmän-
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ning eller obygd fick karaktären av obeskattad och oreglerad ”no man’s 
land”, terra nullius. Kring dessa platser växte det, som vi nedan ska se, fram 
gemensamma transitoverksamheter; tull, säsongsfiske, lots, transport, 
gästgiveri, skjutsplatser, handel, diplomati osv. 

Öns isolat och karaktär av res nullius har även resulterat i att man imple-
menterat en specifik form av rättskipning på sådana platser. I synnerhet 
måste man uppmärksamma de tidigaste bevarade lagtexterna kring han-
delsplatser, bjærkøa rætter, som ju intimt förknippas med öar med förledet 
Björk. Som sådan handelsö kan förutom Birka nämnas Birköö i Torne älv, 
Berkö söder om Viborg i Finland, Berezanj vid Dnjeprs mynnning och 
Bjarkøy i Halogaland (Hellquist 1922:1252). På Västkusten låg Brännö 
marknad utanför nuvarande Göteborg, omtalat i Egil Skallagrimsson saga 
(kapitel 40) och Bjarnar saga (kapitel 7). En annan sådan plats är Stora 
Karlsö, om vilken vi dock saknar skriftligt material (Zachrisson 2006, Larje 
2008). Ytterligare en sådan ö är den jämtländska Frösön med sin marknad, 
jamtamót, och ting, mótsþing samt lyktarþing (Holm 2011:218–221). Etab-
leringar på sådana mellanplatser var dock inte bara av merkantil natur. Så 
kan t.ex. borgen Näs på Visingsö centralt i Vättern användas som exempel 
på en plats som sammanlänkade Öster- och Västergötland med både handel 
och kontroll (Arbin 2010). Här måste nämnas Doyles (1998) diskussion om 
ön Dalkey Island utanför Dublin som en gateway community, en sluss eller 
ett merkantilt, redistributivt annex till någon centralpunkt i inlandet där 
även slavhandel verkar ha förekommit (Crabtree 2000:92ff). I Danmark är 
det maritima lokaler i fjordmynningar och vid kustnära stormannasäten 
som har fått denna beteckning (Baastrup 2014), lokaler från vilka handel, 
nätverkande, redistribution och lokala maktrelationer utstrålat. Öar har i 
dessa syften använts som en kontaktzon mellan olika kultursfärer i merkan-
tila och koloniala syften, t.ex. när kineserna under vikingatid handlade med 
Östafrika via på öar stationerade araber (Dathorne 1996) och på flera öar 
när det gäller vikingarnas handel i Irländska sjön (Downham 2014:16–19). 

Avreglerade mötesplatser har dock inte alltid utgjort ett ordnat merkan-
tilt eller logistiskt rum. Mindre öar användes för olika typer av uppgörelser. 
Här är förstås holmgången en given referenspunkt. I Kormáks saga sker en 
sådan holmgång på holmen Leidarholm. I Egils saga liksom i 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). 
Saxo har dussinet exempel på holmgång i sin Gesta Danorum, då främst på 
öar i flodmynningar. Uppenbarligen är det en motsvarande mellanposition i 
landkontext som avses i Hednalagen (heþnalagh) från Västergötland, i 
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fragmentet om okvädingamål citerat av Olaus Petri, vilket stipulerar att två 
kontrahenter ska göra upp vid tre vägars möte; ”þeir skulu mötas a þriggia 
wegha motum” (Petri 1860:50).  

Korsvägar och mötesplatser torde ibland ha fått ganska speciella mate-
riella gestaltningar. Hur träfortet Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland, 
närmast en konstgjord ö, daterad till 1100-talet, ska tolkas förblir en öppen 
fråga. Men den massiva konstruktionen har förknippats bl.a. med ting, 
handel, piratverksamhet och slavfort (Rönnby 1995, Rönnby 2006b). Pirat-
borgar eller nästen, t.ex. den i sagamaterialet ökända Jómsborg (Blake 1962) 
uppfördes på öar. På dessa platser har olika etniciteter mötts, i vissa fall i 
underkastelse och dominans (slavöar), i andra fall i fiendskap eller som 
allierade handelsmän (vikingar, ”ascomän”) eller pirater ofta i ett expansivt 
kolonialt merkantilt sammanhang (Stanisławski 2013). Här märks tydligt 
öns försvarspotential som avgörande för viss typ av mellanhavande, då en 
övervägande del av medeltida kastell förlades till öar eller uddar. Förutom 
försvarspotentialen berodde detta antagligen på att ön markerar en isole-
ring, ett avståndstagande från resten av bygden (Hansson 2001, Hansson 
2011b:64ff), uppenbarligen en form av exklusiv, feodal manifestation (Ro-
sengren 2011, Hansson 1999:59f). 

Men inte bara handelsmän, högre stånd och militära aktörer brukade 
öarna i samhällets kant. Rummets karaktär av utsatthet och laglöshet har 
länge format en speciell frihetstanke som slagit rot inte bara i piraten utan 
även i skärbonden (Åkesson 1991:125ff), vilken ofta hävdat en speciell frihet 
inför lagen, t.ex. vad gäller smuggling eller insamling av vrakgods. Ett res 
nullius öppnar alltså även upp dörren för laglösa handelsplatser, ”vilda 
läger” (t.ex. Helmfrid 1995a, Pettersson 1953:103). Så sent som 1668 lag-
stiftas mot olagliga handelsplatser i skärgårdarna (Stiernman 1753:654). En 
lagstridig skärgårdsbefolkning berodde inte bara på överlagda juridiska 
överväganden och opportunism utan även på att lantbefolkningen och öbe-
folkningen i synnerhet stod utanför privilegier, ämbetsverk, bysamfällig-
heter och, till och med under den moderna tiden, skrivkunnighet (Hasslöf 
1970:96ff). Denna liminala, halvt lagliga geografiska position kodifierades 
flera gånger. Södermannalagens Manhelgsbalk, flock XXIX, statuerar att om 
en man blir dräpt ute i skären, utanför vård och vaka, är inte längre kol-
lektivet ansvarigt 

då ska 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, 
ska det skeppslag, som ön hör till, finna banemannen inom år och dag eller 
svara för böterna, fyrtio marker.” (Holmbäck & Wessén 1940b:178) 
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Detta ekar även i upplandslagen från sent 1200-tal där det även anges att vid 
dråp på öar, ”vare sig det är flera eller färre lik, ska de bötas med en enda 
bot” (Holmbäck & Wessén 1943b:98).  

Isolerade hade förstås sig egen rättskipning. Intressant och relevant här 
är att Runö förr i tiden i egenskap av ö fjärran från centralbygden hade sin 
egen domstol och ”skithuse”, en liten timmerstuga som fungerade som 
arrestlokal för ”genstörtiga byinvånare”. Rättskipningen inkluderade exem-
pelvis lagar mot tjuvjakt av säl (Klein 1924:159f, 258ff). 

Öar som mentala mellanrum 
Skärgårdshavet har under alla kända tider utgjort ett rum för farofyllda 
resor, upptäckter och allehanda utmaningar strax under den okända hori-
sonten. Under medeltiden växte en hel genre fram inom kartografi och 
reseberättelser som hade öarnas geografi och biografi i fokus, s.k. isolario 
(it.) eller isolarium (lat.). Resandes memoarer, krönikor över sjöresor och 
upptäcktsfärder, kosmografiska och utopiska skrifter likväl som militära 
redogörelser påverkades av och påverkade utvecklingen av isolario-skrif-
terna och atlasen (Tolias 2007). Här är det förstås öns karaktär av isolat (jfr 
isolario), annorlundahet, bortavaro, farofyllt rum, politisk gråzon osv. som 
allt sammantaget samverkade till att mytologisera rummet men även kräva 
kunskap om och strategier för dess hantering (vad gäller Kalevala se Ahola 
2014). Den litterära och kartografiska genren kan hänföras till mellan 1400- 
och 1600-talet (Renässansen och ”de stora upptäckternas tid”), men plat-
serna har förstås återkommande haft samma liminala och osäkra plats i den 
gemensamma diskursen (t.ex. Nansen 1911:371ff, Siewers 2012). 

Öarnas karaktär av liminalt rum har många bottnar. I det stora flertalet 
religioners föreställningsvärldar har vattnet haft transformativa egenskaper 
och havet skiljt de levandes värld från de dödas. I Skottland har begravnin-
gar vid kusten och på öar under medeltid men även tidigare kunnat 
associeras med topografisk prominens och isolering. På Irland troddes de 
dödas själar samlas på de tre öarna kallade ”Tech Duinn”, eller Dons hus, 
utanför kusten vid Co. Kerry (Pollard 1999). Det är nog i bl.a. detta sam-
manhang vi ska se både skeppssättningar (Artelius 1996, Artelius 2013) och 
hällristningar i vattenbrynen (Helskog 1999, Nimura 2012:128f, Ling 2013). 
Vidare finns det i Norden en brett utspridd sed att placera gravrösen längs 
kusten och på öar (för översikt se Tuovinen 2002, för exempel se Johansson 
& Grundberg 2011a, George & Vinberg 2006). I nordsamisk kontext har vi 
”friluftsbegravningar” i stockbåtar på öar (Robinson & Kassam 1998:73f), i 
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nordskandinavisk kultur i samband med att de betraktade gravplatserna på 
öar i havet som Jabmiensuolo eller Jámešsuolo, ”de dödas ö” (Storå 
1971:128ff). Det har varit en utbredd och mycket gammal folktro, inte bara i 
Norden, att de döda inte kan ta sig över vatten (Haavio 1947, Rainbird 
2007:12ff). Ofta fördes de dödas själar över vatten med övernaturliga eller 
faktiskt även riktiga båtar och mänskliga färjkarlar (Nansen 1911:371ff). 
Följande strof ur en dikt kommenterar en samisk begravningspraktik på en 
ö vid Norrlandskusten: 

Då mindes jag en syn från min barndoms dar: Ett vatten, som var så svart 
som sot och runtomkring stodo klippor på vakt med kolsvart hot … En båt 
gled sakta fram mot en ö … Jabmiensuolo – hemmet för dem, som dö … 
(Lindholm 1915:365). 

De dödas ö har i folktron även förknippats med magiska egenskaper där de 
döda fått agera både spöken och orakel. Så nämns under en resa genom 
Västkusten att; 

när döingarne (det äro de, som blifvit döde och begrafne på holmar) spöka, 
snacka och tala, så är det så vist teken til storm, som hade man den i hän-
derna. Ty som sjön vid sit dånande ofta susar, bullrar och hväser, och detta 
susande blifvit hört från någon holme, der några döde fordom blifvit begraf-
ne, så har den enfaldiga man, som ofta icke är nödbuden att tro allehanda 
skrock, lätteligen kunnat falla på den tankan, at sådant dån och buller här-
rört af de döda, som der hade sina grafvar och hviloplats… (Kalm 1746:177). 

Ön har i Nibelungenlied även förknippats med gränsöverskridandet vid 
adolescensen (Mcconnell 2002:167–169). Gränsöverskridandet vid öar gäll-
de inte bara liv och död och coming of age, utan även man och kvinna. 
Möten mellan manliga hjältar och främst olika kvinnogestalter möter vi 
mycket ofta på öar i germanskt och fornnordiskt mytstoff. Här märks ett 
antal legender om häxor, amazoner, troll, brúðir berserkia och gudinnor. 
Redan hos Tacitus finner vi en referens till att Nerthuskulten hade en helig 
lund på en ö strax efter vår tideräknings början (Mckinnell 2005:50). Många 
platser med namn som syftar på guden Ull betecknar lokaler på öar 
och/eller tänkbara handelsplatser (Line 2007:58). Ön Walachern vid Rhens 
mynning har uppenbarligen varit en kultplats under vikingatid och ön 
Heligoland var dedikerad till guden Foseti, rättens och förliknelsens gud 
(Edlund Andersson 1999:28). I Jómsvíkinga saga går Hákon till en glänta på 
en beskogad ö för att be till Þorgerðr Hõrðabrúðr efter hjälp och erbjuder 
offer till henne (ibid:83). I Inntak úr söguþætti af Ásmundi flagðagæfu är det 
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istället den hedniska Þorgerður Höldatröll som ska beskattas och konver-
teras till kristendomen. (Ibid:235, en kenning för samer?) På ön Hlésey 
kämpade Þórr med några ”brúðir berserkia”, vilka slog sönder hans båt. Via 
kenningen Hlés brúðir som kan ses betyda vågor (Sturlasson 1998:252), kan 
man förmoda att brúðir berserkia avser vilda vågor. På ön Hlésey sades även 
sjöguden eller jätten Ægir leva (ibid:110). I Orms þáttr sker en resa till ön 
Sauðey, ”jättinnans ö”. I Gríms saga sker en vådlig sjöresa till Gandvík 
(trollstavens vik), ett erkänt tillhåll för jättar (ibid:128). I germanskt sago-
stoff finns exempel på kvinnliga gestalter som på öar kidnappar eller kid-
nappas, förför och förtrollar och transformerar hjälten till man eller riddare 
(Mcconnell 2002, Andersen 2002:452). 

Som kontrast till den farofyllda liminala ön har hela den norröna och 
irländska sfären haft många myter om lycksalighetens öar (Insulæ For-
tunatæ), öar som periodvis visar sig och sedan försvinner, om älvor och 
vättar som kunde passera in och ut mellan världar över vatten, och om själ-
afärder över havet mot horisonten. Inom kristlig mytologisering av sagorna 
sattes sedan öarna in i ett katolskt eremit- och missionskontext där pröv-
ningar, bedrifter och belöningar lurade på öarna och under havsresorna 
(Nansen 1911:371–384, Olsen 2014). Denna exotisering av öarna hade 
under medeltiden sin främsta ideologiska upprinnelse i och fick sin form 
genom den katolska kyrkan (Sobecki 2008, Mackley 2008), exempelvis som 
prövning, öken, för mission och erövring. Man kan alltså inte förutsätta att 
en evig och universell antagonism mellan land och hav eller någon specifik 
”hydroliminalitet” som hos Westerdahl (2013) då varianter av detta tema är 
annorlunda i t.ex. norrön och samisk kontext (Helskog 1999, Mulk & 
Bayliss-Smith 2007, Heide 2011). 

Att korsa havet betydde under medeltiden inte bara att utmana skapel-
sen och den fysiska världens lagar, utan också att göra ett angrepp på trons 
själva axiom. Skaparen har uppfört ett oöverstigligt hinder, en oändlig klyfta 
som skulle skilja paradiset från oikumene, den kända världen. För antikens 
författare och för många tidiga kristna var klyftan mellan liv och död, denna 
Oceanus dissociabilis, en omedgörlig (inuium) Styx. Adomnán (d. 704) be-
skriver i S:t Columbas liv havet i vilket Columbas munkar reser som ”in-
remeabilis”, där ingen återvändo finns. Han verkar låna uttrycket ”inre-
meabilis” från Vergilius Aeneiden. Vergilius kallar Styx, floden som separe-
rar de levandes värld från Hades, ”inremeabilis unda”, vattnet som inte till-
åter en återfärd. Det finns även andra instanser som visar hur kristen geo-
grafi absorberade antikens Oceanus dissociabilis (Sobecki 2008:88). En even-
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tuell ”hydroliminalitet” och ön som semiotiskt element är alltså kulturellt 
betingat. 

Öarna som mentala mellanplatser i de katolska haven har nog haft även 
fysiska motsvarigheter för mellanhavanden när rummets liminalitet och 
karaktär av gråzon varit tydlig. Isolering och konnektivitet möts nämligen 
även ibland vid ön. Kungligheter har under medeltiden inte bara nyttjat öar 
utan även sund mellan öar och fastlandet vid diplomatiska möten, natur-
hamnar där man under tidigmodern tid påträffar lotsstationer. Så har i Sörm-
land Oxelösund (år 1438, SDK 22969, 22995, 22998), Sävsundet (år 1296, 
SDHK 1707, 1711) och Rågösund (år 1377, SDHK 11042) nyttjats under 
medeltid för bl.a. riksmöten och pergamentbrev har utfärdats där. Rågösund 
förekommer även som Rogafjärd i Rimkrönikan (Styffe 1859:167ff, Styffe 
1867:212, not 1, 213). Enligt Olaus Magnus användes holmar under medel-
tiden för konfliktlösning då osämja hotade bygden. ”I sådant uppsåt”, 
skriver Olaus Magnus, ”begåfvo de sig öfver till en holme, då de hellre ville 
under bar himmel än inomhus öfverväga, hvad som vore att göra för at 
skaffa landet en enig och gagnelig styrelse” (Olaus Magnus 1909:bok 11 kap. 
44f). Detta finner sin motsvarighet i faktiska medeltida texter. När tron-
följaren till den norske kung Håkon IV, Magnus Lagabøte, skulle krönas år 
1257 valdes Öckerö centralt mellan svenskt, danskt och norskt område 
(Olofsson 2010:13). I Östgötalagen omtalas att lagbud kommit till vid ett 
möte på Gloholmarna (Rajala 2006:8). När stormännen under tidigt 1400-
tal avsåg medla i en konflikt mellan Bo Jonsson och biskop Nikolaus utsågs 
Fliesesund i Gryts skärgård (Sandelin 1989:23). Under samma århundrade 
nyttjades Avaskär på gränsen mellan Blekinge och Möre för diplomatiska 
överläggningar mellan tolv svenska och tolv danska rådsherrar (Montelius 
& Hildebrand 1877:270f). Förhandlingar om Sveriges krona mellan den 
danska kungen Hans och Sten Sture år 1487 förlades till ett skepp för ankar 
i Örahamn, norra Öland (Tuneld 1832:1032). Vid Stackaskär i Kalmarsund 
sammanträffade Gustav Vasa och Kristian II år 1541 (Kyhlberg 2010:251) 
och påföljande år ber Gustav Vasa en överlöpare i Dackefejden, skärkarlen 
Olof i Kättilö, att komma ”anten i Oxlesund eller någor stedz här widh 
Brådwijken” för att förklara sig (Gustav I & Almquist 1893:321). 

Kanske har Helgö-öarna haft en funktion som kombination av sakral, 
helgad och fridlyst plats (Arrhenius & Uaininn 2011) med någon slags kol-
lektiv mellanfunktion; ting, handel och diplomati (Cassel 2008:94–99). Mitt 
i Sörmlands skärgård centralt i farledskorsningen vid inloppet till central-
områdena runt Mörkö och Södertälje ligger ett sådant Helgö, samt strax 
utanför detta ett Fridö. Dessa platser har tidigare förknippats med fjärr-
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handel centralt lokaliserad till en knutpunkt i farlederna (Calissendorff 
1964). Fridö har möjligtvis en parallell i ”Fredagsön” utanför Kalmar, för 
vilken det etymologiskt går att påvisa att ”fredag” kommer ur friðr som tro-
ligtvis indikerar en fredad handelsfunktion (Hellberg 1979, även Anglert 
2001). Även om tolkningen än så länge är osäker blir det här rimligt att 
pröva tanken på att vissa öar både var samhälleliga och mentala mellanplat-
ser, gemensamma fredade noder i olika nätverk. 

Är det då en slump att så pass många kloster anlades på öar? Nybo 
Rasmussen observerar att det i Skandinavien uppstår ett antal klosteröar i 
franciskansk kontext, t.ex. Gråmunkeholmen, tre öar utanför Marstrand, 
Munkö, Vätö, Kökar, Mörskär, Jourmo, Utö och Rothmö (Nybo Rasmussen 
2002:301, 315). Endera eller båda av Biskops-Arnö och Ekholmen var 
klosteröar, ”claustrum de insula”, utanför Sigtuna (Wieselgren 1832a:del 2 s. 
11f). Fogelö i Mälaren betecknas av munkarna själva som ett ”eremito-
rium”. Det första klostret i Norden var antagligen Nidarholm utanför Nida-
ros och i Vänern har vi förstås klostret på Lurö (Line 2007:83f). I katolsk 
tradition har ön alltid setts som en helig reträttpunkt för kontemplation 
(Mackley 2008:51f och passim). En traditionell och mer ekonomisk upp-
fattning om en av orsakerna bakom klostrens placering på öar har dock 
varit fiskets värde för kyrkan och klostren (Degerman 2004:73f). 

Öar som sociala mellanrum 
Fernand Braudel visar med stort bredd och djup hur öarna i Medelhavet har 
utvecklats till antingen centrala mötesplatser med samhällelig dynamik eller 
konservativa och ofta fattiga utmarker, i överensstämmelse med öarnas 
närhet till eller avstånd från sjöfart (Braudel 1972:148ff). På liknande sätt 
bör vi nog förstå även nordiska noder, inklusive Birka, i motsats till mellan-
skärgårdarnas svårnavigerade labyrinter av kobbar och skär. Inom de tider 
och områden där sjöfart har varit av mindre betydelse har kustområdena 
och öarna i städernas och farledernas skugga blivit mötesplatsernas 
motsida, dvs. kulturella reliktområden. Så har på öarna vid Södertörn under 
1800-talet ännu kvarlevt ett egenartat folkmål (Upmark 1869). Även på 
Gräsö längst norrut i Norra Roden talas ännu idag en mycket speciell form 
av gammalsvenska av bygdens äldre invånare (Schagerström 1945–1949). 

En undandragenhet från det gemensamma har även påverkat hur man 
medvetet har nyttjat rummet. Mycket på grund av tanken på ön som ut-
maning, frontzon, okänt land och enskildhet har den använts inom mis-
sionen som symbolisk plats men även som fysisk ort för missionärer och 
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heliga personer (t.ex. Ó Donnchadha 2004). För resande och pilgrimer har 
öarna varit anhalter, natthamnar, ofta med kapellplats eller härbärgen. Ere-
mitage, vilka ofta i synnerhet i europeisk kontext förlades till öar (Voraigne 
1470, Kingsley 1891), var trots sin undandragenhet för eremiten även vik-
tiga som ideologiska markörer och ”skyltfönster” för kyrkan (Petts 2009). 
Eremitens boning och verksamhet, vilken kunde inkludera olika tjänster för 
sjöfarare, fungerade som landskapsmarkör och ideologisk knutpunkt, men 
hade även en ekonomisk funktion (Miller 2003). Platsen var en aktiv del av 
kustens mobila samhälle. Som isolat har förstås även öarna fungerat som 
tillflyktsort vid attacker mot bosättningar på fastlandet (Dún Laoghaire-
Rathdown County Council 2013:23, Downham 2014:17). Öarna som isolat 
har även berörts ovan i samband med deras karaktär som gemensamma 
mellanrum. Värt att inflika är även det ofria isolat som inträder vid flykt 
och fredlöshet, något som finns omnämnt exempelvis i det isländska 
norröna sagaeposet Grettis saga. En begravningsplats på Sandhamn har 
efter en arkeologisk undersökning med viss säkerhet tolkats som härbärge-
rande kvarlevorna från estländska båtflyktingar, vilka ensamma eller i fa-
miljer flydde undan militärtjänstgöring eller övergrepp från godsägare 
under 1700-talet (Andersson 2000:46f). På Gotland finns även materiella 
lämningar från estniska båtflyktingar under andra världskriget (Arnshav 
2017). Östersjön med sina öar i ett sociopolitiskt mellanrum kan alltså stu-
deras utifrån en bred och dynamisk flyktinghistoria (t.ex. Gatrell 2007). 

Havet som socialt mellanrum skapade även platser för olika avvikare. 
För sjuka eller mentalt instabila byggdes anläggningar ofta på isolerade hol-
mar. Ön som mellanrum nyttjades alltså även i medicinskt och repressivt 
syfte. Sålunda förlades karantänsstationer till öar (utanför Stockholm var det 
Känsö, Fejan, Djurö m.fl., se t.ex. Morger 1990:174f, Wistrand 1855) och 
många hospitalsholmar etablerades för sjuka eller avvikare; Gloskär, Föglö, 
Själö, Helgeandsholmen, Gråmunkeholmen, Hospitalsholmen, Korpholmen, 
Helgö m.fl. (se t.ex. Arleskär 2007, Björkman 1998, Ahlbeck-Rehn 2006, 
Larsson et al. 2006:91). Under 1500-talet anvisades lämpliga platser för in-
sjuknat skeppsfolk, där de kunde få vård och utspisning. Sådana platser 
inkluderade ”i skären avsides belägna öar” (Lundberg 1973:302). Några 
tecken på ”slavkolonier” eller slavmarknader förlagda till öar finns även för 
vikingatid (Brink 2012:79, Dún Laoghaire-Rathdown County Council 
2013:23, Westerdahl 2004:29f). Ett repressivt nyttjandet av öar har lett till 
att det skapats regelrätta fångöar. Här förenas förstås den praktiska aspek-
ten isolering med den mentala och geografiska marginaliseringen och det 
omgivande samhällets förmåga att fysiskt kontrollera och socialt isolera 
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avvikare (Rainbird 2007:15ff). Under medeltiden kunde sålunda enligt Jus-
tinianus förvisning ske till insulae vinculum (Geremek 1990:349). I Bysans 
kallades sådan förvisning periorismos (Kazhdan & Talbot 1991:770). Ett 
svenskt exempel finns från Raseborg grevskap i Nyland där bönderna under 
Axel Stensson [Leijonhufvud] som straff av greven bl.a. ”utfördes på skä-
ren” (Wahlberg 1870:82, Qvist 1911:199). Ett annat exempel är riksrådet, 
hövitsmannen och häradshövdingen Otto Thorbjörnsson Stuth som förde 
ut bönder som vägrade betala skatt eller sökte att klaga för kungen till ett 
par små öar utanför Agnehoms slott i Vänern, att frysa och hungra ihjäl 
(Kämpe 1918:45). Dessa exempel ovan visar sammantaget att öarna använ-
des som gemensamma mellanplatser för tillfrisknande, förvaring, isolering, 
förflyttning av personer eller vid straffutmätning. 

Öar som mellanrum i nätverk 
Enligt ovan har öarnas rumsliga karaktär både en sammanknytande roll, 
synlig t.ex. i handel och diplomati, och en avvisande uteslutande roll synlig i 
mytologiska föreställningar och relation med hanteringen av döda, samt en 
roll som avsides lokaler för bestraffning, förvaring och tillfrisknande. Detta 
beror förstås på att öar utgör både frontzon och reliktområden, mötes-
platser och avkrokar. Hur öarna gestaltades är förstås en produkt av histo-
riska omständigheter och geografi (Braudel 1972:148ff). Gemensamt för alla 
öar är dock att platserna oftast var svåra att kontrollera från centralt håll. De 
var alltså ”vilda” mellanrum i antingen ekonomiskt, juridiskt eller ideo-
logiskt hänseende.  

Ett oreglerat lagrum och en allmänning i mellanrummet bar då även på 
möjligheten till möten och diplomati på neutral mark. Vi har redan sett att 
Danaholmen och Brännöarna enligt sagamaterialet används för ”tre kun-
gars möte” i ett juridiskt terra nullius, dvs. ett res nullius. Under 1400-talet 
och 1500-talet hittar vi uppgifter om flottornas och kungarnas vistelser i 
skärgården, t.ex. ”kung Kristern [Kristian I av Danmark] i skärens” nyttjan-
de av Djurhamn. Här används naturhamnar på öarna bland annat för 
mobilisering, logi, logistik och diplomatiska möten, som t.ex. vid Älvsnab-
ben vid Muskö, Kungshamn och Djurhamn på Djurö (t.ex. Hedenstierna 
2000:24ff, Andreæ (Svart) 1964:28f, Jansson 1930:11ff, Glete 2009). På så-
dana platser har inte bara enligt ovan brev och kungörelser utfärdadats utan 
även borgarnas handel bedrivits (SDHK 29271). I fallet Kungshamn ut-
gjorde hamnen gränspost för staden Stockholms jurisdiktion. Innan sen-
medeltiden var det främst utländska flottor som långliga tider, ibland i må-
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nader, låg vid dessa hamnar och logistikdepåer bl.a. i handelsblockad, för-
svar och överläggningar (Glete 2012:12). Särskilt i norrön kontext framstår 
öar som använda som basläger vid vikingaräder och kolonisation (Down-
ham 2014, Harrison 2015). 

Studerar man bruket av öar utifrån olika aktörsgruppers position fram-
går alltså att vi måste betrakta centrala öar som noder eller mötesplatser där 
flera agendor strålar samman. Verksamheter mellan diplomatiska kontra-
henter, fiskare och handelsmän, försvarare och attackerare, fjärrfiskare och 
öbor osv. illustrerar sådana möten i tiden, i rummet, på platsen. Speciellt 
nödvändigt blir nätverksperspektivet när bruket är temporärt och de olika 
aktörsgrupperna synkroniserar eller länkar samman sina agendor, som t.ex. 
när färsk fisk ska transporteras till förädling, en sjöfarare går in i en natur-
hamn för proviantering och kapellbesök eller en lots går ut att möta ett 
skepp för lotsning. Lämningarna på öarna reflekterar lokalernas position i 
olika aktörsnätverk. Mellan naturhamnarna har exempelvis de på öarna och 
vid kusterna liggande stenkumlen inte bara använts som riktmärken för 
navigation (”sjömärken”) utan – i synnerhet på Nordkalotten – dessutom 
utgjort heliga platser, lagringsplatser, anslagstavlor och minnesmärken 
(Mizin 2013). 

Beroende på samhälleliga konjunkturer och sammanlänkande aktörsgrup-
pers historicitet varierar aktörsgrupper, nätverkande och platsbruk. Här ligger 
den arkeologiska materialiteten som kitt i det av aktörerna sammanlänkade 
landskapet. Exemplen ovan är förstås en konkretisering av Sindbæks (2007) 
bild av det hierarkiska dendritiska nätverket (enligt den s.k. small-world-
modellen). Sindbæk fokuserar dock på de större emporiorna och med 
merkantilt fokus. I verkligheten ser vi förstås samma typ av mänskliga sam-
manstrålningar av många olika anledningar även vid mindre prominenta 
platser. Varje nod måste betraktas individuellt och dess betydelse kan bättre 
förstås genom en kontextualisering gentemot aktörernas nätverk. 

Det maritima mellanrummet – nätverksrummet 
Dessa ovan skisserade möten i tiden på öarna med olika syften illustrerar en 
generell princip som formar sociologin bland öarnas temporära brukar-
skaror; en relationell tidsgeografi. Med Torstens Hägerstrands tidsgeografi 
som utgångspunkt kan öarna studeras som ”stationer”, sammanstrålnings-
punkter där historia skapas snarare än upprepas (som t.ex. mer är fallet i ett 
cykliskt brukat åkerlandskap). Här har öarna mer gemensamt med logis-
tiska nodpunkter i det terrestra vägnätet än olika arbetslandskap organise-
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rade runt agrarbygden (Westerdahl 2006). I komplicerade skärgårdar och 
längs Skandinaviens långa kustband är det förstås rimligt att i någon mån 
betrakta kulturspridningen – ackulturationen – rumsligt, utifrån sjöfarten, 
här alltså ”innovationsförloppet ur korologisk synpunkt” (Hägerstrand 
1953), även om rent rumsliga och informationstekniska omständigheter 
inte på något sätt räcker som diffusionistisk mekanism (Blaut 1977) för att 
förklara t.ex. den spatiala hybridisering vi enligt Bjørnar Olsen (2000) ser i 
kustzonerna mellan norrön och annan nordskandinavisk kultur. Relevant 
här är den spanske muslimen al-Ghazāls krönika (ca 845 e.Kr.), i vilken han 
om vikingarna framhåller att ”de har nu kristnats och övergivit eldsdyrkan 
och den religion de tidigare följde med undantag för folket på några spridda 
öar i havet” (Lewis 2001:27, min övers.). 

Tidsgeografin räcker alltså inte för att förstå nätverket. Absolut nöd-
vändigt är att betrakta olika aktörsgruppers historicitet, varierande habitus 
och incitament vid möten, transaktioner och underhandlingar. Här bygger 
relationer och händelser på aktivt aktörskap, då händelser i det maritima 
mötesrummet oftast bygger på initiativ, entreprenörskap, äventyrsanda och 
risktagande. I detta rum kan alltså aktörernas rörelse i rumtiden betraktas 
som olika ”trajektorier” men drivna av olika subjektspositioner. De möten 
som sker för samman olika individuella och kollektiva agendor som tar for-
men av relationer. Kollektiva relationer kan vi betrakta i ljuset av t.ex. WST 
genom att exempelvis se vikingatida eller tidigmedeltida tributhemtagning 
och kolonisation i arkipelagerna och längs kusterna som en konfrontation av 
olika kollektiva agendor och världsuppfattningar. När således Ohthere av 
Hålogaland skattlade kustsamerna vid öarna i Nordnorge, en verksamhet som 
pågick långt in i medeltiden (Odner 2001), konfronterades två världsbilder 
med varandra på de öar och längs de kuster där kustsamerna huserade. 

I en sådan relationell och sociologiskt laddad tidsgeografi blir tidsdimen-
sionen viktig. Vad är motivet bakom temporärt platsbruk i möteszonen 
mellan aktörerna? Kan man spåra en samhällelig longue durée, en gemen-
sam interaktionsrepertoar (t.ex. relationen mellan godsägare och skärbon-
de)? Visar empirin istället att samhälleliga konjunkturer, conjonctures, do-
minerade platsbruk och möten på gemensamhetsplatserna, eller ska vi till-
skriva det mesta vi påträffar tidsgeografiskt slumpartade möten, histoire 
événementielle med Braudels terminologi? Hur ska vi tolka enskilda platser 
och deras roll i det gemensamma rummet (Cassel 2008)? 

Uppfattningar, överenskommelser och traktat bygger på en gemensam-
het som tar sig uttryck i spårbara mönster, memes, i samhällsväven och 
rummet, det som arkeologer kallar ”kultur”. Sedda i detta ljus blir plats-
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gestaltningar på öarnas mötesplatser, ekonomiska lokaler, handelsplatser, 
lotsplatser, tributinsamlingslokaler, försvarsplatser osv. är alla exempel på 
mer eller mindre formaliserade rum som finns till för att tillgodose de olika 
brukarkollektivens behov, vilka förstås inbegriper kollektiva likväl som 
individuella motivgrunder. Avsides öar har istället använts som mötes-
platsernas motsats; som hemliga, vilda och kusliga lokaler. 

Olika nätverksteorier har använts inom arkeologin de senaste decen-
nierna både som teoretiska angreppssätt, perspektiv på historien och som 
kvantitativa statistiska/matematiska modeller. Man skulle enkelt uttryckt 
kunna beskriva det som att kvalitativ nätverksteori lyfter fram historien som 
gestaltad bl.a. genom aktörers motiv och kulturella gestaltning av verksam-
heter och rum i olika sociala och logistiska nätverk, samtidigt som de kvan-
titativa nätverksmetoderna tillhandahåller redskap med vilka man genom 
studiet av spridningen av materiella lämningar kan försöka spåra fysiska 
transaktioner och sociokulturella relationer i logistiska och relationella nät-
verk, som ofta är sammankopplade i olika handels- och kommunikations-
nätverk (för sociala nätverk, se Evans & Felder 2014, för fysiska nätverk, se 
Knappett 2013). Nätverkens aktörer skapar då olika sociala rutiner genom 
sociokulturell praktik, bl.a. spårbar genom spridning av rumsliga kulturella 
gestaltningar och artefakter, via t.ex. handelsrutter (Sindbæk 2009b). 

Inom en sådan nätverksarkeologi har vi vänt ut och in på Christer Wes-
terdahls begrepp transportzoner och maritima enklaver (Westerdahl 1997). 
Istället för att se inneslutenhet (enklaver) och artificiella gränser i havet 
(transportzoner) blir det då meningsfullt att studera konnektivitet och hy-
bridisering och dessas motsats, isolering och reliktbildning. Dessa fenomen 
har ingen skalnivå och inga gränser. Deras rum kan inte kategoriseras och 
avgränsas. De är resultat av pågående mänsklig interaktion eller brist på 
sådan, i olika sammanlänkade aktörsnät ofta med kuster, åmynningar och 
öar i centrum. 

Här måste en arkeologi kunna pendla mellan studiet och acceptansen av 
det enskilda (person, identitet, motivgrund, plats, tid), det gemensamma 
(nätverkets transaktioner, landskapets och tidens organisation) och det 
övergripande (WST, samhälleliga agendor, motiv hos större kollektiv som 
t.ex. gillen, feodalherrar eller heterarkier) genom att studera varje plats och 
ö utifrån sina unika förutsättningar som nodpunkt i nätverket i en viss tid. 
Övergripande kategorier och förklaringar blir meningslösa. 
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Slutsats: Kollage, palimpsest, kalejdoskop –  
en öarnas arkeologi 

Förhoppningsvis har denna översikt visat att öar inte kan betraktas som 
monofunktionella ekonomiska rum nyttjade av en typkaraktär. I littera-
turen och historien finns ett antal mer vidlyftiga schabloner och teman som 
används för att karaktärisera öarnas betydelse, t.ex. som Utopia (t.ex. lyck-
salighetens öar), prövning (t.ex. skeppsbrott, mission), dödsrike eller laglös-
het. Dessa fungerar förstås utmärkt som litterära tema. I verkligheten har 
givetvis öarna flera egenskaper och roller samtidigt (Rennell 2012:20ff). 
Agendor och identiteter konvergerar på en plats, vilket gör att man bör 
betrakta ön mer som kulturellt kollage än som ett entydigt avtryck. De långa 
tidrymder som dessutom finns fossiliserade på den arkeologiska lokalen – i 
fallet tomtningar är det uppemot ett tusen år – gör att vi måste betrakta 
lokaler med på papperet ”enkla” typer (exempelvis tomtningar eller fiske-
lägen) som kulturella palimpsest (Bailey 2007); mänskliga fotsteg genom 
seklernas gång finns inristade i jordens hud i överlappande och mångtydiga 
korsvägar och just i skärgårdarna har anläggningar återbrukats, modifierats 
och materialet från dem återanvänts på olika sätt. (jfr Bowser 2004). Den 
arkeologi som bedrivs med öarna som fokus kan alltså inte reduceras till att 
agera en illustrativ fond till en existerande historieskrivning (ett exempel i 
Norman 1993a). Inte heller kan man reducera forskningen till just öarna 
eller deras specifika lokala ekonomier, livsvillkor eller kulturella uttryck. 
Det är inte heller meningsfullt att betrakta ön som någon slags isolat eller 
laboratorium för kulturstudier (Rennell 2009:17ff). Öns befolkning har 
alltid varit aktörer i större nätverk där just relationerna mellan ö och fast-
land är det riktigt givande att studera för att bättre förstå olika aktörs-
grupper och samhälleliga ”konjunkturer” (Berg 2010). 

Litterära teman och arkeologiska schabloner kan förstås användas som 
utgångshypoteser, delförklaringar eller pedagogiska bilder. Men erfaren-
heten som erhålls när man tränger in i en specifik fallstudie blir att om 
några generella analytiska verktyg eller förklaringsmodeller går att ta fram 
består de inte av generaliseringar likt ”rituella landskap”, ”maritima 
enklaver”, ”transportzoner” eller ”maritim kultur”. Rummet eller platsen 
kan inte tilldelas en egenskap eller kategori. Det är inte heller meningsfullt 
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att klassificera arkeologiska lokaler utifrån en typologi, exempelvis ”tomt-
ningslokaler” och ”fiskelägen”, eller någon aktör som varande en ”fiskar-
bonde”. Om något ska tilldelas en egenskap måste det vara i ett alldeles 
specifikt syfte och sammanhang och egenskapen ska vara konstitutiv. 

Några försök till en ansats att arbeta vidare med kan, baserat på 
ovanstående diskussioner, skisseras här. Vi kan t.ex. försöka förstå vad som 
gjorde öar speciella för invånare, besökare eller främlingar. Här är det slutna 
rummet, den slutna sociala samvaron och det utsatta läget speciellt fram-
trädande. Graden av självbestämmande, mångsyssleriet som resulterade i ett 
utpräglat aktörskap likaså, liksom frihetstanken, behov av tolerans och sam-
arbetsförmåga (Conkling 2007, Hasslöf 1949). Livet som levdes på gränsen i 
det gränslösa nätverket innebar små marginaler men många möjligheter. 
Osäkerheten i sjöfart, fiske och handel har alltid gjort sig påmind, liksom 
den ständiga närvaron av dödens hav. Öarna har för många varit ”det lilla 
extra” till vilket man förlade riskfyllda näringar; jakt, fiske och handel. 
Öarna var dessutom utposter i det vilda terra nullius, en konfliktfylld 
gränszon där även diplomati hade sin plats, en gränszon som ofta har spelat 
en roll som ”neutral mark” inom diplomati och handel (Hildebrand 
1983[1879]-a:324), men även har haft kosmologiska betydelser. 

De uttryck för gemensamheter som gör kvantitativa metoder menings-
fulla, dvs. att mänskliga uttryck och livsomständigheter i någon mån är 
delvis gemensamma och återkommer (”kultur”) och genererar spårbara 
mönster eller kategorier (”materiell kultur”), får ett landskap att uppträda 
som någon slags kalejdoskop; skärvor av gemensamheter (platser med viss 
betydelse, spår av sysslor, överenskommelser, bestämmelser osv.) sprids ut 
över en skärgård i kanske ännu högre grad än i en agrar centralbygd, efter-
som verksamheterna i ett transitorum är fyllda av temporära etableringar, 
främlingar och kontrasterande agendor och i viss mån styrs av en kultur-
fientlig naturmiljö. I ett sådant rum kan man inte reducera en plats (en 
fiskeplats, en handelsplats osv.) till en typologi. Genom att bättre studera 
skärvorna i kalejdoskopet och hur de rör sig om man vrider på sin tolk-
ningsaxel ser man nya och komplementära mönster. Mönster vars begrip-
lighet alltså vilar på att maritima landskap tolkningsmässigt förs samman 
med alla övriga landskap. Men begripligheten vilar även på vår förmåga att 
se all synkron och diakron verksamhet som bundits till varje plats. 

På ett teoretiskt metodologiskt plan kan öarna rent generellt betraktas 
som mötesplatser, ”stationer” i Torstens Hägerstrands tidsgeografi. Sä-
songsvistelse, pendling, interaktion och logistik ryms inom en aktörsdriven 
tidsgeografi med multietniska förtecken. Därför blir alterity, hybridisering 
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och ”encounters in third space” relevanta begrepp med vilka en slags post-
kolonial bild av det större aktörsummet i de sammanflätande nätverken 
över Östersjön kan formas, och där den precist utförda arkeologin är det 
enda redskap vi har för att bringa reda i detta mångbottnade rum. I det 
maritima aktörsrummet ryms därmed ett antal grupper med självutnämnd 
eller tillskriven identitet av etnisk, ekonomisk, ideologisk eller annan karak-
tär, somliga mytiska, andra mer påtagligt faktiska. På öarna och längs 
kusten har således trängts kustsamer, kväner, fjärrfiskare, kylfingar, munkar 
och ordensriddare, sida vid sida med landbor, slottsfiskare, säljägare, skär-
bönder, strandsittare och rymlingar. Här blir det förstås relevant att utifrån 
en empiriskt noggrant förankrad arkeologi studera gruppidentitet utifrån 
olika aktörsgruppers habitus, dwelling, och sociala rutin, ”ontologiska säker-
het”, med Giddens termer, eller mer opportunt utifrån Bourdieu. Som ovan 
nämnts är även ett psykologisk och socialpsykologiskt perspektiv med 
hänvisning åt makt och maktlöshet relevant i sammanhanget (Foucault), 
speciellt i relation till de centrala odalbygdernas rumsliga gestaltningar och 
anspråk och marginalbygdernas olika underkastelse eller självständighet. 
Dessa trådar tas upp i Röster från ingenmansland (Törnqvist 2019). 

Öarnas läge som noder eller stationer i Hägerstrands (2009) tidsgeografi, 
bl.a. som koloniala posteringar, mellan olika sändebud, handelsmän, indri-
vare och pirater gör att dessa världar kan studeras med olika centrum-peri-
ferirelationer t.ex. med utgångspunkt från en world-systems theory, modi-
fierad för att inkorporera post-koloniala reciproka relationer och vad Blom-
kvist (2005:56f) kallar ett ”underdog-perspektiv”; hur förändringar mottogs 
när främlingars närvaro hotade den sociala rutinen. Relationerna i nätver-
ken är förstås dubbelriktade, men sällan jämlika, aldrig lika. Genom att ska-
pa en platsspecifik tolkning och biografi kan förhoppningsvis den kompli-
cerade väv av övernattning, jakt och fiske, handel, hantverk, skydd och 
överfall osv. som har varit för handen i olika rum bättre förstås inom en 
social, kulturell och ideologisk sfär, styrd av fluktuerande ekonomiska och 
andra incitament, begränsad av olika lagar och anspråk samt baserad på ett 
brukarperspektiv (aktörer, roller och relationer), inte ett platsperspektiv 
eller kategoriperspektiv. 

Först när öarnas naturgeografiska belägenhet och egenskaper undersöks 
tillsammans med juridiska, sociologiska, mentala och andra lokala ”situa-
tioner” gör sig schatteringarna synliga och den samhälleliga pluraliteten kan 
uttolkas med utgångspunkt från detaljer i det arkeologiska materialet. Plats 
för plats, tid för tid. Här utgör våra ogärningsmän och fredlösa, samhällets 
avfällingar, en måhända kvantitativt försvinnande liten men ändå av flera 
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orsaker historiskt intressant och estetiskt färggrann facett av öarnas kollage, 
palimpsest och kalejdoskop. 

Parallellen till forskning om skogens utmarksbruk är slående. I sin av-
handling om fäbodar menar Jesper Larsson att bakprojiceringar av sentida 
förhållanden har format synen på en tusenårig fäbodkultur. Han skriver: 

Tanken på ett över så lång tid oföränderligt samhälle har inget stöd i moder-
nare historisk forskning. Om det överhuvudtaget ska vara möjligt att trans-
ponera ner förhållanden kända från 1700-talet och början av 1800-talet till 
yngre järnåldern eller tidig medeltid kräver det en omfattande och noggrann 
kartläggning av de fenomen man vill förklara. Låt oss därför se hur väl man 
lyckats belägga ett fäbodväsende under denna tid i de undersökningar som 
gjorts. Då den materiella kulturen har varit en viktig utgångspunkt för 
tolkningarna av fäbodväsendet, ska jag först redovisa hur arkeologerna sett 
på byggnader och annan materiell kultur” (Larsson 2009:339) 

Denna hans passus följs av en genomgång av en brokig arkeologi från järn-
ålder och medeltid som inte har gått att knyta till fäbodväsende utan till ett 
allmänt utmarksbruk, alltså fullt i paritet med förhållandena på ”fiskeskä-
ren” och Jesper konkluderar bl.a. att ”begreppet [fäbod] som analytiskt 
instrument upphävs” (ibid:339–344). Tomtningsbegreppet, fiskeskäret och 
fiskarbonden upphävs här av samma orsaker. Aktiviteterna i ytterskären 
bör förstås sättas in i större samhälleliga sammanhang där arbetsformer, 
aktörsgrupper och incitament har visats vara särdeles skiftande just i kust-
zonen (för övergripande arbeten se t.ex. Gorski 2007, Kirby & Hinkkanen 
2000, Fischer et al. 1992). 

Det ovan skisserade nätverksrummet med öar och centrala kustremsor 
vid vilka nodpunkter delar vissa egenskaper, återkommande teman, varierar 
i olika historiska situationer. Lokalens relationella aspekt, de olika brukar-
gruppernas historicitet, gör det nödvändigt att se platsen inte som isolat 
utan som del i en brokig väv. Ön kan alltså samtidigt vara ett reliktområde 
och en frontzon, en säljaktsplats och en port till dödens rike. Betydelsen 
varierar med de olika brukargrupperna och deras motivgrund och rums-
uppfattning. När en arkeologisk lokal undersöks måste förståelse alltså ut-
vecklas i ett sammanhang där olika brukargrupper belyses och tillåts tala till 
oss. Först då kan vi precisera en eller fler betydelser hos en lokal och ett eller 
fler sammanhang den ingår i. Här, liksom på andra ställen där utmarken är 
en social arena, har vi möjlighet att skriva en mer flerfacetterad historia. 
Öarna som mellanrum tecknar under olika tider olika händelserymder i 
olika samhälleliga kontext (se t.ex. Ahola 2014:64f). 
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Fernan Braudels (1972:154) ord angående medelhavets öar gör sig här 
påminda: ”The events of history often lead to the islands. Perhaps it would 
be more accurate to say that they make use of them.” Mellanrummets plat-
ser har alltså genom brokiga mänskliga möten gjort historien möjlig. Det vi 
ser i det agrara landskapet är till stor del resterna av ostentativa dekla-
rationer av odal, hegemoni eller centraliserad ekonomi och en kulturell ru-
tin. Vi känner alla till centralpunkternas arkeologi (Birka, Hedeby, Ny-
köping osv.). Men vad hände i de opportuna mellanrummen? Hur hamnade 
alla föremål i de mest avlägsna gårdarna och gravfälten? Vikingatida saga-
material belyser bara vagt trälar, huskarlar och enkla fiskare. Medeltidens 
sociala strata utgick från jordägande och beskattning. Många föll utanför 
samhället och historieskrivningen; legodrängar, utanvidsmän, bolackare, 
klabbesittare, strandsittare, krämare, resandefolk, båttattare, finnar, ålän-
ningar, kväner, kylfingar, pälsjägare, ryssar, statkarlar… 

Vilka rörde sig mellan noderna i landskapet, vilka besatt de mindre 
punkterna, arbetets landskap? Här har vi en geografi befolkad av mellan-
rummens människor, i mellanrummets händelserymder. Vi kan av tidigare 
forskning misstänka att den mesta interaktionen i det maritima mellanrum-
met skedde vid dåtidens ”glesbygsmack”, kapellplatsen, lanthandelsplatsen 
eller naturhamnen, i synnerhet i det av vädret utsatta skärgårdsrummet. 
Möten där är svåra att studera. Man måste dock försöka uppmärksamma 
den lilla lokalen för att diskutera ”små” folk och se gemensamheter i knut-
punkter men även enskildheter och ensamhet i isolerade företeelser och 
marginella platser. 

Tidsgeografiska möten mellan olika sociala rutiner och praktiklogiker 
ger upphov till hybridiseringsprocesser, blandningar, och pekar på en an-
nan inriktning för historiens utveckling; ett gemensamt nätverkande. I detta 
nätverk har olika tider existerat i samspel; överregionalt mellan olika kul-
tursfärer, folk och världar, i det mindre nätverket genom beroenden. Hur 
kommer vi närmare nätverkets folk, mellanrummets människor i mellan-
rummets platser, på öarna, längs kusterna, i mellanrummens arkeologi? Jag 
har här försökt att skissera en första ansats med öarna och de maritima 
nätverken i fokus. Eftersom arkeologisk empiri är ytterst begränsad och 
svårligen kan identifiera olika identiteter går det enklast att komma histo-
rien närmare genom att kombinera arkeologi med textuella källor och att 
närmare studera arkeologiskt material som mer tydligt pekar på menings-
fullt studerbara mänsklig identiteter, eller meningsbärande livsåskådning, i 
Geertz (1993) anda. Vi söker här inte en ”maritim kultur” eller ”maritim 
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ekonomi” utan olika aktörsgruppers (yrkens, nischers, sociala gruppers) 
vardagsliv, aktionsrum och nätverkande. 

I den mån det maritima rummet har en karaktär av mellanrum med bl.a. 
egenartade sociala, kulturella och materiella uttrycksformer går det inte att 
generalisera detta till några begrepp eller någon specifik kultur. Vad som 
däremot är relevant är att undersöka olika varierande omständigheter ba-
kom specifik maritimitet, som exempelvis gjorts för att utveckla synen på 
den brittiska och anglosaxiska relationen till hav, vatten och skärgård som 
en holistisk produkt av den katolska kyrkans världsbild, bibliska allegorier, 
Nordsjöns position i utkanten eller t.o.m. utanför världskartan och den 
anglosaxiska kolonisationen av de brittiska öarna (Sobecki 2011). Detta är 
inte förhållanden som exempelvis har rådit i Bottenviken under vikingatid 
eller i tidigmodern tid i Tjusts skärgårdar. Här blir det uppenbart att både 
verksamheter på öarna, sociala relationer kring dessa och kollektiva tankar 
kring öarna måste undersökas och diversifieras i större samhällsbilder, inte 
utgöra grund för kategoriseringar. 

Mellanrummets arkeologi utgör således en utgångspunkt för frågor, inte 
försök till systematisering eller kategorisering och möjligheten som ges är 
att upptäcka historier och identiteter som inte kommer till tals genom tradi-
tionell kulturgeografi eller ”odalsarkeologi”, om uttrycket godkänns. En 
konkret utgångspunkt är att studera platsers performativitet och förutsätt-
ningarna för olika kulturell nischkonstruktion. I kommande kapitel foku-
seras på öarna och tomtningarna i termer av deras egenskaper, performativ-
itet, samt arkeologiska och historiska kontext, på det att en bredare hand-
lingsrepertoar ska kunna knytas till dem. 
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Tomtningslokalerna 

Analysmetoden retroduktion är central inom den version av den kritiska 
realismen som används här. Till skillnad från induktion och deduktion 
bygger retroduktion på att man betraktar ett material relativt otvunget och 
frågar sig vad de iakttagna sakförhållandena och sammanhangen kan tyda 
på. När en idé som ”verkar fungera” väl har formats kan man sedan an-
vända induktion och deduktion för att komma vidare i tankearbetet och 
pröva idén. Genom den retroduktiva analysen har vi möjlighet att tänka 
mer fritt utan att för den skull tänka ologiskt. Som vi nedan ser kommer en 
friare, retroduktiv, ansats med sannolikhetsresonemang och kontextuali-
seringar att utmynna i en serie förslag på vilka typer av anläggningar som 
tomtningarna kan vara rester av, samt i vilka sammanhang skärgårdslokaler 
med tomtningar rent allmänt har brukats. Efter att anläggningarnas egen-
skaper har undersökts sker ett antal tematiska fördjupningar inom vilka 
lokalerna, med fokus på de i UO, placeras in i olika möjliga handlings-
kontexter; jakt, fiske, handel, logistik, tull, försvar, krogverksamhet och så 
vidare. Resultatet formar grunden för en bredare förståelse för öarna och 
öarnas bebyggelse i olika historiska episoder och scenarier. 

Det är sedan upp till en mer lokal arkeologisk undersökning att i detalj 
bringa klarhet kring enskilda lokaler och deras roll i kulturlandskapet, något 
som inte ryms i detta arbete. 

Undersökningar i UO 
Resonemanget nedan baseras på data som framkommit vid undersökningar 
av en tomtning på Högskär (RAÄ Oxelösund 37), en tomtning och ”ler-
botten” på Hamnskär (RAÄ Oxelösund 38), tre tomtningar på Landsort 
(RAÄ Torö 75, 76, 77) och tre tomtningar på Gunnarstenarna (RAÄ Ösmo 
586), totalt 9 byggnadsgrunder (Jörgensen & Wickberg 2000a, 2000b, 
Norman 2000, Landin & Rönnby 2003, Norman 2008, Landin et al. 2011) 
samt en inventering av Landsort (Pettersson & Wikell 2006). Dessutom till-
kommer iakttagelser och dateringar av byggnader på Rågö (RAÄ Tystberga 
328) och Enskär (RAÄ Bälinge 108 och 109), där bebyggelselämningar, ett 
fiskeläge och ett kapell undersökts (Landin et al. 2011). Till detta har 
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tillkommit kompletterande inventeringar på Askö, Lacka, Gunnarstenarna, 
Landsort och Viksten. 

Naturgeografiska betingelser 
Rent allmänt förekommer tomtningar i södra och mellersta Sverige ute-
slutande i skärgårdsområden med kristallin berggrund (figur 26). I detta 
sammanhang måste man fråga sig varför inga tomtningar finns registrerade 
vid sand- eller moränkuster i dessa områden. Från norrländskt håll har vi 
som kontrast många exempel på husgropar och tomtningar i klappersten. 
Eftersom tomtningar i östersjöområdet saknas i sand- eller klapperstens-
områden kan man kanske våga föreslå att grophus (i sand), husgropar (i 
klappersten) eller stolpburna bodar (på lera, morän) utgjorde motsvarande 
naturgeografiskt anpassade byggnader i olika områden. Det förefaller nog 
mest rimligt att föreslå att bruket av tomtningar betingades av två delvis be-
roende faktorer; dels att det fanns öar för vistelse som låg långt från går-
darna (vilket krävde etablering av utmarksbodar), dels att på dessa öar upp-
förda byggnader lämnade synliga rester i terrängen. Avgörande för dessa två 
förhållanden är skärgårdarna med sin kristallina berggrund; där är både 
avstånden mellan gårdarna och ytterskären stora, vilket motiverar att upp-
föra jakt- och fiskestationer samt logistiska byggnader, dels gör berggrun-
den att byggnader varken kan grävas ner (som är fallet för grophus eller 
boplatsgropar) eller konstrueras med stolpar och lerklining, då matjords-
täcke ofta helt saknas. Dessutom saknas på öarna ofta trä, lera och halm 
varför sten har varit en viktig byggnadskomponent. 

Skärgårdarna utgör både ett utmarksrum som erbjuder en rik upp-
sättning naturresurser, vilket föreslår olika typer av bodbebyggelse, och ett 
rum som ställer krav på navigation, natthamnar och logistisk support varför 
en utmarksbebyggelse av bodkaraktär är att vänta där snarare än vid raka, 
bygdenära kuster som i Skåne. En slutlig anledning bakom fenomenet med 
tomtningar på små öar torde vara att skärgårdarna inte har exploaterats i 
någon nämnvärd grad. Pionjärbebyggelsen eller utmarkslokalerna från sen 
vikingatid och medeltid ligger därför fortfarande kvar orörda. 
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Figur 26. Södra och mellersta Sveriges tomtningar ligger på öar längs skärgårdskuster 
dominerade av urberg (rött i kartan). Bodar och kojor på annan geologisk grund har an-
tingen uppförts som stolpburna byggnader (på moränmark) eller som grophus (i sand). 
När det inte gick att gräva ner (grophus) eller sticka ner stolpe (morän) fick man bygga 
på höjd (tomtning). I norra Sveriges kustband har man istället boplatsgropar i klapper-
sten, vilket också är en följd av underlagets beskaffenhet. Någon större anledning att 
söka andra förklaringar bakom respektive byggnadstradition föreligger nog inte. Snarare 
är det så att t.ex. grophusets, jordkällarens och i vissa fall tomtningens funktion delvis 
har överlappat, fast i olika geologisk kontext. Datakällor: FMIS och SGU (jordartskartan 
1:1000 000). 

Lämnarna ligger dock inte bara på de yttersta skären. Vissa ligger i inner- 
eller mellanskärgårdarna och några få registrerade lokaler ligger direkt på 
fastlandet. I stora drag förekommer de alltså ”mot havet till”, men inte alltid. 
Är tomtningarna i innerskärgårdarna felregistrerade? Är de i skogsmark det 
också i så fall? Studerar man FMIS lite noggrannare förekommer en uppsjö 
husgrunder även i UO som är svåra att skilja från tomtningar, både på 
fastlandet och öarna. Vid ett besök på Hartsö kunde två nya, oregistrerade, 
tomtningar noteras invid det senmedeltida eller postmedeltida fiskeläget RAÄ 
Bälinge 113:1; en som föreföll utgöra stensyllar till en rektangulär byggnad 
och en som är mycket lik två anläggningar vid Skållehus (anläggningarna 
VII och VIII i figur 23) som förefaller vara några slags förvaringsgropar 
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eller jordkällare (se figur 41). Vad som skiljer tomtningen på fastlandet vid 
Norrvikudden (RAÄ Nynäshamn 641) från en jordkällare eller bodgrund är 
inte klart, detsamma gäller även den 6 x 5 meter stora rektangulära syll-
stensgrunden på Askö (RAÄ Trosa-Vagnhärad 440). I båda fallen är det helt 
enkelt hus- eller bodgrunder, lagda på mark. Registerföringen till typen 
”tomtning” synes till del ha att göra med en förutfattad mening; byggnads-
grunder vid vatten anges som tomtning, i enlighet med gällande föreskrifter 
(Olsson 2008), se kapitlet ”Analys av en platsarkeologi” ovan. 

Det finns sammantaget ingen anledning att betrakta det generella feno-
menet tomtningar som annat än bodar, kojor eller hus på tillräckligt avstånd 
från gårdarna för att motivera uppförandet av förvarings- eller övernattnings-
byggnader av något slag. Skärgårdsöarnas karaktär av betesmark och utmark i 
vid bemärkelse gör det dessutom troligt att olika former av fähus har funnits i 
detta rum, vilket även det historiska materialet ovan har visat. 

Sammantaget ramar naturgeografin in tomtningarna som en slags bod- 
eller kojbebyggelse lagd på mark på visst avstånd från övrig bebyggelse. 

Datering och strandbundenhet 
Dateringarna av tomtningar och tomtningsliknande husgrunder längs 
Sveriges kuster bildar regionalt sett olika mönster eller faser, enligt de 
tidigare diskussionerna i denna avhandling säkerligen jämförbart med sam-
hälleliga konjunkturer (figur 27). Längs Bottenhavets och Bottenvikens 
kuster är det den ovan nämnda ”säljägarkulturen” som kan förknippas med 
tomtningarna, innan den svenska kronan och frälset etablerar fiskelägen 
och köpstäder längs Norrlandskusten under 1300-talet. I Sörmland påträf-
fas tidiga, enkla, tomtningar ofta utan fiskelägeskontext som i stort kan 
föras till sen vikingatid, men även fiskelägesgrunder som dyker upp under 
kolonisationen av skärgården under 1200- till 1400-talet. 

Längs Kalmarsunds skärgårdar har tomtningarna på de små lokalerna 
varit i bruk ganska kontinuerligt, eller snarare tidvis och återkommande, 
mellan mellersta vikingatid och modern tid. Här rör det sig oftast inte om 
större reglerade fiskelägen utan oftast små lokala utmarksetableringar. På 
Västkusten stämmer dateringen av fynden (som prickar i figur 27) och 14C-
dateringar med dels etableringen av frisiska, engelska och skotska fiskelägen 
under framförallt 1300-talet, dels en veritabel högkonjunktur i samband 
med medeltidens slut och Gustav Vasas industrialisering av fisket.  

Sammantsaget kan vi alltså inte med detta material se någon longue 
durée, en ”punctuated sedentism” eller periodvisa, böljande fiskekonjunk-
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turer. Däremot går det att se detta centrala utmarksrum som ett direkt 
avtryck av samhälleliga konjunkturer som till stor del har sin förutsättning i 
den näring, kommunikation och handel som kustens och öarnas etable-
ringar kan underlätta inom olika ekonomiska och logistiska nätverk i olika 
sociala och kulturella miljöer. 

Figur 27. Dateringar av tomtningar i svenska skärgårdar. Den relativa styrkan i date-
ringar visas överst, en generalisering visas som liggande staplar under grafen. Punkterna 
anger föremålsdateringar. Notera de olika ”konjunkturerna” som alltså måste bero på 
makroskopiska förhållanden i samhället i övrigt, och som varken kan ses som evigt, 
traditionsbundet eller cykliskt. (Broadbent & Storå 2010, Landin & Rönnby 2003, Landin 
et al. 2011, Norman 1993a, 2008, Stibéus 2005) 

För de olika lokalerna har framförallt Norman diskuterat en grov datering 
utifrån strandbundenhet, där i synnerhet båtlänningars position i dåtidens 
vattenbryn använts för att datera båtlänningarna och därmed i överförd 
bemärkelse även tomtningarna (Norman 1993a:65ff, Norman & Windelhed 
2009:127). Problemet med denna metod är att man inte vet om båtlän-
ningarna och tomtningarna var i bruk samtidigt. Varenius (1978:123ff) me-
nar att tomtningarna har varit knutna till kustlinjen, ”10–20 m från denna”, 
och endast 1–1,5 meter över havet och daterar tomtningarna tentativt efter 
landhöjningen med en marginal om en meter. 
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Figur 28. Relationen mellan höjd över havet och ålder hos tomtningarna. Notera en 
ensam outlier, den s.k. ”Gunnarsborg” på toppen av Norrskär, Gunnarstenarna, 8 meter 
övet havet. Analysen är baserad på lantmäteriets höjdmodell (Grid2+) och 14C-date-
ringar. (Data från Landin & Rönnby 2003, Norman 2008, Landin et al. 2011) 

I detta arbete har jag utgått från den nya laserscannade höjdmodellen över 
Sverige (Lantmäteriet Grid2+), vilken håller en noggrannhet av omkring 1 
dm i höjd och ca 1 meter i sida. Med utgångspunkt från daterade tomt–
ningar i Sörmlands skärgård har jag sedan analyserat relationen mellan 
lämningens ålder och höjd över havet (figur 28). 

Givet en diskussion om olika modeller för landhöjning (Törnqvist 2012), 
utfördes en analys av lämningarnas placering utifrån deras historiska 
strandlinje. Resultatet är återgivet i figur 29. Tomtningarnas lokalisering till 
zonen kring 1,5–2,5 meter över den med tomtningarna samtida vattenytan 
är påfallande konstant. En outlier finns, den s.k. ”Gunnarsborg”, på toppen 
av Norrskär, Gunnarstenarna. Märkbar är även tendensen att ju äldre tomt-
ningarna är, desto högre upp i terrängen låg de, även om det i absoluta tal 
bara skiljer ungefär 1 meter i höjdled. Äldre tomtningar ligger alltså högre i 
terrängen, runt 2,5 meter övet havet. Yngre tomtningar och fiskeläges-
lämningar ligger närmare tänkbara båtplatser runt 1,5 meter övet havet. I 
praktiken är denna skillnad märkbar, då de högre lägena ofta befinner sig 
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under klipputsprång och liknande medan de lägre ligger närmare dåtidens 
vikar och sund, direkt nära vattnet. 

Detta förhållande med de äldre högre liggande tomtningarna är det som 
fått i synnerhet Wickberg (1999, 2000) men även Norman (försiktigt positiv 
i Norman 2004) att anta en äldre fas av lite mer exponerade möjliga ”säl-
jägartomtningar” i Sörmlands skärgård, även om Norman fortfarande vill 
hålla de flesta lämningarna för fiskelägeslämningar. Gunnarsborgs avvikan-
de läge på ett krön högt ovan havet är en märkligt avvikande anläggning 
som tolkas i Röster från ingenmansland (Törnqvist 2019). 

I figur 28 framstår avsaknaden av daterade tomtningar mellan slutet av 
vikingatiden och 1400-talet. Den enda datering som ligger i detta intervall 
är den s.k. lerbotten som påträffats på Hamnskär (Norman 2000). Som 
framgår på flera ställen i innevarande arbete kan denna lerbotten snarare 
kopplas till rötning av säl eller kanske fisk, och inte till en regelrätt byggnad 
eller övernattningskoja. Källorna till detta förmodande är både historiskt 
komparativa och arkeologiska. Mer om detta nedan. 

Figur 29. De daterade tomtningarnas relativa höjd över dåtidens strandlinje, baserat på 
lantmäteriets höjdmodell (Grid2+) och 14C-dateringar (data från Landin & Rönnby 
2003, Norman 2008, Landin et al. 2011) samt landhöjningsmodell över Sörmlands kust 
(Lilje et al. 2007, Törnqvist 2012). 
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Platsprestanda – Lokalernas karaktär och potentiella roll 
Vi en analys av vindexponering visade det sig att tomtningslokalerna ligger 
tämligen skyddade från vinden. I synnerhet de äldre tomtningarna ligger 
uppkrupna bakom klipputsprång och bergkammar. De yngre lokalerna 
förefaller rent generellt något mer exponerade, fast fortfarande i skyddade 
lägen. Detta gäller exempelvis Landsort (se figur 30), där de till vikingatid 
daterade tomtningarna alla ligger bakom eller nedanför en klippbrant. I 
kontrast till detta kan visas att de lägre liggande, yngre anläggningarna av 
blockig karaktär (se vidare diskussion nedan) ligger något mer exponerat, 
mer strandnära. Detta förhållande gäller även vid Gunnarstenarna och 
Högsten. En förklaring på detta fenomen ges nedan. 

Vid regelrätta naturhamnar intill historiska farleder hittar vi flera komp-
lex av tomtningar och husgrunder, bland annat vid Högskär, Enskär, Sten-
dörren (nyupptäckt lokal, ej karterad) och Muskö. Landsort måste också 
betraktas som liggande i farleden och där ligger både de vikingatida tomt-
ningarna och de lägre liggande blockiga tomtningarna i ganska goda hamn-
lägen. Flera öar är kända som senare maritima centralplatser och lotsplatser; 
Landsort, Hartsö och Lacka men även Stendörren. I vissa fall ligger istället 
lokalerna lite avsides farleder och naturhamnar, om än i deras närhet. Detta 
gäller framförallt Lacka och Hartsö. 

Vissa lokaler ligger i närheten av farleden men utan någon god hamn-
möjlighet. Detta gäller Bodskär (som dock har båtlänningar), Rågholmen, 
Isskären och Gunnarstenarna. Då de två lågt liggande undersökta tomt-
ningarna på Gunnarstenarna har daterats till vikingatid kan man förmoda 
att dåtidens farkoster drogs upp direkt på klapperstenen. Båtlänningarnas 
placering på Bodskär föreslår också en tidig datering, kanske tidig medeltid. 
Rent allmänt är de högre liggande tomtningarna ofta enskilda och enkla, 
medan de lägre liggande och de mer fiskelägesliknande lokalerna är mer 
komplexa. Även av dessa topografiska skäl synes en uppdelning mellan 
äldre jaktkojor och yngre fiskelägen vara motiverad, vilket även de till vi-
kingatid daterade tomtningarna på Högskär och Landsort föreslår med sina 
”smyglägen” innanför farleden, bakom uppstickande klippor (figur 30). Just 
smyglägen förefaller ha varit något som säljägare utnyttjade, där de i skydd 
av klippor och uddar väntade ut rätt tillfälle att rusa ner på strandhällarna 
för att klubba så många sälar som möjligt (Klein 1930:134, 146). 
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Figur 30. Relativ vindexponering på Landsort i relation till registrerade tomtningar och 
ej registrerade tomtningar i form av grova block (se nedan). Strandlinjen vid 1000 e.Kr. 
rekonstruerad (Inventeringsdata från Pettersson & Wikell 2006). 

Merparten av lokalerna ligger på större öar där färskvatten och virke till 
eldning gått att uppbringa (framförallt Landsort, Lacka, Hartsö och Askö). 
Dessa öar har även koloniserats under medeltidens lopp då de tidigare 
tomtningslokalerna övergivits. Några få öar är istället mycket karga platser; 
framförallt Gunnarstenarna, Högskär, Bodskär, Isskären och Rågholmen. 
Dessa öar har heller inte bebyggts under senare tid. I avsnittet om säljakt 
nedan ser vi hur tomtningarna ligger vid vårvinterns iskant och i linje med 
KVS (figur 43). Värt att notera är att merparten av lokalerna är lätta att hitta 
till från farleden sett, till skillnad från många lokaler i Kalmarsund, vilka 
ligger utspridda i glesa klungor i en ganska komplicerad småbruten skär-
gård innanför eller utanför den inre farleden (se figur 56). 

Tomtningarna ligger i UO vid mellanskärgårdens yttre kant, snarare än 
vid yttersta havsbandet (där istället utskärsfiskelägena från sen tid låg), se 
figur 31. Uppfattningen om platskontinuitet är alltså felaktig. Platserna var 
av allt att döma härads- och sockenallmänningar, inte res nullius. Det senare 
gällde bara de yttersta kobbarna utanför farlederna där istället de post-
medeltida fiskelägren låg. Farlederna var enligt landskapslagarna allmän-
ningar (”kungsådra”) där de intill farlederna ianspråktagna öarna föll under 
olika brukningsrätt; initialt inom en vikingatida sedvanerätt under häradet, 
senare enskild besittning under den medeltida kolonisationen. Öar som inte 
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koloniserades hamnade istället under vattenregalet varför vi finner de post-
medeltida kronofiskena längst ut i havsbandet. 
 

Figur 31. Jämför man tomtningslokaler med historiska fiskelägen framgår det att fiske-
lägren ligger längre ut åt havet till, även om man tar hänsyn till landhöjningen. I bilden 
den ungefärliga strandlinjen år 1000 e.Kr. Data från FMIS. 

Tomtningslokalernas läge i UO visar även att precis som lokalerna vid 
Smålandskusten har lokalerna på öarna här varierat mellan centralitet och 
enskildhet. Nedan förs en diskussion om Fågelviks fiskelägen och tomt-
ningar (se figur 56 och 57). Tomtningarna ligger där ofta enskilda och av-
sides, inte centralt i en klunga vid en fiskehamn. Även tomtningarna på 
Lacka och Islandsskäret i Sörmland ligger avsides utan möjlighet till att ha 
haft en reglerad fiskehamn under en hamnfogde. Denna enskildhet ska jäm-
föras med Huvudskärsstadgans 35 § som säger att ingen ska fördrista sig till  

att läggia sigh afsijdes j andre hampnar, vtan j rätte fiskieskäret, opå det dhe 
icke skola afsnälla herren sin skatt, eller ware den till hinders, som på rätte 
fiskiehampnen liggia, om the icke willia lyda, tå hafwi hampnefougten wåld 
at taga garn therass och föra till rätta. (Klemming 1856:295) 
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Vi har alltså vissa centrala platser som övergått från häradsallmänning till 
enskild disposition och under senmedeltid till någon del som kronofisken, 
och samtidigt många, enskilda bodlägen, möjligtvis kollektivt brukade men 
utanför överhetens kontroll och skattläggning. Om dessa lokaler var fiske-
platser i allmänningsvatten (under kronans eller frälsets försorg) måste vi 
betrakta dem som olagliga, oreglerade, ”vilda läger”, eftersom vi inte hittar 
tecken på ett gemensamt ”laga läge”. Fiskelägena hade ju hamnfogdar och 
ofta andliga representanter (kapell, korumhus). Hur såg organisationen ut 
på skär med enskilda tomtningar? Hur kunde markägaren/läntagaren 
acceptera detta? Eller är tomtningarna rester av markägarens – godsägarens, 
frälsets eller kronans enskilda läger? Vi har nog sammantaget att göra med 
två typer av platsprestanda baserat på enskildhet respektive gemensamhet, 
undandragenhet visavi kontroll och beskattning. Som ett generellt tecken på 
gemensamhet och en alldeles speciell prestanda ger förekomsten av kapell på 
öarna en möjlighet att både diskutera beskattning, kontroll, normerande 
ideologier och även kyrkans krassa ekonomiska intressen och närvaro. Kapell 
och hamnlägen är alltså bra tecken på olika ”gemensamheter”, förekomsten 
av hamnstadgor eller helt enkelt en lokal under kronan eller en stor mark-
ägares gårdsrätt. Även i detta avseende är lokalerna sinsemellan mycket olika. 
Vi kan alltså inte spåra någon generell platsprestanda hos dessa lokaler utan vi 
finner istället kopplingar till sjöfart, säljakt, handel, bete och skydd både i 
gemensamhet och enskildhet, både för enskild disposition, som frälsestyrd 
maritim hubb och skattlagd kronoallmänning, med eller utan hamnstadgor, 
kyrklig överhet eller betydelse för handelsnätverket. 

En speciell typ av lokal verkar de vikingatida tomtningarna på Gunnar-
stenarna utgöra. De flesta anläggningar i den grupp som via två tomtningar 
är daterad till vikingatid är parvis anlagda på platt mark i ett ganska utsatt 
läge, synbarligen en liten bodstad som vetter åt havet (norra gruppen i den 
infällda bilden i figur 35). Dessa är vikingatida lämningar som utåt havet 
signalerar närvaro och gemensamhet, inga ”säljägarhyddor” i smygläge. 

Sammantaget kan man se lokalernas läge som anpassat efter vindskydd, 
kommunikation, isläge och som antingen underlättat möten (ofta på min-
dre öar) eller istället erbjudit skydd och förnödenheter (ofta på större öar). I 
synnerhet enskilda, äldre tomtningar ligger i gömsle eller skydd. Större 
komplex och/eller yngre lämningar ligger öppnare, med hamnläge eller med 
båtlänning eller klapperstenstrand. Ett undantag utgör de vikingatida läm-
ningarna på Gunnarstenarna. Som ekonomisk potential förefaller säljakt, 
fågeljakt, äggtäkt och fiske i mellanskärgårdarna lämpat med tomtningarna 
som utgångspunkt. Även bete och fodertäkt på de större öarna är tänkbara 
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och även sannolika användningsområden. Som kontrast ligger de postme-
deltida utskärfiskelägena mer ofta i yttersta havsbandet, nära strömmings-
grunden och torskdjupen, även om man tar hänsyn till landhöjningen (se 
figur 31). 

Antal och sammansättning, lokala kontext 
Tomtningarna förekommer sparsamt i Mellansverige, enskilda glest ut-
spridda eller i mindre grupper. Vid några få lokaler (Högskär, Gunnar-
stenarna, Rågholmen) förekommer ett 20-tal anläggningar ganska tätt 
samlade. Vid några lokaler finns enskilda grunder (Lacka, Askö, Isskären, 
Nynäshamn) och på Landsort verkar ön ha ett antal glest utspridda anlägg-
ningar från vitt skilda tider. Vid Bredmaren, södra Landsort, ligger en 
ganska stor mängd blockiga tomtningar som tillsammans bör ha utgjort ett 
kollektivt fiskeläge från 1700-talet eller däromkring, se vidare nedan. 

De härdlösa anläggningar som tolkas som tomtningar har, trots en all-
män uppfattning om ett sammanhang med fiske, inte kunnat knytas till 
några lämningar från fiske. Gistgårdsrösen, båtlänningar, ugnar, kompass-
rosor och andra lämningar som har med fiske och sjöfart att göra (Norman 
1995b) påträffas istället invid medeltida och postmedeltida husgrunder, dvs. 
bodgrunder, som ofta har spisröse (Enskär, Hamnskär, Högsten). Dessa lo-
kaler kan någon gång dateras till 1200- eller mer frekvent 1400-talet och 
framåt. Labyrinterna är rent generellt från postreformatorisk tid (Broadbent 
& Sjöberg 1990) och kan alltså inte över huvud taget associeras med vikin-
gatida tomtningar. Båtlänningar har tidigare registrerats för Gunnarstenar-
na (RAÄ Ösmo 586:1) men dessa är felregistrerade då vallarna egentligen 
utgör en naturbildning, geogena strandvallar av klappersten liggande paral-
lellt med vattnet. På Bodskär finns båtlänningar som av landhöjningen möj-
ligtvis går att datera till tidig medeltid. I övrigt finns sen- eller postmedel-
tida och moderna båtlänningar på Landsort och Högskär men även vid 
fiskeläget på Viksten. Tomtningarna på Lacka ligger avsides naturhamnen 
Hamnhamn och ”båtlänningen” där (se vidare Törnqvist 2019:225ff). 

Vi saknar således i UO ett sammanhang mellan i synnerhet vikingatida 
tomtningar och andra maritima eller fiskelägeslämningar och de flesta 
lokaler ge associationer till enskilt brukande, inte kollektivt fiske, även om 
undantag finns. De spridda vikingatida lokalerna på Landsort ger heller 
inget fog för Normans hypotes att lokalerna redan under vikingatid kan ha 
varit reglerade och avgiftsbelagda. Snarare tyder de på att det förekommit 
glest och enskilt brukande. 
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Tomtningarna 

Tidigare rekonstruktioner och tolkningar 
Samtliga forskare som försökt rekonstruera en tomtningstyp har stött på 
problem. Den stora variationen, den ofta fragmenterade och otydliga 
uppbyggnaden och anläggningarnas oklara byggnadsmaterial har gjort det 
svårt att förstå sig på deras konstruktion. Det har föreslagits att tomtning-
arna har varit allt från övernattningsgropar bäddade med tång (Pettersson 
1995), hyddor av wigwam-typ, kojor med eller utan härd, bodar eller back-
stugor. Fyra generella rekonstruktioner dominerar tolkningsbilden; dels en 
wigwam-liknande hydda eller enkla stenrader som förankring till tält, vilka 
allmänt antas gälla för Norrlandskusten (se dock andra och fler varianter 
hos Broadbent & Storå 2010), dels en skålformad vistelsegrop för övernatt-
ning med segelduk som tak eller täcke, vilken dominerar tolkningsbilden 
från Västkusten och är en modell som framförallt Norman vill se även för 
Kalmarsund och Sörmland. I Blekinge har man försökt rekonstruera något 
som mer liknar en takförsedd koja med låga stenväggar. I flera fall talar man 
slutligen om ”lean-to shelters”, enkla uppbyggnader av slanor som reses 
mot hällar och markfasta block och kläs med ris, mossa eller halm. 

För Öckerö noterar Stibéus (2005) att markbearbetningen har varit 
ganska omfattande och att syllstenarna som antas utgöra tomtningarnas bas 
ligger i komplicerade och svårbegripliga formationer. Han menar att an-
läggningarna antagligen utgör både förvaringsbodar, bostäder och bearbet-
ningsgropar, för exempelvis lagring eller rötning av fisk. Stibéus jämför här 
med grophus eller lerbottnar av sydskandinavisk typ. En liknande åsikt 
återfinns hos Svedberg (2005). Sammantaget kan vi konstatera att det inte 
har gått att rekonstruera något specifikt bakom byggnadstypen tomtning; 
den verkar omfatta alla olika i maritim kontext förekommande byggnader. 

Egenskaper 
Tomtningarnas storlek är omöjlig att mer precist bedöma med mindre än att 
de grävs ut. I inventeringssammanhang har dimensioner och form angivits 
baserat på hur anläggningarna framträder mer eller mindre övertorvade eller 
utfallna. Dimensioner anges ibland som yttermått, i andra fall med inner-
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måttet på den röjda, stenfria och/eller av kantstenar markerade innerytan. 
Ofta saknas en eller flera sidor, merendels beroende på att dessa utgörs av 
klippor eller block, i andra fall på grund av att tomtningen är oregelbunden 
eller sammanbunden med andra tomtningar eller anläggningar. 

Formmässigt finns det ingen enhetlighet. Rent allmänt har vad som har 
antagits varit rundade tomtningar vid utgrävning kunnat konstateras vara 
rektangulära eller kvadratiska, vilket stärker uppfattningen om bodgrunder 
snarare än övernattningsgropar. Den på markytan observerade formen var 
då alltså en effekt av en utfallen kallmur. Generellt är tomtningar i klapper-
sten eller vid moränrik kust mer rundade och med mer uppbyggda kanter. 
På tunt jordtäcke över kristallin berggrund är det istället enkla syllstens-
rader som dominerar. I UO har tomtningarna en ganska uniform storlek 
om i runda tal 3 x 4 meter, alltså fullt i linje med merparten av de övriga 
registerförda tomtningarna och med historiska byggnader av skäristuga-typ 
(Toivanen 2005). Den vikingatida tomtningen på Högskär förefaller mer 
likna Norrlandskustens avrundade anläggningar men den i markytan av-
rundade friliggande vikingatida tomtningen på Landsort (figur 32) befanns 
vid utgrävning vara rektangulär, liksom även de vikingatida tomtningarna 
på Gunnarstenarna. (Landin & Rönnby 2003, Landin et al. 2011) 

Ett av kriterierna som sägs skilja tomtningar från husgrunder är att det i 
hus förekommer härdar. I verkligheten förekommer diffusa härdar i många 
av de undersökta tomtningarna (Landin & Rönnby 2003:20ff, Norman & 
Petersson 2009:11f, Stibéus 2005:35, Atterman 1980:76), även om de ofta är 
omrörda och inte av tydlig härdkaraktär. Vi måste alltså vara beredda på att 
de parvisa tomtningarna, vilka förekommer på exempelvis Gunarstenarna, 
har utgjort någon slags kombination av eldhus och svale, eller uthus och svale 
(jfr figur 37). De är alla dessutom friliggande och tar inte stöd av några berg. 
Friliggande rektangulära eller kvadratiska grunder kan inte vara resterna av 
lean-to shelters utan måste representera fristående hus eller förstärkta tältkon-
struktioner. Samtliga förefaller vara kvadratiska eller rektangulära syllstens-
rader till vad som kan förmodas vara träöverbyggnader, troligtvis till hus av 
mellanskandinavisk eller östeuropeisk typ, dvs. knuttimrade bodar eller bo-
dar uppförda med skiftesverk. Det finns nämligen ingen märkbar grop eller 
stolphål i byggnadernas centrum utan väggarna måste ha varit bärande. 

Studerar vi tomtningarna i Sörmland kan man konstatera att det på 
Landsort förekommer ett antal objekt tolkade som tomtningar, vilka utgörs 
av några få stora block intill eller nedanför ett hak i berget (Pettersson & 
Wikell 2006:162f, figur 7), se figur 39 nedan. Tomtningarna består här av en 
rad eller halvkretsformigt bågsegment av riktigt stora block, med en dia-
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meter av upp emot en meter, uppallade mot hälleberget. Det är uppenbart 
att dessa inte kan ha utgjort övernattningsgropar eller enkla hyddgrunder 
då de inte är möjliga att vila i eller använda som hydd- eller tältgrund. 
Ytterligare en typ av anläggning i Sörmland består av rektangulära syll-
stenar som inte utgör försänkta hyddbottnar eller kallmurade kojor för 
övertäckning utan istället vad som förefaller vara ganska tydliga grund-
stenar till hus med träöverbyggnad, förslagsvis knuttimrade (se figur 32). 

 

Figur 32. Trolig bodgrund från vikingatid. Saltmarsklinten, Landsort. Invid närmaste hör-
net en diffus härd vilket gör en tolkning som tältgrund långsökt. Foto: Johan Rönnby. 

Stibéus (2005:35f) noterar för Västkustens del anläggningarnas variation 
och menar att denna variation kan bero på olika saker, som t.ex. att: 

• De har haft olika funktioner 
• De är uppförda under olika tidsperioder 
• De är uppförda av olika grupper av människor 
• De är påbyggda vid olika tillfällen 
• De har haft olika typer av överbyggnader, som t.ex. segel, trädgrenar, 

enstaka virke eller regelrätta träväggar. 

I UO har vi tecken på att samtliga dessa punkter är relevanta, möjligtvis 
med undantag för påbyggnader, eftersom vi har få tecken på återbruk eller 
ombyggnad av anläggningar just i UO. Ett möjligt undantag är ”Gunnars 
borg” som uppvisar en mer komplicerad stratigrafi. Resten av anläggning-
arna verkar enkla och använda under kort tid. 
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Sammantaget har vi ett stort antal helt olika platser och lokaler. Vid varje 
tolkning bör förstås ett försök göras att visualisera konstruktionen och livs-
rummet vid respektive lokal. Den stora variationen i anläggningarnas kon-
struktion och sammanhang talar för olika brukande, brukningstid, syfte och 
betydelse. Man bör nog i linje med Stibéus (ibid.) våga se ett antal olika 
typer av byggnader i skärgårdarna, exempelvis uthus, bodar, fähus, båthus, 
jordkällare, förvaringsgropar m.m. Nedan följer ett förslag på möjliga bygg-
nader i skärgårdarna skisserat utifrån historiskt, etnologiskt och arkeolo-
giskt material. 

Tomtningsliknande hustyper i skriftligt material 
När det gäller vikingatida bodar finns få referenser i pålitligt skriftligt 
material. I sagamaterialet förekommer dock en del benämningar på sen-
vikingatida eller tidigmedeltida trähus av mindre proportioner, främst från 
norskt håll (Hildebrand 1869a:299-306). Nedan följer en kort uppräkning 
av olika typer av små trähus. 

Härberge (herbergi) kallades vanligen ett rum i allmänhet (Olof Tryg-
vasons saga kap. 7, 101; Olof den heliges saga kap. 85) och det var under 
sagatiden vanligt att låta varje rum vara en byggnad för sig. 

Skämman betydde ”det korta huset” (skemma, av skammr, kort). Det 
undre rummet kallades då underskämma (Harald hårdrådes saga kap. 70). I 
en sådan kunde naturligtvis inte härdar anläggas mitt på golvet. Utanför 
loftet gick åtminstone vid en sida en svalgång (svalir, Magnus godes saga 
kap. 13), till vilken man kom via en yttertrappa. Loftet stod vanligen inte i 
förbindelse med underskämman, utan loftrummen (vart för sig kallat loft, 
Ynglingasagan kap. 14) hade dörrar åt svalerna. Då Fjölne gästade Frode i 
Danmark fick han ett loftrum. I ett annat loftrum hade man tagit bort golv-
tiljorna för att kunna från ovan hälla ner drycken i det stora mjödkaret som 
stod i underskämman. Om natten gick Fjölne längs svalgången till sitt rum, 
men tog miste på dörr och stupade ned i karet (Ynglingasagan kap. 14). Här 
synes det förnämsta rummet ha varit underskämman. Annorlunda verkar 
det ha varit på Olav den heliges tid. Då tycks det förnämsta rummet, 
stofvan, ha varit på loftet, eftersom kung Röreks tjänare lurpassade på Olav i 
svalgången (Olav den heliges saga kap. 82). Loftet fick ljus genom loftglug-
gar (Inge Haraldsson och hans bröders saga kap. 28). 

Ibland byggdes skämman avsides och kallades då utskämma (útiskem-
ma). Bod kallas skammu i Östgötalagens Byggningabalk IX. I en sådan sov 
Erik blodyx, då Halfdan svarte kom för att bränna honom inne (Harald 
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hårfagers saga kap. 39) och det var förmodligen i en sådan som Erik bjude-
skalle lät sin dotter och Olav Trygvason tillbringa vintern (Olav Trygvasons 
saga kap. 1). 

Någon gång verkar loft betyda en mindre fristående byggnad. Ett exem-
pel bör vara det i vilket Röd starke på Gudö innebrändes av Olav Trygvason 
(Olav Trygvasons saga kap. 87). Så framstår även loftet på Näs, i vilket Olav 
den helige sov och vilket kvarstod oförändrat då Snorre skrev Olav den 
heliges saga (kap. 107), samt det loft som omtalas i samma saga, i kap. 125.  

Små ekonomibyggnader omnämns i form av gethus (geitahús, i Olav den 
heliges saga kap. 2), svinstia (svinabœli, i Halfdan svartes saga kap. 7, samt 
Olav Trygvasons saga kap. 53), lador (hlaða, kornhlaða, i Olav den heliges 
saga kap. 31, 75) och hjelmar, träskjul för hö och säd (hjálmr, heyhjálmr, 
kornhjálmr, i Olof den heliges saga kap. 31, samt Magnus Erlingsons saga 
kap. 12 och Olav Trygvasons saga [Bihang]). Hjelmar förekommer även 
som hus för kreatur (Harald gråfälls og Håkan jarls saga kap. 17). Lador och 
hjelmar låg även i utmarken, avsides byarna. En liten koja kallades húsakot 
(Olav den heliges saga kap. 151). 

Slutligen finns många exempel på enkla bodar eller tält (tjald). Dessa 
kunde vara så stora, att mer än sextio man rymdes i dem. Man hade i dem 
pallar att ligga i. Att tjälda var att slå upp sin temporära bod eller tält. Bod 
var även ett namn på de tingsbesökandes tillfälliga bostäder vid det isländ-
ska alltinget. Dessa var ofta grundfasta hus med tak av vadmal eller linne, 
vilka togs med hem när man bröt upp från tinget. Att ”tälta bodarna” var att 
uppsätta detta tak och invändigt bekläda väggarna med bonader. Bodar 
kallades också andra tillfälliga bostäder, exempelvis de tält som man hade 
uppslagna vid hamnställena medan man gjorde sig redo till en sjöfärd 
(Ramnkel Frösgodes saga, Olson 1925:not 4). Tält användes likt bodar och 
kunde enkelt rivas ner. I Jomsvikingarnas Saga framgår angående kung 
Harald Gormssons att: 

På Selands kust föll hären [Åke Tokssons] en natt oförvarandes över honom 
och hans folk. Den drev mot dem en skur av pilar och andra vapen, rev ned 
tälten, som de lagt sig att sova i, och fällde dem alla. (Olson 1925:kap. 1) 

I samma saga står om jarlen Vesete att: 

Han slog upp sina tält nära stranden av det sund, som stryker förbi tings-
stället. Jarl Harald hade tältat något längre upp i land. Emellan dem lägrade 
konungen sig. Hän emot aftonen såg man tio skepp styra ifrån jarl Haralds 
hem fram emot tingsplatsen. De lades för ankar, och anförarna gingo med 
sitt manskap i land. De skredo upp till tinget. (ibid: kap. 8) 
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Vid fiskeläget Skanör/Falsterbo bodde enligt Valdemar II:s privilegier 1203 
§ 7 fiskarna och köpmännen i enkla träskjul av trä eller flätverk, eller tält av 
mattor och lärft (Lundberg 1905:35). Det var tydligen ganska godtyckligt 
vilka typer av byggnader som nyttjades; temporära träskjul, tält, rishyddor 
och grophus (boplatsgrop, tomtning?). I en passus i Den Jyske Lov står det 
nämligen att de byggnader man reste och skattade för skulle räknas som 
egen bostad; ”Hvåræ sum mæn bothæs for, antigh mæth tjald æth mæth 
risboth æth mæth gryft …” (Petersen 1850:37).  

I en fornvästnordiskt kontext finns något mer permanenta bodar för 
övernattning på fiskeplatser, både i lagböcker (Grágás) och sagamaterialet 
(Landnámabók), benämnda fiskiskáli. Men även fähus, inklusive boskaps-
fållor, var ett inslag på öarna, vilket både finns belagt arkeologiskt (Broadbent 
& Storå 2010) och historiskt (Pettersson 1953:219ff, Löfgren 1994:114f). 
Relevant i detta sammanhang är den norrländska hamnrätten som före-
skrev att fiskarna höll sina getter i fähus då sjöredskapen torkades (Söder-
berg 1995) och getter togs för mjölkens skull ut på fiskeskären i den finska 
skärgården (Ahlbäck 1945:153). 

De mobila tälten och de flyttbara bodar som restes i städer och på 
samlingsplatser hör inte bara sagatiden till, eller till den urbana scenen, utan 
har under hela den kända historien varit ett inslag även i skärgårdarna 
(exempelvis Hansen 1999:113). Med största sannolikhet är därför flera 
enklare tomtningsgrunder rester av enkla tjald. 

Enklare boställen användes inte bara för olika specifika funktioner utan 
kunde enligt flera exempel i sagamaterialet uppenbarligen utgöra bostäder 
för ”finnar” (kustsamer). Här är det säkerligen en slags kåtor eller någon 
form av wigwam-liknande hyddkonstruktion (Odner 2001), med referens 
till Broadbent (2010) någon form av tomtningslokaler, ganska analoga med 
lokaler vid den svenska bottniska kusten. Men även skogsfinnarna/syd-
samer(?) bodde i hyddor i någon slags från norrönt håll socialt margina-
liserad mobil jägar-fiskaretillvaro, med egen arkitektur: 

… Svåse bad honom icke desto mindre att framföra ärendet för andra 
gången och sade sig vara den finne, som konungen hade givit lov att sätta sin 
hydda på den andra sidan om backen där. (Sturlasson 1919:125) 

Då han kom tillbaka till Finnmarken, funno hans män i en hydda en kvinna, 
vars like i skönhet de aldrig hade sett. Hon sade sig heta Gunnhild och 
tillade, att hennes fader hette Ossur »tote» och bodde i Hålogaland. »Jag har 
varit här», sade hon, »för att lära av två finnar, som äro de kunnigaste här i 
skogen».” […] därefter gav hon en vink åt konungens män; de sprungo fram 
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och buro vapen på finnarna, dräpte dem och släpade dem ut ur hyd¬dan. 
(ibid:136) 

Sammantaget kan vi konstatera att de byggnader som kan tänkas före-
komma i utmarken på öarna och omnämns i sagamaterialet och de histo-
riska materialet utgörs av uthus (herbergi, útiskemma, loft), fähus (fram-
förallt geitahús), lador och skjul (hlaða, hjelmar, framförallt heyhjálmr), 
samt kojor (húsakot) och grunderna efter enklare bodar eller tält (tjald). 
Förutom dessa måste det ha funnits mindre förvaringsgropar, jordkällare 
eller dylikt. Konstruktionsmässigt förefaller de ha varit bodar i byggsats 
med bräd- eller textiltak (vadmal, lärft) och enklare hyddor eller tjald som 
restes vid behov vid ting och marknad men även vid övernattning, i natt-
hamn under sjöexpeditioner och vid vakt och när man låg på lurpass. 
Samer/finnar (kväner?) har uppenbarligen även haft tomtningsliknande 
bostadshyddor på öar i ett mobilt utmarksbruk. 

Hur dessa byggnadstyper kom att gestaltas berodde förstås både på 
naturgeografiska förhållanden, tillgängligt byggmaterial, kulturella traditio-
ner och verksamhetens art. I skärgårdslandskapen där det inte var möjligt 
att vare sig gräva grophus eller slå ner pålar i den tunna moränen i berg-
skrevorna kom de flesta byggnader att konstrueras med någon form av 
stengrund, stensyll eller stötestenar. Att tomtningen ska ha utgjort en viss 
typ av övernattningsgrop är en förenklande myt utan belägg vare sig i 
arkeologi eller historia och baseras på sekundärt nyttjande av redan be-
fintliga ”stenkretsar” i sen historisk tid (Pettersson 1995). 

Tomtningsliknande byggnader i sentida etnologiskt material 
Med utgångspunkt från historiska och samtida byggnadstradition i skär-
gårdarna kan en hel del läras av besiktning på plats och genomgång av bild-
material. 

Från Landsortsområdet lär vi oss att det finns en tradition av att bygga 
rejäla bodar delvis med berget som stöd och med en pragmatisk metod för 
att bygga upp syllstenar i ej av berget stödda hörn (figur 34). Dessa bygg-
nader kan ibland ha mindre grundmurar eller hörn av travade stenar. En 
motsvarande mångfacetterad bild av pragmatisk arkitektur får man av 
historiska bodar i Kalmar skärgård. Här kan misstänkas att en stor mängd 
bodtyper kan ligga bakom varierande, svårtydda anläggningar med ibland 
ganska få stenar (figur 33). 

 



STRANDHUGG 
 

314 

Figur 33. Bod med brygga, Klintemåla, Misterhult. Hur ska man av den irreguljära sten-
packningen kunna sluta sig till byggnadens konstruktion? Foto: Nils J. Nilsson. Kalmar 
läns museums fotosamling nr A26804. 

I många fall finns nog en sådan komplicerad verklighet bakom en förenklad 
nomenklatur, fornminnesinventering och historiesyn. Stibéus uttryckta för-
virring (2005:35f) när det gäller stensamlingarna som utgör tomtningsloka-
lerna på Söö är därför naturlig. Det har inte funnits någon entydig, enkel 
byggnadstyp som låter sig karteras utifrån synliga syllstenar. 

Det finns dock en märkbar grundläggande skillnad mellan bod och bo-
stadshus, mellan förvaringsplats och livsrum. Bostaden är inredd med sov-
platser och vanligtvis utrustad med eldstad och är ofta sammanbunden med 
ett separat förvaringsutrymme eller -bod. När det gäller bostäder i utmar-
ken verkar det faktiskt som om den historiskt kända äldsta typen motsvarar 
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de parvisa grunderna på Gunnarstenarna, dvs. parvisa byggnader med bod 
och svale, hus och uthus. I den folkliga bebyggelsetraditionen har storleken 
hos dessa bestämts av de till platsen fraktade stockarnas längd. Dessa par-
visa byggnader uppfördes i tidigmodern tid i skärgårdarna ”nyckelfärdiga”, 
knuttimrade, med ingång på gaveln, och användes där som saltningsplats för 
fisk och till förvaringsplats för denna fisk samt för andra förnödenheter. 
Ibland nyttjades den inre boden även som bostad. Någon gång (framförallt 
hos yngre bodar) finner vi i det etnologiska materialet bodar precis som i 
sagamaterialet i två våningar, med ett härbre med utskjutande loft eller parti 
(Olsson 1912:219ff). 

 

Figur 34. En modern bod på Landsort skulle inte lämna några stenrader efter sig som 
förefaller rationella och enkla att tolka om den förföll eller revs. Foto: Oscar Törnqvist. 

Loftbodar med svale, sjöbodar för fiskvaror och utrustning så som fångst-
redskap låg ofta ett stycke upp på land, precis som tomtningarna gjorde. 
Det finns här därmed en skillnad mellan båthus (ofta med båtlänning) och 
sjöbod. Just sjöbodarna förefaller på flera sätt påminna om rektangulära 
tomtningar (Erixon 1922:128) och består oftast av en timrad stuga med 
svale vid ena gaveln. I det etnologiska materialet märks hur ett förändrat 
skärgårdsbruk ändrat bodarnas betydelse och nyttjande. Exempelvis med-
förde ett minskat strömmingssalteri medförde att svalen eller den yttre 
boden inte längre användes som saltbod (Klein 1929). 
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Husliknande tomtningar: Tjald och bodar 
En påfallande stor andel av de karterade tomtningsgrunderna i UO är kvad-
ratiska eller rektangulära, utgörs av en tämligen homogen grus- och sten-
packning och ligger fritt på marken, bland annat tomtningarna vid Saltmars-
klinten och samtliga tomtningar på Gunnarstenarna (figur 35). Dessa är även 
av ungefär samma storlek, från 3 x 4 till ca 5 x 6 meter. De byggnader som 
dessa grunder är rester av kan inte ha varit några krypin under klipputsprång, 
cirkelformiga hyddbottnar eller övernattningsgropar bäddade med tång. Då 
de dessutom ofta saknar ingång (dvs. har omslutande grundsyll) måste man 
våga föreslå att grunderna haft överbyggnader av träkonstruktioner, bodar 
eller hus, även med golv. Det skulle i så fall röra sig om små enkelrumshus, 
dock i synnerhet på Gunnarstenarna sammanbyggda parvis. En sådan bod-
kombination (eldhus/svale eller bod/härbre) finner stöd i det etnologiska 
materialet för skärgårdarna (Olsson 1912:219ff, Klein 1929). 

När det gäller att bedöma en byggnad utifrån resterna av grundstenar är 
det relevant att observera att endast hörnstenar är nödvändiga om bygg-
naden hade ett trägolv. Nyttjades ett naturgolv byggdes istället skiftesverks- 
eller timmerhus på syllrader (torpargrund), där golvet kunde vara av jord, 
sand eller lera. Merparten av tomtningarna synes ha nyttjat marken som 
golv. Undantag finns exempelvis hos Stibéus (2005:35f). 

På i synnerhet Gunnarstenarna saknas naturligt all form av konstruk-
tionsmaterial vid sidan av sten, alltså även ris, vass och lera. Tanken på att 
byggnadsmaterialet till de många byggnaderna kommer från någon annan 
plats än skäret i sig är alltså given. Frågan är då hur detta har gått till och 
hur byggnaderna konstruerades under vikingatid. En inspirerande bild, 
samtida med tomtningarna, är gravkammaren i Gokstadskeppet som på en 
gång påminner om ett tält och en timmerbod med snedtak (figur 36), alltså 
en form av tjald. En tanke som lätt kan infinna sig är att den så kallade grav-
kammaren kanske inte ursprungligen är en gravkammare utan en koja, 
tjald, en överbyggnad på en tomtning, en mobil övernattningsstuga.  
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Figur 35. Fiskeläge och tomtningslokal på Gunnarstenarna. Notera flera "parhus" i den 
med GPS skissade inmätningen, se detalj infälld till vänster i bilden. 

Timmertjaldet är nog ingen långsökt idé. Enkelrummiga trähus införs på 
bred front i Norden just under sen vikingatid. En i Norden allmän övergång 
från treskeppiga till enskeppiga hus förefaller norm under mitten av vikin-
gatiden, något tidigare på Gotland och Öland (Ekengren 2011). Detta har 
synbarligen att göra med en uppdelning av olika verksamheter i olika hus. I 
samband med detta syns knuttimring bli introducerad (Ros 2009:46). Fler 
hus med få funktioner betonar även skillnader på gården, mellan olika yr-
ken eller sociala grupper (arbetare, tjänare, krigare, markägare, gäster osv.). 
Ett exempel på denna utveckling kan ses i Sanda i Fresta (Uppland), där ett 
treskeppigt långhus uppfördes under 700-talet. Under 800-talet uppfördes 
grophus som var i bruk samtidigt med långhuset. Omkring år 1050 ersattes 
husen av syllstenshus, alltså samtidigt med Sörmlands daterade tomtningar 
(Ros 2009:57). 
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Knuttimring infördes av allt att döma under vikingatiden eller dessför-
innan, men några säkra belägg innan slutet av vikingatiden finns inte i Sve-
rige. I Baltikum och Ryssland är bruket dock konstaterat redan från tidig 
vikingatid (Rosberg 2009). I nordiska urbana kontext dyker tekniken först 
upp i Sigtuna omkring 1005 e.Kr. (ibid.). I Uppsala uppfördes husen under 
1100-talet i stavverk eller möjligen skiftesverk. Först runt 1200 börjar det 
uppföras knuttimrade hus där. Dessa hus var enkla att ta med sig. I ett brev 
från 1307 omtalas en person som skulle flytta från landsbygden in till 
Trondheim och att han ville ha med sig några hus. Vanligtvis byggde man 
upp huset på konstruktionsplatsen, numrerade upp stockarna och kunde 
sedan plocka ner, frakta bort och bygga upp huset vid tänkt destination på 
enkelt sätt (Ros 2009:55). I landskapslagarna framgår även hur hus ofta flyt-
tades med landborna vid deras avflyttning (Wahlberg 1870:42) och prak-
tiken att montera ner och försälja ett hus från skattetomten förbjöds i 
Kristoffers landslag (Schlyter 1869:410). Detta förutsätter att husen var kon-
struerade som byggsatser, antingen knuttimrade eller i skiftesverk (Ericsson 
2012:147). Särskilt efter bränder i städerna verkar importen av färdiga mo-
dulhus stor. Ros tror att knuttimring nog egentligen blev vanlig först på 
1200-talet, eftersom han inte påträffade några sådana hus i kvarteret Urma-
karen, Sigtuna (Ros 2009:156f). Tänkbart är därför att även skiftesverkshus 
byggdes i modulsystem och togs in i staden som byggsats. (Ibid., mer om 
detta nedan.) 

I UO har vi indikationer på en stadsetablering av sigtunatyp i form av 
Nyköpings tomtreglering kring 1100-talets mitt. I husen användes synbar-
ligen primärt flätverk och skiftesverk. I Sigtuna verkar detta bruk enligt 
ovan ha uppkommit under 1000-talet. Byggnadstyperna är dock svåra att 
förstå. Syllstensrader för skiftesverkshus kan nämligen uppvisa likheter med 
syllstenar till timrade hus. Roar Hauglid sätter införandet av knuttimring i 
Sverige i samband med grundläggandet av Oslo, Trondheim och Sigtuna 
(Hauglid 1980). Kungamakten kan ha förmedlat byggnadstekniken som då 
kom från Ryssland. I Trondheim infördes tekniken strax före år 1000, i Oslo 
och Sigtuna strax efter 1000 (Ros 2009:56) och det har funnits en stark 
tradition från ryskt och baltiskt håll med hus i timmer (Ramqvist 1992). 
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Vi har alltså möjligheten att tomtningarnas överbyggnader, i den mån de 
var av trä, antingen var knuttimrade eller av skiftesverkstyp. Att knuttim-
ringen varit känd som byggnadsteknik även under mitten av vikingatid 
visar inte bara gravkammaren på Gokstadskeppet (figur 36) utan det finns 
även några exempel på gravar från romersk järnålder till vikingatid där 
kammaren har byggts i flätverks- eller knuttimringsteknik (Lamm 1973). 
Har tomtningarna från perioden 950–1050 i skärgårdarna konstruerats i 
timmerteknik är de alltså mycket tidiga exempel på modulhus utfraktade till 
de karga öarna under en tid då kommunikation, handel och samarbete med 
framförallt ryska intressen i Staraya Ladoga och Novgorod förelåg. Dessa 
städer hade vid samma tid en bebyggelse av näst intill hundra procent 
knuttimring (Rosberg 2009). Med ens är den föreslagna kopplingen mellan 
centralorter som Sigtuna, Novgorod och tomtningarna, antydd i tidigare 
kapitel, ännu mer relevant, om nu tomtningarna var nordiska modulhus 
uppförda med baltisk eller rysk teknik. 

Figur 36. Begravningskammaren i Gokstadskeppet och de små skeppsbåtarna. Var kam-
maren egentligen ett tjald, en träkonstruktion på en ”tomtningsgrund”? Kulturhistorisk 
museum, Oslo Universitet, Norge. Fotograf: Eirik Irgens Johnsen. 

Den rektangulära tomtningen: flyttbar övernattningsstuga,  
eldhus, stekarehus? 

I synnerhet de norrländska tomtningarna har ofta mitthärdar. I många fall 
påträffas även mer diffusa härdbottnar eller eldpallar i mitten eller något 
hörn i tomtningarna. Detta indikerar att byggnaden har använts för över-
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nattning och matberedning. I Svensk byggnadstradition kallar man ett så-
dant litet hus ofta för eldhus. Det finns många likheter mellan postmedeltida 
eldhus och byggnaderna i de tidiga städerna. De användes in i sen tid som 
bostadshus på fäbodar och vid fiskeplatser. Eldhusen uppfördes i knuttim-
mer och hade ett rum. Ingången var placerad på ena gaveln. De var rek-
tangulära, hade stampat jordgolv och ofta en öppen eldstad centralt place-
rad (figur 37). Väggfasta bänkar tillverkades av kluvna stockar och monte-
rades längs långsidorna. Hustypen sätthus (säthus, sätstuga) verkar ha fun-
nits i olika varianter i Norden för att beteckna ett sådant eldhus med fasta 
sitt- eller liggbänkar ordnade i en mans- och en kvinnosida, belagda i forn-
isländska och svenskt 1300-tal och anses ha sina rötter i vikingatid (Erixon 
1952:309). Sådana byggnader har senare nyttjats som flyttbara ”modulhus” i 
mellansvenska skärgårdar (Rinaldo 1974:108f). 
 

Figur 37. Enklare timmerhus för övernattning med väggfasta bänkar och öppen mitthärd 
utan eldpall, eldstad eller synlig begränsning. Eldhus från Kolmarks socken, Älvdalen. 
(Erixon 1982[1947]:152) 

Utmarkens eldhus har paralleller i de tidiga urbana kontexten. I Sigtunas 
husgrunder har exempelvis påträffats få synliga eller uppbyggda härdar, 
men trots detta eldandes det i många hus, ofta i enkla eldstäder belägna i 
husens hörn (Ros 2009:152). De tidigaste husen i Sigtuna verkar även lik-
som många tomtningar ha uppförts mer eller mindre direkt på marken 
(ibid:153). Detta skulle kunna ha sin parallell i flera tomtningslokaler där 
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endast vaga stenrader eller antydningar till byggnadsgrunder påträffas (Sti-
béus 2005:19ff) och därmed hjälpa till att förklara de ofta mycket svårtydda 
fragmentariska tomtningarna (jfr figur 32 med sitt sotlager i ena hörnet). 

Det ovan nämnda uppförandet av ”nyckelfärdiga modulhus” i de tidi-
gaste städerna och utmarkens sätthus har sin motsvarighet i etnologins ti-
diga skärgårdsbodar och klausulerna i Huvudskärsstadgan som i paragraf 
28 omnämner ett sådant modul- eller sätthus; ”Hoo som sätter bodh på an-
narss bodhbeståndh olofwandess, böte 3 mark” (Klemming 1856:302). Vi 
har alltså anledning att misstänka att vissa eller t.o.m. många tomtningar 
helt enkelt är senvikingatida eller medeltida bodar för övernattning, dvs. 
flyttbara eldhus. 

De parvisa tomtningarna på Gunnarstenarna som finner sin parallell i 
t.ex. Kalmarsund (Norman 1993a:140, fig. 95) påminner alltså enligt ovan 
om loftbodar i timmer med svale, där en härd i det inre/bakre rummet tyder 
på att det varit ett eld- eller stekarehus. Sådana har enligt det etnologiska 
materialet brukats som sjöbodar för fiskvaror och redskap, ibland som över-
nattningsbodar, en bit upp på land från själva vattenlinjen (Erixon 1922:128). 

Eftersom skiftesverkshus förstyvades med tvärband och vi har få tecken 
på några mittstolpar för denna infästning i tomtningarnas golv är detta ett 
argument för en utbredd modulkonstruktion med knuttimring snarare än 
med skiftesverk. Man kunde inte staga boden med stolpar i den hårda 
marken med näst intill obefintligt matjordslager. Några få tecken på stolpar 
finns dock från Kalmarsunds och Blekinges moränkust (Norman 1993a:157, 
Atterman 1980), där ju stolpkonstruktioner oftare var möjliga att uppföra. 

Bland tomtningarna förekommer både de som har tydliga centralhärdar, 
vaga eldrester i mitten eller en i hörnet ordnad eldstad (Norman & Peters-
son 2009). Om överbyggnaden var av trä (skiftesverk/timmer) finns det nog 
paralleller i det samtida Sigtuna, förslagsvis Ros typ II med syllstensrader 
och eventuell hörnhärd (Ros 2009:94), ett hus konstruerat på platt mark likt 
tomtningarna på Gunnarstenarna och Saltmarsklinten, Landsort. De minsta 
husen av Ros typ II mäter 4,5 x 4,2 meter, alltså fullt i linje med tomtnin-
garna, och tolkas som stuga eller ”stekarehus” (ibid:93ff). 

Trots att mycket få tomtningar undersökts och de tunna jordlagren i det 
utsatta klimatet inverkar destruktivt på bevarandet av eventuella artefakter 
av järn tyder även de arkeologiska fynden (se nedan) på att bodarna faktiskt 
varit något annat än övernattningsgropar. På västkusten (Söö tomtning 2, 3 
och 4), i Blekinge (Inlängan), i Kalmarsund (Furö) och Sörmland (Högskär, 
Gunnarstenarna och Hamnskär) har spikar, spikhuvuden, järnfragment och 
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nitar påträffats, vilket understryker att byggnadsgrunderna kan ha varit 
överbyggda av träkonstruktioner (jfr figur 38). 
 

Figur 38. Bod (”utskämma”?) i skiftesverksteknik. Byerum, Böda. Såg byggnaden vid 
Saltmarsklinten, Landsort, ut på detta sätt? Kalmar läns museums fotosamling A1522. 
Fotograf: Maria Tesch. 

Vallanläggningar: Jordfasta hus och backstugor? 

Från Västkusten är det etnologiskt belagt att vad som idag klassas som 
”tomtningar” åtminstone mellan 1500-talet och sent 1800-tal till viss del va-
rit strandsittarboställen, enkla timrade enrummiga ryggåsstugor med näver-
tak, initialt med central, öppen mitthärd och med en storlek som precis 
sammanfaller med merparten av tomtningarna på östkusten, vanligtvis en 
kvadrat med sidan 3 meter (Hörman 1924:51, not 1, Franzén et al. 2000:30–
33). Den i Skållehus förekommande tomtningen nr III i figur 23 har tolkats 
som ett sådant (Pettersson 1995, 1953), vilket finner stöd i det etnologiska 
materialet om backstugusittare (t.ex. Jönsson 1981, Grundberg 2015). På 
Västkusten har dessa strandsittare varit ett markant inslag i kulturgeografin 
sedan medeltiden i synnerhet i tider då fisket tog industriella proportioner 
(Dalén 1941). Hos Jönsson finns även exempel på hus av backstugutyp som 
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vilar mot en bergvägg och arkeologiskt, när bara syllstenarna är kvar, 
felaktigt skulle kunna tolkas som enkla lean-to shelters.  
När det gäller de besiktigade tomtningarna i Sörmlands eller Södertörns 
skärgård har vi inte observerat några anläggningar som uppenbart går att 
tolka som permanenta bostäder eller livsrum. Möjligtvis kan t.ex. tomtnin-
gen RAÄ Nynäshamn 641 (Neander 2009) betraktas som en tänkbar livs-
miljö (rest av backstuga?). Enligt fallstudierna i Röster från ingenmansland 
(Törnqvist 2019) kan dock flera av tomtningarna, i synnerhet Gunnarsborg 
på Gunnarstenarna, misstänkas ha varit semipermanenta uppehållsplatser 
att betrakta som livsrum för personer i samhällets geografiska marginal. 
 

 
Figur 39. Till synes märklig typ av ”tomtning”. Lokalen oregistrerad, ursprungligen in-
venterad av Persson & Wikell (2006). Anläggningen är en av många liknande på Lands-
ort, främst vid öns södra del kring den historiska fladen Bredmar. 

Grova block vid bergklack – Saltbodar? 

Flera av de tomtningar som Wikell & Persson (2006) registrerat på Landsort 
är tydligt antropogena men arkeologiskt mycket svårtydda (figur 39). De 
stora, till synes oförklarliga stenblocken som bildar halvkretsar eller sten-
rader intill/nedanför en bergkant på flera platser är hittills arkeologiskt 
oförklarade men jag för här fram en ny hypotes. Efter komparativa studier 
kan man förmoda att dessa med allra största sannolikhet har sin parallell i 
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några dokumenterade saltbodar på Horsten (Klein 1929:129, figur 5) och 
Grönskär (Wickberg 1999). Saltbodarna byggdes där med två hörn på 
berget och två hörn vilande på stora stenblock strax nedanför berget. På 
detta sätt fick man luftdrag genom golvtiljorna (jfr figur 39 och 40). På 
Landsort ligger dessa ”tomtningar” till stor del i Bredmaren. Enligt Björn 
Öberg, f.d. lots på Landsort, låg i detta område Trosa fiskarborgares fiske-
läge under framförallt 1700-talet (Öberg 1987:92, Landin & Öberg 1998:17). 
Dessa ”tomtningar” bör alltså kunna tolkas, historiskt och morfologiskt, 
som saltbodar. 

 
Figur 40. Saltbod på Horsten i Möja skärgård, Uppland. Troligtvis var merparten av 
Landsorts ”tomtningar” av denna typ, daterade till främst 1700-talet (Klein 1929:129). 

Små bågformiga anläggningar – Jordkällare? 

Några gånger påträffas i materialet tomtningar som omfattar en yta av inte 
större än en kvadratmeter. Dessutom finns flera tomtningar som är väl små 
och långsökta som livsrum och ligger i anslutning till en bergvägg, exem-
pelvis anläggning VII vid Skållehus (figur 23). I Sörmlands skärgård note-
rades vid en expedition en sådan oregistrerad tomtning strax öster om 
tomtningsområdet/fiskeläget RAÄ Bälinge 113 (figur 41). Tanken går här 
förstås snarare till förvaring än bostad. Anläggningen RAÄ Västerljung 256 
förefaller även vara en förvaringsplats eller ett väl litet krypin för en män-
niska. Om förvaringen i sådana anläggningar bestått av fångst, redskap eller 
något annat är förstås outrett. Etnologiskt har det dock visat sig att säljägare 
i Nordsjön historiskt ofta låtit sin fångst ligga kvar, nedgrävd eller övertäckt, 
eftersom späcket löser upp sig själv efter ett tag och bildar tranolja, en 
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process som tog ett par månader (Simmonds 1879:201, Kapel 2005:72). Det 
under sen- eller postmedeltida perioder dokumenterade trankokeriet kan 
alltså ha haft sin förelöpare i ett mycket mer resurssnålt alternativ; en natur-
lig rötningsprocess, oberoende av tillgång på trankokeriugnar eller bränsle. 
I norrön eller kustsamisk kontext finns i arkeologisk empiri och sagamate-
rialet tecken på sådan hantering i form av kött- och späckgropar längs kus-
ten och på skärgårdsöarna (Storli 2007:80f, Amundsen et al. 2003, Hedman 
& Olsen 2009, Shafer 2009:228). Från samiskt håll finns även exempel på 
rektangulära små timrade ”lådor” med eller utan inre grop, för förvaring av 
exempelvis fisk och kött (Storå 1971:110). 

 
Figur 41. Bågformad ”tomtning” mot bergvägg med ingång i mitten, södra Ringsö (ore-
gistrerad). Har vi här att göra med en matkällare eller förvaringsplats för t.ex. rötad säl 
eller fisk? Foto: Oscar Törnqvist. På bilden Johan Rönnby. 

Komplicerat och enkelt: Bodläger och övernattningsgropar 

Det har redan poängterats att forskningen ofta vill se ytterst temporära 
övernattningsgropar i tomtningarna. Pettersson gör gällande att det har 
funnits en märkbar skillnad mellan de ”klapperstensgropar” han anser 
tomtningarna utgöra, och mer regelrätt bodbebyggelse. Denna distinktion 
föreligger inte för forskningen längs Östersjökusten utan här talar man dif-
fust om tomtningen som en viss typ av byggnad, en föregångare till de post-
medeltida bodarna. Av de arkeologiska undersökningarna att döma har det 
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enligt ovan sedan vikingatid även vid Östersjökusten verkat finnas enkla 
övernattningsgropar och bodar sida vid sida, utan kronologisk eller känd 
funktionell distinktion. Rent allmänt verkar bodgrunderna (rektangulä-
ra/kvadratiska stensyllar på platt mark) dominera. 
Vid en ovan återberättad konflikt mellan fiskare hemmahörande i östgöta-
skären och främmande, utifrån komna fiskare, gällande bruket av fiske-
skären i Eds socken, visas hur en bodbebyggelse var norm vid fiskelägren 
och övernattningsgropar en anomali under i alla fall 1600-talet. Då de 
främmande fiskarna hade ockuperat skären med dess bodar tvangs de 
lokala fiskarna ”om nätterna liggia som förödde fogler under baar himmel, i 
regn och stoor lijffsfara wid bärgklipporne” (Tideman 1988:1f). Vi bör alltså 
förmoda att tomtningarna är rester av både enkla övernattningsgropar, 
bodar och läger i olika konstellationer och där olika anläggningar represen-
terar de olika byggnadstyperna som föreslås av det historiska och etno-
logiska materialet och den svårtydda arkeologiska empirin. 

Tabell 1. Förslag till indelning av olika typer av stengrundsbyggnader i skärgårdarna. 

Grundläggande karaktär Huvudsaklig konstruktion och funktion 
1. Sten- och grusvall med härd Bostad av wigwam-typ, ofta med tillbyggnader, 

t.ex. smedja 
2. Sten- och grusvall utan härd Kreatursfålla, förvaringskoja 
3. Sten- och grusvall, 

rektangulär 
Låg bodgrund, tjald, förslagsvis med tak av trä, ris 
eller näver 

4. Mindre halvcirkel mot berg Matkällare, förvaring av rötad fisk eller säl? 
5. Stenrader mot berg Syllsten till bod delvis stödd av berg, eller enkel 

koja, ”lean-to shelter” 
6. Kraftiga block mot bergkant Grundstenar till saltbod 
7. Enkla syllstenar Bod eller hus, baserat på förekomsten av härd, i 

skiftesverk eller knuttimrad (eldhus och/eller 
svale/bod/gethus/lada) 

8. Ellipsformad/större vall i 
klappersten 

Övernattningskoja, tältgrund, tjald 

9. Mindre grop i klappersten Rötningsgrop för fisk eller säl, matkällare? 
10. Kraftig stenvall Enkelt, lågt bostadshus, ”jordkula” för 

strandsittare 
11. Vaga stenrader, terrasseringar Markbearbetning, odling, inhägnad, fålla 
12. Vaga stensamlingar, 

utspridda 
Syllstenar till timmerhus, utlagda efter topografin 
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En sammanställning av möjliga byggnadstyper 
Enbart baserat på morfologi, tänkbart konstruktionssätt och ett försök att 
jämföra de olika tolkningsförslagen med historiskt kända byggnader i skär-
gårdarna föreslås efter ovanstående genomgång följande tolkningar av tomt-
ningarnas huvudsakliga användningsområden och konstruktion (tabell 1). 
För att bredda bilden av skärgårdens byggnader har data och tolkningar 
från Stibéus (2005:35f), Svedberg (2005), Broadbent (2010) och Pettersson 
(1953, 1995) tagits med. 

Sammanfattande kommentarer 
I tabell presenteras ett förslag till tolkning av tomtingarna där det inte finns 
någon viss specifik verksamhet som har givit upphov till det som kallas 
tomtning, och ingen viss typ av anläggning som kan förknippas med över-
nattning på säsongsfiskelägen. Tomtningen bör inte användas som begrepp 
eftersom den inte betecknar något visst utan man bör istället försöka be-
skriva lokalen, dess byggnader och anläggningar, och med detta som ut-
gångspunkt forska i vilken verksamhet som låg till grund för byggnadernas 
konstruktion. 

De på platt mark uppförda syllstenstomtningarna bör i vissa fall upp-
fattas som byggnader troligen uppförda som stugor i skiftesverk eller knut-
timring. Förekomsten av regelrätta syllstenrader till byggnader under vi-
kingatid hör till ovanligheterna i Mellansverige (Göthberg 1995:87). Tan-
karna går närmast till de under sen vikingatid etablerade urbana lokalerna 
Trondheim och Sigtuna (Ros 2009) samt de med dessa samtida ryska stä-
derna. På många öar fanns inte byggnadsmaterial vare sig till trähus eller tak-
läggning, oavsett byggnadstradition. Från Trondheim vet vi att husen kon-
struerades på landsbygden och fördes in och restes som byggsats i staden (Ros 
2009:55). För knuttimrade byggnader är i själva verket omflyttning regel 
snarare än undantag (Upplandsmuseet 2009:4, Rosander 1986:9). Det enda 
tänkbara för byggnader som Saltmarsklinten på Landsort och Gunarstenar-
nas tomtningar är något motsvarande. Det intressanta här är att knuttim-
ring från tidig vikingatid endast finns belagt från östligt håll (Ramqvist 
1992), dvs. finskt (Uino 1986), ryskt och estniskt område (Rosander 1986). 
Här förefaller tomtningshusen extremt tidiga i mellansvenska skärgårdar. 
Sigurd Erixon ansåg att knuttimringen först började användas i svenska 
områden för enrummiga bodar, bastur och eldhus (Erixon 1982[1947]). 
Kanske var bodarna i skärgården allra först, där behovet av ”husbyggsatser” 
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och bristen på byggmaterial var allra störst, vilket förstås för tankarna till 
Gokstadskeppets gravkammare och förmenta tjald. 

Av många anläggningars enkla konstruktion och brist på artefakter att 
döma bör en roll som gethus, förråd, förvaringsgrop och kanske rötnings-
grop inte uteslutas (jfr Göthberg 1995:89). Det är förstås den lokala kon-
texten, konstruktionen och fynden som måste bli avgörande för tolkningen, 
inte någon på förhand antagen schablon eller modell. En av de få som helt 
nyktert inte gör skillnad på nordliga tomtningar och grophus är Göthberg 
(1995:116, figur 2). Han kallar dessa sammantaget för ”grop och vall-
anläggningar, från stenålder till yngre järnålder i Norrlands forna kustland”. 
En lokal undersökning får sedan avgöra om byggnaden varit bostad, 
verkstad, förråd, kapell eller någon annan typ av anläggning. 

Uthusen representerar sammantaget en randbebyggelse i gemensamma 
eller enskilda rum med olika typer av verksamheter i skiftande sammanhang. 
En bebyggelse som synes ha utgjorts av allt från tältläger till bodläger på ge-
mensamma reglerade lokaler eller stugor och kojor i undanskymda gömslen. 
Vid sidan av tänkbara sysslor centrerade kring jakt och fiske märks även akti-
viteter som förvaring och beredning (rötning) av maritima produkter. 
Framförallt äldre anläggningar synes utgöra bland klipporna undangömda 
enskilda eller i små grupper liggande hydd- eller bodbottnar förslagsvis 
nyttjade vid enskild jakt, till skillnad från yngre lämningar som främst ver-
kar härröra från gemensamma reglerade fiskelägen. 
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Fiskerummet: Fynd och fiskegeografier 

Fyndens tematiska relationer med fiskeri och fiskarstugor 
Den allmänna åsikten är att de fynd av näringsverksamhet som påträffas i 
en tomtnings- eller husgrundskontext i yttre skärgårdarna har ”så gott som 
alltid en koppling till fiske” (Norman 2009a, Norman 2012:24). De fåtaliga 
utgrävningarna har, denna åsikt till trots, nästan uteslutande inte resulterat i 
några fynd som säkert kan relateras till fiske. Undantaget är fiskben och 
några osäkra ”fiskekrokar” (som skulle kunna utgöra rester av exempelvis 
spikar) och ”nätsänken” i tomtningarna i Kalmarsund (Norman 1993a). I 
detta material fanns dock både fågelben och fynd av sötvattensfisk, så en 
koppling specifikt till utskärsfiske av säsongskaraktär kan inte göras ens för 
detta specifika område. 

I samtliga undersökningar med osteologiska fynd har ben som motsvarar 
en konsumtion av domesticerade djur påträffats. Den mest frekventa fynd-
kategorin är dock flinta (med flera tusen fragment), både på Västkusten, i 
Skåne (Jennbert 2009:42–45), i Blekinge och längs Norrlandskusten, all-
mänt tolkad som ett verktyg vid skinnbearbetning (exempelvis Stibéus 
2005:32f, se även Atterman 1980). Trots detta väljer Norman att tolka flin-
tan uteslutande som eldslagningsflinta (Norman 1993a:196ff). Det finns 
enligt diskussionen ovan mycket få konkreta arkeologiska kopplingar alls 
mellan tomtningslokalerna och utsjöfisket (sill, strömming, torsk) och hel-
ler enligt kapitlen ovan inga textuella belägg alls från tiden före 1400-talet 
som berör säsongsmässigt utskärsfiske. Fynden pekar både i Blekinge, 
Sörmland och längs Norrlandskusten baserat på toponym, geografi, fynd av 
ben, flinta och bössdetaljer på jakt, framförallt av säl (se avsnittet om säljakt 
nedan). 

Fynden i tomtningar är rikare än vad man skulle kunna förvänta sig i 
enkla övernattningsgropar. Inte bara keramik utan en stor mängd metall-
fragment, spikar och nitar har hittats vid de fåtaliga undersökningarna. På 
Gunnarstenarna påträffades järnfragment och på Högskär två nitar av vi-
kingatida typ. I detta sammanhang måste det poägteras att mynt har 
påträffats på flertalet undersökta tomtningslokaler. På ön Lacka har ett tyskt 
silvermynt från 900-talet påträffats (SHM inv. nr 20031). På Västkusten har 
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mynt påträffats vid grävningar av tomtningar både på Öckeö (i två tomt-
ningar, engelska mynt från 1200-talet) och Fläskö (silvermynt från 1500-
talet). I Kalmarsund påträffades i en tomtning på Furö en läderpung med en 
samling av nio silvermynt troligtvis från 1600-talet. Även i Kvarken har ett 
mynt påträffats i en tomtning. På Malskär hittades där ett kopparmynt från 
Johan III, troligtvis präglat 1572 (Stibéus 2005:29, Pettersson 1953, Norman 
& Petersson 2009:12). 

Förekomsten av mynt i flera tomtningar sätter skärbondens fiske för 
husbehov eller urban marknad i nytt ljus och föreslår istället någon form av 
handel på platsen. Med tanke på de fåtaliga undersökningarna är mynt-
fynden häpnadsväckande. I UO har det än så länge inte påträffats några 
mynt direkt i tomtningarna men en uppgift som hittills gått forskningen 
förbi är att det på två öar med tomtningar påträffats vikingatida silver; ett 
ovan omnämnt lösfynd av ett 900-talsmynt på Lacka (SHM inv. nr 20031) 
och en större silverskatt på Muskö (SHM inv nr 489, Liljegren 1830:262, 
Hildebrand 1846:XXXVIII). 

Viktigt i detta sammanhang är den flerstädes ovan skisserade kopplingen 
mellan tomtningslokalerna och de tidigmedeltida godsen i kustzonen och 
det faktum att det invid den kustanknutna sätesgården Årsta, i ån nedanför 
Husby, Österhaninge, påträffats en större silverskatt (”Brobyskatten”). Sil-
verföremålen bestod där av ett ringspänne av östlig typ och 413 silvermynt: 
skandinaviska, irländskt, tyska, anglosaxiska, bysantinska och arabiska, 
samt åtskilliga silverbitar som inte tillvaratogs. De lades ned i ån någon 
gång efter 1035 (SHM inv nr 412 & 414, Liljegren 1830:230f, Hildebrand 
1846:XXXVIII). Både Brobyskatten, skatten på Muskö och myntet på Lacka 
är samtida med områdets senvikingatida tomtningar. Myntet på Lacka kan 
dateras till slutet på 900-talet och både Brobyskatten och mynten från 
Muskö kan dateras till intervallet sent 900-tal och ca 1030-tal, baserat på 
fynd av mynt slagna av Harthacnut (TPQ 1035 e.Kr.) och ett av Ärkebiskop 
Piligrim i Köln (TPQ 1022 e.Kr.). Detta stämmer exakt med tomtningarnas 
”högkonjunktur” enligt figur 1 och den ovan i längd diskuterade kopp-
lingen mellan vikingatida maritimitet och en handel riktad åt först Nov-
gorod, sedan tyskt och anglosaxiskt håll, vid denna tid. 

Lokalernas geografiska relationer med fisket 
Vissa fiskeplatser, exempelvis de i Kalmarsund, kan inte automatiskt anses 
vara säsongsfiskelägen. I de senmedeltida eller tidigmoderna texterna 
framgår att man nyttjade lokalerna året runt, med undantag för en kort 
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period under november och december (Axelsson & Rahmqvist 1999:210, 
221f, 230), även om den fångade fisken och metoderna varierade med 
säsong. Områdets fiskelägen låg vid kusten och tomtningarna låg ofta inte 
heller vid några utpräglade fiskegrund i ytterskärslägen utan snarare isolerat 
i mellanskärgården. Vid många kustnära öar som exempelvis Runnö låg 
tomtningarna på samma ö som de historiskt belagda skärböndernas  
hemman (se figur 42). 

Figur 42. Säsongsmässigt utskärsfiske, hemfiske eller ett större ”herrefiskeläge” under 
frälset? Tomtningarna på Runnö i norra Kalmarsund ligger på kort promenadavstånd 
från frälsets landbogårdar under medeltid. Av räkenskaperna att döma nyttjades kustens 
öar året runt, inte under någon kort fiskesäsong (kartering ovan till höger från Norman 
1993a:140, efter Thålin 1948, jordnaturer från Axelsson & Rahmqvist 1999). 

Med en kort promenadväg mellan ”säsongsfiskeplatsen” och hemmet har vi 
förstås inte ett säsongsfiske eller fjärrfiske utan någon annan bruknings-
form, förslagsvis ett hemfiske. Att den historiska dokumentationen visar att 
man har fiskat, jagat och samlat året runt just i dessa vatten (Granlund 
1958) breddar förstås förståelsen för att det inte var någon säsongsvistelse 
här, utan precis det som även de tidigaste jordeböckerna visar; att mer-
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parten av medeltidens hemman hade någon form av fiskevatten i sjöar, åar, 
längs kusten eller vid skären kring de öar där familjerna bodde, där även säl 
jagades och fågel fångades. I UO ligger många tomtningslokaler på helt 
andra platser än säsongsfiskeplatser; Rågholmen och Muskö har aldrig varit 
några säsongsfiskeplatser, Askö, Landsort och Hartsö har haft permanenta 
hemman vid sidan av fisket. Dessa lokaler ligger dessutom i mellanskär-
gården och de har aldrig av dokumenten att döma haft hamnfogdar eller ut-
gjort kronans huvudfisken utan istället utgjort multifunktionella utmarks-
rum under allmogen, borgarna eller mer frekvent frälset. Men även när 
”tomtningarna” förekommer på avlägsna öar i yttersta havsbandet måste en 
eventuell säsongsmässighet undersökas och förstås; fisket, fågelfångsten och 
säljakten olika säsonger som tillsammans täcker in större delen av året. 

Analys och tolkning måste följaktligen tydliggöra samband i landskapet 
och diskutera tidslighet på platsen. Är en säsongsbosättning, säsongsvistel-
se, mer fingranulerat periodvis eller punktvisa besök en rimlig tolkning? 
Visar platsen en avskildhet som tyder på långväga resor eller ska den ses 
som en frekventerad bakgård? En plats för välbesökta uthus? En fäbod? 

Tämligen ofta anförs associationen mellan tomtningar, fiskelägen och 
andra fiskelägeslämningar som båtlänningar (t.ex. Norman 1995b: passim). 
Associationen mellan byggnader/tomtningar och arkeologiskt identifierbara 
lämningar från fiske stämmer bara regionvis och framförallt under sen- och 
postmedeltida perioder i UO (då vi dessutom har fiskarstugor på öarna, inte 
tomtningar). De enda båtlänningarna vid medeltida eller förmedeltida 
tomtningslokaler i Sörmland består av troligtvis medeltida anläggningar vid 
Bodskär (RAÄ Torö 60), samt enligt ovan feltolkade geogena strandvallar 
på Gunnarstenarna (RAÄ Ösmo 586). Däremot förekommer det postme-
deltida båtlänningar vid Landsort, vilka med hjälp av landhöjningen främst 
kan dateras till troligtvis 1700-talet eller senare och som ligger invid 
historiska fiskelägen. Labyrinter som ofta associeras med fiske och tomt-
ningar har visat sig vara primärt postreformatoriska (Broadbent & Sjöberg 
1990) och förekommer i UO vid Landsorts fiskeläge, inte vid öns tomt-
ningar, och kan alltså inte alls kopplas till vikingatida eller ens medeltida 
tomtningar. 

Eftersom kopplingen är oklar mellan tomtningarna och fiskeverksamhet 
behövs en översyn över vilka indirekta tecken på fiske som finns i skärgår-
darna, baserat på material som befinner sig i tomtningarnas troliga sam-
manhang; boplatser och urbana kontext. En sådan översyn, baserat främst 
på osteologi och laborativ arkeologi, följer nedan. 
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Fiskben, fiske och identitet: Det osteologiska skärgårdsmaterialet 

Behovet av och förutsättningar för osteologiska och laborativa analyser 

För att kunna belägga tesen om medeltida eller vikingatida säsongsbaserat 
utskärsfiske måste vi hitta några arkeologiska indikatorer på att denna verk-
samhet har förekommit. Det räcker inte med att peka på förekomsten av 
tomtningar som en indikation på utskärsfiske, vilket ofta görs. En sådan 
hänvisning är olycklig eftersom tomtningarnas roll som utskärsfiskelägen 
ska prövas och att anta det som avses beläggas innebär ett cirkelreso-
nemang. De direkta arkeologiska tecknen är enligt fyndbilden, landskap och 
anläggningskontext ovan vag. Vi måste då använda indirekta tecken. Nedan 
undersöks därför den förmodade fiskhandeln mot fynden av ben från andra 
kontext än i skärgårdarna. 

På utskären i Östersjön kan man främst fiska sill/strömming, men även 
torsk, och det är dessa arter som förknippas med tomtningarna. Före-
komsten av dessa arter i det arkeo-osteologiska materialet skulle därmed 
styrka en fiskeverksamhet förlagd till utskärgårdarna. Det föreligger dock 
ett källkritiskt problem med analysen av framförallt sill- och strömmings-
ben eftersom deras ben är svåra att upptäcka, artbestämma och lätt bryts 
ner (Cardell 2001). Här föreligger alltså ett tafonomiskt men även utgräv-
ningsstrategiskt problem; mycket sällan har man försökt sålla efter dessa 
små benbitar och mycket sällan kan man rättvist bedöma frånvaron av dem 
(Svedberg & Jonsson 2006:66ff, Landström 2012:191). Vid en brist på fisk-
ben i det osteologiska materialet måste man undersöka om bristen härrör 
från icke ändamålsenliga undersökningsobjekt, en diskriminerande fält-
metodik, att benen är nedbrutna eller på att man faktiskt inte har konsu-
merat denna fiskart på ort och ställe (jfr Edberg 2012:5). Undersökningar i 
York har dock visat att kotor av sill är vanliga i latriner (Svedberg & Jonsson 
2006:70) så i urbana kontext borde det gå att påträffa sådant material. 

Här är ett större komparativt material oundgängligt. Söker vi efter en 
generell samhällelig företeelse som utskärsfiske bör vi undersöka det totala 
benmaterialet som finns tillgängligt och fluktuationer i förekomst krono-
logiskt, korologiskt och stratigrafiskt kan ge en god bild av generella för-
hållanden, vilka tecknar en meningsfull utgångspunkt för att diskutera och 
bättre förstå variationer i det faktiska fisket. Kvantitativt kommer dock 
fiskben alltid att vara underrepresenterade (Landström 2012:191). Har vi en 
åsikt om kopplingen mellan utskärsfiske och urbanisering bör vi studera 
fiskbensmaterialet i urbana miljöer. 
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Annorlunda föreligger det med torskben. Dessa är stora och bevaras bra, 
varför de på ett effektivt sätt kan användas i en översiktlig studie. Dessa 
båda arter tillsammans bildar en bra komplementär bas för att studera ut-
skärsfisket. Båda är pelagiska arter som rör sig på för området större vatten-
djup, men torsk fångades i historisk tid även utanför skärgårdarna samt i 
Nordsjön och Atlanten. Morfologiska skillnader och variationer i spår-
ämnen i torskmaterialet påvisar även om benen kommer från importerad 
fisk eller har fångats lokalt (t.ex. Barrett et al. 2008). 

Som komplement till studiet av benmaterial kan vi gå till människorna 
själva och studera de avtryck deras kost har satt i skelett och tänder. Men 
dessa studier är ofta ganska trubbiga och det kan vara svårt att sammanfatta 
ett helt liv (kost, yrke, olika livsrum) i en parameter och ett prov. Dessutom 
har bara ett mycket litet antal individer undersökts. Precis som vid det osteo-
logiska studiet av framförallt sillben måste ett stort komparativt laborativt 
material samlas in om vi ska kunna se några generella tendenser i samhället 
och något eventuellt gemensamt förhållande till maritim kost och fiske. 

Man kan även studera matkärl laborativt i jakt på fetter eller andra rester 
från matberedning och matlagring. Det har dock visat sig svårt att från 
rester i kärl rekonstruera forntida kost eftersom vi inte vet vad kärlen an-
vändes till och hur olika råvaror hanterades med tanke på förvaring och 
matberedning. Genom att försöka förstå mathantering och kost i ett hel-
hetsperspektiv kan dock matkärlen användas tillsammans med andra indi-
katorer (Olsson & Isaksson 2008). I en sådan studie blir användandet av 
kärlen en lika stor del av tolkningen som kärlens innehåll. Som ett exempel 
kan nämnas studiet av båtgravsmänniskorna vid Tuna. Här har den diskre-
pans som uppkom mellan benanalysens indikerade fiskbaserade kost och 
kärlens brist på fiskfetter mynnat ut i en diskussion om olika matbruk, för-
varingssätt, matlagningsmetoder och för innevarande studie intressanta fråga 
huruvida fisken inte alls förvarades i kärl utan kanske hölls torkad. (Ibid.) 

Ensamt kan ingen arkeologisk, osteologisk eller laborativ indikator med 
någon säkerhet fastslå om det har funnits säsongsfiske och i så fall hur 
denna råvara har hanterats och konsumerats. Sammantaget kan dock tren-
der i materialet indikera ett stigande eller fallande beroende av maritim kost 
och maritima näringar. Nedan följer en sådan genomgång och trendanalys 
av arkeo-osteologiska och laborativa indikatorer på fiske med som spänner 
över tidsperioden mellan mellersta järnålder och högmedeltid. 
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Trender i det osteologiska materialet 

Fiskben från järnålder och tidig medeltid: lokalt fångad kustfisk 

Fiskets betydelse i kosthållet under yngre järnålder kommer sällan till ut-
tryck i gravmaterialen, kanske delvis beroende på att de små fiskfragmenten 
sällan uppmärksammats vid utgrävning men förstås även för att gravens 
association med mathållning är oklar. Från många storgravar förekommer 
dock fiskfynd. Dessa speglar lokalt fiske av söt- och brackvattensfiskar. Gäd-
da är vanligast, men abborre, torsk, sik och karpfiskar har också identifie-
rats. (Sten & Vretemark 1988) 

Vid Uppåkra fiskade man mycket i havet under romersk järnålder, vilket 
visas av den stora mängden sill- och torskben. Detta är inte så förvånande 
eftersom stora vattendrag och sjöar saknades i fullåkersbygden kring Upp-
åkra och det kustnära fisket i Skåne producerar framförallt sill och torsk 
(Cardell 2001). Vid den Vendeltida gården Hammar, liksom Uppåkra en 
”stormannamiljö” i Skåne, har det påträffats mycket fiskben. Insjöfisk är 
vanligt i materialet, med arter som gädda, gös, braxen, abborre och id. 
Denna fisk har uppenbarligen fångats i den närliggande Hammarsjön. Det 
marina inslaget i form av sill är dock dominerande. Torsk är också före-
kommande. Det är först på platsen som man har kapat fiskens huvuden. 
Detta tyder på att man fört in färsk sill dit. Kusten låg då omkring 12 kilo-
meter från Hammar. Övriga fiskar, i form av insjöfisk, visar ett större inslag 
av revben och kotor. Kanske kapade man deras huvud vid fångstplatsen 
(Macheridis 2011). Man bör notera att sill och torsk i området runt Ham-
mar fångades via kustfiske, inte utskärsfiske, och det fanns förstås varken 
öar eller tomtningar i denna del av Skåne. Att fisken förts in orensad visar 
även att fisket bedrevs förindustriellt och det alltså antagligen inte fanns 
några fiskeläger, eftersom fisken inte bereddes på något sätt utan direkt togs 
färsk till destinationen. 

I Östergötland föreligger en studie av diet från ett gravfält från romersk 
järnålder. Här har undersökningen visat att alla på gravfältet laborativt 
studerade individer hade haft ett stort inslag av sötvattensfisk i sin diet. 
Några individer hade haft en diet med markant inslag även av köttprotein. 
Ingen skillnad i social skiktning i dieten kunde påvisas (Lindberg 2009). 
Genom att studera odlingsjorden på en boplats från yngre järnålder i Öster-
götland hittades bland annat ett rikt innehåll av kol, benfragment och fisk-
fjäll, vilket tolkades som rester av gödning, det vill säga spår efter kompos-
terad jord. De matrester som det fanns spår efter var av olika slag och 
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bestod dels av förkolnad spannmål, dels av obrända ben från däggdjur och 
fisk. Fisken bestod av abborre och braxen och var sannolikt lokalt fångad i 
de närliggande vattendragen. (Sköld 2012) 

Mönstren från Skåne och Östergötland går igen i Uppland. Vid Bredåker 
kunde fiskbensmaterialet från romersk järnålder konstateras komma från 
insjöfisk; braxen, id och karp (Göthberg et al. 2006:appendix, osteologi). Även 
på Öland dominerade insjöfisken enligt en undersökning av gravmaterial från 
äldre romersk järnålder. Där kunde den forntida dieten bestämmas till tro-
ligtvis köttbaserad med inslag av främst insjöfisk, i form av gädda och abborre 
(Schoultz 2006). Detta visar att fisket måste ha föregått i insjöar, vattendrag 
och estuarierna längs Ölandskusten, inte i egentliga Östersjön. 

I Norrland återkommer insjöfisken men kompletteras här av säl. Vid 
Lappnäset, Ångermanland, är gädda och säl framträdande i materialet från 
600–800-talen. Sälbenen kommer från köttfattiga delar, framförallt fötterna. 
Förekomsten av ungdjur tyder på vårvinterjakt. Tafonomiska aspekter gör 
det troligt att andelen fisk var större än vad som framstår (Hårding 1997). 

I materialet från Birka har inte påträffats några salt- eller bräckvatten-
levande fiskar, bara sötvattensfisk och en hel del fågel, troligtvis från ytter-
skärgårdarna. Bland fiskarna märks gädda, braxen och gös. Av fågelarterna 
dominerar ejder (Ericson et al. 1988), vilken är en skärgårdsfågel. Trots att 
den till Vikingatid daterade byn Lignåre ligger kustnära domineras fisk-
bensmaterialet av insjöfiskarna abborre, gädda, karpfiskar och den kustle-
vande siken. Det intilliggande Barknåres material från tidig medeltid domi-
neras som kontrast av strömming men även stora inslag av sötvattensfisk, 
och materialet har även visst inslag av torsk. (Broberg 1990:102 tabell 12, 
Larsson et al. 2008:14 tabell 2) 

Sållexperiment vid utgrävningarna i Novgorod visar att lokalt fångad fisk 
var vanlig i dieten även där. Främst rör det sig om karpfiskar, gädda och 
gös, samtliga alltså sötvattensfiskar (Brisbane & Gaimster 2001). I Hedeby 
var konsumtion av lokalt fångad sill framträdande, i Visby lokalt fångad 
torsk. I Schleswig konsumerades importerad nordsjöfisk. Vid inlandslokaler 
konsumerades lokalt fångad sötvattensfisk. Vid Lödöse nyttjades lokalt 
fångad saltvattensfisk, framförallt kummel, men dock ingen sill. I Lödde-
köpinge åts under 800- och 900-talet torsk, medan sillen först kom senare. 
Större mängd sill konsumerades endast så långt vi vet vid Hedeby, Ralswiek 
på Rügen och Menzlin (Norman 1993a:88f). Dessa tre orter ligger direkt i 
anslutning till kustnära sillbestånd och här fanns förstås inga tomtningar 
och det var dessutom inte frågan om utskärsfiske utan precis som för 
Skånes del ett lukrativt kustnära fiske som där tog industriella proportioner. 
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I Sörmlands närområde har undersökningar i Nyköping bekräftat ovan-
stående bild, om än baserat på mycket ringa empiriskt underlag. Vid under-
sökning av kvarteret Åkroken 3 år 2008 vattensållades ruta 16R. De tidig-
medeltida och högmedeltida lagren bar på en stor mängd fiskben av fram-
förallt abborre, gädda och karpfiskar, och även den del kotor av torsk (Gus-
tafsson & Pettersson 2009:80). 

Sammantaget kan vi alltså konstatera att fiskbensmaterialet från järn-
åldern domineras av lokalt fångad insjö- och kustfisk samt fågel. Produk-
tionen förefaller vara lokal, förindustriell och fisken verkar oftast ha kon-
sumerats nära fångstområdena. 

Maritim osteologi i övergången under 1100-talet: sjöfågel och torsk ökar 

Det osteologiska materialet från 1000- och 1100-talen i Skara domineras av 
sötvattensfisk, särskilt gös och gädda. Vissa tecken på sill finns dock redan 
under 1000-talets senare hälft. Torkad fisk verkar vanligast. 1100-talets sista 
decennier uppvisar en så stor import av torrfisk att denna avsatte spår i 
kulturlagren (Vretemark 1997:156ff). Kummel och torsk uppträder från 
senare delen av 1100-talet. Skara och Kungahälla domineras av torsk både 
från kustnära och djupare fiske under 1100- och 1200-talen. Trots sin rela-
tiva kustnära placering har inte några sillben påträffats i Lödöse (Vretemark 
2000:60f). 

I benmaterialet från det tidigmedeltida Tälje dominerar bland fiskarna 
lokalt fångad gädda, braxen, och abborre. Fågelbenen från Tälje innehåller 
ett betydande inslag av vild sjöfågel. Främst rör det sig om andfåglar som 
skrak och svärta. Vissa av arterna hör hemma i ytterskärgården, såsom 
svärta och ejder, medan skraken förekom både i innerskärgårdens och i 
Mälarens fjärdsystem. Trots de fåtaliga fågelbenen och materialets storlek 
uppvisar sammansättningen klara likheter med fynden från Sigtuna och 
Birka (Karlsson 2009a). De med Tälje samtida lagren från kvarteret Träd-
gårdsmästaren i Sigtuna uppvisar en likartad fördelning med ca 85 % sjö-
fågel (Ericson et al. 1988:86, Hårding 1992:23). I dessa båda fall har man 
tolkat den anmärkningsvärt stora mängden sjöfågelben som spår av stor-
skalig och välorganiserad fågeljakt ute i skärgården. Av köns- och åldersför-
delningen att döma tycks jakten ha bedrivits under våren och försommaren 
i samband med vårsträckningen och häckningen. Sannolikt nyttjade skär-
gårdsborna stora luftnät spända mellan skär och fjärdar vid jakten såsom 
belagt från senare tider (Ericson 1987:447, Jonsson 1989:56). De tidigmedel-
tida benfynden från Strängnäs och Västerås, utan kontakt med Östersjöns 
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skärgårdar, uppvisar ett helt annat mönster med jämförelsevis låga andelar 
fågelben (Karlsson 2009a).  

Fisket i Sigtuna var lokalt med inslag av strömming. Under 1100-talet 
verkar även här stora torskkotor tyda på import av norsk nordsjötorsk 
(Hårding 1990). Totalt 3,5 kilo av 311 kilo osteologiskt material utgjordes av 
fiskben. Noggrann vattensållning gav 12 000 fragment varav 82 % utgjordes 
av mälarfisk. Materialet dominerades av gädda (3 400 fragment), följt av 
karpfiskar, gös och abborre. Arter från Östersjön (strömming och torsk) 
stod för 9 % och stortorsk från Atlanten utgjorde 4 %. Torsk från Atlanten 
kom in i materialet omkring år 1100 och ökade fram till 1175–1225 e.Kr. 
Mälarfisken har inte styckats utan verkar ha transporterats färsk eller syrad 
till platsen och konsumerats där (Edberg 2012). Enligt Hårding dyker 
atlanttorsk upp i Sigtunas fas 7a–8, dvs. ca 1125–1200 (Hårding 1992:27). 
Främsta arkeologiska belägg för fiskeriverksamhet gäller nätfiske; fiske till 
husbehov som binäring i stadsmiljö verkar troligt. 

I Strängnäs dyker enstaka ben av torsk upp först i fas I, daterad till 1200–
1300-talen. I Västerås förekommer sill från 1200-talets början och torsk 
uppträder i lager daterade till 1200-talets senare del (Sten 1989, Sten & Vre-
temark 1996). Men lokalt infångad fisk dominerar även senare under 
medeltiden i urbana miljöer. Vid undersökningarna av Helgeandsholmen 
hittade man totalt 5 % östersjöströmming i benmaterialet. Fiskebensmate-
rialet bestod merendels av lokalt fångad gädda (Vretemark 1982:290ff). 

Den överväldigade delen av fiskbensmaterialet i kvarteret Kransen i 
Uppsala består av gädda och torsk. Under 1200- och 1300-talen verkar torsk 
ha importerats från Norge. Gäddorna tolkas som torkade och importerade 
från Finland. Endast ett fåtal strömmingsben påträffades och då från 
medeltidens slutskede (Jonsson 1986:131ff). Förutom importerad fisk finns 
även ett inslag av lokalt fångad sötvattensfisk i materialet (Jonsson 1984:92). 

I Kvarteret Åkroken, Nyköping, bestod fiskbenen till övervägande del av 
gädda, abborre och karpfisk samt till viss del, mot övriga arkeologiska 
mönster, även sillben under 1100-talet. Detta kan möjligtvis förklaras med 
ett strandnära strömmingsfiske i den strömmingsrika skärgården. I Nykö-
ping syns även ben från säl och sjöfågel (Gustafsson & Pettersson 2009, 
Nordström & Lindeblad 2016). Detta visar att sälen var ganska talrik i skär-
gården vid denna tid. I områden med säl dominerade detta stora, lätt-
fångade däggdjur ibland det osteologiska materialet. I den viktiga maritima 
medeltida knutpunkten Gunnarsängen i sydvästra Finlands arkipelag hade 
följaktligen benmaterialet på boplatsen en övervikt av sälben, med inslag av 
gädda och en mindre mängd torsk. (Jansson et al. 2010) 
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Sammantaget kan man slå fast att bilden är ganska entydig. Överallt har 
lokalt fångad insjö- eller kustnära fisk dominerat fram till slutet av 1000-
talet eller 1100-talet. Levde säl i närheten gav detta även avtryck i osteo-
login. Runt 1100-talet började torsk, lokal eller importerad, konsumeras och 
sillen/strömmingen hör snarare senare perioder till.  

Lokalt fångad fisk var alltså betydelsefull i samtliga medeltida mälarstä-
der och centralorter, vilket även tidigare konstaterats av Ericson (1989:31ff). 
Inslaget av sjöfågel har varit betydande och antagligen ingått i en speciell 
näringsgren, möjligtvis tillsammans med säljakten. Den ringa mängd ström-
ming som ibland påträffas kan ha varit lokalt fångad eftersom Mälaren under 
järnålder och tidig medeltid var en arkipelag. Detsamma gäller förstås för 
kuststäder likt Nyköping. Osteologin tyder således varken på större skär-
gårdsfiske av torsk eller strömming under vikingatid eller tidig medeltid. 

Spårämnen, diet och maritim identitet 

Laborativa studier av spårämnen och isotopsammansättningar i benmate-
rialet kan påvisa förekomsten av marin diet. Jämför man kostintaget med 
övriga arkeologiska indikatorer på kön, ålder, status, yrke, grupptillhörighet 
osv. kan fisket och fiskets avsättning bättre förstås. Vad som forskningen 
möjligtvis har börjat skissera och som återspeglas nedan är en manlig mari-
tim viking som till stor del konsumerade marina proteiner. 

Studier av vikingatida benmaterial i Skottlands arkipelager pekar på att 
förekomsten av föremål i gravar som indikerar en nordisk härkomst hade 
starkare korrelation med marin diet än den inhemska befolkningen och 
tidigare perioder. Det har även här påvisats att män hade ett större inslag av 
marin kost i sin diet (Barrett 2004). Trots sin maritima lokalisering var kosten 
under järnåldern på Orkney inte dominerad av marina produkter utan i 
skelettmaterialet syns stora variationer i konsumtionen av marina proteiner. 
Först under vikingatid ökade intaget av sådana proteiner markant, framförallt 
inom den manliga populationen bland dem som begravdes med gravgods av 
skandinavisk typ. Senare under medeltiden ökade det marina intaget även 
bland kvinnorna och fiskdieten toppade ungefär mellan 1050 och 1300 e.Kr. 
Även då var intaget störst bland männen (ibid.). Fiske och intag av fisk 
berodde alltså på olika externa krafter och hade lokala sociala följder. 

På Birka hade, bland de personer som undersökts, de som begravdes 
med vapen ett mycket större inslag av marin diet i sin kost än övriga. Denna 
bild motsvarar forskningen på Orkney och i Skottland men kontrasterar till 
den bild som exempelvis tecknas av undersökningarna vid Anglo-Saxiska 
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Berinsfield, vid vilket marin kost kan associeras med fyndfattiga gravar 
(Linderholm et al. 2008b). Denna ort låg dock i inlandet i en agrar feodal 
kulturgeografi och ger snarare associationer till den skandinaviska hög-
medeltidens sillkonsumtion bland samhällets lägre strata. I Skandinavien är 
det nämligen från medeltiden som vi har litterära tecken som styrker en 
skillnad mellan de högre ståndens proteinintag i form av kött och färsk fisk, 
medan de mindre bemedlade fick konsumera saltad och torkad fisk (Wir-
brand 2012). I Sigtuna, vars population inte var utpräglat agrar eller kan 
föras till någon maritim sjöfarartradition utan istället har tillhört någon 
slags tätortsbildning med medeltida och katolska europeiska inslag har det, i 
likhet med Berinsfield, påträffats en social stratifiering med avseende på 
matintaget. Animaliskt protein kom de välbärgade till del i större utsträck-
ning än de mindre bemedlade. Skillnaderna var även större bland männen. 
De katolska reglerna som förbjöd intag av kött under fastan har inte avsatt 
några laborativt synliga spår i benmaterialet. De laborativa resultaten 
bekräftar istället de arkeologiska och pekar ut lokalt fångad sötvattensfisk 
som en viktig grundplåt i dieten, med ett större intag av kött främst för de 
högre sociala skikten (Kjellström et al. 2009). Att fastans regler inte hör-
sammas kanske har att göra med att det var först vid lateralkonsiliet år 1215 
som reglerna inskärptes och det antagligen tog några år innan seden kom 
till ett av kött beroende Norden. 

En studie av tidigmedeltida gravar i Björned, Ångermanland, visar att 
det inte verkar föreligga någon social skiktning i intaget av marin föda, även 
om vissa individer verkar inflyttade utifrån. Dieten förfaller ha varit ganska 
stabil inom den studerade perioden 900–1100. Dock har undersökningen 
visat på tre mansgravar med ett stort inslag av marin diet (Linderholm et al. 
2008a). Man kan förstås spekulera i om dessa har varit säljägare eller fiskare. 
Vid Rounala i Karesuando visar gravarna upp en hybridisering mellan 
samisk och katolsk kultur. Flera fynd talar för en delvis samisk population 
och gravläggningarna föreslår en katolsk ritual. De 17 undersökta indivi-
derna hade haft en blandad kost med marina inslag och ett stort inslag av 
sötvattensfisk. Kosten verkar ha varit stabil under hela perioden från 1300- 
till 1700-talet men vissa individuella variationer i intaget av marin fisk 
(Fjellström 2011). 

Ett gravfält från Vendeltid – tidig medeltid, med tyngdpunkt 1000–1300, 
har undersökts i Ådalen, Ångermanland,. Platsen var en tidig kristen etab-
lering nära andra hedniska platser. Isotopanalysen visar att vissa personer 
nog flyttat in från andra ställen. I kosten syns litet inslag av marin diet utom 
för några av männen. Där liksom vid Rounala finns det män som levt till 
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lika del av marin som terrester diet, trots att gravarna låg mitt i inlandet. Av 
jämförelsen mellan tänder och ben att döma verkar de dessutom under sina 
liv ha ändrat kost från terrester till en med mer marina inslag under sin 
vuxna tid (Andersson 2006). 

Trots liten tillgång på osteologiskt material kan marin kost allt samman-
taget kopplas till en maritim identitet under främst vikingatid. Detta be-
kräftar Brobergs (1990) observation att den högre zinkhalten i hans upp-
ländska material under vikingatid tyder på en mer maritim kost under 
denna period än under medeltid. Eftersom marina fiskben inte dominerar i 
Lignåre-materialet måste man våga diskutera zinkhalterna som avspeglande 
vikingatida säljakt. 

Sammantaget finns det visst fog för att under vikingatid koppla marin 
kost framförallt med män och krigare som reser eller flyttar, även om den 
historiska situationen och den omkringliggande naturmiljön utgjorde de 
största bidragande kausala faktorerna bakom kostvalet och isotopsamman-
sättningen i benen fram till högmedeltid då kosten börjar differentieras, 
med konserverad fisk åt de fattiga och färsk fisk åt de med bättre ställning. I 
Norrland där de sociala skillnaderna i övrigt inte var lika accentuerade syns 
heller inte lika tydliga skillnader i kost som i centrala svenska urbana kon-
text. Det finns flera indicier på att säljakten varit betydelsefull även i 
Mellansverige under vikingatid. 

Konsumtion och handel vid tidiga handelsplatser 

Med de första stora befolkningskoncentrationerna i skandinavisk vikingatid 
uppkom även frågan om hur dessa människor skulle födas. Birkas stora 
inslag av lokalt fångad söt- eller brackvattensfisk nämndes ovan. Laborativa 
undersökningar av benmaterial från Hedeby och Schleswig visar att man 
troligtvis importerat många olika typer av djur till dessa handelsplatser, 
både för konsumtion lokalt och för den skinnhandel som bedrevs från dessa 
lokaler. Utvecklingen ses avspegla inte bara fluktuerande merkantila intres-
sen kring handel med hudar utan även försämrade förutsättningar att med 
lokalt fångade vilda och lokalt uppfödda domesticerade djur mätta de stora 
populationer som har huserat på handelsplatserna. Isotopanalyserna pekar 
på att domesticerade köttdjur importerats bland annat från Skandinavien. 
Mycket intressant är att analysen även tyder på att dessa djur har varit 
påverkade av marint, dvs. salint, vatten (Becker & Grupe 2012, se även 
Grupe et al. 2010). Sammantaget kan man alltså tentativt dra slutsatsen att 
den storskaliga uppfödning av köttdjur som under hela den historiska tiden 
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har varit en huvudsaklig inkomst i Skandinavien kan föras ner i sen vikin-
gatid, och att bruket av öar som betesholmar likaledes verkar vara en rimlig 
tolkning för denna tidiga period. 

Frekvensen fisk- och fågelben i Schleswig jämfört med Hedeby följer 
övriga iakttagelser från osteologiska undersökningar i det att det tidigmedel-
tida Schleswig uppvisar en större frekvens av fisk- och fågelben än det vikin-
gatida Hedeby, där däggdjur dominerar stort (Becker & Grupe 2012:244). Det 
kronologiska skiftet mellan Hedeby och Schleswig ligger just i linje med ett 
stort skifte i den tidiga fiskeindustrin, FEH, se avsnittet ”Fisket under 
vikingatid och medeltid, en internationell inramning” i tidigare kapitel. 

En sammanfattande tolkning 

Vad de i och för sig fåtaliga studierna ovan föreslår är att man överallt har 
konsumerat lokalt fångad fisk, framförallt sötvattensfisk eftersom sötvatten 
dominerar nära bebyggda miljöer. Som utsjöfisk fångades torsk under 
vikingatid och tidig medeltid, dock i ringa mängd. Under 1100-talet och 
framåt ökar både sillkonsumtion och torskkonsumtion. Torsken importeras 
i ganska påtagliga mängder från Nordnorges kuster medan sillen/ström-
mingen verkar lokalt fångad. Enligt det skriftliga materialet importeras 
gädda i stor mängd under medeltiden från Finland. Bilden är ovanligt en-
tydig för att härröra från arkeologisk och laborativ empiri. Det finns följakt-
ligen enligt det arkeologiska, osteologiska eller laborativa materialet inget 
som tyder på en tidig import av östersjöfisk till urbana eller preurbana 
centralortsmiljöer, eller ens något som tyder på att fiske har förekommit i 
utskärgårdsmiljö i någon större omfattning innan högmedeltid. Under 
1200-talet ökar befolkningen i urbana miljöer och det som främst impor-
teras är torsk från Nordnorge. Endast senare när fastreglerna skärps och 
miljöernas sociala stratifiering accentueras dyker mer sill och strömming 
upp i materialet, vilket stämmer med den historiska bilden av denna fisksort 
som en relativt annan fisk lågklassig föda.  

Det finns således inget fog för att betrakta fisket som en del av urbani-
seringen under vikingatid eller tidig medeltid. Torsk fångas året om. Endast 
sill/strömming är tydligt säsongsbunden, men denna periodicitet är inte lika 
mellan regioner; på Västkusten har det exempelvis funnits ett vinterfiske av 
sill (Pettersson 1995). Eftersom vi inte kan påträffa någon avsättning för sill 
på några arkeologiskt undersökta platser annat än helt lokalt, finns det 
heller ingenting som gör att vi kan betrakta fisket som säsongsbundet för en 
distributiv marknad. Fynden av fiskeflöten i det tidigmedeltida Sigtuna (Ed-
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berg 2012) bekräftar alltså den entydiga bilden; man har både i agrara och 
urbana miljöer fiskat lokalt och konsumerat fisken lokalt och vid behov 
under högmedeltid kompletterat med import av nordsjötorsk. Med början i 
Birka har man dock påträffat stora mängder sjöfågelben i många central-
ortsbildningar. Säl synes främst ha konsumerats i Norrland och i någon 
litenhet generellt i urban kontext, mest märkbart på Helgeandsholmen och i 
Nyköping. Men även Barknåre föreslår att säl konsumerats i Mellansverige 
under vikingatid. Torskfisket blir där viktigt tidigare än sill-/strömmings-
fisket. Först under 1300- och 1400-talet, när vi hittar den första skriftliga 
fiskeskärsstadgan, ser vi i osteologi och tillika i det skriftliga materialet en 
verklig konsumtion av östersjösill fångad vid säsongsfiskeskär. 

Denna bild är konsistent med uppfattningen om att sillfisket tog fart i 
och med den stora tillgången av salt från framförallt Lüneburg under 1200-
talet (Yrwing 1968:239). Sill kan nämligen inte torkas. Hansans fiskeriverk-
samhet vid Skanör och Falsterbo samt vissa daterade tomtningar på Väst-
kusten förstärker denna bild. Till denna ska kanske fogas tillresta fiskare 
och fiskhandlare som verkat från och för någon av Nordeuropas städer 
inom deras respektive urbanisering. Framväxten av permanenta fiskeläger 
tycks på Västkusten höra till 1300-talet (skottar, engelsmän och holländare) 
eller 1500-talet (holländare och tyskar). (Svedberg & Jonsson 2006:66ff, 
Pettersson 1953, Dalén 1941) 

Av de laborativa analyserna att döma har marin kost under vikingatid 
främst varit förknippad med män, sjöfarare och krigare, mer uttalat på Bir-
ka och i marina miljöer, inklusive Orkney. I centralortsmiljöerna växer 
under medeltiden fram en skillnad mellan samhällets högre stånd, vilka 
konsumerade större mängder kött och färsk sötvattensfisk, samtidigt som 
samhällets lägre strata vilka fick hålla till godo med saltad fisk i bulk (fram-
förallt sill). Denna bild är samstämmig med exempelvis inlandsmiljöer i 
England. Först när mängden mindre bemedlade ökande under medeltiden 
startade ett regelrätt utskärsfiske även i mellansvenska skärgårdar. 

Förutom saltets under medeltid höga kostnad och att dess allmänna 
spridning i bulk i östra Mellansverige tentativt kan förläggas först till senare 
delen av 1200-talet kräver säsongsfisket en komplicerad logistikapparat med 
personer som måste vara frånvarande gården under en stor del av våren 
eller hösten. Dessutom krävs en utvecklad infrastruktur kring fisktransport, 
tunnbindning, ganska stor saltimport (i de fall fisken inte rötas eller torkas, 
men detta seanare gäller ju inte sill/strömming) och allmän service, t.ex. ka-
pell, uppsyningsman och regelrätta bostäder. Det är inte förvånande att de 
arkeologiska tecknen på säsongsfiskelägen dyker upp först när den första 
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fiskeskärsstadgan författas ute på Huvudskär omkring år 1450 och de första 
renodlade fiskekapellen kommer till (i Sörmlands skärgård på Enskär vid 
denna tid, se Landin et al. 2011). Då är vi inne i en tid där Hansan redan 
under de föregående seklerna har lagt grunden för en sådan komplicerad 
handelsapparat, fast enligt opportunistiska principer (ekologiska, logistiska, 
ekonomiska) förlagd till Öresund. 

Det förefaller av det ovan anförda att de vikingatida tomtningarna med 
utgångspunkt från de maritima näringarna snarare har med säl- och fågel-
jakt än sill- och torskfiske att göra. 

Samhälleliga sammanhang: En fiskeplats vidgar sig 
Forntida samhällen har i de olika regionerna i Skandinavien skaffat sin ut-
komst och ägnat sig i varierande grad åt åkerbruk, boskapsskötsel, jakt och 
fiske i skilda proportioner och med olika medel, vilket gör att olika regioner 
inte är jämförbara. Inte bara teknisk ekonomi utan även sociala strukturer, 
lagstiftning med mera står i ett intimt förhållande till verksamheten i 
kustzonen (Landström 2012:175f). Bebyggelsen i skärgårdarna har region- 
och tidvis haft olika ägande och beskattningsform. På Västkusten har 
vattnen till stora delar varit fria att fiska i men längs svenska ostkusten var 
mer vatten uppknutet i olika ägandeförhållanden (Kirby & Hinkkanen 
2000:239, Hasslöf 1949:470ff, Cervin 1984:37f). I norra Kalmarsunds-
området och Västerviksområdet är det självägande bönder (faktiskt i mot-
sats till Normans studieområde, som hade en övervägande del frälsejord) 
som skattade framförallt säl och ål under senmedeltid (Axelsson 2008), 
arter som inte fångas inom ett säsongsfiske. Ställvis har högfrälsets etab-
leringar i kusten under senmedeltid omöjliggjort fritt fiske. I Sörmland, där 
det medeltida frälset tidigt etablerades i de vikingatida bygdernas hamn-
lägen och där faktiskt alla hemman och torp under medeltid utgjorde frälse- 
eller kronojord, skattades dock i stort sett inga maritima produkter utan 
istället smör, hampa och annat som har med boskap och odling att göra 
(DMS, berörda volymer). Med denna variation i samhälleliga incitament 
och övergripande ekonomiska strukturer måste de olika områdenas förut-
sättningar förstås innan man kan förstå om fisket och jakten i skärgården 
har skett till husbehov, för avsalu i städer eller på en annan marknad, ingått 
i storgodsens försörjning, varit underlag för beskattning och en resurs för 
kronan eller klostren osv.  

Trots hypotesen om den katolska fastans betydelse för det medeltida 
fisket (Westerdahl 1995, 1992a, 1992b:not 3), var en majoritet av de date-
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rade tomtningarna i UO i bruk innan innan den katolska kyrkans faste-
regler och ett utbrett kloster- och kyrkoliv gjorde fisket viktigt, det indus-
triella fisket blev förhärskande i och med en europeisk massmarknad då 
Lüneburgsalt och baiesalt blev tillgängligt i större mängd (Yrwing 1968) och 
innan vi har osteologiska indikatorer på en större konsumtion av ström-
ming. Det finns heller inget tecken på en storskalig cirkulation av färskvaror 
under vikingatid (vilket Norman föreslår) utan istället en ekonomi baserad 
på produktion av maritima produkter för en europeisk lyxvarumarknad 
(Keller 2010, Frei et al. 2015). När fisken dyker upp som industriell han-
delsvara är det dessutom i form av importfisk från Nordsjön (torsk) eller 
Öresund (sill), inte någon lokal fiskeindustri. Att fastan ska ligga bakom 
säsongsfisket och att detta orsakade etableringen av tomtningslokaler måste 
alltså avskrivas. Bristen på osteologiska underlag och en existerande mark-
nadsekonomi med basvaror och de tidigurbana miljöerna fäbless för att 
importera nordsjöfisk och konsumera lokalt fångad fisk (se ovan) gör att vi 
även måste avskriva tanken på ett industriellt säsongsfiske under vikingatid, 
i synnerhet innan FEH. Andra incitament bakom tomtningarna måste 
sökas. 

Kopplingen till urbaniseringen går heller inte att göra. Urbaniseringen 
verkar vara kraftig först i slutet av 1200-talet (Franzén 2011, Sidén 2002) om 
än med liten demografisk inverkan. För denna fas har vi inte påträffat några 
tomtningar alls i Sörmlands skärgård, med undantag för en ”lerbotten” (röt-
ningsgrop?) på Högskär, samt en svårtolkad husgrund på toppen av Norr-
skär, Gunnarstenarna (Norman 2000, Landin et al. 2011). Nästa utveck-
lingsfas i urbaniseringen med demografisk relevans sker i samklang med 
framväxten av de klassiska fiskelägena, de första dokumenterade fiskeprivi-
legierna och instiftandet av Huvudskärsstadgan, dvs. under andra hälften av 
1400-talet. Tomtningarna var alltså i bruk innan urbaniseringen enligt 
gängse tolkningar ska ha varit ett incitament till ett utbrett utskärsfiske och 
fiskelägena av Varenius ”typ B”, typiska skärbonde- och fiskarborgares 
läger, uppstår under senmedeltid. Den ökade konsumtionen av sill och 
strömming bör då snarare kopplas till en befolkningsökning än en 
urbanisering. Sillen har alltid varit en produkt för samhällets lägre stående 
medborgare (t.ex. Adamson 2004:40).  

Att tomtningarna kan kopplas till urbaniseringen bör nog alltså av-
skrivas. Snarare är det så att man på vissa platser i samband med urbanise-
ringen monopoliserade skärgårdsbruket och vid en befolkningsökning 
intensifierade näringen. Men det förklarar inte vikingatida eller tidigmedel-
tida tomtningar, eller vem som konsumerade fisken i den tidiga urbani-
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seringen när städerna var mycket små (se bland annat avsnittet ”Skärbön-
derna och marknaden. Monopoliver och konflikter 1400–1550” ovan). 

En studie av tomtningarna, deras förekomst och sammanhang talar sam-
mantaget inte för en kontinuerlig, traditionstyngt utskärsfiske utan bruket 
av lokalerna har istället fluktuerat både kronologiskt, geografiskt och som 
verksamhet. Tomtningarna bör alltså sättas i olika temporala, spatiala och 
tematiska sammanhang. En utgångspunkt för de senare kan vara att under-
söka jakt, handel och annan verksamhet i skärgårdarna som på något sätt 
kan kopplas till skärgårdarnas öar. Sådana fördjupningar, med fokus på dels 
jakt på säl och fågel, dels en mångskiftande aktörsdriven interaktionistisk 
kulturgeografi, följer nedan. Syftet är att teckna en större förståelse för 
verksamheter i skärgårdarna – ett handlingarnas landskap. 
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Jaktrummet: Säl- och fågeljakt i skärgårdarna 

Arkeologiska belägg för jakt på vilt och säl är ganska blygsamma genom det 
mesta boplats- och gravmaterialet efter bronsåldern. Vanligtvis uppgår 
andelen vilt i benmaterialet till 1–3 %. Till viss del kan det precis som för 
frånvaron av fiskben förklaras med tafonomiska processer (då exempelvis 
tunna fågelben bryts ner snabbare än kraftiga husdjurs dito), av tekniska 
orsaker (då vilt ofta styckades på fångstplatserna och benen lämnades där), 
men även av det faktum att man inte i någon större grad var beroende av 
vilt i baskosten (Landström 2012:176ff). Vi vet dock att produkter från vilt i 
form av päls, skinn, dun, tran och benprodukter alltid har varit en viktig del 
av ekonomin, framförallt under en preurban lyxvaruekonomi under sen 
vikingatid och tidig medeltid (Keller 2010, Landström 2012:181ff, Frei et al. 
2015, Ashby et al. 2015). För de svenska skärgårdarnas del är det de värde-
fulla och lättfångade sälarna och fåglarna som är rimliga att föreställa sig 
viktiga inom en tidig lukrativ jakt. Dessa kategorier vilt undersöks nedan. 

Sälar i Östersjön 
Tre sälarter förekommer längs Sveriges kuster. Gråsälen (Halichoerus gry-
pus) kan bli upp till 3 meter lång och väga 150–300 kilo. Beståndet är störst i 
de marina delarna av skärgårdshavet och kring Åland. Vikaren (Phoca his-
pida) blir maximalt ca 1,6 meter lång och väger ca 50–100 kilo. Den före-
kommer främst i Bottenviken och i den östra delen av Finska viken, endast i 
litet antal i skärgårdshavet. Knubbsäl (Phoca vitulina) är den vanligast före-
kommande sälarten i södra Östersjön och på Västkusten. På Åland, i När-
pes och i Uleåborg har man gjort subfossila fynd av grönlandssäl (Phoca 
groenlandica, Schmölcke 2008, Storå & Ericson 2004). 

Historisk säljakt 
Säl har jagats i Östersjön åtminstone sedan Subboreal tid. Från början ja-
gades grönlandssälen, som dock under förhistorien utrotades på grund av 
för stort uttag. (Ibid.) Längs Österbottens kust har vikaresäl från Ancylustid, 
kring 8500 f.Kr., påträffats (Schmölcke 2008). För Gotlands del har studier 
visat att den gropkeramiska kulturen antagligen baserade sitt proteinintag 
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på säljakt och förknippade sin identitet med detta näringsfång (Eriksson 
2004). Sälens betydelse framgår bland annat av att den förekommer som 
figurin och dekor. Sältänder har även använts som smycken. Möjligtvis har 
ett ”kutaltare”, en plats där man styckat säl och utfört riter i samband med 
detta, påträffats vid Ajvide, Gotland (Österholm 1997, 2002, Wallin & Sten 
2007). 

Jettböle på Åland känt för sitt stora neolitiska sälbensmaterial. I jäm-
förelse med bronsåldersboplatsen Otteböle syns skillnader i artfördelning 
tydligt och uppenbarligen varierade tillgången på olika sälarter stort, antag-
ligen bland annat på grund av överuttag av populationerna (Storå 2000). I 
Bottniska viken anses förhistoriska förhållningssätt till sälar och säljakt ha 
dröjt sig kvar i det tidigmoderna samhället. Herva och Salmi (2010) menar 
att det länge har funnits ett intrikat, komplicerat förhållande mellan 
människa, säl och säljakten som bland annat innefattat folktro, riter och 
magi samt språkbruk (även Edlund 2000). Av detta kan förstås mycket lite 
eller inget alls spåras i det arkeologiska materialet. Relationen mellan män-
niska, säl, hav och land som har resulterat i en komplicerad folktro med 
tabuföreställningar med mera kan ses som en kvarleva av en animistisk, 
schamanistisk världsbild och identitet. Denna folktro och mentalitet kan 
misstänkas vara en av alla faktorer bakom många för kustfolkens speciella 
materiella uttryck i form av labyrinter, kuströsen och andra för kusten 
speciella lämningar (se t.ex. Westerdahl 2005b). 

Från vikingatid har vi kunskap om säljakt via Ohthere av Hålogaland, 
under vars tid sälskinn bland annat användes för att göra rep. Späck an-
vändes som impregneringsmedel och sälen ingick i beskattningen av 
kustsamerna (se esempelvis Orosius 1859, Odner 2001, Fossum 2006). Vi 
har många tecken på att man även längs Sveriges norra kuster har jagat säl 
under vikingatid (se vidare nedan) och den mycket givande jakten kan både 
kopplas till en maritim diet, identitet och handel med skinn och späck. 
Under 1200-talet kom den bottniska kusten att ingå i vidare handelsnätverk 
och koloniserades av framförallt fiskarbönder från mer sydliga regioner. 
Området kristnades åtminstone till viss del framförallt under loppet av 
1300-talet, då bland annat svenska kronan visade stora intressen för om-
rådet och vi har tydliga bevis för handel med samerna genom birkarlarna 
(Wallerström 1995). Inga städer etablerades i området under denna tid och 
kustbefolkningens sammansättning är en komplicerad fråga. Jakt och fiske 
bedrevs av den norrländska allmogen på bred front. Tidiga städer, exem-
pelvis Torneå, blev snabbt under 1500-talet gemensamma mötesplatser där 
lokala fiskare och säljägare mötte långväga handelsmän. De finska kust-
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städerna hade under denna tid en viss del utlänningar, framförallt tyska 
hanseatiska handelsmän, som skötte den långväga byteshandeln (Mead 
1940). Inte förrän under 1700-talet kan vi räkna med en klar uppdelning av 
borgare och fiskarbönder (Herva & Salmi 2010). 

Sälen har under medeltid främst varit ett viktigt inslag i kosten för kust-
boende och kustbrukare i Bottenhavet och Bottenviken. Längre söderut 
användes sälen främst för att producera tran, även om köttet konsumerades 
i viss mängd av i synnerhet skärgårdsbefolkning samt i urbana och kyrkliga 
miljöer. Sältran, en olja som liknar fiskleverolja, producerades från kokat 
sälspäck och användes som ljuskälla och konserveringsmedel (bland annat 
för skeppsträ, skor och läder). Späcket användes även som medicin mot 
skörbjugg. Lübeck var en stor importör av tran från framförallt norra Skan-
dinavien och produkten skeppades till olika hanseatiska städer. Sälbodarna i 
Stockholm (sialaboðer) låg söder om stadens utkant, på östra sidan av 
Södermalms norra sida. Platsvalet har möjligen att göra med den stank som 
omnämns i samband med att koka sältran, en stank som blev än värre av att 
det var lättare att göra tran av sälspäck som låtits ligga och ruttna. Även kött 
styckades och såldes vid sälbodarna och köttets popularitet bör ha haft sin 
förklaring i att det var godkänt att förtära under fastan, då sälen i detta 
avseende klassades som fisk (Granlund 1972, 1974, Vollan 1974, Yrwing 
1974, Westerdahl 1992a, 1995, Hildebrand 1983[1879]-a:217f).). 

Skattläggningen av Norrland utgick länge i form av s.k. bågskatt istället 
för skatt på mark, eftersom man där bedrev rörlig jakt snarare än jordbruk. 
Denna skatt uttogs i natura. År 1297 meddelas att (med min kursivering):  

Kung Birger av Sverige och ärkebiskop Nils (Allesson) i Uppsala till invå-
narna i Hälsingland med bestämmelser rörande kyrkliga rättigheter och sed-
vänjor; för att lösa tvister och oenigheter mellan Hälsinglands klerker och 
lekmän rörande kyrkans rättigheter har utfärdarna fattat beslut om regler för 
erläggande av sädestionde, tionde av lax, sill, säl och djurhudar samt av hus-
djur, vidare för frambärande av offergåvor vid bröllop, barnafödslar, begrav-
ningar, kyrkliga högtider etc. samt för erläggande av olika avgifter till präs-
terna. […] Utfärdarna och marsken Tyrgils (Torkel?) beseglar. (SDHK 1746) 

Under 1300-talet förekommer spridda notiser om säljakt och hantering av 
sälprodukter. År 1304 meddelades att ärkebiskop Nils i Uppsala utlovade 40 
dagars avlat för dem som lämnade bidrag till nunnorna i Sko för deras 
behov av ljus till klosterkyrkan. Han ville dock att detta indulgensbrev 
endast skulle gälla då klostrets allmoseinsamlare tiggde sältran i Stockholm 
(SDHK 2063 och Björklund 2014:137). Det nämns enligt ovan i medeltids-
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breven att det fanns en sälmarknad i Stockholm år 1305, där Franciskanerna 
predikade (Gallén 1993:41). Detta år meddelas att: 

Broder Israel och konventet i Sigtuna till provinsialpriorn och hans bisittare 
vid provinsialkapitlet i Skänninge angående tvisten mellan dem och bröder-
na i Strängnäs om insamlandet av sältran; utfärdarna hävdar för det första 
att bodarna, där man samlar in sältran, hör till staden Stockholm och att det 
endast är i Stockholm som man handlar med sältran, även om sälbodarna 
ligger i stadens utkant på grund av stanken. För det andra har de alltid i frid 
och ro skött detta insamlande utan inblandning av någon annan tills priorn 
Lars i Strängnäs skickade broder Mattias ”Cornhest” för att samla in sältran 
på samma plats; denne hade dock förbjudits göra detta av priorn i Sigtuna, 
som då var provinsialvikarie, och kallats inför honom men aldrig inställt sig. 
Utfärdarna framhåller nu att nämnda plats (Stockholm) ligger i deras bis-
kopsdöme, lagsaga och i deras landskap Attundaland, inte i Sörmland, vari 
Strängnäs’ kloster ligger. Vidare har de ett brev med provisoriskt tillstånd 
från provinsialpriorn att syssla med nämnda sältransinsamling intill dess att 
frågan avgörs av provinsdomstolen. De hävdar även att de byar som tillhör 
Solna socken, vilken också ligger inom tidigare nämnda område och land-
skap, är att betrakta som deras och inom deras gränser, detta med stöd av 
deras medbroder Rörik, som tillsamman med broder Emund samlat all-
mosor där under flera år, och deras medbroder Torir, som svurit att broder 
Bo med flera från Sigtuna under många år fredligt bebott detta område. De 
tar också stöd i den undersökning av gränserna mellan nämnda landskap 
som på kungens uppdrag företagits av deras ärkebiskop, domprosten And-
reas, Upplands lagman Birger, herr Röd Keldorsson, herr Bengt Bosson m.fl. 
kyrkliga och världsliga personer på grund av en tvist mellan kungen och 
hertig Erik, varvid man funnit gränsstenar mellan ”arusboawik” och ”tel-
gedj”, vilket är bortom nämnda byar. Förlitande sig på det ovanstående hade 
de således skickat broder Anders och broder Johannes till nämnda bodar för 
att såsom tidigare samla in sältran, men dessa hade överraskats av strängnäs-
bröderna Magnus och Erik, vilka sade sig ha skickats av sin prior och sitt 
konvent för att göra detsamma. Dessa hade framhärdat trots påtryckningar 
och befallningar från såväl subpriorn Bernhard som priorn Israel i Sigtuna, 
och därför bönfaller man nu adressaterna att på ett rättvist sätt avgöra denna 
tvist. (SDHK 2114 och Björklund 2014:282) 

Denna mycket inbringande verksamhet med trankokning hade alltså delvis 
kommit i händerna på andliga stiftelser (Hildebrand 1983[1879]-a:217f). 
Generellt är säljakten dock dåligt dokumenterad i medeltida källor. I arkeo-
logiska sammanhang dyker ofta små mängder sälben upp i urbana kontext. 
Vid grävningarna på Helgeandsholmen kunde sälben dokumenteras i relativt 
riklig mängd i storhushållskontext från 1300-talet (Landström 2012:176). I 
Nyköping har även ett antal sälbensfragment dykt upp i tidigmedeltida 
lager (exempelvis Nordström & Lindeblad 2016). I några mirakelberättelser 
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förekommer olyckor där bland annat Gotländska män driver iväg på isflak 
vid säljakt. Här rör det sig om bönder med säljakt som binäring, en säljakt 
som bestod både av vårvinterjakt vid iskanten och en sensommarjakt med 
nät, enligt det mönster som upprepas för hela Östersjön. Enligt pos-
tmedeltida källor skulle vid denna jakt sälarna ha tagits hem till gården där 
kvinnorna flådde dem (Lindström 2010). 

Enligt Olaus Magnus verkar det dock som om säljakten under slutet av 
medeltiden var en huvudsaklig syssla för Norrlandskusten (Olaus Magnus 
1909:bok 20 kap. 4–5). Möjligtvis kan Noel Broadbents förmodade kon-
tinuitetsbrott i bruket av Norrlandskustens säljägartomtningar kring senare 
delen av 1200-talet (Broadbent 2009) markera den svällande svenska cent-
ralmaktens koloniala ambitioner längs denna kust (Mogren 2000, Waller-
ström 1995) med dess fiske och säljakt. Kanske visar även freden i Nöteborg 
år 1323 ännu ett tecken på att Bottenvikens näringar fogades in i riksräken-
skaperna, understödda av kung Magnus skattefrihet för nykolonisation i 
Norrland vid denna tid. Om denna utbredning av mellansvenska intressen 
utgjorde en kolonisation och fördrivning av tidigare befolkning eller istället 
en omstöpning av en särpräglad kustkultur med stora inslag av säljakt till ett 
samhälle baserat mer på fiske och orienterat mot de nya kuststäderna är 
fortfarande oklart. Tydligt är ändå att processen pågick under flera hundra 
år. I skriftligt material kan säljakt spåras till år 1335 i Österbotten. På 1340-
talet ålade kung Magnus Smek kustbefolkningen i Nordösterbotten att ge 
prästerna tionde av sälfångsten (Tegengren 1975:290), en sedvänja som på 
Bergö levde kvar ända in på 1900-talet. Prästen och klockaren skulle där ha 
var sin säl av varje båt vid hemkomsten. Men kyrkans män kunde även tvinga 
till sig sälprodukter. År 1342 uppdrog biskop Hemming i Åbo åt Kaniker Si-
gurd att med användande av kyrkans bann tvinga lekmän, i synnerhet på 
Åland, att ge prästerskap full tionde bland annat för sälfångst och fiske 
(Hildebrand 1858:112, Ahlbäck 1955:22). År 1358 fick birkarlarna ensamrätt 
på handel med samerna mot att de skötte indrivning av naturaskatter i form 
av skinn. Kung Magnus införde vid samma tid det första kända bottniska 
handelstvånget. 

Exporten som bedrevs från Stockholm under Gustav Vasa omtalar inte 
fisk (utan istället import av fisk) men väl sältran (Hildebrand 1983[1879]-
b:693). Den svenska kronan insåg också tidigt att i sälfångsten låg ett 
lönande skatteobjekt. Allmogen protesterade och lyckades under 1434 års 
uppror under Engelbrekt få skattebefrielse. Efter förhandlingar mellan 
fogden och allmogen beslöt Gustav Vasa dock år 1550 att den sälfångande 
allmogen i Österbotten skulle erlägga skatt för sälfångsten. Kungen menade 
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att kronan skulle få tionde i sälskinn och kyrkan ½ lispund sältran för varje 
producerat skeppund. Med hänvisning till vattenregalet ville han även skatt-
lägga vissa kustsocknar längs Bottniska vikens och Bottenhavets västra kust. 
Skatten varierade i omfång men stundtals togs även stora mängder späck ut 
av kronan. Införsel till städerna belades med tull. Från 1500-talet finns 
sälskattelängder bevarade. Man betalade då främst skatt i form av späck och 
skinn. Exempelvis betalade Eknö hemman i Djurö socken år 1538 bland 
annat 1 lispund sälspäck i skatt (Jansson 1965:44). Enligt en anteckning från 
1551 beslöt en österbottnisk delegation göra en uppvaktning av den svenske 
kungen detta år med en begäran, att nu när de återigen måste skatta ville de 
ha fördelen att fritt bedriva ”skjählfiske” på vilken kust de så önskade. För 
kungen berättade de, att de stundom vintertid blev vinddrivna till Väster-
botten, Ångermanland, Hälsingland och Åland och att befolkningen där 
nekade dem sälfångst. Kungen biföll då österbottningarnas begäran (Sillén 
1865:100). Intressant är även att handeln i Västerbotten utgick från späck, 
inte tran. Uppenbarligen kokades tran i städerna eller på handelns slut-
destination (Kvist 1989a). Skatten som baserades på fångst upphörde först 
under 1600-talet. 

Om säljakten framförallt i förhistorisk tid varit av större samhällelig 
betydelse och utgjort en del av kustfolkens identitet har näringen under 
medeltiden blivit mer av en ofta ganska illa ansedd marginalsyssla. Även i 
Norrland har säljakten, troligtvis som en följd av både vikande bestånd och 
ändrade kollektiva strategier, sett en förändring där jakten i Västerbotten 
minskat betydligt medan man i Österbotten behållit sin specialisering till 
efter medeltiden. Så visar räkenskaper att jakten i Österbotten under 1500-
talet var tio gånger större än i Västerbotten (Lindström & Olofsson 1991, 
Kvist 1988, 1989b). Trots detta nämns under detta århundrade i fogde-
räkenskaperna för Ångermanland inte mindre än 71 säljaktplatser men bara 
21 strömmingsfisken (Nordlander 1892). 

Skattelängder från Torneå tyder på att det åtminstone under 1500-talet 
var vanligast med höstjakt på Vikaresäl i norra Bottenviken. Längre söderut 
dominerade vårvinterjakt på gråsäl från iskanten, där bland annat ungdjur 
med deras fina päls var speciellt eftertraktade, trots att de knappt hade 
något sältran eller kött att ta vara på (Storå & Lõugas 2005). De olika arterna 
av säl har dock jagats på fler sätt samtidigt, under olika delar av året. Sälarna 
slaktades och skinn och späck förpackades på jaktplatserna. Mindre 
mängder sälar som fångades vid kortare jaktturer togs dock hem igen som 
hela kadaver (Herva & Salmi 2010:117). I det historiska Torneå uppgick 
fynden av sälben till endast 2 % av det osteologiska materialet, trots säljak-
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tens betydelse i området. Denna bild är konsistent med materialet från 
Uleåborg och Jakobstad samt lokaler på norrländska och finska lands-
bygden. Förklaringen är nog att sälen ofta styckades på plats, på isen. 
Endast skinn, späck och kött togs då tillvara (Wijkar et al. 1987:42). Samma 
källkritiska aspekt gäller annan marin jakt i andra områden, som exem-
pelvis valfångst (Szabo 2008:5f). 

Det är osäkert om städerna rent allmänt haft någon speciell roll i säljakt 
eller handel med säl, eller om jaktlagen har varit rena fiskarbönder, men 
vissa vaga tecken i det osteologiska materialet tyder på att även städernas 
borgare tog aktiv del i säljakten. Jaktlagen bestod vanligen av flera män, 
ibland från olika socknar, och sammansättningen varierade från år till år. 
Fångsten delades mellan deltagarna och ”båten” (dvs. ägaren) fick även en 
del. En stor del av den historiska säljakten har bedrivits längs iskanten över 
ganska stora områden, så kallad bräddlöpning (Kvist 1988:8). Den rörliga 
säljakten kunde fortgå under tre månader längs packisen (Wijkar et al. 
1987:33). Säljakten bedrevs inte endast norröver på detta sätt. Från centrala 
Östersjön vet vi att säljakten i historisk tid utgick från iskanten, både på 
Runö och Fårö (Klein 1924:243). Vid rörlig isjakt upprättade man ofta ett 
basläger, tjäldade, på isen där man kunde övernatta i runda tal en månad 
och även skeppsreparationer kunde utföras (Nordlund 1866:84). Stundtals 
gick jakten över mycket stora områden. Under kalla vintrar då isen låg 
kunde inte bara ålänningarna själva jaga säl runt Åland utan även öster-
bottningar från Vasa, Närpes och Kristina samt säljägare från södra Ros-
lagen. Säljägare från Österbotten kunde fara ned till Mellansverige i sin jakt 
på sälflockarna. Fångsterna kunde uppgå till tretusen sälar av vilka man 
kunde få över tjugo läster tran. År 1769 då havet var tillfruset under en lång 
tid hade sälfångsten stigit till det dubbla (Ahlbäck 1983:62). 

Vid sidan av den rörliga säljakten har det förekommit lägesbaserad jakt 
som utgick från stugor i havsbandet. Dessa jägare kallades hemspringare och 
finns dokumenterade under 1500-talet (Lindström & Olofsson 1991:24). 
Ibland har skärgårdarna varit indelade i zoner där de olika hemmanen haft 
olika jaktområden och tjuvjakt på andras områden straffades av kollektivet 
(Klein 1924). Lägesbaserad jakt har förekommit på vårvintern mot sälens 
lufthål och viloplatser vid isranden. Rörlig jakt har förekommit både längs 
iskanten och under sensommar/höst med nät, då sälarna var som fetast och 
vikaresälen kunde fångas inne vid kusterna. Den mobila säljakten med 
båtlag, fälbåt, spjut och senare bössa som bedrevs vid iskanten har överlevt 
in i 1800-talet. Med i båten kunde både finansiären (båtägaren) och det upp 
emot dussinet stora båtlaget vara, där medlemmarna var skärbönder mer 
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eller mindre specialiserade på jakt och navigation. Fälbåten och fälbåtens 
ägare verkar i många fall ha deltagit i den lokala bondehandeln i kustzonen 
(Gustafsson 1989, Bonns 1989). År 1561 gav sig runt 90 % av den manliga 
befolkningen av från kustsocknarna i Österbotten på de 2–3 månader långa 
fälresorna, vilket innebar att kvinnorna nästan uteslutande fick sköta går-
darna. Under samma århundrade var ännu säljakten mycket utbredd även i 
Ålands skärgårdar (Ahlbäck 1955:170ff). Under 1700-talet minskade den 
avancerade och resursintensiva säljakten i Österbotten då den inte längre 
befanns lönsam och övergick i en husbehovsjakt (Tegengren 1975:290f). En 
sådan säljakt bedriven under 1700-talet finns för Mellansveriges skärgårdar 
dokumenterad av bland andra prästen Nils Alner (1949). 

Även om kvantiteten säl som jagats stadigt minskade under medeltiden 
och modern tid har den alltid varit ett viktigt inslag i kustens näringar 
eftersom produkter baserade på säl har fyllt en stor mängd behov. Det första 
skriftliga omnämnandet som vi har är den ovan nämnda Ohthere av Hålo-
galands berättelse, i vilken det beskrivs hur skeppsrep tillverkas av ålskinn 
(Orosius 1859:41f, Brink 2007:70f). I Eirík Rödes saga framgår att ”sältjära” 
var bra mot skeppsmask, något som också nämns i Historia Thorfinni 
Karlsefni (AA 1837:199). En genomgång av två avhandlingar från 1700-talet 
visar att man bland annat gjorde täckelser, kläder, säckar, mössor och skor 
av sälskinn, samt smörjmedel, impregnering och lampolja av sältranet, men 
även ett visst mått av mat från sälens kött, i synnerhet fötterna (Wijkar et al. 
1987). Mindre känt är kanske att man tillverkat borstar och penslar från 
sälens hårstrån, eller att späcket användes som tvål. Enligt dåtida källor 
ansågs köttet från sälkuten ”även vara bra mot fallandesjuka och livmoder-
framfall, enligt vad som uppges av Avicenna”. Även epilepsi, mani och 
svindel nämns som möjliga att lindra med sältran. I sin avhandling om säl-
jakten under 1700-talet går Johannes Tengström så långt att mena att för 
landsortsbefolkningen ”nästan ingen sjukdom finnes, in- eller utvärtes, vare 
sig bland människor eller boskap, som icke kan botas med medel ur sälens 
kropp”. Man ansåg inte bara att insekter och björnar hålls på avstånd med 
sältrand, utan även att sälen skulle utgöra ett skydd mot blixten! (Wijkar et 
al. 1987:76f). 

Fluktuationer: Kolonisation, överuttag och klimatförändringar 
En av anledningarna varför säl ganska sällan uppmärksammas som histo-
risk handelsvara torde vara att betydelsen av denna art har skiftat under 
historiens gång och från att ha varit en mycket viktig resurs under vikinga-
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tid och medeltid kom den att betraktas som skadedjur under modern tid 
(från tidigt 1700-tal, se Ahlbäck 1955:174f) då den konkurrerade med män-
niskan om fisket i Östersjön. Även omsättning av olika produkter från säl 
såsom sältran och sälskinn har minskat i omfattning och betydelse. Men 
även sälens minskade förekomst har succesivt förminskat dess betydelse. 
Samspelet mellan arter, fångstmetoder och samhälleliga strategier har länge 
följt både korta och långa konjunkturcykler. Endast i Bottenviken överlevde 
säljakten i någon större omfattning medeltiden (Odén 1980). Till liten del 
har detta att göra med att sälen i Östersjön har varierat till utbredning och 
talrikhet, baserat på jakttrycket men även i allra högsta grad på att före-
komsten av de olika arterna har varierat naturligt, som en följd av Öster-
sjöns utvecklingshistoria och sälarnas migrations-och kolonisationsmönster 
(Schmölcke 2008, Ukkonen 2001). Nutida och framtida klimatförändringar, 
som de framstår vid olika datorsimuleringar, kommer med all sannolikhet 
att drastiskt påverka tillgången till sälarnas vinterhabitat, genom förlust av 
fast is, och därmed försvåra vikaresälens reproduktionsförmåga (Meier et 
al. 2004), ett förhållande som redan verkar ha börjat gälla (Härkönen 2008). 

En studie av historisk jakt av säl i Bottenviken har även mycket över-
tygande visat att det under kalla perioder varit mindre gynnsamt att jaga säl 
vid kusten, vilket förstås kan framstå som en truism. Platserna där sälen 
uppehållit sig under vårvintern har då följt en förflyttad iskant och varit 
svårare att nå för kustens säljägare. Under varmare perioder har sälen uppe-
hållit sig och kutat närmare kusten (Kvist 1989b). De förmenta säljägar-
tomtningarna vid Norrlandskusten (speciellt Broadbent & Storå 2010:149) 
förekommer i stort antal under värmeperioden under sen vikingatid och 
tidig medeltid, men försvinner helt under den lilla istiden (jfr data i ibid. 
och figur 27) och följer alltså logiken med ökad tillgång i kustzonen under 
värmeperioder. En sådan fluktuation i tillgång på säl eller i varje fall lämp-
liga iskanter att jaga säl från noteras av Kvist (1989a:52f, 1989b). Noel 
Broadbent observerar en motsvarande eller ännu mera genomgripande 
fluktuation i nyttjandet av tomtningslokaler långs Norrlands kustland och 
föreslår dels att dessa lokaler nyttjades av kustsamer, dels att klimatologiska 
och ekologiska fluktuationer gjorde att kusten först upplevde en stor till-
strömning av brukare under vikingatid, för att sedan mer eller mindre 
överges under 1200-talet av den säljagande befolkningen. Under bruknings-
fasen tolkas boplatserna som växelvis nyttjade under en tidrymd av ungefär 
en generation, vilket alltså skapade en samhällspuls kring terrestra 
(kallt/torrt) och maritima epoker (varmt/blött), ovan kalld ”punctuated 
sedentism” (Broadbent 2009, Broadbent & Storå 2010:26).  
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Ett problem med Broadbents tolkningar är att vi på andra håll ser ett 
system där kust och inland verkar vara brukade säsongsvis (vintertid vid 
kusten och sommartid i inlandet, se t.ex. Odner 2001, Broadbent & Storå 
2010:201ff, Robinson & Kassam 1998). Ett annat problem är att vårvin-
terjakt på säl under de ”maritima faserna”, då havet var extra produktivt, 
var svår då i alla fall vikaresälen borde minska på grund av reproduktions-
svårigheter, även om höstjakten på vikaresäl i skärgårdarna underlättades. 
Vi bör nog i ljuset av Broadbents forskning och medeltida skattelängder 
istället se det som att en tidigare ”hemspringarkultur” med tomtningarna 
som bas, uppenbarligen del i en kring kusten och sälen cirkulerande iden-
titet (Rathje 2001), övergick till en mer rörlig sälfångst som komplement-
näring under medeltid som alltmer kom att röra sig i Österbotten. En kol-
lektiv ”kulturell” eller etnisk kustidentitet under järnålder har uppenbar-
ligen traderats och utvecklats inom den snävare del av befolkningen som in 
i modern tid har haft en rörlig säljakt längs kusterna som specialiserad 
syssla, för vilka kosmologi, språkbruk, rumsuppfattning med mera till stor 
del har kretsat kring sälen (Edlund 2000). 

Generellt verkar säljakten alltså ha övergått från att ha dominerats av 
hemspringare (fast stationerade till vissa fiske- och jaktskär) under vikinga-
tid och tidig medeltid till att under senmedeltid eller modern tid ha domi-
nerats av bräddlöpare (mobila säljägare på långfärd) i takt med att sälarna 
minskade i antal, att skärgårdarnas mark ianspråktogs för andra intressen 
och säljakten blev svårare av klimatologiska orsaker, och marginaliserades 
ekonomiskt. Troligtvis är det detta skifte vi ser i materialet i övergången 
från framförallt Broadbents tomtningar till regelrätta fiskelägen under sent 
1200-tal eller tidigt 1300-tal. Det verkar här finnas en ytterligare ekologisk 
faktor genom att det tidigt har skett en allt för intensiv jakt. Detta märks 
redan under medeltiden. I ärkebiskop Jöns Håkanssons stadga om präs-
ternas rättigheter i Hälsingland, daterad den 4 mars 1425, skrivs att efter-
som ”numera säl icke tages som fordom, vilket kallades klubbsäl … 
stadfästa vi, att härefter för förutnämnda Olovsgåva icke ska krävas mer än 
av tio män en halv manslott…” (Holmbäck & Wessén 1940b:274, Westberg 
1964:37). Ett avtagande av säljakten framgår även för Sörmlands del under 
modern tid, se nedan. Sammantaget skulle möjligtvis alltså medeltida 
”klubbsäl” och kutar ha fångats vid öarna av hemspringare, till skillnad från 
under senmedeltid och modern tid då bräddlöpare, med armborst, båge och 
senare gevär, jagade sälar vid iskanten. 
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Tomtningar och säljakt 
Forskningen kring Norrlands tomtningar, har som tidigare nämnts, på 
senare år allt mer fokuserat på säljakt. Skälen till detta är flera. Dels har säl-
ben påträffats i tomtningarna, dels är associationen med fisket empiriskt 
vag, dels kretsar mycket skärgårdsetnologin kring säljakt längs de lokaler 
vid Norrlandskusten där tomtningar påträffas. Det empiriska materialet har 
även kunnat delas upp i två huvudkategorier, en tidigare fas med säljägar-
tomtningar från järnålder, samt en senare med utpräglad fiskeskärskultur 
och fiskelägen från framförallt högmedeltiden och framåt. Bilden somt 
tecknas av olika arkeologer är relativt konsistent, även om etniska eller 
övergripande kulturella situationener är svår att förstå. Om allt talar för ett 
skifte i kustbruk ungefär kring år 1300 e.Kr. när säljakt övergår till mer 
industriellt kustfiske med kuststäder och handelstvång är det inte känt om 
detta skifte innebar att några ”kustsamer” fördrevs rent fysiskt och ersattes 
av mellansvenska aktörer eller om det har funnits en norrländsk kustkultur 
(t.ex. ”Kväner”, se Rathje 2001) som i takt med samhälleliga konjunkturer 
har skiftat yrkesroller från mer utpräglade småskaliga jägarbönder till mer 
renodlade fiskarbönder i urbana handelsnätverk. Företrädare för hypotesen 
om säljagande samer är Broadbent och den norska forskarlägret med Björnar 
Olsen, Kurt Odner med flera. Tveksamma till detta för svenska kuster är Lars 
Liedgren och Per Ramqvist (2012). De senare har visat att ”Norrland” för-
historiskt sett har varit flera regioner med inbördes relationer och en tämligen 
stor komplexitet (Ramqvist 2007). Helt klart är dock att en situation med 
boplatsliknande tomtningskomplex som i de flesta avseende liknar samernas 
stallo-tomter avlöses av fiskelägen av mellansvenskt snitt i slutet av 1200-
talet, något som Broadbent har studerat (Broadbent & Storå 2010). Denna 
tematik utvecklas vidare i Röster från ingenmansland (Törnqvist 2019). 

Säljakt i mellansvenska skärgårdar 
Det har allmänt ansetts avgörande för tolkningen av ”säljägartomtningar”, 
även i Sörmlands kustband, ifall anläggningen har ett mot vattnet högt och 
exponerat topografiskt läge, en mer rundad planlösning och frånvaro av 
association med andra fiskelägesliknande lämningar som gistgårdar och 
båtlänningar (Norman 2008:109f). Det topografiska läget skulle då medge 
en utsikt över packisen och sälens uppehållsplatser. I praktiken är det dock 
vanskligt att direkt associera ett topografiskt läge eller en byggnadsform 
med en viss verksamhet eller yrkesgrupp, i synnerhet som ursprunget till 
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denna idé kommer från en helt annan etnisk och kulturell situation än den i 
Sörmlands kustband. Dessutom har man förstås nyttjat rummet för flera 
verksamheter samtidigt. Skärgårdslokaler som erbjuder både fiske och säljakt 
har således varit viktiga ekonomiska lokaler men även mötesplatser för olika 
aktörer. Vid Kökar i Ålands skärgård fanns exempelvis en sådan nod där 
fiskeri, skatteindrivning, säljakt och katolsk förkunnelse samsades med han-
del (Gustavsson 1984, 1995a, 1995b), omtalad ovan. Där påträffas dock inga 
tomtningar, säkerligen på grund av att öarna var permanent bebodda varför 
jakt och fiske kunde utgå från bebyggelsen snarare än en bodbebyggelse i 
utmarken. 

Något som talar för att medeltida fiskelägen och därmed vissa tomt-
ningslokaler direkt har varit utgångspunkt för en säljakt även i mellansven-
ska skärgårdar är en paragraf (nr. 63) i Huvudskärsstadgan, version B, av 
Siltberg (2010) utpekad som den äldsta versionen, vilken lyder (med min 
kursivering): ”Drager någen knijff åt androm, eller spenner armborst, gör 
han ey skada, ther medh böte 12 öre, gör han skadha, böte effter gerningen 
och landzlagh.” (Klemming 1856:307). Man kan svårligen tänka sig att be-
driva strömmingsfiske med armborst. Från annat håll har det istället doku-
menterats att säl har jagats just med armborst under medeltiden (Hybel & 
Poulsen 2007:55). 

Enligt Söderköpingsrätten, som är från 1300-talet, ingår säl bland de 
varor som man fick handla vid sidan om de borgliga privilegierna, ”ij ski-
pum” tillsammans med korn, kalk, sill och järn (Wessén 1971:59). I Bjärköa-
rätten är det ännu strängare, bara säd och säl tillåts köpas och säljas via skepp 
(Holmbäck & Wessén 1940a:455). Uppenbarligen tillhör säl en märkbar 
kvantitet i medeltidens handel, om än inte särskilt högt värderad. I den från 
1350-talet härstammande Magnus Erikssons stadslag, Konungsbalken XVI 
och XVII, regleras hur bland annt sältunnor ska märkas och där bestäms 
straffsats vid förfalskning av sådana tunnor, ”siel aam”. Förfalskade tranfat 
beivrades under mitten av 1500-talet i Stockholms saköreslängder (Odén 
1959:119, not 15). Enligt exportjournalen 1549 utfördes detta år av ”vägbara 
varor” järn, koppar och gäddor samt tran, smör och fisk i tunnor och fat 
(ibid:157). I Köpmålabalken XXXIIII räknas säl upp bland de varor som 
köpenskapen i städerna kunde omfatta (Schlyter 1865:220–225). Tranet av-
yttrades av hanseaterna och fann tidigt avsättning i Västeuropa. Gustav Vasa 
gav borgmästare och råd i Stockholm monopol på denna handel. År 1552 ber 
han borgaren Henrik Skräddare i Stockholm att föra ett fat sältran till 
Stegeborg då kungen ”haffve [behof] noghon tråen til att låtha semska een 
hoop skin med” (Gustav I & Almquist 1905:374). I Uppsala började pappers-
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bruket där att även bereda tran och sälspäck, skira talg och tillverka tvål 
(Sillén 1865:226, 141). 

Säljakten bedrevs även direkt med utgångspunkt från slott och gods. På 
Stegeborg hölls särskilda ”sielekarlar” och betydande poster ”afrads- och 
landzgilles sielespeck” levererades där (Gothe 2003:34). Späcket användes 
till matlagning samt till smörjning i kvarnar och sågar samt på skeppsgår-
darna. Bland förtäringarna finner man ”sielaspeck” och ”sielaräs” (innan-
mäte). I de tidigaste riksräkenskaperna, från 1500-talet, redovisas för Stock-
holms södra skärgård ”Kungl. Maj:ts egne själefisken”. År 1552 erhåller 
kungen ”ungerske gyllenne aderton stycken” som betalning för fyra fat säl-
tran som avyttrades för kungens räkning i Danzig (Gustav I & Almquist 
1905:380). Liksom Hans Brask avlönade Vadstena kloster en ”skälsman” 
(Silfverstolpe 1895-1898:5, Munktell 1982:128). Även skärbönderna bedrev 
förstås säljakt och benämndes i några fall säljägare. Skärbönder som bedrev 
”sielerodd”, rörlig säljakt, skattlades för detta under 1500- och 1600-talet. 
Öarna som räknas upp är mellanstora öar i mellanskärgården, exempelvis 
år 1557 Eknö, Lerkila, Saltarö, Lådna, Äpplarö och Husarö (Hedenstierna 
1949:249). Kunskapen om Sörmlands kust är knapp eftersom den låg under 
frälset och inga riksräkenskaper därmed finns för detta område. 

Vid genomgången ovan av tidigare undersökningar av tomtningar 
poängterades att det har påträffat fler indikationer på säljakt än fiske gene-
rellt i tomtningarna. Vid Själkroka på landsort påträffades sälben och en 
mörkfärgning i jorden som luktade tran och hade mycket höga fosfatvär-
den. Lokalen daterades till vikingatid (Landin & Rönnby 2003). Att kroka 
säl, jfr här alltså namnet ”Själkroka”, var en historiskt belagd syssla. För-
utom sälben har det även ibland påträffats stora mängder flintskrapor i 
många tomtningar. Flera författare har tolkat flintskraporna som verktyg 
för skinnberedning (Eckerbom 1992, Arbin 2003, Stibéus 2005). Norman 
väljer att tolka de närmare hundra fragmenten i hans undersökningar som 
eldslagningsflintor. Flera av hans ”fiskekrokar” som sägs indikera fiske vid 
tomtningarna är osäkra och registrerade som ”Spik eller fiskekrok, del av, 
järn” (Norman 1993a:196ff). I de tidigaste kända skattehandlingarna från 
UO framgår att skatt i säl överträffar skatt i fisk (se figur 16). Ylva Wickberg 
menade i sin uppsats vid Södertörns högskola (2000) att förutom tomt-
ningar vid Norrlandskusten även många tomtningar i Sörmland verkar ha 
att göra med säljakt. Hon grundar detta bland annat på de topografiska och 
morfologiska kriterier som diskuterats ovan samt att de oftast inte har 
någon association med andra fiskelägeslämningar. De är även nästan ute-
slutande daterade till vikingatiden, dvs. innan vi har anledning att förutsätta 
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en mer storskalig fiskeverksamhet kopplad till städernas uppkomst eller den 
katolska kyrkans fasta.  

Även Norman har i sina senare arbeten tillstått att tomtningar från 
järnåldern i fristående, högt liggande lägen kan utgöra rester av säljägar-
läger, men bara undantagsvis (Norman 2012:24). Enligt de olika analyserna 
ovan är det oklart vad denna reservation grundas på.. Frågan om säljakt vid 
Sörmlands tomtningar är alltså inte avgjord. Betraktar man de natur-
geografiska betingelserna ser vi dock att tomtningarna undantagslöst före-
kommer precis på de lokaler där kan förvänta oss gråsälens kutning; vid 
packisens kant under vårvintern (se figur 43). Varmare år när isen inte bar, 
kutade sälarna på öarnas hällar, varför tomtningslokalerna var väl lämpade 
för jakt även dessa år. Denna iakttagelse att tomtningar förkommer vid 
packisens kant har även gjords angående Norrlandskusten (Lindström & 
Olofsson 1991). I skärgården utanför Oxelösund på öarna Högskär, Hög-
sten och Hamnskär finns flera komplex av fiskelägeslämningar och tomt-
ningar (RAÄ Oxelösund 36:1, 37:1, 38:1). En högt liggande tomtning med 
rundad planläggning är där daterad till vikingatid. Inom området återfinns 
dessutom i ett helt annat läge (lågt liggande, skyddat) båtlänningar, gist-
rösen, spisröse och en kolerakyrkogård. Topografiskt antyds att fiskeläges-
lämningarna där bör vara från medeltid fram till och med nyare tid. Enligt 
ett brev utfärdat av Gustav Vasa år 1529 framgår det att öarna Femöre, Ålö 
och Högsten förlänats åt en Håkon Kruse under förutsättning att Håkon 
gav honom en tunna sälspäck och tre tunnor saltgrön ål (Petterson 2004:75, 
Jensen 1986:150ff, Gustav I & Almquist 1875). Vi måste alltså misstänka en 
säljakt som pågått där under många hundra år. När Johan Månsson i sin 
sjöbok av år 1652 beskriver Hävringe fiske (sydost om Högskär) beskriver 
han den som ”Häffrings Fiskie, Fougle och Siääle fång”, för vilken lokal han 
omnämner ”små Fiskierboeder och Kåijor” (Sundström 1979:10f). Här tor-
de kopplingen mellan sälfångst och tomtningsliknande byggnader åtmin-
stone för denna lokal stå klar. 
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Figur 43. Kartan visar gränsen mellan ytter- och mellanskärgården enligt SMHI och i 
teckenförklaringen anges en schematisk indelning i antalet dagar med fast is. Tomtnin-
garna lokaliseras precis till gränsen mellan mellanskärgård och ytterskärgård, mellan 
relativt isfri och relativt islagd vårvinter. Gränsen mellan vatten och fast is går generellt 
vid tomtningarnas öar under vårvintern när sälarna kutar. Från tomtningarna har man 
nått hela packisranden för säljakt. Varma vintrar och under den medeltida värmeperio-
den kutade istället sälarna direkt på tomtningsöarna. Data från FMIS och SMHI. 

Betraktar man förekomsten av säl eller sälindikerande platsnamn i Sörm-
land framträder en bild som bekräftar tomtningslokalernas lämplighet för 
säljakt. Dagens förekomst av säl påverkas framförallt av mänsklig aktivitet i 
skärgården och de för människan skygga sälarna har tagit sin tillflykt till 
vissa områden som har blivit sälskyddsområden. Även om det är mycket 
vanskligt att uttala sig om historiska sälpopulationer och uppehållsplatser 
finns det inget som tyder på att de naturgeografiskt lämpliga lokalerna 
(exponerade grynnor nära djupare havsområden där framförallt strömming 
och torsk uppehåller sig) inte har varit frekvent besökta av säl i förhistorisk 
tid. Figur 44 visar ett försök att utifrån topografi, geologi, landhöjning, 
vågexponering och förekomsten av sälar i modern tid modellera fram 
lämpliga sälgrynnor under vikingatid. 
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Figur 44. Potentiella sälkobbar vid vikingatidens slut. Lämpliga lokaler för vilande sälar 
har tagits fram utifrån jordartskartan från SGU (berg i dagen), landhöjningsmodeller 
(Törnqvist 2012), och vågexponering (Isæus 2004), där sälarna anses föredra exponerade 
kobbar i närhet av fiskrika vatten. Runt varje tomtningslokal har en buffert om 8000 
meter (2 veckosjöar) skapats, vilket i stort motsvarar en roddbåts aktionsradie med två 
uppsättningar roddare ombord. Som referens har recenta iakttagelser av säl lagts in (rosa 
trianglar) utifrån data från Naturvårdsverket. Dagens sälpopulation är dock hårt trängd 
av fartygstrafik i mellanskärgårdarna. 

Toponyma och arkeologiska belägg i Sörmland ger för tomtningarna en 
starkare koppling till säljakt än fiske. Framförallt har tomtningen vid själ-
kroka (”platsen där sälar tas med sälkrok”) på Landsort både platsnamn och 
arkeologiska lämningar i form av tomtning och vikingatida sälben. På sam-
ma ö ligger en vik som benämns skravelviken. Tolkningen är osäker men 
ordet skrävla är en annan benämning på sälfot. Tomtningarnas förekomst 
vid isranden i Sörmland (figur 43) behöver inte bara peka ut hemspringar-
nas basläger utan platserna kan även vara regelrätta jaktplatser. Det är näm-
ligen så att sälarna kunde fångas direkt på öarna (bådorna) ”när de satt 
högt” (Klein 1929:146). 

I det medeltida stadslagret i kvarteret Verkstaden, Nyköping, påträffades 
1951 en kniv med ett snidat benskaft som föreställer en säl (figur 45). Kni-
ven har på vaga grunder daterats till 1200-talet och har på sitt benhandtag 
fuþarken inristad, med det efterföljande order ”Sial” (säl). Kniven påminner 
i storlek och form om en slaktkniv (Wachtmeister & Wachtmeister 1986:60) 
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och har tolkats som en sälslaktkniv (Karlén 1973:13). Vid stadsarkeologiska 
undersökningar i kvarteret Åkroken i samma stad har benmaterial från säl 
påträffats. Vid Åkroken 4 var det en måttlig mängd men inom Åkroken 3 
rörde det sig om så pass många fragment (9 % av vilda däggdjur eller 26 
delar, både gråsäl, vikare och obestämd säl) att det bedömdes vara över det 
normala för medeltida stadsgrävningar och jämfördes med materialet från 
Helgeandsholmen. Materialet ligger främst inom tidigt 1100-tal, alltså i den 
tidiga tomtningsfasens sista dominerade period. Inom Åkroken 4 påträ-
ffades en benharpun och både vid Åkroken 3 och 4 påträffades flera islägg 
till skridskor (Gustafsson & Pettersson 2009, Nordström & Lindeblad 2016). 

I medeltidsmaterialet förekommer säl som naturaskatt uteslutande från 
1400-talet i Sörmlands och Södertörns skärgårdar, och då är det frälsets 
landbor och torpare som erlägger denna skatt. Under 1500-talet erläggs 
istället fisk av samma landbor och torpare (Janzon & Rahmqvist 2002, Jan-
zon 2006, Janzon 2013). Enheterna har vid denna tid i vissa fall övergått till 
krononatur. Som kontrast kan nämnas kusten i Tjust. Torp och gårdar där 
räntade säl även under 1500-talet (Axelsson 2008), framförallt de krono-
hemman som besatt de första lotsplatserna (Bergman 1995a:122f). Dessas 
bosättare var de första skärkarlarna. Möjligtvis kan man tänka sig att sälen 
minskat i antal i UO och skatten därmed lagts om till fisk vid 1500-talet. I 
Mellansverige generellt har dock säljakten fortlevt efter medeltiden. Sälbo-
darna i Stockholms som diskuterats ovan omnämns i stadens böcker tills 
1600-talet (Westlund & Stahre 1982:267). 

Figur 45. ”Sälkniven” från Nyköping. På skaftet är fuþarken inristad med tillägget ”Sial”, 
säl. (Wachtmeister & Wachtmeister 1986:60). Kniven liknar en slaktkniv och anses 
kunna ha använts vid sälfångst. 
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Skärbönderna eller skärkarlarna slutande alltså inte bedriva säljakt vid 
Södertörn eller Sörmlands skärgårdar med medeltidens utgång även om det 
verkar som om jakten har minskat. Den fortfor vara av betydelse för 
hushållen under modern tid, tillsammans med fågeljakten. Även om den 
var ett slags binäring var den viktig för skärgårdsborna och en självklar del 
av livet för en skärkarl. I en lantmäterihandling från 1718 sägs om Villinge, 
söder om Nämdö, att "Fouglefångerij, äggsamblande, sampt skiälskiuterij på 
vissa tijder om åhret, äro för åboen icke mindre ann andre förmåhner, ett 
märckeligt understödh i hushållet" (Källman 1991, Pettersson & Wikell 
2010:18). Men säljägarnas proveniens i skärgårdarna går inte att ta för gi-
ven. I ett av Gustav Vasa år 1551 författat brev, omnämnt ovan, framgår att 
kungen förbjuder kustbönderna runt Östersjön och Bottenhavet att störa 
säljägare som i sin rörliga jakt på sälen kommit in i andra bygders ”holmer, 
ther Siälegrund äre”. Förutom kustområdena i Norrland (”Westerbottnen, 
Ångermanland, Helsingland”) nämns ”Ålandh och flerstedz in för thenn 
Westre sijde”, där den ”västra sidan” uppenbarligen måste beteckna Stock-
holms skärgård (Stiernman 1747:125f). 

Från 1800-talets början finns det två översiktsverk som tar upp näringar 
i Södertörns skärgård. Om Utö skrivs att ”förnämsta näringen är jern-
malms-brytning, dernäst åker och ängsbruk, fiske och skälfångst, ehuru allt-
mer i aftagande, samt sjöfart” (HGSL 1866:210). Angående Tyresö anges att 

ortens näringar äro åkerbruk, skogsbruk, fabriksrörelse, samt hvad skärgår-
den angår, fiske, skälfångst, sjöfart med 5 båtar för Tyresjö, 2 för Dalarö, o. s. 
v.; i någon mån ökas rörelsen af Dalarö post-, tull- och lotsplats, af gammalt 
bebygd som ett slags köping, och af den närbelägna skansen af samma 
namn. (Tham 1850:315) 

Generellt för Stockholms skärgård menas att ”skälfångst förekommer ut-
efter hela skärgården, betydligast i den norra, men öfverallt i aftagande” 
(Tham 1850:71). Angående fisket skrivs dessutom att 

saltsjö-fisket bedrifves mestadels medelst notar eller skötar i trånga eller 
grunda vatten; mindre vanligt är så kalladt djupfiske, såsom förenadt med 
mera kostnad och möda. Vigtigast är strömmingsfisket, i de nordligaste or-
terna, der det ock bäst bibehållit sig, och gifver omkring 1,200 tunnor insal-
tad vara årligen; längre i söder har det märkbart aftagit, till stor saknad för 
allmogen, som ej i skären har tillräcklig bergning af åkerbruket. (Ibid.) 

Här framstår kustens fiske, även strömmingsfisket, som en främst kustnära 
verksamhet. Säljakt förekommer under denna tid vid Björkön på Vätö, 
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Väddö, Ornö, och i Börstil socken (Tham 1850). För Djurö socken menas 
att ”näringarne äro åkerbruk, ängs- och skogsbruk, trädgårdsskötsel vid 
herrgårdarna, strömmingsfiske, skälfångst, sjöfart” (HGSL 1860:122). Både 
för Hartsös och Lackas del (båda öar med tomtningar i UO) har noterats 
deras säljakt via ”skälbådor eller hällar uti hafvet” (Sundström 1968:115f). 

Fågeljakt och äggtäkt 
En ofta underskattad samhällelig resurs inom arkeologin är fågeljakten. I 
norrländsk skärgårdskontext finns dock på de flesta tomtningslokaler läm-
ningar efter rösen som tolkas som fundament till fågelfångstnät (Broadbent & 
Storå 2010, Wennstedt Edvinger & Broadbent 2008:24f). I mellansvenska 
skärgårdar är det istället skjutskåror och platsnamn från senare tid som 
påvisar denna näring. Fångst med nät är dokumenterad under hela historien 
och förekommer exempelvis hos Olaus Magnus (1909:XIX:46). Arkeologiskt 
har sjöfågeljakten uppmärksammats som vikingatida näringsgren längs 
Norges kuster (Berglund 2009), först noterat av Kung Alfred (Orosius 
1859:44) som menar att Ohthere av Hålogaland omkring år 890 e.Kr. anger 
att han beskattade de nordnorska samerna på fågeldun, bland andra mari-
tima produkter. Dun i kuddar och quiltade täcken har påträffats i gravar, 
bland annat i Osebergsskeppet och en grav i Hedeby (Vedeler 2014:3, 31). 
Generellt anses fjädrar och dun som resurs vara underskattade i den arkeo-
logiska forskningen (Larsson 2008:184). I det empiriska materialet har en 
stor mängd sjöfågelben dykt upp i vikingatida och tidigmedeltida kontext i 
Birka (Ericson et al. 1988, Ericson 1987), Tälje (Karlsson 2009a) och Sigtuna 
(Hårding 1992). I det arkeologiska materialet har fågelben även påträffats i 
det tidigmedeltida Nyköping (Nordström & Lindeblad 2016). Historiskt har 
dessutom sjöfågel värderats högre än skogsfågel (Storå 1968:12). Med an-
ledning av detta kan man förmoda att det tydliga inslaget av sjöfågel i dessa 
städer föreslår att ortsborna troligtvis varit inblandade i en organiserade 
sjöfågeljakt. Sannolikt var efterfrågan på dun och fjädrar en viktig orsak till 
den storskaliga jakten. Kanske ser vi i benmaterialet det enda spåret av en 
efterfrågan på dun och fjädrar som handelsvara i dessa tre tidigurbana orter 
i mälarområdet under vikingatiden och tidiga medeltiden. Detta har annars 
ännu inte kunnat spåras i det arkeologiska materialet. 

Efter dessa upptäckter har man tolkat den ofta anmärkningsvärt stora 
mängden sjöfågelben som spår av storskalig och välorganiserad fågeljakt ute 
i skärgården samtida med tomtningarna. Av benen att döma tycks jakten ha 
bedrivits under våren och försommaren i samband med vårsträckningen 
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och häckningen. Uppfattningen är att skärgårdsborna sannolikt nyttjade 
stora luftnät spända mellan skär och fjärdar vid jakten såsom belagt från 
senare tider (Ericson 1987:447, Jonsson 1989:56). Hedenstierna visar att sjö-
fågeljakten var viktigare än säljakten för bönderna kring Stockholms skär-
gård efter medeltiden. Även han betraktar nät mellan öar som den huvud-
sakliga fångstmetoden. Till detta för han äggplockning och insamling av 
fågeldun (Hedenstierna 1949:249f). Äggtäkt reglerades redan i Huvudskärs-
stadgan där det framgår att äggtäkt inom andras ägor var förbjuden (Klem-
ming 1856:306, Ahlbäck 1955:200). Under 1700-talet kunde fågelnäten ge 
upp emot två hundra fåglar per notvarp. Till detta kom dun och tunnvis 
med ägg (Jonson 1934:292). Sedermera minskade fågeln precis som sälen i 
förekomst i skärgårdarna. Talande nog är att förbud mot olovlig äggplock-
ning bara förekom i den äldre versionen av Huvudskärsstadgan, inte den 
yngre (version B enligt Siltberg 2010). 

Relevant i detta sammanhang är att studera de tidigaste litterära källorna 
som består av isländskt sagamaterial. På Island förefaller under vikingatid 
säljakt, fiske och äggtäkt ha förekommit vid samma lokaler. I exempelvis 
Egil Skallagrimssons saga sägs att Egil byggde sig ett skepp och etablerade 
byggnader vid en lokal på kusten som utgångspunkt för fiske, säljakt och 
äggtäkt (kap. 29) och Thorolf städslade sina män för sådana sysslor (kap. 
10). I sagamaterialet utgör maritima produkter det överskott som skiljde en 
vanlig bonde från en framgångsrik storman eller ”entreprenör”. Konsum-
tion av vilda fåglar har även varit en tämligen tydlig högstatusmarkör 
speciellt under senmedeltiden (Albarella & Thomas 2002). I nordiska sam-
manhang verkar förutom de större vilda hönsfåglarna, i synnerhet svan, 
trana och ejder, ha varit viktiga på borden i medeltida borgar (Wirbrand 
2012:33). Ejderns främsta uppehållsort är dessutom just den skärgårdsmiljö 
i vilken tomtningarna påträffas. 

I Norrland påträffas ofta fågelben i tomtningarna, bland annat på ön 
Stora Fjäderägg, vars namn säger en del om vad som samlats in där (Broad-
bent & Storå 2010). Rester av vad som tolkas som rösen för fundament till 
fågelnät finns även i klapperstenarna på dessa och många andra tomtnings-
lokaler (Wennstedt Edvinger & Broadbent 2008:24f). Ofta finns en tradition 
om lappar i samband med vem som använt fågelfångstanläggningarna i 
Hälsingland. I några fall kan man styrka samband med sockenlappar (ibid., 
Wennstedt Edvinger & Ulfhielm 2004) eller samer mer generellt (Westberg 
1964:40). 

Med början under 1400-talet utfärdas ett antal lagar som succesivt för-
bjuder olika form av jakt och lägger den under olika regale, privilegier och 
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markrättsanspråk (Nyrén 2012). Straffen för tjuvjakt hårdnar markant un-
der stormaktstiden. Följaktligen har en friare jakt endast kunnat bedrivas 
innan senmedeltid. För ytterskären var dock rättsläget något mer tillåtande 
och sjöfågel var fritt för skärbönderna. Olaus Magnus skriver i sin Historia 
om de nordiska folken (bok 19, kap. 37) att; 

Emedan det är förenadt med stor fara för vattenfåglar att lägga ägg på fasta 
landet eller kläcka ungar långt från vatten, med hänsyn till skadedjur, såsom 
räfvar och vesslor, bjuder dem en medfödd instinkt att i stora skaror, många 
arter om hvarandra, bo samman på holmar – oräkneliga sådana finnas i nor-
den – och skär utan minsta växtlighet. Några bland dem lägga sina nästen på 
nakna hällen, några på hopsnodda torra vasstrån eller på torrt gräs och vär-
pa där otaliga ägg, som hvar och en, som kommer seglande dit, fritt kan läg-
ga beslag på. Man samlar äggen i stora tunnor och torgför dem, eller också 
skalar och insaltar man dem och förvarar dem länge och väl som en väl-
kommen förstärkning af hemmakosten. (Olaus Magnus 1909:XIX:37) 

Från historiskt tid vet vi exempelvis även att säljakt liksom äggtäkt (”ägg-
ning på Hålmar och bärgklippor om våren”) och jakt på bland annat ejder, 
trut, skrak och tärna var viktiga näringar för öborna på Hartsö (Prenzlau-
Enander & Östborn 2002:8, Sundström 1968:115f). Både ejder och trut hör 
som angivits ovan till de arter som förekommer frekvent i senvikingatida 
och tidigmedeltida urbana arkeologiska kontext. På Hartsö har vidare flera 
tomtningar noterats. I Tjust var fågeljakten tidigt betydande bland skär-
karlarna. Flera kronohemman där skattlades tidigt för ”fouglasund” eller 
”flögsund” (Gothe 2003:34). 

Som slutsats kan man följaktligen föreslå att möjligtvis har tomtningarna 
även i Mellansverige ställvis och tidvis haft med övernattning i samband 
med äggtäkt och fågeljakt att göra. Eftersom fåglarnas rörelsemönster inte 
gick att förutspå måste fågeljakten ha varit förknippad med en ofta ganska 
långvarig väntan vilket i sig kräver arrangemang för övernattning. 

En slutsats om säl- och fågeljakt i under vikingatid och medeltid 
Geografiska och ekologiska förhållanden, arkeologiska fynd, toponym, his-
toriska dokument, skattehandlingar och tomtningslokalernas karaktär tyder 
sammantaget på att säl och fågel har fångats i samma skärgårdar och på 
samma platser som där fisken har fiskats. Ju längre bak i tiden, och ju längre 
norrut längs Sveriges ostkust man ser, finner man ett större inslag av de 
större djuren och fåglarna i fångsten. Där säljakten varit dominerande har 
en annan ”kultur” eller jägaridentitet skapats, först kring hemspringarens, 
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sedan kring bräddlöparens verksamhet. Det har helt enkelt inte funnits några 
”fiskartomtningar” eller ”säljägartomtningar”. I Sörmlands och Södertörns 
skärgårdar är indikatorerna starkare på vikingatida säljakt än fiske, även om 
fiske även säkerligen har skett med dessa lokaler som bas. Jämförelsevis kan 
man hänvisa till det norröna skriftliga källornas beskrivningar av maritima 
fångstplatser under någon storman eller framgångsrik entreprenör. Under 
medeltiden har säljägarna gjorts mobila då de har behövt vidga sina jaktmar-
ker, kanske för att marken tagits i anspråk av frälset, och de tidigare lägren 
övergivits och under den lilla istiden då sälen kutade längre ut från kuster. 
Vid vissa tomtningslokaler i UO (framförallt Högsten för vilken vi har 
dokument) övergår en vikingatida säl- och fågeljakt till medeltida verk-
samhet med större inslag av fiske men bibehållen säljakt. Öarna var dock då 
inmutade; ägda, skattlagda eller under privilegier och oftast inordnade i 
storgodskontext. 

Dessa slutsatser är även förenligt med en cost-benefit-teori eftersom säl, 
fågel och äggtäkt gav mycket tillbaka för liten jaktinsats så länge bestånden 
inte var för hårt taxerade. Vi måste sammantaget tänka oss att flera verk-
samheter pågått vid varje plats och att detta varierat med samhälleliga kon-
junkturer, handelssystem, ekologisk bas och möjlighet att kontrollera ar-
betskraft eller organisera jakt- och fiskeresor. Denna mångfacetterade situa-
tion och olika verksamheter vid skärgårdens öar belyses vidare nedan. 
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Interaktionsrummet: Fiskeön som handels-  
och mötesplats 

Handel genom nätverkande: En arkeo-historisk genomgång 
Bilden ovan styrker tanken på att öarna har använts i komplicerade aktörs-
nät där jakt, fiske, bete, handel och andra handlingar har flätats samman. 
Avgörande är då att förstå denna möjliga handel och utbyte i relation till 
den gängse bilden av vikingatidens handelsplats, gestaltad av platserna 
Birka och Hedeby. En sådan diskussion följer nedan. 

Ett småskaligt nätverkande 

En mycket stor del av den handel som ägde rum i det medeltida Norden låg 
i böndernas händer, både vad beträffar handel på land och till sjöss. Bonde-
seglationen var en livsnödvändighet för åtskilliga fattiga skärgårdsbönder 
och norrlandsbönder. Det var ofta enda möjligheten att skaffa spannmål till 
familjens försörjning. Bönderna bytte egna varor, till exempel fisk, mot säd 
och salt. För välbärgade storbönder blev seglationen på främmande hamnar 
dessutom en källa till rikedom. I sina små båtar hade de pälsverk, fisk, ved, 
tjära, sparrar, bräder, smör, hudar, skinn, ibland även levande djur, vilka 
med god förtjänst såldes till städernas borgare. 

Skärgårds- och kustbönder bedrev med framgång köpenskap på detta 
sätt, trots att statsmakten och borgare ställde sig alltmer fientlig till detta. I 
mitten av 1300-talet försökte Magnus Eriksson avskaffa den självständiga 
bondehandeln och tillåta bönderna att endast handla sinsemellan med livs-
medel. Andra varor skulle föras till städerna, där borgarna skulle ha mono-
pol på handeln. I köpmålabalken (flock XVII) i Magnus Erikssons landslag 
samt i Söderköpings lagbok framgår att det som tilläts handlas ”i skipum”, 
dvs. från böndernas skutor, var korn, kalk, sill, säl, koppar och järnfat 
(Collin & Schlyter 1865:191, Wessén 1971:59). Allt annat skulle säljas i sta-
den. Men bönderna hade även egna så kallde bondehamnar, från vilka det 
inte bara försåldes produkter till den lokala befolkningen utan ofta även 
direkt mot utlandet, merendels i strid med gällande lagar (Cederholm 
2007:152ff, 270f, 314f). Frågan är hur handeln sett ut under tidigare 
perioder som i stort saknar skriftliga evidens. 
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Inom forskningen kring de vikingatida och tidigmedeltida emporiorna 
har på senare år framkommit att den äldre bilden av lyxvarucirkulationen 
eller bulkvarucirkulationen mellan de centrala handelsplatserna tecknar en 
allt för ensidig bild av denna tidiga handel. Istället står det klart att det exi-
sterat mycket hantverk och cirkulation av framförallt mer dyrbara basvaror 
vars handelssystem inom den regionala och lokala sfären inte har beforskats 
och inte alls är kända (Crabtree 2000:92ff, Keller 2010, Ashby et al. 2015). 

Till viss del härrör detta från ett arkeologiskt fokus på centralortsbild-
ning där litterära källor kombineras med iögonfallde arkeologi. Bakom 
denna bild ligger även en uppfattning om en tidig centraliseringstanke som 
har formats kring framförallt Svearna, Tacitus Suiones (Hyenstrand 1989), 
nu senast av Duczko (2009). Jag håller dock inte med Duczko att den 
plurala angivelsen av Suiones stammar indikerar en hög grad av centra-
lisering (kultiska och politiska, ibid:65), snarare tvärtom, vilket även note-
rats av makarna Sawyer (Sawyer & Sawyer 2004) och Philip Line (2007:47, 
51). Den av Hyenstrand (1974) observerade hundaresindelningen under sen 
vikingatid byggde av allt att döma på folk och försvar, vilket för tanken till 
en fragmenterad kooperativ ekonomi. Som ett tecken på en federation 
nämns ofta den gemensamma maritima symboliken och flottans materiali-
tet som beskrivet av Tacitus, och de många båtbegravningarna i Uppland 
och Västmanland kan förstås nämnas i detta sammanhang (se exempelvis 
Larsson 2007). Mälardalen motsatte sig länge den europeisering som via 
påven och kyrka tidigare hade stöpt om götalandskapen. De ”Äkta 
Folkungarna” förkroppsligade under 1200-talet en decentraliserad fede-
ration av magnater i Mälarlandskapen fram till integrationen med makt-
sfärerna i götalandskapen, med den berömda axis mundi i Uppsala. Istället 
för en centripetal geografi med Birka och Gamla Uppsala i fokus förefaller 
det alltså motiverat att börja studera handelsnätverkens finare maskor inom 
en federativ struktur, där exempelvis Ingvarstågets Ingvarsstenar kan ses 
som ett tecken på ett vitt nätverk istället för en hierarki. I samband med 
Ingvarsstenarna har Svante Fischer noterat frånvaron av omnämnanden om 
kungen på mellansvenska runstenar, vilket även styrker tanken på en 
federation av ätteområden med nyrika uppkomlingar och östfarare, låt vara 
med Birka och Gamla Uppsala som viktiga centra. Här har Fischer velat se 
att ”statsbildningen” kom av sig, Ynglingaätten dog ut och sveakungens 
maktbas eroderade under sen vikingatid (Fischer 1999:69). Själv menar jag 
dock att statsbildningen inte är en nödvändig process utan uppkom istället 
på initiativ från i synnerhet Götalandskapens välbärgade ätter. 
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Vad som möter oss i närheten av UO vid denna tid är ingen nationellt 
stark kung utan nätverkshubben Sigtuna med sina frisiska kyrkor och han-
delsgillen (Björklund 2014:285f). det medeltida handelsgillet skall troligtvis 
ses som föregånget av norröna olika mindre ekonomiska handelsöverens-
kommelser genom félag. Inom ett sådant ömsesidigt lojalt handelsprojekt 
delade man på kostnaden för båt och utrustning, kontrakterade en skipari 
(kapten) och styrimaðr (lots, rorsman, se exempelvis Lebecq 2007:178). Via 
runstenarnas vittnesbörd och bland annat silverskatterna samt Novgorods 
krönikor måste vi förmoda att denna småskaliga modell expanderade 
kraftigt under 900- och 1000-talen. Systemet med félag (”felleskab”, ”fellow-
ship”) kodifierades senare i Magnus Hákonarssons byloven år 1276 (Müller-
Boysen 2007). 

De reciproka handelsnätverket i sig och dess aktörer kan nog ses som rot 
och orsak till olika innovationer när det kommer till handel, exempelvis 
införande av viktsystem, inte något dekret av en kung eller liknande (Steuer 
2009). Handeln var alltså troligtvis ett opportunt system. Handelsmännen 
flöt ofta fritt från större politiska konflikter och genom en gemensam 
skattepolitik drog olika aktörer nytta av och hjälptes åt att skydda handeln 
(Roslund 2011:170). Mellan de stora handelsplatserna kan man dock finna 
en stor samstämmighet kring hur privilegier, skyldigheter och skydd mellan 
handelsmän och den lokala stormakten ordnades gemensamt över hela 
Europa under sen järnålder och vikingatid (Middleton 2005). Detta är 
förstås bakgrunden till att stora delar av de tidigmedeltida lagtexterna som 
reglerar maritima och andra närbesläktade förhållanden delvis är gemen-
samma, framväxta tillsammans (Stein-Wilkeshuis 1997, Frankot 2004). Det 
har dock inte funnits några övergripande reglerande mekanismer i form av 
starka stater och mellanstatlig gemensamhet (Frankot 2007) utan den 
reciproka merkantilismen dikterade villkoren. Skydd och privilegier enligt 
ett handelstraktat är ju alltid reciproka på något sätt och en förutsättning för 
handel. 

Här bildar nätverkets ”stationer” eller handelsplatser hierarkiska noder i 
det fysiska landskapet. Varor handlade mellan emporior och motsvarande 
distribuerades till lokala marknader som börjar framträda omkring 850 e.Kr. 
En standardvikt infördes ca 880 e.Kr., vilken användes i de inre delarna av 
Ryssland och vid Hedeby och Truso samt även de Brittiska öarna (Steuer 
2009). Under detta århundrade kan man spåra ett nätverk genom spridnin-
gen av dirhemer eller annat silver eller mynt i närheten av de olika empo-
riorna. 
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Sindbæk har via artefaktstudier och litteraturstudier påvisat en relativt 
finmaskig logistisk apparat av resande och varucirkulation, där handel och 
personligt nätverkande via bara några få kontakter kunde nå i stort sett alla i 
Europa. Ett sådant system är känsligt för störningar, då hela segment kan 
slås ut om en central gemensamhetsplats av någon anledning slutar att 
fungera (Sindbæk 2007). Här är förstås Birkas övergivande precis när 
införsel av västeuropeiskt silver tar fart och skärgården fylls med tomt-
ningar en nyckel till att förstå ett skifte i ekonomin i Mälardalen. 

Vi bör med Sindbæk kunna börja med att skissera en situation med två 
nivåer av handel under vikingatid; dels via nod eller hubb (jämförbart med 
wic eller emporia) och dels via en lokal marknad. Olika aktörsgrupper med 
olika verksamhet har frekventerat dessa olika platser. Sindbæk vill här 
poängtera handel och handelsrutter som routinized practice vilken egent-
ligen mer påminner om postmedeltida handel och urbanisering. Han ser 
även att det låg i aktörernas intressen att hålla antalet nodpunkter nere. Per-
sonligen tror jag inte att det fanns någon regleringsmekanism bakom han-
deln förutom ren pragmatisk opportunism, begränsad av både timliga hän-
delser och även av tillgängliga resurser och makt. Vem det än var som etab-
lerade hubbarna måste vi räkna med att det rådde ”fri etableringsrätt” men 
att endast några lyckades locka anhängare, handelspartners och klientel. 
Middleton (2005) har visat att i det något mer utvecklade Europa dessa 
emporior oftast kontrollerades av en kung eller motsvarande. 

Frågan är här alltså hur kostbara föremål kom att sluta som arkeologiska 
artefakter i hart när samtliga gravfält i Norden om det nu bara fanns ett 
halvdussin handelshubbar i hela norra Europa. Hur många mindre handels-
platser fanns det, var låg de och hur drevs de, vem eller vilka handlade vid 
hubbarna? Vi måste inte bara förmoda någon slags entreprenör på mellan-
nivå (lokal distributör) utan bör även söka efter någon form av gård-
farihandlare. Om handeln dominerades av informell, lokal handel skulle 
den materiella kulturen variera mycket mer än den gör. Detsamma gäller 
den långväga handelns förutsättningar; produktionen av objekt för avsalu 
eller byte. Vem samlade in hudar åt den europeiska marknaden? Vilka 
fiskade eller jagade, om nu detta var del av handeln? Vi måste här räkna 
med olika mellanhänder, uppköpare, som knöt hantverkare och jägare till 
de lokala handelsplatserna och/eller de större emporiorna. Man kan referera 
till en studie om koppar-namn (Åkerblom 1948) och att det enligt den fanns 
lokala uppköpare eller små handelsplatser med ”kaup”-namn (köpingar) 
distribuerade över landskapet och i skärgårdarna. Sådana öar som kan 
kopplas till vikingar och troligen handel har iakttagits även för Irlands del 
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(Downham 2014:16f). Under medeltiden utvecklades små köpingsliknande 
handelsplatser vid frälsets gods och andra centralpunkter. Hade de större 
vikingatida gårdarna och med dem knutna skärgårdsöar samma funktion? 
Eller var det kanske vanligt med den typ av gemensamma nodbildningar 
som vi ser i det norröna skriftliga materialet med tältande av bodar vid ting 
och marknader som på Brännöarna, en lanthandel under félagi med tomt-
ningsliknande bodbebyggelse? 

Kanske är det så att den sena vikingatidens félagi är en förelöpare till 
tidiga gillen, där félagi ska ses som personliga grupper, medan gillen mer 
kan liknas vid professionella nätverk. De frisiska gillen som omnämns på 
runstenarna är då den internationella förgreningen av gemensamt förtroen-
de; delat skydd och privilegier i reciproka band mellan lokala stormän i 
Sigtuna och Frisland men vilar på ett nätverk av produktion och 
distribution. Gillena har under medeltiden inte bara varit urbana utan varit 
vitt spridda runt om i landsorten (Ahnlund 1923, Nordin 2011). 

Stora emporior och små handelsplatser 

Enstaka stora handelscentrum som Birka, Hedeby, Kaupang och Ribe kan 
alltså varken förklara hur “importföremål” kom att hamna i Skandinaviens 
gravfält, eller hur nordbon kunde erhålla tillräckligt med varor (hudar, 
honung, järn, sältran osv.) att handla med. Hur och av vem emporiorna 
förseddes med förnödenheter är inte heller känt eller utvecklat i en diskurs. 

Det måste alltså finnas mer småskaliga gemensamma platser för insam-
ling, utbyte och handel, i enlighet med resonemanget ovan. Søren Sindbæk 
har i ett par artiklar studerat handelsmönster via nätverksteori, aktörs-
studier utifrån skriftligt material och spridning av artefakter. Han menar att 
utbytet under vikingatid kan ses som ett utslag av ett small world network, 
dvs. ett hierarkiskt, dendritiskt nätverk där kommunikation och centrala 
ambitioner gick genom de mer centrala noderna, inklusive Birka, Hedeby 
och senare Sigtuna. Genom en handfull led stod sedan varje enskild bonde, 
via sina lokala handelsplatser, centralhubbarna och deras centraleuropeiska 
motsvarigheter, i indirekt kontakt med i stort sett alla ekonomier i Europa 
(Sindbæk 2007). Han visar hur centrala hubbar under skiftet mellan järn-
ålder och medeltid utvecklades från att vara säkra platser för utlänningar, 
till att utgöra uppsamlingsstationer för volymhandel till att slutligen, under 
tidig medeltid, samla flera samhälleliga administrativa funktioner (Sindbæk 
2009b). Han gör dessutom skillnad mellan vad han kallar centralplats och 
nodpunkt; centralplatsen menar han ha varit uppsamlingsplats för lokal 
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handel inom ett peer-polity-system och exemplifierar med Ystad, Dierkow, 
Ralswiek och Wolin under 800-talet. Nodpunkter anser han mer ha att göra 
med distribution av långväga gods i ett hierarkiskt nätverk och exemplifie-
rar med Hedeby, Birka, Truso och Wolin under 900-talet (Sindbæk 2009a). 
Den avgörande faktorn verkar enligt honom vara att det fanns en abstrakt 
verksamhet kring frakt som kan skiljas från lokal handel. Här gör han den 
något djärva kopplingen mellan handelsrutter och Anthony Giddens socio-
logiska begrepp rutinisering, social rutin (ibid., även Sindbæk 2005). 

Samtidigt menar han att kanske dessa funktioner kan ha existerat på 
samma plats och stimulerat varandra. Trots den något enkla kategoriserin-
gen av platser menar han på att nyttjandet av handelsrutter startade en ny 
”rutinisering” inom vilken motiverade handelsmän skapade ett sätt att 
rutinmässigt nyttja inarbetade nätverk, med andra ord en klass av skeppare. 
Han menar att det finns många noder som vi ännu inte upptäckt, och som 
kan exemplifieras med forskningen på Gotland och de många nya platser 
som där upptäckts sedan 1980-talet (exempelvis Carlsson 2012, Sindbæk 
2009b). 

Om hans rön om hierarkiska nätverk stämmer innebär detta inte bara att 
systemet var känsligt, benäget att falla samman (bekräftat i Bogucki 2010) 
utan även att systemet var administrerat, det vill säga med tidiga former av 
gillen, privilegier och kontrakt (bekräftat av Middleton 2005). Detta betyder 
nog sammantaget att vi i praktiken bör se större aktörer, stora godsägare, 
bakom hubbarna, inte några bondekooperativ. 

Själv anser jag dock att det är fel att fokusera på olika typer av platser 
eller grundläggande funktioner. En mer situerad ansats är att fokusera på 
olika aktörer och deras agendor och identifiera olika platsers betydelse. 
Beroende på de olika aktörernas kontakter, förmågor och affärsmöjligheter 
kom de att på olika platser bedriva råvaruhandel, förädling, vidareförsälj-
ning och export. Några platstyper eller funktionstyper är inte meningsfulla 
kategorier. Funktion, roll och betydelse skiftade med aktörernas aktivitet. 
Här har Cederlund (1979) tidigt pekat på hamnens komplexitet och att man 
bör studera de naturgeografiska betingelserna och den omgivande bygden 
för att spåra hamnbruket, inte hamnens kategori, i termer av fiskehamn, 
handelsplats, kapellplats och övernattningshamn eller liknade. 

I ett försök att differentiera de olika maritima centralplatserna eller 
hubbarna med utgångspunkt från deras karaktär av kämpar Callmer (2009) 
med samma problematik. Han delar upp kustnära “handelsplatser” i sex 
olika typer enligt följande modell: 
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A. Små hamnar utan permanent bosättning: Fiskeplatser, övergångsrum, 
reparation av mindre farkoster. 

B. Små hamnar nära bosättningar, annars lika A. 
C. Små hamnar av regional betydelse, med semi-permanent bebyggelse 

och med små eller endast vissa tecken på hantverk. 
D. Medelstora handelsplatser med permanent bebyggelse och hantverk, 

handel och reparationer av skepp. 
E. Överregionala platser, annars lika D. 
F. Naturhamnar med aktiviteter kring sjöfart. 

Även om detta visar på möjligheten att se fler gemensamhetslokaler i 
landskapet än bara emporiorna (här har vi regionalt på Gotland och i Dan-
mark många tecken på sådana mindre lokaler) är det dock tveksamt om 
platsbruk under vikingatid följde en mall. Snarare bör man betrakta Call-
mers försök som att initiera en diskussion om olika nätverksaktiviteter på 
olika platser. I sitt fokus på hamnar förbiser även Callmer vissa mer diffusa 
centralplatser vid kust och på öar, exempelvis Utlängan i Blekinge (ibid:fig. 
6 sid. 125). 

Ulriksen (2009) kritiserar Callmers kategoriseringsförsök och menar att 
bevisen är magra och en indelning i exempelvis lokal, regional och över-
regional funktion är svår att göra. Han anser att det finns få bevis för ett fin-
förgrenat nätverk av handelshubbar och vill istället se ett fokus på de stora 
emporiorna. Som komplement menar han att flerfunktionella hantverks-
platser med kopplingar till den lokala stormannen existerande i kustbandet, 
där grophus, fiske, hamnfunktion med mera samsades. Det kan tyckas 
problematiskt att principiellt behöva skilja på om de mindre noderna ska 
ses som små handelsplatser eller en förlängning av ett gods och dess gräns-
snitt mot omvärlden (eftersom det säkerligen fanns flera olika funktioner 
hos platserna) men detta påverkar ändå tankesättet i en verkningsfull rikt-
ning; det är agenter, inte platser, som samverkar. Kanske ska man alltså se 
strandnära flerfunktionella hantverksplatser både som den lokala storman-
nens förlängda handelsarm och som en plats dit även andra lokala gårdar 
kunde vända sig vid exempelvis båtbygge och byteshandel eller avyttring av 
lokala produkter. 

Ulriksens koppling till stormannen är intressant, eftersom vi i Norden 
har en uppfattning om en småskalig lanthandel vid kusten där inslaget av 
stormän eller godsekonomier är mindre påtagliga (framförallt Öland och 
Gotland men även Norrlandskusten). Under medeltiden vet vi att godsen 
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drev en hel del handel själva. Kanske har vi här under vikingatid en dåligt 
känd monopolisering av handel, styrd av storgårdarnas husbönder, innan 
Hansan ytterligare centraliserade utbytet under medeltiden. Här måste 
nämnas Doyles (1998) diskussion om ön Dalkey Island utanför Dublin som 
en vikingatida gateway community, en sluss eller ett merkantilt, redistri-
butivt annex till någon centralpunkt i inlandet. 

Om vi behandlar nätverkande och utbyte som samhällets artärer och 
blod, bör det alltså inte finnas en viss typ av emporia/nod eller ens urskilj-
bara typer. Agenter och aktörer har bytt och försålt varor av olika anledningar 
på olika sätt. Lagstiftning och förbud kan ha formaliserat utrymme och 
utbytesmönster (privilegier, tull, skydd) men i gemensamm praktik försöker 
man ofta utveckla pragmatiska lösningar som helt saknar formell mönstring. 
Genom ”the logic of practice” skulle ändå ofta någon form av mönstring eller 
hierarkisering uppstå där de olika noderna har tilldelats olika funktioner 
eller beteckningar (vintermarknad, tingsplats, lagring, omlastning, lotsning, 
mötesplats, försvar etc.). Här ser vi redan under sen vikingatid i det litterära 
materialet små formaliserade handelsplatser kring offer-, tings- och andra 
samlingsplatser, där en viss säkerhet rådit just vid tiden för köpstämman 
(Montelius 1877:305, Schück 1924). Jag tror med anledning av detta person-
ligen att den tvådelade uppdelningen i centralplats och knutpunkt (Sindbæk 
2009b:75) är alltför svepande. Man gör nog rättare i att identifiera så många 
aspekter som möjligt bakom etableringen och användningen av en plats och 
försöka se dess nätverksegenskaper för olika platser och agentgrupper, även 
om det är svårt. Det kan dock finnas en logik baserad på bland annat 
hegemoni och sociala strukturer (Mägi 2015) där handeln succesivt skiljdes 
från maktens centralplatser under loppet av yngre järnålder (Skre 2015). 

En gemensam uppfattning om handeln blir tydlig under vikingatiden. Vi 
vet av arkeologin att det rådde stora homologier mellan de tidiga urbana 
miljöerna. En planlagd tomtindelning nyttjades i t.ex. Dublin, York, Hede-
by, Kaupang, Birka, Sigtuna och Nyköping. Via skrifter känner vi till ge-
mensamma handelstraktat, reciprokt skydd och privilegier, liksom liknande 
sjölagar. Bakom detta kan man skönja en gryende gemensam vision av han-
del, skydd, utbyte, beskattning och diplomati. Jag menar här att situationens 
multikulturella och multifunktionella komplexitet föranleder en att inte sö-
ka efter noder av olika slag (städer, hamnar, handelsplatser etc.) till dess att 
en distinktion kan finnas meningsfull, till exempel med inrättandet av lagar 
som Bjärköarätten. Innan sådan lagstiftning verkar det mer logiskt att be-
handla dessa platser som noder i samhälleliga nätverk i mestadels maritima 
sammanhang, mötesplatser för agenter med många olika habitus och diver-
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gerande agendor. Således kan man inte behandla sådana platser som ensar-
tade eller monofunktionella platser, utan egentligen flera överlappande 
platser med olika och överlappande betydelser. (jfr Skre 2007) 

Ser vi mer i detalj på en enda verksamhet kan rummet lösas upp och fler 
platser eftersökas. Skeppsbyggeri har exempelvis inte något direkt samband 
med merkantila noder. Westerdahl (1987, 1989, 1993:117ff) har i flera sam-
manhang visat att båtbygge historiskt sett har förlagts till små och oansen-
ligt platser vid kust och på kustnära öar, vilket det isländska sagamaterialet 
styrker. Ofta förlades varvsplatserna även för större skepp till den plats där 
virke fanns. Så vet vi från senare tid att de svenska skeppen Jupiter och 
Riksnyckeln byggdes på Ridön och Vasen samt Scepter på ön Aspö i Mälaren 
(Glete 2010). Frågan är då vilka arkeologiska spår sådana platser har lämnat, 
eftersom vi inte känner till några sådana platser innan 1500-talet. Var bodde 
manskapet som arbetade på varvsplatsen, i de fall skeppen och båtarna inte 
byggdes av omkringliggande bondebefolkning (jfr Berg 1984)? Under sen-
medeltid och tidigmodern tid var sätesgårdarna även platser för hamnar 
och skeppsbygge (exempelvis Ferm 1990:366f, Rosell 1993, 1994). Under vi-
kingatid låg dock huvudgårdarna i utpräglad agrar kontext. Troligtvis ska vi 
leta efter de vikingatida centralbygdernas eller storgårdarnas multifunktio-
nella maritima noder i anslutning till bygdernas närmaste naturhamn. Här 
måste landskapets aktörer och verksamheter studeras speciellt för varje sådan 
maritim ”centralplats”, Lihammers (2003a:229) ”fokusplatser”, med vissa spe-
cifika roller. Det är svårt att svarapå nåogn kvalificerad frågeställning genom 
mer generella begrepp som exempelvis ”maritima kulturcentra” (Westerdahl 
1982). Troligtvis har vi olika maritima kulturcentra, centralplatser eller 
fokusplatser även på större öar vid farlederna i mellanskärgårdarna. 

Som redan nämnts har få studier berört den svenska kustens och öarnas 
små handelslokaler, med undantag från Gotlands lanthamnar. En översikt 
över området kring Kalmarsund (Hagberg 1985, se även Kyhlberg 2010) har 
dock visat att man under sen vikingatid och tidig medeltid kan förmoda ett 
pärlband av lokaler vid drag och i åmynningar (Revsudden, Alsterån, Ryss-
byån, Ljungbyån, Emån och Hagbyån), kustanknutna köpingar och kapell 
(Pataholm, Grankullavik, Kapelludden) vid sidan av större handelsplatser 
(Köpingsvik) och merkantila produktionsplatser (Sikavarp, Eketorp III). 
Till detta måste man lägga ön ”Fredagsön” utanför Kalmar som enligt 
diskussionen ovan kan knytas till handel (Hellberg 1979). Från Västkusten 
vet vi att det existerat åtminstone ett tjugotal uthamnar på öarna i Göte-
borgs och Bohusläns skärgårdar som av fynden och ristningar verkar gå att 
knyta till sjötrafik mellan Norge och Danmark i alla fall från högmedeltid in 



STRANDHUGG 
 

378 

i tidigmodern tid (Bergstrand 2015). Enligt texter från 1200-talet samlades 
köpmän på väg till Novgorod på ön Berko (Björkö, Koivisto, Bereskovyj) 
utanför Viborg, eller på ön Kotlin utanför Nevas mynning, för att därifrån 
fortsätta sub pace et protectione regis et Nogardiensium, ”under kungens och 
Novgorods invånares fred och skydd” (Goetz 1916:93–95). Vid dessa öar 
har det även erbjudits lots och eskort. 

Frågan är alltså i detta sammanhang vilka anläggningar som har funnits i 
UO som erbjudit lokal lanthandel, skeppsbyggeri, fred och frid och om så-
dana kan finnas på öar med tomtningar. Ska vi till de lokala råvaruinsam-
lings- och handelsplatserna räkna några av tomtningskomplexen, eller kan-
ske ön Fridö utanför Mörkös västra sida? I sundet vid Mörkös östra sida 
ligger dessutom en liten ö som heter ”Köpneholm” enligt 1653 års karta 
(Lantmäteriet akt C94-1:2). 

En småskalig förurban lanthandel 
Frågan är i detta sammanhang hur den lokala handeln fungerade under 
vikingatid, hur lokala farmannabönder, Ingvarstågens rorsmän och run-
stensbönderna kunde samla in och distribuera det som byttes, köptes och 
såldes. Källorna till nordisk vikingatid talar alla om plundring, insamling av 
tribut och långväga handel, ibland i mindre handelsgillen, där det förutsätts 
att nordbon handlade med bland annat hudar för att erhålla silver (Piltz 
1998). Men varifrån kom hudarna, bärnstenen, honungen, järnet? Vem 
producerade dessa produkter och samlade in dem? Hur bedrevs med andra 
ord den kortväga handeln, och handeln med lokalbefolkningen på vägen 
mellan de stora handelscentren? Om det på ett rumsligt organisatoriskt plan 
har växt fram ett system kring centralbygd–randbygd med något slags 
gemensamt skydd eller arkaisk skatt under sen vikingatid (Hyenstrand 
1974) återstår fortfarande aktörsperspektivet. Frågan är här rent konkret 
hur det rumsliga nätverket av handelsplatser eller mötesplatser egentligen 
såg ut. I de medeltida gillena, spridda i landsorten och ofta organiserade 
runt sockenkyrkan (Ahnlund 1923, Nordin 2011), kan vi kanske spåra en 
organisatorisk och logistisk rörelse, ett aktörsinitiativ. Verksamheten som är 
motreaktioner mot småskalig handel visar indirekt den tidiga handelns 
karaktär eller i alla fall existens. Urbanisering, myntning, tull och privilegier 
möter oss till viss del redan under sigtunatid (Runer 2006a), det vill säga 
samtida med merparten av daterade tomtningar i UO. Kungens möjlighet 
och målsättning att koncentrera handel till städerna och göra en vinst på 
transaktionerna vittnar tillsammans med de tidigaste uppgifterna om lands-
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köp från mitten av 1200-talet om en glidning från lanthandel och far-
mannabönder till städer och privilegier. Det har nämligen visats sig att 
handelns organisation direkt avspeglar anspråk och makt; där kungamakt 
eller motsvarande fanns centraliserades handeln och i övriga områden sked-
de handeln mer småskaligt och spontant (Mägi 2015). På Gotland och i 
Danmark diskuteras multifunktionella lanthandelsplatser vid kusten (exem-
pelvid Ulriksen 1998, Carlsson 1999), liksom vid Norges kust (Stylegar 
2009, Nymoen 2009) och även direkt i samband med ett förhistoriskt fiske-
läges omvandling till kaupstaðir (Bertelsen 2009). Det är även belagt att 
vikingarna använde öar som handelsplatser i Irländska sjön (Downham 
2014:16f). För skärgårdsområden i Östersjön ligger det förstås nära till 
hands att börja med att diskutera farleder och mötesplatser längs segelleder. 
Här har vi som enda medeltida källa den ovan redan nämnda svårtydda 
KVS med alla sina platsangivelser. Vid ett försök till klassificering har det 
visat sig svårt att ringa in ett specifikt syfte bakom dessa platser (Breide 
2006). Rimligare kanske är att mena att de generellt är mötesplatser som er-
bjuder skydd, logistik, ledsagning och förnödenheter. Kanske inte förvå-
nande är att flertalet av öarna med tomtningar och fiskeplatser i Sörmlands 
och Södertörns skärgårdar sammanfaller med angivelserna i KVS. 

Ibland kan fiske, handel och tillverkning knytas till lokala maktsfärer på 
landsbygden under vikingatid (Mägi 2015:55), och beskriver en variant av 
Callmers och Ulriksens multifunktionella kustnoder. En avgörande skillnad 
mellan medeltida handelsplatser och vikingatida landsköpsplatser verkar 
dock vara att de senare, precis som tomtningslokaler och fiskelägen, ofta har 
haft en temporär eller säsongsbetonad verksamhet (Stylegar 2009). Från 
historisk tid, där viss lanthandel kvarlevde, vet vi att skärgårdsborna bytte 
produkter med bönder och borgare vid Södertörnskusten (Tuneld 1786:54, 
Hanssen 1977:278). I en skärgårdskontext skulle detta förstås möjliggöra en 
byteshandel med andra kulturer och sfärer, exempelvis ålänningar, häl-
singar och kustsamer eller kväner. Ett svar på frågan om byteshandelns 
väsen inom en småskalig naturahushållning gav Olaus Magnus i sin 
Historia om de nordiska folken (1555), i en skildring som behandlade lap-
parnas ”varubyte utan penningar” (Olaus Magnus 1909:bok 4 kap. 5). Han 
menar där att 

… som de själva ej äro i besittning af all lifvets nödtorft, utan behöfva andras 
bistånd och materiella hjälpmedel för att vinna sin utkomst, så drifva de 
handel, dock utan penningar, endast med användande af ett godt och ärligt 
byte på grundvalen af ömsesidig öfverenskommelse, som kommer till stånd 
utan allt ordande, detta på grund däraf att folket är sammansatt af så många 
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olika beståndsdelar, alltså ej på grund af brist på skarpsinne eller barbariska 
seder, utan helt enkelt därför att de hafva ett särskildt språk, föga kändt af 
öfriga grannfolk. (Se även figur 46.) 

I linje med detta har redan Paulus Jovius (1525) berättat att byteshandeln 
med lapparna skedde i god tro, och utan att de köpslående ens såg varandra, 
då varorna helt enkelt lämnades kvar och att det utbytta godset sedan 
avhämtades. Samma uppgifter ges även av Jakob Ziegler i sin Schondia från 
samma tid (Ahlenius 1895:367f, Hildebrand & Ziegler 1878:13–15). Olaus 
Magnus skildring påminner något om det som Ibn Bhattuta skrev på 1320-
talet om den sed invånarna i det "dunkla landet" hade vid byte av pälsverk 
mot de sydliga folkens handelsvaror. I denna så kallade "stumma handel" 
gjorde man på liknande sätt affärer utan att träffa den person man handlade 
med, genom att lämna sina varor på platser där lokalbefolkningen kunde 
övernatta och byta varorna mot sina egna. Detta system noterades också 
omkring år 1500 i en krönika från Novgorod (Herskovits 1952:185f). 

 

Figur46. ”Om varubyte utan penningar” (Olaus Magnus 1909:bok 4 kap. 5). 

Även hos Ibn Fadlan hittar man referenser till denna tysta, småskaliga han-
del som uppenbarligen har pågått mellan olika grupper med olika språk. 
Om vikingarna skriver han att: 

They arrive from their territory and moor their boats by the Ātil (a large 
river), building on its banks large wooden houses. They gather in the one 
house in their tens and twenties, sometimes more, sometimes less. […] The 
moment their boats reach this dock every one of them disembarks, carrying 
bread, meat, onions, milk and alcohol, and goes to a tall piece of wood set up 
in the ground. This piece of wood has a face like the face of a man and is 
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surrounded by small figurines behind which are long pieces of wood set up 
in the ground. When he reaches the large figure, he prostrates himself before 
it and says, «Lord, I have come from a distant land, bringing so many slave-
girls priced at such and such per head and so many sables priced at such and 
such per pelt.« He continues until he has mentioned all of the merchandise 
he has brought with him, then says, «And I have brought this offering«, 
leaving what he has brought with him in front of the piece of wood, saying, 
«I wish you to provide me with a merchant who has many dinars and 
dirhams and who will buy from me whatever I want to sell without haggling 
over the price I fix«. Then he departs. (Montgomery 2000:8ff) 

Här ser vi att enkla träfigurer definierar handelsplatsen. Den finska histo-
rikern Matti Klinge har studerat förhistorisk och medeltida handel i öster-
sjöregionen och vill mena att uppförandet av statyer, stoder eller pålar i 
samband med handel, bland annat för att markera platsens rättsliga status, 
har varit en utbredd sed även i östersjöområdet, framförallt längs de baltiska 
kusterna och ute på öarna (Klinge 1985). Rimligtvis ska vi se denna typ av 
stumma eller halvstumma handel på utmärkta lokaler längs kusterna och på 
öarna på flera ställen i Östersjöns mångkulturella rum (jfr Westerdahl 
2004:29f), något som blir naturligt om man tar i beaktan det postmedeltida 
handelsspråket i Östersjön som var en blandning av karelska (eller ryska), 
finska och svenska (Storå 1984). I tidigmodern tid vet vi att aktörerna inom 
valfångsten i Nordsjön skapade ett hybridiserat pidginspråk, isländsk-bas-
kiska, baserat på fiske och valfångst. Nordbornas influens över iriskan när 
det gäller stadsväsende och fiske under skiftet mellan vikingatid och medel-
tid är också väl belagd (Lando 2010a:427, 292). Det har även funnits ett 
goideliskt-norskt pidginspråk kallat gælisk-norska, eller gælonorska, med 
sin grund i skotsk-gäliskan och norskan som talades emellan fiskare från de 
båda områdena (Lando 2010b:577). På samma sätt har det uppstått ett 
norsktryskt språk mellan norska fiskare och ryska fiskköpare (Olovsson 
2011:22). 

Hybridspråk skapas förstås genom migrationer och möten. Det finns 
många exempel på vandrande handelsmän från historisk tid. Ofta förknip-
pas hela segment av en befolkning med handel (permer, bjarmer, ryssar, 
karelare med flera) men ibland är det frågan om någon slags yrkeskår eller 
nätverk (exempelvis kylfingar, knallar, kangelgubbar eller påsryssar). I 
medeltida källor är det ofta resor till och från lappmarkerna som nämns och 
då ofta genom säsongsvisa resor eller resor som ibland varade flera år och 
även kunde kompletteras med säsongsfiske vid ishavets rand (Storå 1984). 
Även den öst-västliga handeln med finnar, ålänningar och ryssar var förstås 
betydande, redan under vikingatid (Roslund 2016). Någon gång får vi en 
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arkeologisk indikation om dessa handelsresor. Långt in i Kemi lappmark 
har två ovala spännbucklor påträffats och ännu längre mot norr nära Vita-
havskusten påträffades en halsring och andra smycken av silver av nordisk 
typ tillsammans med 174 anglosaxiska och tyska mynt samt en våg och 12 
vikter, allt omlindat av näver (Montelius 1877:277f).  

På flera ställen i det norröna sagamaterialet förekommer handelsresor till 
Finnmarken eller Bjarmaland. I Örvar odds saga plundrar först de norska 
hjältarna med Odd i spetsen några finska kvinnor i deras jordkulor på 
stranden (jfr diskussionen om kvinnor och kväner i skärgårdarna i Törn-
qvist 2019). Sedan, då de kom till floden Dvina, berättas att 

(Många holmar ligga i floden: de kasta der ankar under ett näs, som sträcker 
sig ut ifrån fasta landet.) Men som de voro anlände, fick landsfolket strax 
kunskap derom: då sändes män dem till mötes, och frid blef fastställd på en 
half månads tid till köpstämma. Landsfolket kom då ned till dem med alla 
slags gråverk, och fingo alla män, som hade något att med fara, fullt opp af 
gods för sina varor. (Liljegren 1819:22) 

I Norrland var det en stor skara kringvandrande landsköpmän, ofta finnar, 
som rekryterades till flottan på 1500-talet (Lähteenmäki 2002:198). Här bör 
den stora andelen fjärrfiskare i Stockholms skärgård från i synnerhet Åland 
och Finland noteras (Hedenstierna 2000:180, Barthel & Svensson 1996:75, 
Hedenstierna 1949:240, Jansson 1962:10f). I skärgårdarna finns även många 
platsnamn med förleden ”Finn-”, eller ”Åland-”. I UO exempelvis Finn-
hamn invid ön Köpingen, Muskö, en nog så talande namnkombination. 

Hur handeln såg ut innan privilegier och resolutioner reglerade verk-
samheten glimtar vi bara indirekt men överallt hittar vi tecken på små-
skalighet och bredd. Anmärkningsvärt kanske är att hanseatiska handels-
fartyg under sent 1300-tal till stora delar utgjordes av små fiskefartyg i 
trampfart (småskalig frakt till olika destinationer), inga stora skepp i linje-
trafik (Weibull 1966:116f), möjligtvis en kontrast till Sindbæks (2009b) 
uppfattning om en rutinhandel redan under vikingatid. Men här spelar 
förstås tid, geografi och sociala relationer in. På Gotland där högfrälset inte 
lade under sig allmogen och kusterna, och där det därför inte etablerades 
några gods, har en framträdande kader farmannabönder med en friare 
kusthandel funnits in till högmedeltid vilket möjligtvis ger en fingervisning 
om hur och var vi kan försöka lokalisera den tidiga medeltidens handel för 
fastlandssverige; i stormännens närhet. I frånvaro av frälsegods och rika 
borgare hittar vi under 1500-talet en småskalig handel längs Norrlands 
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kuster, driven av bönder, fiskare, jägare, landsköpmän och ryssar (Forssell 
1872:57f). 

Tidig lanthandel och tomtningen som handelsbod 
Sagamaterialet porträtterar oftast ett litet socialt överskikt som vi kan kalla 
stormän. Vi skulle lika gärna kunna säga runstensbönder, storhusbönder 
eller ”entreprenörer”. Av allt att döma kan man betrakta deras handelsresor 
vid sidan av handeln till lika delar som plundringsresor och skatteindriv-
ningsresor till underkuvade områden. Företagen styrdes av pragmatisk 
opportunism. Runstenarna ger ledtrådar till detta skikt farmannabönder 
som i och för sig var talrika, men ändå var ganska glest utspridda och jämnt 
fördelade mellan socknarna. Ett normalt förhållande var nog att en eller en 
handfull familjer i den lokala bygden, i stort det som kom att bli socknen, 
ägnade sig åt handelsresor utomlands. Med tanke på diskussionen om gods-
tillväxt, stormannakyrkor och personella socknar i tidigare kapitel ovan blir 
det naturligt att i grova drag betrakta vissa centrala storgårdar som nav i 
handelsfärderna, det vill säga godsen bakom Callmers multifunktionella 
kustnära handelsplatser. Troligtvis ska man då se Ingvar som en primus 
inter pares i nätverket av extroverta entreprenörer eller farmannabönder 
(Larsson 1986). Likafullt har dessa behövt lita till sina små hantverks- och 
handelsplatser och sina grannars verksamhet för att generera det överskott 
av fisk, järn, hudar, sältran eller vad de nu handlade med, och att besätta 
deras skepp som rorsmän inom ett félag. Men hur de handlade lokalt är föga 
diskuterat. 

Under vikingatid och första halvan av medeltiden skedde handel enligt 
sagamaterialet främst vid de folkliga sammankomsterna, exempelvis i sam-
band med tinget. Här finns en direkt parallell i medeltida och eftermedel-
tida sammankomster vid kyrkogång, vid vilken man även idkade handel på 
kyrkbacken. Utbyte vid sammankomster är en historisk truism. Men har 
man även handlat i mellanrummen, mellan centralplatserna, under vikinga-
tid? Om man vänder på förklaringen kan vi se att många centralplatser 
skapas just där handel och utbyte bedrevs. I vissa fall föll platserna i glömska 
(som Öckeröarna på Västkusten), i andra fall bildades medeltida städer på 
mötesplatserna (som exempelvis Kalmar). I de tidigaste medeltida regle-
ringarna finner vi enligt flera diskussioner nedan exempel på olaglig handel 
i skärgårdarna. Tillsammans med en relativt riklig förekomst av silvermynt 
och skatter i skärgårdarna, både i Blekinge, Småland och Sörmland (figur 4 
och 10), måste vi undersöka om detta landskapsrum har haft mötes- och han-
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delsplatser som kanske inte var gemensamma för en bygd eller för utbyte 
agrara producenter emellan utan istället platser där fjärran aktörer mött 
lokala och utbytet haft mer maritima än exotiska inslag, en omsättning av 
lokala råvaruprodukter, förslagsvis säl, fågel eller fisk. Silvrets datering till 
samma period som de senvikingatida tomtningarna och dessas lokalisering 
till farlederna understryker nämligen att vi bör ha haft någon typ av handel i 
detta rum vid denna tid. 

Med de textuella källorna kan vi dra slutsatsen att man i alla fall på 
Brännöarna har haft en marknad knuten till vad som numera uppfattas som 
tomtningar. Där hölls ju även enligt sagamaterialet ting. Seden att hålla ting 
och marknad i mer eller mindre temporära bodar finns upptecknat på flera 
ställen i sagamaterialet. I hela norra Europa verkar de mindre handels-
platserna under framförallt vår sena järnålder och tidiga medeltid bestå av 
sådan bodbebyggelse där de medverkande köpmännen initialt kunde hand-
la mer eller mindre fritt och spontant efter utlyst frid. Först när någon stor-
man krävde avgift genom att erbjuda skydd eller privilegier var handels-
männen tvungna att erlägga tull eller skatt; bodpenning, bodlega, bodalego-
penning, bodgäld, byagäld, tomtöre osv. (Duby 1981:114ff, 140ff, Hildebrand 
1983[1879]-b:667, Sandström 1996a:66, Odhner 1860:22, Lindqvist & Sö-
derström 2000:182ff). För vikingatid läser vi t.ex. i Ramnkel Frösgodes saga, 
kapitel 3, att: 

Åt sina män tältade Såm en bod långtifrån den plats, som männen från öst-
landets fjärding plägade intaga under tinget. Kort därefter hann Ramnkel 
fram. Han slog sig ned i den bod, han var van att vistas i. (Bååth 1886:88)  

I Sagan om Gudrun, kapitel 3, bedrevs handel med dyrbarheter hela som-
maren i bodar vid stranden. Här framstår arrangemanget som ett félag med 
landsköp i någon slags tomtningskontext. I kap. 16 bedrivs handeln vid så-
dana bodar:  

En dag bjöd Kjartan systern Turid att välja, hvad hon ville af de varor, han 
hade med sig; och samma anbud gjorde Kalf sin syster Rämna. Han öppnade 
sedan en stor skeppskista, som stod i hans bod, och han bad kvinnorna bese 
dess innehåll. Emellertid började vinden blåsa våldsamt; och Kjartan och 
Kalf skyndade ut från sina bodar för att fastgöra skeppet. När de voro 
färdiga härmed, återvände de, och Kalf trädde först in i sin bod. Då såg han, 
att Turid och Rämna tagit upp ur kistan varor i mängd. (Bååth 1900:65) 

Detta system med en småskalig lanthandel via bodar, ibland i bonde-
kooperativ (félag, gildi) finns omnämnt på flera runstenar (Jesch 2001:232ff) 
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och verkar ha varit i bruk in i 1200-talet. I Sverige, och till viss del i Norge, 
innebar det nya systemet från 1200-talet en invandring av tyska köpmän, 
som från mitten av detta århundrade tydligt sökte ett monopol. Ett århun-
drade senare hade de kommit ganska nära detta. I en fiskekontext framstår 
beskrivningen av fisket kring Skanör och Falsterbo som alldeles speciellt 
talande. Redan från 1200-talet vet vi att ”fiskeläget” egentligen var en han-
delsplats där handelsmän temporärt satte upp sina bodar och handlade fiske 
med mer lokala fiskare (Lundberg 1905). Handelsplatsens frid gällde just 
den utpekade platsen och tiden (Line 2007:165f). Precis som för Västkus-
tens fiskelägen under 1500- och 1600-talen (Pettersson 1953) var det alltså 
ingen fiskebebyggelse utan bodstäder för kommers. Precis som i Birka och 
Sigtuna har i Skanör/Falsterbo uppmätts tomter på vilka bodarna uppförts. 
Till skillnad från de permanenta handelsplatserna var dock bodarna av 
enkel karaktär; skjul av trä och flätverk eller tält av lärft. Fiskarna hade sin 
del av området, handelsmännen från olika städer hade andra, avgränsade, 
områden med egen jurisdiktion och fogde utsänd från respektive hansestad. 
Här är grophusen en rest av handelsplatsens bodar; bostäder, saltnings-
bodar och förråd. På skärgårdsöar kunde man dock inte gräva några grop-
hus, varför Petterson för Västkustens handelsplatser med fiskkommers fun-
nit både temporära hyddbottnar av rundad tomtningstyp respektive perma-
nenta bodgrunder och regelrätta bostadshus med tydligare syllstenar och 
med mer rektangulär form (Pettersson 1953). 

Förekomsten av större ansamling bodgrunder för förstås tanken till mer 
ordnade handelsplatser, i synnerhet om vi kan spåra en tomtindelning av 
lokalen. På sådana lokaler blandade sig makten in med skattläggning och 
privilegier. Främmande köpmän bjöds då oftast in att idka handel under 
stormannens eller kungens kontroll. Dessa, från början frisiska och saxiska, 
köpmän som handlade i de nordiska länderna var för sina riskfyllda företag 
organiserade i gillen. Och till de faktorier som de upprättade i Hedeby, 
Birka, Sigtuna och på andra platser har de medfört denna organisation. Den 
möjliga kopplingen mellan birk som nordisk handelsplats och berek som 
frisisk/lågtysk handelsplats (t.ex. Lindroth 1914:152, Wadstein 1914) är 
förstås särskilt intressant.  

Sådana handels- och maktrelationer med Friesland finns omnämnda i 
Sögubrot ok þættir viðkomandi Danmerkr sög, Fyrsta brot och gällde enligt 
sagan danska vikingar under sent 800-tal. Parallellt med upprättandet av 
handelstraktat har strider med samma parter blossat upp, vlket beskrivs i 
Olav Trygvassons saga (strid vid Danevirke), Knytlingasagan, Harald hår-
drådes saga och Erik Rödes saga. Samtidigt har också nordiska köpmän i 
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Dorestad och andra flandriska städer samt i London, York och andra engel-
ska städer lärt känna den nya formen för kommersiellt samarbete. Den var 
fastare och mer effektiv än nordbornas felag. Bröderna i gillet var förbundna 
med varandra under ed. De samlades till gästabud och dryckeslag, och deras 
företag stod under helgonens beskydd. (Wessén 1945:141) 

Den med medeltiden etablerade kungen och de utländska handelsmän-
nen hade förstås olika maktmedel och det gick för de förra att ta ut stora 
avgifter främst av de senare i städerna. Monopolisering var alltså något från 
deras horisont önskvärd. Det mesta tyder på att platser med köping-namn 
uppstår vid omkring 1100-talet, kanske som en följd av nordiska erfaren-
heter vid kustmarknaderna vid Öresund (Eggert 2012:141). Utländska köp-
män fick i dessa köpingar skydd och privilegier. Från 1300-talet har vi en 
svensk motsvarighet till Konungs skuggsiá, den ovan beskrivna ”Konunga-
styrelsen”, Um styrilse kununga ok høfþinga, i vilken den anonyma författa-
ren försöker göra en dygd av den nya monopoliserade handelssituationen: 

Ok är thz dighr hedhr ok hugnadhr suå konunge som almogha hava döra-
köp hema i lande sino utan mykla walk ok wåghan lifs ok godhs manna …, 
och det är både hedervärt och nyttigt, för kung och var man, att köpa (varor) 
hemma i sitt land, utan alla problem och risk för liv och gods. (Moberg 
1984:123) 

Under hanseatisk tid bjöd man alltså in främmande köpmän, inkrävde tull 
och avgifter samt skattlade handelsprivilegier. Konungastyrelsen visar på en 
nationell plan för handel och infrastruktur vid denna tid och innehåller 
flera klausuler för att understödja handeln, bland annat underhåll av 
allmänna vägar och inrättande av tavernor och handelsstäder. 

Ovan har berörts att mynt har påträffats på flertalet undersökta tomt-
ningslokaler och det påtalades att det förefaller vara motiverat att tolka före-
komsten av mynt på mindre tomtningslokaler som uttryck för en lokal lant-
handel i skärgårdarna, som den beskrivs av Hans Brask, Per Brahe och 
fogden på Ulvåsa under 1400-talet (Munktell 1982:168ff). Man bör notera 
att samtliga identifierbara mynt i tomtningar i sin påträffade kontext har 
varit utländska (eller snarare, mindre anakronistiskt, fjärran ifrån komna), 
även det svenska myntet på Malskär i Kvarken eftersom det påträffades i ett 
österbottniskt sammanhang. På Västkusten är denna internationella handel 
väl belagd (Pettersson 1953, Svedberg & Jonsson 2006:67), den svenska 
kronans handel med finska fiskare likaså (Hammarström 1956). När källor-
na börjar omnämna handelns karaktär sker den i krambodar (krämarbodar) 
vid naturhamnarna och fiskelägren. Saltning av fisk, övernattning, hantverk 
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(exempelvis tunnbinderi) och minuthandel skedde då via sådana bodar. 
Vissa köpmäns och adelsmäns handel (via så kallade ”herrebodar”) ombe-
sörjdes av köpsvenner. På Västkusten var inslaget av utlänningar och obe-
suttna dominerande (Dalén 1941:89–91, Gardell 1986:52ff). Några egentliga 
fiskare kan här sällan spåras i källorna. Fiske och handel hängde samman 
och fiskeplatserna var även förädlings- och distributionsplatser för olika 
lokala produkter och för minuthandel. 

Professionalisering av kusthandeln 
En kanske intuitiv uppfattning är att handeln alltid har bedrivits på han-
delsplatser. Så är dock icke fallet. Handelsplatser är inte bara ett resultat av 
att säljare och köpare har behövt hitta varandra utan i kanske ännu högre 
grad av att någon har velat kontrollera handeln och tjäna på den. Forsk-
ningen kring tidiga handelsplatser kring Östersjön pekar generellt på att 
lokala handelsplatser under vikingatiden knöts till lokala stormän, en han-
del som senare centraliserades inom urbaniseringen och en professiona-
lisering av olika yrken och roller inom handeln (exempelvis Mägi 2004), 
ofta i relation till olika överregionala kontakter (Bogucki 2004). Som 
komplement till dessa platser har en spontan lanthandel florerat. Det mesta 
tyder på att vi innan folkungatiden rent allmänt hade en vitt spridd små-
handel i Skandinavien (Lindström 1923). Handeln vid fiskeplatser om-
nämnd ovan är ett sådant exempel. Näringsförbud utfärdades först när 
Birger Jarl och Hansan tillsammans reglerade handeln under mitten av 
1200-talet, samt kanske i mer begränsad omfattning av Birger Brosas traktat 
med Henrik Lejonet hundra år tidigare. Om detta traktat vet vi dock ringa. 

Tidigast med Henrik Lejonets handelsprivilegier i Visby under sent 
1100-tal möter oss en ny katolsk merkantilism (Blomkvist 2005). Över-
gången från vikingatida farmannahandel till tidigmedeltida döraköp hema 
(Moberg 1984:123) kan motsvara Gösta Hasselbergs iakttagelse (1953:102–
113) att flera gamla nordiska sjölagar (Schleswigs lag inkluderad) var 
avsedda för en situation i vilken fartygen befalldes av en styrimaðr, antingen 
fartygets ägare eller dennes företrädare, och resten av besättningen – hasétar 
eller skipar – var befraktare som arbetade ombord, organiserade arbetslag 
under en bindande ed, som ibland kallades fartekja. I den senare Hansans 
sjölag dominerade istället ett system där befraktare – vruchtman, vruchtlude 
– oftast lämnade sina varor i händerna på en skeppare – schiphere – som 
organiserade transporter med hjälp av betalda arbetare. En sjöman som 
denna skulle kallas skeppsman, skeppsknape eller bara knape. Detta skifte, 
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menar Hasselberg, innebar sannolikt att nya typer av skepp infördes. Från 
att ha varit en verksamhet bland många inom det mobila skiktet i samhället, 
hade handeln blivit ett specialiserat yrke. Det är egentligen först vid denna 
situation vi kan förutsätta Sindbæks (2009b, 2005) rutiniserade frakt- och 
handelsyrken, inte rent allmänt under vikingatid utan snarare ungefär då de 
tidiga tomtningarna överges. 

Handeln tog riktig fart i Mellansverige i och med ökat överskott från nya 
typer av godsekonomier. Att leva av jorden och sälja sitt överskott via bor-
gare blev ett kännetecken framförallt för aristokratin (Blomkvist 2005:235f). 
Skiftet till en borgarstyrd handel syns också i införandet av en allt mer 
enhetlig penningekonomi. Detta sammanfaller kronologiskt med den stora 
etableringen av kloster och tidigmedeltida gods i Sverige som de först ses i 
dokumenten från sent 1100-tal. I Danmark hade denna utveckling redan 
påbörjats under 1000-talet. Under medeltid och in i Vasatid dominerade 
byteshandeln, mycket på grund av att mynt saknades (till skillnad från 
under sen vikingatid). Omkring år 1200 hade inte bruket av mynt spritts till 
lantbefolkningen men hundra år senare hade stora delar av ekonomin 
monetariserats, även om byteshandel alltså fortfarande dominerade (Ed-
vinsson et al. 2010). 

Här har Blomkvist (2005) velat polarisera platsangivelserna i KVS och de 
högmedeltida läskartorna och menat på att KVS beskriver ett pärlband av 
platser längs kusten från Blekinge via Arholma till Reval, medan de hög-
medeltida läskartorna istället anger några få hållplatser mellan hanseatiskt, 
gotländskt och baltiskt/ryskt område (även Sauer 1996). Blomkvist menar 
att KVS kan återspegla en äldre, småskalig, kustnära handel under Sigtuna-
tid då livligt samarbete bedrevs mellan Mälardalen och Novgorod. De hög-
medeltida läskartorna återspeglar istället en situation då Mellansverige är 
”förbisprunget” och hansan nyttjar Gotland som genväg till Novgorod, 
Kievriket, Estland och andra lukrativa marknader i öst. Med medeltidens 
utgång ser vi åter att nordisk kustsjöfart åter blir mer betydelsefull genom 
ganska detaljerade sjökort som dock föredrar öppen sjönavigering med 
kompass framför kustnavigering (Waghenaer 1584). 

Handeln med fisk ses öka i takt med att handelsprivilegier mellan olika 
orter stadfästs och frakten kan garanteras, i Östersjön tidigast med Ska-
nör/Falsterbo främst under tidigt 1200-tal (Lundberg 1905). Det förblir 
dock en åtskillnad mellan enkla fiskare och etablerade handelspartners. Ett 
dokument från 1224, utfärdat av kung Henry III, reglerar isländsk och 
norsk handel samt ger frihet åt alla främmande fiskebåtar vid Yarmouths 
hamn (Boulhosa 2005:126f). År 1419 bekräftas ånyo förtroendet för utländska 
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handelsmän och fraktseglation. En särskild anmärkning gäller dock några 
fiskare som har rånat och skapat besvär, vilka skulle straffas (ibid:136). Export 
av fisk från svenskt område kan dock inte identifieras från medeltiden. 
Situationen var istället den att man importerade norsk ”baggfisk” eller Ber-
genfisk (sådan såldes i synnerhet i Lödöse) samt finländska gäddor och även 
sill från Skåne (Hildebrand 1983[1879]-a:217). Under skiftet till tidig-
modern tid finns dock en blygsam export av sill från svenska städer och 
individuella fiskare (Forssell 1875, Lindberg 1933:45).  

Ungefär samtidigt med fördragen mellan Birger Jarl och Lübeck, år 1260, 
utfärdade Håkon den gamle i Norge en lagföreskrift som stadgade att ingen 
fick ge sig ut på köpfärd som inte hade mindre än fem marks förmögenhet, 
detta för att binda arbetskraft vid jordbruket och minska köpfärderna (Hass-
löf 1970:74). Från och med denna tid blir monopoliseringen av handeln tyd-
lig. Det är i och med Bjärköarätten som vi ser de första texterna som rent 
allmänt reglerar och förbjuder en tidigare friare lanthandel (exempelvis kap. 
8, ”Om Skipwarurs köp och Marknader”, Hadorph 1687:3) och under 1200-
talet görs först en skillnad mellan byar utan respektive med torgrätt (villa 
forensis) där åtminstone efter 1250 kungen agerat genom Regalia Majestatis 
och reglerat handeln (Sylvander 1865:23–28). Sedan stiftas under 1300-talet 
flera lagar med vilka handeln skulle centraliseras. År 1310 ålades alla invånar-
na i Folklandstingstads ”villa forensis” att erlägga en avgift till sin kyrka. 
Fem år senare utfärdades ett påbud för alla köpmän och hantverkare där att 
flytta till Sigtuna, Stockholm eller annan ort med stadsprivilegier (Calissen-
dorff 1966). Påbud och lagstiftningar angående handeln resulterade i gene-
rellt förbud mot landzköp, Landkøb, oreglerad handel på landsbygden, vil-
ket inkluderade handel av adelsmän och präster med sina egna och andras 
landbor.  

Med framförallt 1300-talets lagar ses början på en lång och bitter kamp 
om handeln på landsorten. I stadslagar som Söderköpingsrätten och Bjär-
köarätten regleras handeln och endast viss typ av landsköp tilläts. Med 
Magnus Erikssons landslag görs detta än mer tydligt. I Lübecks Pfundzoll-
buch från 1368–1369 nämns export till Gotland, Stockholm, Nyköping, 
Söderköping, Västervik och Kalmar (Weski 2002:144). Vid denna tid har 
uppenbart någon eventuell lanthandel helt fallit i skuggan av Hansans avtal 
med städerna. Dessa städer hade dock ofta rätt att handla med svenska bön-
der i hamnar och längs kusterna, som Lübecks borgare vilka år 1312 gavs 
”fri och säker lejd till Kalmar, Möre och Öland för sillfiske och köpenskap” 
(SDHK 2508). Under Gustav Vasa stred inte bara borgarna mot landsorts-
befolkningen utan köpstäder stred sinsemellan om vilka som skulle få 
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betraktas som lagliga köpingar och vilka som ska klassas som ”olagliga 
landsköp”. Men trots påbud och lagar bedrevs ändå ofta lanthandel vid all-
mogens mötesplatser, till viss del tolererad av övermakten. Folklands-
tingstad finns omnämnt så sent som av Gustav Vasa, vilken intressant nog 
anmärker att Närtunaån, vilken ledde från Mälaren till Folklandstingstad, 
måste hållas farbar 

szå att then menige man, uthe i Skäriegården och flerestedz, motte medh 
theres båther komme samme åen vppåt, in till then platz i Närtuna sokn, 
som tillförene plägede kalles Folckelanztingh med theris saltt, fisk och annet 
sådent, Landet till vndsättning, och åther igen vndsatte bliffwe medh span-
nemål och annet sådant, effther som i gambell tijd plägsijd warit haffwer. 
(Calissendorff 1966:247f, Styffe 1867:249, 272) 

Uppenbarligen har det funnits ”urbana” platser på landsbygden (förutom 
Folklandstingstad kan nämnas Kyrkohamn på Öland och Torekov på Bjäre-
halvön), men samtidigt urbana platser som utmärker sig av privilegier och 
en internationell köpmansklass. Det har föreslagits att man kan använda 
termen urbanitet för att studera karaktären hos samlingsplatserna och deras 
relationer med omgivningen och i en historicitet tolka platsernas betydelse 
(Thomasson 2011) men viktigt är att förstå även detta begrepps plasticitet. 
Om fokus läggs på verksamhet och aktörsgrupper hittar vi förstås fiskeläger 
med urban karaktär som permanenta säsongsmässiga ”tomtningslokaler” 
med sannolik handel i paritet med permanenta hantverksplatser med han-
del i kust- eller inlandskontext. 

Småskalig handel med fisk har oftast tolererats. Sill har dock ofta ansetts 
för köpmansvara och olaglig att sälja. År 1380 utfärdades en förordning av 
riksrådet som bekräftade den rätt ”Landbönder eller Bönder” hade att 
handla med ”äthande warur” och att de sinsemellan kunde skifta varor som 
”ej äro rätta Köpmanna warur, swa som Sild Salt eller Kläde…” (Vallin 
1935:144). År 1422 förstärkte Erik av Pommern förbuden mot landsköp 
som svar på ett brev från köpmännen i Köpenhamn om bönder som åkte till 
fiskelägren och köpte sill, kläden och lergods. Liknande klagomål fram-
fördes av köpmännen i Mecklenburg om att holländarna köpte upp bön-
dernas spannmål i klipphäfen, de små naturhamnarna och vikarna där lant-
handeln tog plats. Lanthandeln bedrevs mest aktivt i områden avskilda från 
större städer och gods. I Sverige hade ett förbud fastlaget vid Kalmar Recess 
år 1474 liten effekt. Från Österbotten seglade bönderna på Estland och 
Rigabukten och levererade fisk, smör och ved till Stockholm. De handlade 
även med Ryssland med skinn, hampa, lin, grova kläden och mindre hus-
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geråd. I synnerhet var kustboende bönder och fiskare med litet markinne-
hav eller med liten utkomst från agrar verksamhet och boskap, i praktiken 
altså skärbönder eller skärkarlar, aktiva som handelsmän. Så knöts södra 
Finland och Stockholm ihop av skärböndernas handel där även ålänningar 
deltog (Kirby & Hinkkanen 2000:148ff). Åtminstone under senmedeltid kan 
man räkna med att dessa ”bönder” egentligen var professionella handelsmän 
och befraktare inom bland annt ved, smör, ägg, fisk och träarbeten. Sådana 
fiskarbönder sökte ofta medlemskap i städerna för att kunna handla legitimt 
(Lindberg 1933:99f). De blev då skärborgare med gement borgerskap. 

Men utvecklingen gick inte i samma takt i alla regioner. Skandinaver 
som handlade med frisiska och hanseatiska aktörer hade gott om erfarenhet 
av de utomståendes övermodiga sätt. I Danmark spred sig utländska nä-
ringsidkare från hamnar och marknader i städerna till inlandet och idkade 
byteshandel direkt med bönder och fogdar (Larson 2010:29). Småland för-
blev dock rotat i det förflutna. Dess folk var djupt katolsk och motsatte sig 
envist regimens inblandning i deras sätt att leva. Under många år hade nöt-
kreatur, hudar, timmer, tjära, osmundjärn och smör gått från Småländska 
höglandet genom den ogenomträngliga södra gränsen av riket till danska 
handlare och bönder. Liksom sina motsvarigheter i Danmark var smålän-
ningar 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). 

De privilegierade stånden hade dock rätt att oinskränkt köpa varor för 
eget bruk av allmogen och erhålla arrenden i natura. Förbudet mot landsköp 
syftade snarare till att hindra återförsäljning av spannmål, boskap och fisk. 
Även de större gårdarnas överskott skulle tas till handelsstäder (ibid:96). I 
praktiken handlade ändå frälset och kyrkan med bönder på landet och 
bedrev en omfattande exporthandel av det överskott de erhöll i avrad eller 
som förlänade skatter, vilka ofta kom i natura. Så beskriver Per Brahe i sin 
Oeconomia, utgiven första gången på 1570-talet, 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. 
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Efter detta kommer i hans bok uppräkningar av utgifter för manskap, bygg-
nader, fester, skolor osv. Bland det avlönade manskapet märks ”Skipzfolck” 
(Brahe 1677:56f). Han säger att om man har möjlighet ska 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 om bästa pris. Behövs det kan man ta enklare pro-
dukter från kreatursaveln, såsom surmjölk, vassla och halm som bytesvaror 
(ibid:210f). Här ser vi det som även förekommer hos has Brask och i lag-
texterna; handel mellan godsägare och fiskare i skärgårdarna. 

I kronans mer perifera provinser existerande ett system in i tidigmodern 
tid med administrerad handel kontrollerad inte av hanseatiska köpmän 
utan av kronans birkarlar, som via bodar på handelsplatser tillsammans 
med landsköpmän bosatta i kustsocknarna bedrev handel (vilka på medel-
tidsmanér skattade bodalegopenning), dokumenterat så sent som år 1591 
(Sandström 1996a:66). Birkarlarna och andra landsköpmän upphandlade 
skinnvaror, fisk, tjära och tran av bönderna i utbyte mot salt, kläde och 
andra varor som de förskaffat sig från de södra orterna (Sillén 1865:5). Där 
kronans fogdar eller birkarlar inte hade tillräcklig makt fortsatte bondeseg-
lation och lanthandel som konkurrerade med städernas privilegier och för-
hindrade kronans uppbärande av skatter, avgifter och tull, ända in i modern 
tid (Sandström 1996a:113f). Utmarken var här en källa till inkomster och ett 
expansivt Ångermanland med sina stora fiske- och jaktmarker hade vid 
1500-talets mitt ett 50-tal landsköpmän medan bygderna i det sockenvis 
färdigbildade Medelpad bara hade ett par stycken landsköpmän vid samma 
tid (Rathje 1997:129). Med administrativ indelning och etablering av han-
delsplatser minskade alltså landsköpen. 

Fiske och handel med fisk i landsorten 
De direkta beläggen för småskalig lanthandel med fisk i Sveriges skärgårdar 
kommer främst från 1400-talet och framåt. Huvudskärsstadgan anger direkt 
att ”Hoo som fisk kiöper och sällier, gifwe hampnefougden 1 ortugh af hwar 
tunna” (Klemming 1856:206). Den isländska handeln med fisk under me-
deltidens första halva är dock delvis känd. I allt väsentligt stämmer den 
isländska handeln med bilden från senare svensk medeltid. Handelsplatsen 
Búdasandur (omnämnd mellan 1339 och 1413) vid Hvalfjördur liknar han-
delsplatsen vid Gásir (omnämnd mellan 1163 och 1391) med sina många 
bodar arrangerade parallellt med stranden, där bodarna ligger i ett skyddat 
läge vid fjordmynningen (figur 47). Gásir och Búdasandur erbjöd säkra 
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ankringsplatser för skepp och lämpliga stränder på vilka nordiska skepp 
kunde dras upp. Båda dessa platser liknar beskrivningarna av handelsplatser 
i Saga Gudmundar biskups Arasonar som visar att det på lanthandels-
platserna fanns många små temporära byggnader som befolkades av de som 
köpte och sålde gods (Gardiner & Mehler 2007). Vi nog se den lokala stora 
godsägaren som beskyddare och ägare till sådana gemensamma, kollektiva 
fiskerelaterade handelsplatser men utan makt eller intresse av att monopo-
lisera handeln men möjligtvis med förmåga att påverka prissättning och 
beskatta handeln (Callow 2009). 
 

Figur 47. Handelsplatsen Gásir vid Eyjafjördur, norra Island, inventerad år 1907 (Gar-
diner & Mehler 2007:390). Notera kapellet på brinken ovanför ”tomtningslokalen”. Bil-
den roterad. 

Hansan hade sådana små fiskehamnar på Färöarna under slutet av medel-
tiden, även om hamnarna där fick sådan dignitet att de blev administrativa 
centra med bland annat tingsplats, då handel och rättskipning kunde ske 
vägg i vägg (Arge & Mehler 2012). En liknande bild verkar ha rått på Shet-
landsöarna (Gardiner & Mehler 2010). Man bör nog se ön och kustremsan 
som en landsköpsplats som under tidens gång antingen övergivits eller in-
lemmats i handelstraktat och fått legal status med privilegier. I takt med en 
sådan centralplatsbildning när fler intressen (kyrkan, klostren, frälset, kro-
nan) engagerade sig i platsen kom bland annat kapell och kastell att byggas 
där. Vissa platser, däribland landsköpslokalerna vid Ulvsundet, Pålsundet 
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och Brandalsundet vid Sörmlandskusten, fortlevde dock in i modern tid 
som enkla utbyteslokaler. I dessa exempel låg handelsplatserna, ”hvarest, 
om höst och vår, bytes fisk, strömming och andra varor”, under borgarna i 
Tälje (Tuneld 1786:54). I Uppland fanns sådana motsvarigheter i Flottsund 
och Örsundabro (Lindqvist 1918:7) där man redan i landslagarna hittar 
skyldigheter om att underhålla broarna (Sillén 1854:103). 

Innan handeln blev en privilegiebaserad verksamhet inom städernas och 
handelsgillenas sfär idkades den alltså till största delen småskaligt i lands-
bygden. Först i och med de första handelsprivilegierna givna åt de hansea-
tiska städerna under mellersta 1200-talet kan vi spåra en reaktion från stä-
dernas sida angående lanthandeln. Jönköpings innebyggare klagade hos 
Magnus Ladulås och menade att ”bönderna hålla all marknad hemma hos 
dem och med hvarannan, så att dessa Jönköpings innebyggare alls intet in 
till sig af bönderna få kunna, och att de mer bedriva köpenskap på bygden 
än i köpstaden, kan ej ske utan köpmännerna till stor skada och förderf” 
(Odhner 1860:20). År 1284 förbjöds köpmän bo på landsbygden och främ-
mande köpmän förbjöds också handla med denna. Den ovan nämnda lant-
liga handels- och tingsplatsen Folklandstingstad i Uppland, till vilken fisk 
fördes från skärgårdsbor, förbjöds år 1310 (Calissendorff 1966:244). Tole-
ransen mot handel med fisk var dock under hela medeltiden större än 
många andra varor, om vilket både landskapslagar och olika privilegier 
vittnar, exempelvis den frihet skärkarlarna åtnjöt att handla med fisk i upp-
städerna, vid gårdar och slott. Redan kung Albrekt stipulerade dock i Telge 
stadga år 1380 att bland bönderna förbjuda försäljning av ”sild, salt eller 
klæde och annat thet ther wider nempn i stadzrættenom eller konga-
brefvom förbudir ær” (Nordström 1839:347).  

Dessa förbud kan ha att göra med framförallt kronans och borgarnas 
anspråk över handel och beskattning ökade succesivt under Birger Jarl och 
efterföljande sekel och att den tidigmedeltida, eller kanske även senvikinga-
tida, Bjärköarätten inte fungerade som rättsligt instrument vid landsortens 
handelsplatser. En svensk variant finns som fragment infogad i Söder-
mannalagen. Det har vidare visats att Bjärköarätten rent allmänt användes 
som ”undantagslagstiftning” i merkantila sammanhang, även på större och 
reglerade fiskelägen. I den norska äldre varianten som troligtvis nedteck-
nades på 1100-talet står nämligen att ”Biarkeyiaréttr er a fiskenesi hueriu ok 
i sildveri ok i kaupfǫrum” (Schück 1926:73f). Här framstår alltså behovet av 
att kväva handeln på okontrollerade lanthandelsplatser, inklusive mindre 
och oreglerade fiskeläger, och koncentrera handeln till städerna omkring 
1200-talets mitt (Breide 2006:45f). 
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Ser vi på organisationen av Skanör och Falsterbo vid denna tid och tiden 
innan framgår det att fiskeläget egentligen var en handelsplats där hansea-
tiska köpmän i sina bodar köpte in, saltade, packade och sålde vidare den av 
borgarnas fiskare, allmogen eller fjärrfiskarna infångade fisken. Fiskarna 
tilläts inte resa sina bodar på samma plats som hanseaterna och dessa i sin 
tur delade upp handelsplatsen i olika fit, områden med olika jurisdiktion 
och fogdar, baserat på stadstillhörighet (Lundberg 1905, Jahnke 2009). Även 
i Bohuslän har det visat sig att fiskelägrena egentligen var handelsplatser. 
Bland öarnas bodar märks frälsets ”herrebodar” och handelsmännens ”krä-
marbodar” eller krambodar. Till övervägande del tycks de tyskar, friser, 
skottar och norrmän som frekventerade dessa kuster vara handelsmän, allt-
så uppköpare av fisk (Pettersson 1953, Dalén 1941). Beteckningen ”krämar-
bodar” gör även gällande att handelsmännen inte bara var fiskuppköpare 
utan att de även, eller kanske till och med främst, var detaljhandlare. 

Innan frälset och kronan på allvar lyckades lägga handeln och fiskelägren 
under markägare, borgerliga privilegier och kungliga hamnfogdar existe-
rade alltså en oreglerad handel med fisk men även en byteshandel där främ-
mande fiskare exempelvis betalade de lokala kustbönderna i salt för att få 
tillgång till deras fiskeskär (Prawitz 1949:27). Fiskmarknaderna i Skåne är 
istället exempel på samlingspunkter under privilegier och utländska brukare 
utanför en stadsmässig urbanisering men med i denna bemärkelse samma 
syfte; kontroll, beskattning, privilegier och distribution via utländska köp-
män. Östersjökustens mindre fiskelägen har haft en starkare koppling till 
framförallt gods och som merkantila annex till städerna. Här har landsköp 
visats ha försiggått både legalt och illegalt, med frälset, kyrkan och kronan 
som intressenter och påfallande ofta med utsocknes handelsmän eller ur-
bana fiskköpare. Från Östergötlands skärgård beskrevs Stockholms fisk-
köpares vistelse på öarna i deras sommarvisten under 1700-talet, där de 
köpte in färsk fisk för distribution (Enholm 1754:22). Ställvis uppstod även 
illegala saltsjuderier och fiskelägen i skärgårdarna (Larson 2010:42ff). 

Ön och kustlokalen med bodar och tomtningar i fiskelägen bör alltså 
även kunna ses som en landsköpsplats innan privilegier och förbud, men 
även som annex till stadsbildningen. Exempel på det senare är lokalerna 
utanför Tälje omnämnda ovan, samt Kalmars köpingar vid smålandskusten 
och antagligen även de öar med fiskelägen som Telge fick privilegier på år 
1454, omnämnd på flera ställen i detta arbete. På Västkusten fortsatte han-
del på fiskelägen, som under 1500-talet beskattades. Här är det tidiga Göte-
borg ett exempel på att holländarna mer eller mindre etablerade den tidiga 
staden som en koloni baserad främst på fisket. Ett stort inslag av holländare 
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installerades i det första rådet, immigrerade holländska bönder erhöll od-
lingsmark, och en holländsk industri skapades, byggd på tjära, sill samt 
hamnverksamhet (Heckscher 1954:107). 

Vid Norrlandskusten kan handelsplatser från 1300- och 1400-talen 
arkeologiskt beskrivas som fiskelägen med tomtningar, kapell och fynd av 
mynt, tämligen likartat med det isländska Gásir. Här märks platser som 
Drakön, Kyrkesviken och Holmön/Örskärskyrkogården, vilka var mötes-
platser för Norrlands kustbor, finnar, kronans utsända och frälsets intressen 
(Mogren 2000). Har det bedrivits liknande handel, skatteuppbörd och 
interaktion vid säljägartomtningarna på dessa lokaler under sen vikingatid 
på liknande sätt som under högmedeltid, fast i ett tidigt skede inte präglat 
av kronans och frälsets koloniala ambitioner utan av vikingatida maritima 
tributrelationer? Har vi längs svenska Norrlandskusten haft en handel och 
insamling av tribut som Ohthere beskriver för Hålogaland under 900-talet?  

Enligt ovan har fisk ingått i den mängd naturaprodukter som såldes av 
kustbefolkningen till kronan och frälset vid behov. Samtidigt skickade fog-
darna ut pengar till sina egna fiskare vid fiskeskären för att de skulle kunna 
köpa förnödenheter i skärgårdarna. Det har alltså funnits en handel med 
fisk och förnödenheter direkt i skärgårdsrummet. Denna typ av handel har 
antagligen varit större i början av medeltiden än i slutet, av alla senmedel-
tida förbud att döma. Vid de småskaliga handelsplatserna i skärgårdarna 
kunde godsägarna på flera sätt tillgodose både tillgång på fisk och en god 
inkomst i penningar. Inom ramen för en kring godsen och markägarna 
ganska sluten fiskeriverksamhet inom markägaranspråk och överhet över 
landbor kunde de välbesuttna dels skattlägga sina skär och sättningsgrund, 
dels via hamnfogden på fiskeskären enligt Huvudskärsstadgan inkassera 
avgifter för böter mot förseelser eller vid landsköp av fisk, då de vid skären 
verksamma fiskarna försålde sin fångst till uppköpare eller handelsmän 
(Klemming 1856). Det första tecknet på en storskalig transport av färsk fisk 
i Mellansverige är en notering i Stockholms stads tänkebok från 1493 som 
omnämner en fisksump (Ahlbäck 1955:23). 

I Sörmlands och Södertörns skärgård ser vi flera tecken på handels-
platser i skärgårdarna. Kapell fanns bland annat på fiskelägren Enskär, Askö 
och Huvudskär. Vid den sistnämnda vet vi att fiskköpare var med och 
finansierade kapellbygget. Det stora tomtningskomplexet på Gunnarste-
narna som av två daterade tomtningar att döma är från vikingatiden kan 
svårligen tolkas som något annat än en ganska omfattande mötesplats med 
jakt och fiske som huvudfokus. På toppen av Norrskär, Gunnarstenarna, 
ligger en bodgrund tentativt daterad till 1200-talet som måste tolkas som 
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kapell, korumhus eller liknande (se, ”Gunnar som gick på vattnet”, i Törn-
qvist 2019) vilken signalerar överhetens eller kyrkans närvaro inom handel, 
rättskipning, kontroll och även skatteuppbörd. Vid sidan av interaktion 
inom handel märks nämligen även skatteuppbörd direkt på öarna. Kyrkans 
intressen av skattefisk kunde så sent som under 1700-talet resultera i att 
pastorn själv fick resa runt i skärgården för att samla in tionde av sillfisket 
vid fiskegrunden (Rydström 1922:30f). 

 

 

Figur 48. Omnämnanden av sill och strömming i SDHK. Grafen, som innan 1500-talet i 
stort sett uteslutande visar förekomsten av tyska och engelska intressen vid skånska 
kusten, visar hur Hansans intresse dominerade fiskhandeln, med stegrande betydelse till 
1400-talet då fisket kom att ingå i det lokala frälsets och kronans ekonomi och 
skånesillens dominans bröts. Först från och med sent 1400-tal förekommer geografiskt 
mer spridda notiser om fisk. 

Ett indirekt belägg för en småskalig handel med fisk och maritima pro-
dukter av olika slag i Mellansveriges skärgårdar är frånvaron av dokument i 
diplomatariet som reglerar fisket. Enligt diplomatariet är det först under 
1300-talet som sillfisket blir viktigt. Innan 1400-talet är det i stort sett 
uteslutande skånsk sill som omnämns antingen i samband med hanseatiska 
städers eller engelska intressen (figur 48). Här finns inte ett enda omnäm-
nande angående sill eller strömming i Mellansverige. Men det har förstås 
ändå förekommit ett mer spritt fiske. Så gäller ändå enligt diplomatariet att 
år 1391 att ”borgmästare och råd i Maastricht ålägger skånefararna att hålla 
sill, som köpts annorstädes, åtskild från sill köpt i Skåne” (SDHK 44312). 
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Under 1400-talet finns bara 12 diplom angående sillen. Dessa diplom har 
även en vidare spridning, med blant annat Stäkeholm, Åbo, Kastelholm på 
Åland, Älvsborg, Köpenhamn och Stockholm som proviniens. Som exem-
pel kan nämnas då Matts Nilsson, husfogde på Stäkeholm, år 1438 till-
skriver rådet i Danzig att han ursäktar sin herre Nils Jönsson [Oxenstierna] 
för att denne ännu ej betalt sin skuld till de skeppare som lämnat honom sill 
för rikets slott Stäkeholms behov (SDHK 23081). Tillsammans med alla 
övriga indikatorer (osteologi, skattehandlingar, arkeologiska fynd, lands-
kapsbruk) föreslår nog även diplomatariet att sillen främst hör fiske-
industrin och senmedeltiden till och att vi på de små tomtningsöarna har 
haft bredare insamling och kommers av fågel, säl och kustfisk och att dessa 
råvaror ingått i en småskalig kusthandel, inte främst en borgerlig 
fiskarhandel. 

Handel och olagliga hamnar under senmedeltid och modern tid 
Vid närmare granskning visar det sig att den ovan skisserade småskaliga 
lanthandeln mellan sen vikingatid och högmedeltid fortsatte i skärgårdarna 
under senmedeltid och modern tid, ofta olagligt. 

I kontrast till medeltida urbana centrum och godsen med sina varv och 
hamnplatser märks enligt ovan landsbygdens små handelsplatser. Adolf 
Schück menade att det vid medeltidens början fanns lokala handelsplatser 
överallt i Sverige, inbegripet skyddade vikar och öar, och att bruket av 
marknaderna ökade ännu mer under medeltiden, trots upprepade klagomål 
från städerna och strängare lagar (Schück 1926:174). Dessa tre aktörs-
grupper; borgare, frälse och bönder, konkurrerade medeltiden igenom om 
handeln, varvid makten gradvis gled över till de besuttna (Cederholm 2007). 
En av de främsta anledningarna bakom grundläggandet av de senmedeltida 
och tidigmoderna städerna var kunglig kontroll och beskattning av fiske, 
hantverk, handel och seglation, med associerade privilegier att utföra dessa 
sysslor, vilket innebar en mer eller mindre tvingande förflyttning av viss 
befolkning (Heckscher 1923, Gustafsson 2006:16f). Vid sidan av detta bör 
det framhållas att landsbygdens handel, bondeseglationen, pågick i hela 
Östersjöområdet. Som exempel kan nämnas att bönder från nyländska och 
karelska kustsocknar under 1300-talet upprätthöll nära förbindelser med 
Reval (Tallinn) på andra sidan Finska viken, och längre västerut gick en 
liknande trafik på Stockholm (Hasslöf 1967, Åkerblom 1948). 

Här har kronan varit ambivalent inställd till landsköp i skärgårdarna 
eftersom ekonomin skulle tyglas samtidigt som kronan under modernise-
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ringsepokerna försökte använda skärbornas förmågor för sina egna syften. 
Kronan sökte därför styra handeln till sanktionerade marknadsplatser i 
städerna och på landsbygden, till städernas bodar och handelshus samt till 
köpingar, där handeln kunde kontrolleras. Samtidigt sökte kronan styra 
bort handeln från hemmen, från slumpmässiga platser utan kontinuitet 
samt från spontant framvuxna marknadsplatser med varierande kontinui-
tet. Denna kontroll omfattade dock till en början inte den uråldriga rätten 
till att handla med det som den egna gården eller det egna fisket avkastade. 
Träffades flera fiskare eller bönder på samma plats för att göra upp handels-
transaktioner räknades dock handeln som olaglig och olika tvångsmedel, 
tull eller avgifter kunde påtvingas allmogen (Sandström 1996a:113f). 

Som bekräftelse på en segdragen konflikt mellan skärkarlar och krona 
finns det exempel på olagligheter och ljusskygg verksamhet i skärgårdarna i 
historisk tid. Skärkarlarna i Tjusts skärgård bedrev landsköp med fisk i så-
dan utsträckning att till och med Linköpingsborna kände sig besvärade. 
Under Sten Sture gjordes i slutet av 1400-talet flera försök att lagstifta bort 
landsköp av produkter som inte utgjorde allmogens egna produktion, även i 
Norrland. Styffe talar uttryckligen om att denna lagstiftning var svår att 
efterleva i glesbygden utanför städerna då den ”genom befolkningens 
gleshet och de många undangömda hamnarne i skärgården mötte stora 
svårigheter” (Styffe 1875:133). Några skärkarlar deltog i synnerhet i äldre tid 
i utrikeshandeln med egna skepp. År 1527 klagade Kalmars borgare på 
”bristher som theris stad twar mykit till skadha, som aer om olagliga hamff-
ner, landzköp oc annat mykit” (Gustav I 1868:263). År 1511 adresserade 
Uppsala kungen och menar att staden kommer att bli en ödesby om inte 
landsköpet upphör. Särskilt nämnder de ”then lille Pawell, som haffuer eth 
skattegodz i Rasbo, ther han haffwer salth fisk och hwmbla ok andra 
köpmansvarer” (Styffe 1884:481). 

Succesivt inskärptes förbudet mot handeln i landsorten. Förbudsplakat, 
handels- och seglationsordningar samt handelsordinationer bekräftade flera 
gånger under främst 1500- och 1600-talen förbudet mot landsköp. Tillåtet 
var dock för borgerskapet och adeln att köpa upp varor i landsorten för 
avyttring i städerna. Bland annat stadgades att ”alle vägfarande både in-
ländske och utländske hofmän, köpmän och andre skule hålla sig vid de 
menige landsvägar och icke söka någre andra bivägar”. Vidare, att när 
köpsvenner och borgaredrängar i sina herrars ärenden skickades ut, skulle 
de ha ”bevis av stadsens förmänner, där de äre besittne heller göre deris 
skatt”, eller att de innehade ”passbordh och wägebref” av konungens befall-
ningsmän. Varje stad skulle få hålla en utridare som skulle uppspana lands-
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köp, arrestera den brottslige och hans gods och inberätta ärendet till 
landshövdingen och magistratet (Nordström 1839:350, not 74). Den mari-
tima motsvarigheten till utridaren kallades strandridare.  

Under Gustav Vasa inskärptes straffet för landsköp till vid tredje resan 
förlust av halsen. I juni 1524 klagades från Kalmar på att främmande köp-
män handlade utanför staden och kungen drog in Vetlandas, Eksjös och 
Vimmerbys rätt till köpenskap då Kalmar borgerskap klagat på de många 
”olaglige kiöp” som brukades där men även i de kustanknutna Mönsterås, 
Pataholm och Avaskär ”och andre olaglige hambner” (Cederholm 2007:116, 
not 242, Gustav I & Almquist 1861:228). De mindre köpingarna längs 
kusten drogs sålunda efter medeltiden in för att skydda borgarprivilegierna, 
exempelvis Figeholm, som var Vimmerbys invånares handelsplats vid kus-
ten (Lundqvist 2006:13f). År 1532 utfärdade kungen åter förbud mot olaglig 
lanthandel. Han förbjöd då skärkarlarna i Tjust att fara till skånemarknaden 
och där köpa sill till annat än husbehov och han förbjöd vidare allmogen att 
fara till Öland eller Tyskland och idka handel med främmande sjöfarare 
som låg i hamnarna där (Gustav I & Granlund 1883:128f). I samma brev 
anger han att den olagliga handeln ”driffues på Öland Småland och 
Skäriegårdenn” (även Stiernman 1747:27). Denna motsättning mellan kro-
nan och skärkarlarna i Tjust var för övrigt en av orsakerna bakom Dacke-
fejden som utspann sig vid denna tid. År 1554 omnämns i samma anda 
olaglig ”utliggieres handel, som hafwer warit vti Stockholms Skärrgård” 
(HRSH 1843:not s. 3). I Gustav Adolfs handelsordonnanser av den 12 okto-
ber 1617 förbjöds bland annat ”annan olaga Hambn i Skäregården” och 
handel i Norrtälje tilläts endast på grund av allmogen i Roslagens fattigdom 
där särskilt ”en part Skiärkarlas Fattigdom” nämns (Burghausen 1842:195). 

Det var dock inte bara de skärkarlar som drev en olaglig handel eller 
uppkomsten av små handelsplatser i kustsocknarna som betraktas som 
orsaken till illegala landsköp. Ute på fiskeskären låg även borgare, handels-
män och hantverkare och bedrev handel som både kringgick stadsprivi-
legierna och dessutom berövade kronan tullinkomster. År 1643 anmärkte 
greve Thure Oxenstierna att han då 

förnummit en part ifrån Stockholm och Uppsala ligga med sine skutor och 
båtar uti Måstens och Rotens fiskehamnar och annorstädes i Skärgården ut-
mångla salt, mjöl, malt, öl, brennewin, tobak och andre köpmannawaror för 
strömming, talg, smör och flere Bondewaror och som sådant präjudicerar 
Kronan i dess Tull utan jemwel Östhammarsboerne i deras handel och 
näring … (Jansson 1962:15f). 
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Även fiskarnas primära handel med fisk var en komplicerad fråga och 
växlade mellan sanktionerad och olaglig verksamhet. Framförallt under 
1500-talet importerades stora mängder fisk från Finland till städerna. 
Under 1560-talet uppgick importen till upp emot 20 000 tunnor fisk av 
olika slag. Under 1600-talet minskar importen och olika form av kreaturs-
import ökade istället (Sandström 1987). Detta har synbarligen att göra med 
ändrade konsumtions- och exportmönster till och från Stockholm och det 
expanderande riket. Förutsättningarna varierade snabbt; år 1531 förbjöds 
den finska allmogen ”vid lif och gods till görandes” att föra sina varor till 
andra städer än Stockholm. År 1539 fick de som kontrast tillstånd att med 
fisk och skogsprodukter besöka alla inrikes sjöstäder (Odhner 1860:40). 

Framförallt efter medeltidens utgång skärptes bestämmelserna om lant-
handel, ofta en följd av fiskhandel, till att helt förbjudas. Så sent som 1756 
förbjöds fiskköpare att ”sälja wahror i skiärgårdarne” (Sjöberg 2013b:869). 
Först 1846 upphävdes förbudet mot att handla med godtyckliga varor på 
landsbygden. Då uppstod en brokig flora av handelsbodar i skärgårdarna 
framförallt förlagda till ångbåtsbryggor och andra knutpunkter vid de större 
öarna (Södling 2013a:142f). 

Sammanfattande iakttagelser 
Vi har ovan sett att många tecken tyder på att de flesta större fiskelägren 
även kan ha varit skådeplatser för landsköp, det vill säga att de var handels-
platser för uppköp av fisk och försäljning av olika varor till fiskare och kust-
befolkning. Den småskaliga handeln har av allt att döma bedrivits både som 
tyst handel, med olika hybrida pidginspråk och av ambulerande handels-
män som korsat Östersjön från öst till väst och från söder till norr. Sådana 
resor kunde innefatta annan yrkesutövning som exempelvis fiskeexpedi-
tioner. I takt med kronans stärkta makt eller handelsintressens monopoliver 
förbjöds dessa handelsplatser men fortfor att användas in i modern tid. En 
starkt motiverande faktor bakom att de tidiga handelsplatserna låg i 
skärgården skulle kunna vara att främmande köpmän och fjärrfiskare hade 
mycket svårt att navigera i det ouppmärkta skärgårdshavet. Platserna var 
helt enkelt nära ”de andra”. Samma logik, sedd från centralmaktens håll, 
gjorde under senmedeltid att de helt övergavs till förmån för större köpings-
bildningar och städer, då de fjärran skärgårdarna inte gick att kontrollera 
och tullbelägga; de var fjärran makten. Huvudskärsstadgans förbud mot att 
bygga bod på ”fel” eller olagliga skär stipulerar att ”ingen må byggia på 
något annat skiär bodh, vtan på rätta fiskaskiäret …” (Klemming 1856:303) 
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och var här en tvingande vattendelare mellan friare lanthandel och skattlagd 
kommers. Vidare gjorde 1500-talets lotsar skärgården mer till en kon-
trollerad genomfartsled än en spontan uppehållsort. Då underlättades även 
framväxten av köpingar vid kusten. 

Liksom säsongsfiske, säl- och fågeljakt resulterade lanthandeln i tempo-
rära handelsplatser med olika små byggnader av grophus-, tjald- eller bod-
karaktär. Dessa bodstäder, ibland oreglerade eller olagliga ”vilda läger”, 
klipphäfen, upphörde succesivt under tidigmodern tid med ökad central-
ortsbildning, kontroll och inskärpta privilegier och lagar. De etablerade och 
sanktionerade bodlägren övergick ofta i mer permanenta gemensamma 
fiskeläger med handelsfunktion och kapell underställda hamnfogden och 
markägaren. Vissa, i synnerhet på Västkusten, övergick istället i regelrätta 
småstäder. Andra övergavs. 

Slutsatsen av det ovan sagda blir att vi vid kusten och på öarna har ett 
antal oupptäckta mindre samlingsplatser för handel, säkerligen inkluderan-
de hantverk och skeppsbyggeri, som dels nyttjades i lokal småskalig verk-
samhet, dels var länkade till de större handelshubbarna. Under vikingatid 
eller kanske mer troligt under tidig medeltid verkar en verksamhet växa 
fram som länkar dessa platser samman, en rutiniserad transportverksamhet. 
Om bönder via dessa platser kunde handla mer eller mindre fritt eller 
snarare verkade under den lokala stormannen eller godsägare är förstås 
okänt och måste undersökas från fall till fall och beror av den lokala eko-
nomiska och juridiska geografin. Helt klart är dock att lanthandel i maritim 
kontext existerade långt in i nyare tid, ibland inom ramen för storgodsens 
ekonomi och utbyte. Under medeltiden hårdnar succesivt greppet om skär-
gårdarna och öarna hamnar i frälsets händer och kungen hävdar regale över 
utskären. Men handeln fortgår dock, reglerad och skattlagd liksom olaglig. 
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Aktörsrummet: Handlingarnas landskap 

Genomgångarna ovan har förhoppningsvis visat att det inte har funnits 
några eviga eller ens medeltida utskärsfiskeskär. Det har heller inte funnits 
någon specifik maritim kultur i det maritima rummet. Fiskarna var ingen 
distinkt grupp och skärgårdsöarna kan inte automatiskt kopplas till något 
utskärsfiske innan senmedeltid. Tomtningarna och tomtningslokalerna kan 
därför heller inte schablonmässigt förknippas med några säsongspendlande 
fiskarbönder. Genomgången av fisket i ett aktörsperspektiv och lokalerna 
som mötesplatser för handel ger istället glimtar in i olika aktörsgeografier 
där platsbruk utformas efter olika behov och önskemål av olika sociala och 
kulturella grupper. Nedan breddas bilden av skärgårdslokalerna på det att 
de kan fås att införlivas i ett större aktörslandskap. Varje specifik plats är ett 
multifunktionellt rum nyttjat i olika syften samtidigt. Vid naturhamnar, 
landmärken och farledsnoder har de överlappande nätverken skapat en 
svårtydd arkeologisk palimpsest eller collage, ofta av transitokaraktär. Ne-
dan följer härav en analys som avser att komplettera bilden av de maritima 
verksamheternas rumsliga kopplingar i skärgårdsrummet så att fler speci-
fika handlingar ska kunna knytas till öarna och deras brukare. 

Med utgångspunkt i det faktum att lokalerna med tomtningar och plat-
serna i KVS till viss del överlappar, ligger vid farleder och av tidigare diskus-
sion och den teoretiska samt empiriska bakgrunden till viss del framstår 
som maritima mötespunkter, blir det relevant att diskutera hur sådana 
platser kan göras begripliga. Här är det viktigt att foga in det arkeologiska 
och kulturgeografiska landskapet. Med mötesplatsen (landsköpsplatsen, 
fiskelägret, replipunkten, naturhamnen osv.) som en nod vid vilken olika 
aktörer möts, finner vi här olika konvergerande aktörsgeografier och de 
händelser som faktiskt enligt det tidsgeografiska synsättet ger upphov till 
historiens gång. Låt oss då läsa in dessa händelser i landskapet. 

På grund av det maritima landskapsrummets fysiska nätverksegenskaper 
(farleder, hamnar, noder tidigare kallade ”kulturcentra” av exempelvis Wes-
terdahl) blir det relevant att betrakta det större nätverksrummet och försöka 
se hur olika platser på något sätt länkas samman. Anna Lihammer menar 
att de stora samhällssammanhangen för i synnerhet förhistoriska eller tidigt 
historiska tider måste brytas ner i de ”små” platsernas tilldragelser, delaktiga 
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i de större skeendena (Lihammer 2003a:229). Dessa ”små” platser som till-
sammans utgör delar av ett nätverkspussel kallar hon ”fokusplatser”. Av 
många anledningar måste vi betrakta öarna med sina handels- och mötes-
platser som sådana fokusplatser. Sjöfarten är beroende dels av transport-
möjligheter (konnektivitet), dels av replipunkter (skydd) och slutligen av 
verksamheten vid destinationerna. Fiske, jakt, handel, piratverksamhet och 
annat som utgått från skärgårdens öar kan förstås på ett bättre sätt om detta 
fysiska nätverk undersöks. Det logistiska landskapsbruket är direkt avhän-
gigt markägande, ekonomiska uttag, godsstrukturer, maritim logistik och 
etableringar av exempelvis bosättningar, lanthamnar, fiske- och jaktplatser 
samt försvarsanläggningar. Alla dessa verksamheter i samhällets kant är 
beroende av lagstiftning, privilegier, och maktanspråk. Vid diskussionen 
om landsköp och fiskeplatser ovan framgick att många fiskehamnar 
egentligen har varit handelsplatser, påfallande ofta med utlänningar eller 
professionella handelsmän och uppköpare (där borgare ställvis agerat upp-
köpare eller fiskare). Folket på tomtningsöarna agerade alltså gemensamt 
med andra maritima aktörer som vi vanligtvis associerar med andra platser 
i landskapet (borgare med städer, godsägare med gods). Den större 
samhällsbilden kan därmed bättre förstås om dessa fokusplatser undersöks. 

Under vikingatid och första halvan av medeltiden är det ganska okänt 
hur skärgården organiserades. Vi måste dock enligt diskussionen ovan om 
kolonisationen betrakta skärgården som en utmark, delvis inom en skepps-
lags-, härads-, och sockenallmänning, dels (och längre ut, ”utanför vård och 
vaka”) som en oreglerad utmark. Vi kan märka en koncentrisk zonering 
med utgångspunkt från centralbygden, med kustgodsen eller kustkastaler, 
pålspärrar, vårdkasar, farledsmarkörer och tomtningsöar. Finner vi någon 
gemensam samhällelig bild bakom detta som inte vilar på anakronistiska 
schabloner och modeller? Här nedan utvecklas tematik kring maritima 
noder i anslutning till tomtningslokaler som på flera sätt står i relation till 
dessa och förhoppningsvis gör tomtningslokalerna som fenomen mer be-
gripliga. Utgångspunkten är att varje unik plats har ett historiskt innehåll 
som påfallande ofta består av korta och rapsodiska avsnitt. Nätverksrummet 
tecknar alltså en händelserymdens arkeologi inte utifrån sega strukturer, 
kolonisation, befolkningstillväxt eller teknologisk utveckling utan utifrån 
överlappande verksamheter i sin respektive tid ut bildar därmed ett hand-
lingarnas landskap. 
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Ett traderat rum: Verksamheter och aktörer enligt sagamaterialet 
Ovan har vi använt norrön sagalitteratur för att bättre förstå byggnader och 
handel i skärgårdarna. Genom att studera den norröna litteraturen går det 
även att få inspiration till att studera inte bara varierande platsbruk i form 
av olika näringar, utan även att uppmärksamma handlingar som har med 
annat att göra. Litteraturen föreslår även exempelvis förekomsten av olika 
sociala relationer och konflikter i skärgårdsrummet. Nedan följer därför en 
kort genomgång av i litteraturen förekommande teman kring öar och skär-
gårdar och med dem associerade verksamheter och sociala relationer. Mate-
rialet är till övervägande delen isländskt och norskt, till mindre del danskt 
och finskt. 

Bilden av kust- och skärgårdsområden i norröna källor är tämligen jord-
nära. Endast hjälteeposet Kalevala omtalar Östersjön i några mer poetiska 
ordalag (Crawford 1888). I Kalevala refereras ofta till utöarna som platser 
för erotiska eskapader, för skydd och som maritima hemplatser för mari-
tima identiteter (Ahola 2014). Tydligt är att hjälten Väinemöinen, närmast 
en Odyssevsgestalt, framstår som en deltidsfiskare med båt och båthus. Han 
nyttjar många fiskeredskap och vid sitt fiske möter han Lemminkäinen, en 
mer krigisk hjälte som ofta far omkring i skärgårdshaven. Trädbeklädda 
öar, alltså något större än de minsta skären och rimligtvis analoga med de 
öar i mellanskärgårdarna i UO som har tomtningar, omnämns som dels 
Lemminkäinens hem, dels platser dit man kan ta sin tillflykt och gömma sig 
i enkla hyddor under långa tider. Här talas även om olika yrkesgrupper; 
herdar, fiskare och jägare. Berättelserna är fyllda av nostalgi och poetiska 
kenningar. Textens proveniens och datering är oklar och den kan endast 
tjäna som inspiration men kan ändå föreslå en kulturell skillnad i relationen 
till havet mellan den finsk-baltiska och den norröna sfären, kanske för att 
man i den förra har haft en mer utpräglat maritimt orienterad jakt- och 
fiskekultur. Nedan ska vi fokusera på de norröna källorna, som i kontrast 
till Kalevala i mycket stor utsträckning antingen tecknar en hotfull och 
kuslig bild av öarna och havet eller ger en mycket mer funktionalistisk bild 
av ö- och kustbruk än vad det finska nationaleposets naturlyrik gör. 

Insjöfiske, kustfiske och fiske vid fiskeskär 

I Hravnkel Frösgodes saga, troligen från 900-talet, framgår att kustnära fiske 
var en strategi med vilket man utan att skämmas kunde komplettera sin 
utkomst när man etablerade ett nytt boställe i ödemarken (O’Donoghue 
2005:239). Hravnkel fiskade sommartid i fjorden utanför bosättningen och 
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där hade häradets folk sin goda utkomst. I Þórðar saga hreðu (Sagan om 
Tord rolös) bygger den framgångsrika krigaren Tord sin båt nere vid strand-
brinken om vintern, i syfte att fara på fiske under våren (kapitel 2). 

I Grímnismál berättas att kung Hundings två söner begav sig ut i en liten 
roddbåt för att fiska efter småfisk. En ström förde dem ut ur hamnen (Terry 
1989). I Viglunds saga framgår att Thorgrim alltid rodde ut och fiskade med 
flärre än två kompanjoner, trots att hans båt hade tio åror. Han fiskade på 
fiskebankarna utanför en udde vid kusten (kapitel 11). I Hervar och Heid-
reks saga hittar Angantyr nio trälar, vilka betecknas som fiskare. Dessa 
fiskade i en insjö med en liten båt, varav tre män satt i båten. Angantyr dö-
dade samtliga när de låg i sitt tält och sov. Dessa trälar omnämns som tidi-
gare infångade vid vikingaräder västerut och var ursprungligen av ädel börd 
(kapitel 12). 

I Knytlingasagan försöker Knut som nybliven kung lägga beslag på bön-
dernas sillfiske i Öresund eftersom han hävdade regalrätt över alla öde plat-
ser (kapitel 28). Saxo Grammaticus anger att folket (vulgus) samlades vid 
Helsingborg för att fiska (Weibull 1976:28). I Heimskringla, Sagan om Kung 
Harald gråfjäll visar det sig att folket passade på att fiska vid grundklackar-
na, utanför kusten när de upptäckte att sillen gick till. I detta fall anges att 
Eyvind bemannade en båt med tjänare och torpare eller landbor och rodde 
till fiskeplatsen (kapitel 18). Folkligt sillfiske refereras till även i Olof Trygg-
vassons saga, kapitel 16. 

I Njals saga omtalas Thorwald som var rik och ägde Björnöarna, där han 
samlade in stockfisk (kapitel 9). Det talas om vårfiske (kapitel 14) som slu-
tade i storm och tragedi. I kapitel 11 omtalas att Thorwald med sex av sina 
mannar begav sig till dessa öar, rodde ut och samlade in fisk. 

Fiske- och jaktexpeditioner, säljakt 

I Gríms saga loðinkinna gav sig Grim med två kompanjoner norrut till 
Finnmark och österut till Gandviksbukten där han steg iland och sov över i 
en hydda som stod invid stranden (kapitel 1). I kapitel 10 av Egil Skalla-
grimssons saga berättas hur Thorolf anställde sina män att samla in stora 
förråd av vad som fanns i Hålogaland. De fiskade efter bland annat sill, ja-
gade säl och samlade in ägg. Han sägs ha haft inte mindre är hundra fria 
män omkring sig. I kapitel 17 omtalas åter igen ett stort följe som samlade 
in olika resurser, bland annat sill, efter att ha kommit hem från olika kri-
giska expeditioner. I kapitel 28 berättas att säljakten och fisket var gott vid 
en udde på en halvö. När lasten av fisk beskrivs är det i termer av en lastad 
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båt; ”a boat-load of fish”, exempelvis i Saga Guðmundar Arasonar (Turville-
Petre & Olszewska 1942:56). 

I Erik Rödes saga omtalas fiskeexpeditioner vid Grönland som gav dålig 
avkastning och där vissa fiskare inte återvände (kapitel 4). Erik Röde hade 
en kompanjon, sin svärson Thorvald, vid jakt- och fiskeexpeditioner om 
sommaren. De samlade in ägg på ön Strömsö och lät den medhavda boska-
pen beta på öarna. De slog sig ner vid kusten men fisket gick dåligt under 
vintern, maten tröt och de begav sig ut på ön för att fiska och leta efter 
strandfynd. Där kunde boskapen finna bete (kapitel 8). Fiskeexpeditionerna 
ökade dessutom vid tider av hungersnöd, enligt exempel i Gríms saga 
loðinkinna och Ketil Hängs saga (Shafer 2009:226f). 

I den sistnämnda sagan stöter Ketil under en fiskeresa på en stor hydda 
vid vilket det låg en grop fylld med kadaver av val, isbjörn, sälar, valrossar 
och, nere på bottnen, saltat människokött (Shafer 2009:228). Trots det sago-
skimmer som vilar över detta äventyr kan man kanske se denna köttgrop som 
den samiska variant av lerbotten, rötningsgrop för marint tran, vilken har 
påträffats både i norskt och svenskt samiskt arkeologiskt material och om-
nämnts i tidigare kapitel (Amundsen et al. 2003, Simmonds 1879:201, Kapel 
2005:72, Storli 2007:80f, Hedman & Olsen 2009, Amundsen 2008:227ff). 

I Örvar Odds saga påträffar de norska huvudpersonerna en stor ö där det 
fanns en god hamn och en stor skog på land. De äventyrslystna männen 
dröjde här en tid i ett hydd- eller tältläger med säl- och fågeljakt samt fiske; 

(de taga nu land; men icke är förtäljt, huru länge de varit ute; de bära sedan 
sina saker af skeppen; Odd gaf då det rådet, att draga upp sina skepp och 
laga väl om dem; sedan gjorde de sig en hydda,) och när de hade uppslagit 
tält, säger Odd, att de skulle ro ut med land och lära känna, huru det var be-
skaffadt. De göra så: de fingo se, att det var en stor, födorik och obebyggd ö; 
der voro många djur i skogarna, och många hvalfiskar och skälar [dvs. sälar] 
vid ön, samt foglar; derpå fara de till sitt ressällskap. Odd bad sina män vara 
aktsamma om sig; vaka skola 12 män hvarje natt på ön, men vi skola skaffa 
uppehälle af jakt och vederqvicka eder så godt vi förmå; de göra nu så (Lilje-
gren 1819:32). 

Vi har ovan sett att säljakt och fågeljakt ingick i fiskeexpeditionerna samt att 
det finns en beskrivning av vad som förefaller vara en kustsamisk röt-
ningsgrop i Ketil Hängs saga. I Håvard isfjordings saga förekommer jakt på 
säl med nät (kapitel 9). Där nämns också stora förråd med torkad fisk hos 
Atle, en självägande bonde som dock inte hade råd med huskarlar (kapitel 
15). Ett marint behov av sältran ses i Erik Rödes saga. Där råkade Grimolfs 
son Bjarne ut för att skeppsmask förstörde hans båt. Som ersättning skaff-
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ade han en båt impregnerad med tjära tillverkad av sältran. Det sades 
nämligen att skeppsmask inte angrep skepp insmorda med ”sältjära” (Ibid.). 

Konflikter: Bråk om strandfynd, fiskeskär och vattendrag 

I sagamaterialet finns många uppgifter som styrker att anspråk över mark 
gjordes vid tiden kring 1000 e.Kr. och resulterade i dispyter och stridigheter 
om resurserna, alltså en våg av intern tillägnelse, i samband med ett 
intensifierat utmarksbruk och en övergång från en relativt fri tillägnelse till 
det som kom att bli den tidigmedeltida feodala samhällsmodellen. I Viga-
Glums saga hamnar Thorvald i dispyt med Klængr angående en strandad 
valkropp som påträffats i den fjord där Thorvald fiskade. Här refereras till 
lagen som anger att strandfynd ska tillhöra den närmaste markägaren. En 
konflikt uppstod inom vilken Thorvald, som hade flest mannar med sig, tog 
valfisken med våld (kapitel 27). 

I Heimskringla, Olaf Haraldssons saga, omtalas en tvist kring en arki-
pelag där det jagades säl, fångades fågel, plockades ägg samt fiskades. Av 
hävd disponerades öarna av gården som en viss Grankel ägde men Harek av 
Tjotta gjorde anspråk på platsen. De rättmätiga brukarna försökte ta kun-
gen till hjälp för att hävda sin rätt. Harek sände ut tolv av sina män till ön 
och tog allt vad som fanns där men de blev övermannade på sin väg tillbaka 
(kapitel 150). Björnöarna identifieras i Laxdalingarnas saga som en arkipe-
lag med många små skär. Det var många män året runt på dessa öar. På 
sådana fiskeplatser rådde fred och endräkt eftersom bråk ansågs bringa 
olycka i fisket. En man med namnet Hall tog i sin båt Thorolf, en närapå ut-
fattig lösdrivare, som hjälpreda. Efter bråk om fångsten där Thorolf snu-
vades på sin del överföll Thorolf Hall när denne kom in till båtplatsen med 
sina två fiskare (kapitel 14). Enligt Landnámabók slog sig Asolf ner vid goda 
fiskebäckar men det omkringvarande folket fördrev honom, utnyttjade den 
ymniga insjöfisken hårt och flera vattendrag fiskades ut (kapitel 24). Asolfs 
förmåga att dra till sig fisk med magiskt-religiösa medel har här flera lik-
heter med Botvidslegenden (Sundström 1982). 

En kombination av personliga vänskapsband i små hierarkier och ett 
gryende intresse för utmarken och öarna kan ses i Olav den heliges saga, ka-
pitel 12, ”Om isländingarnas rådslag”. Avsnittet lyder: 

När männen hade avslutat sina rättsförhandlingar, tog Thoraren Nevjolvs-
son till orda: »Jag skildes för fyra dagar sedan från konung Olav Haraldsson. 
Han sände hit till landet till alla hövdingar och styresmän och tillika till hela 
allmogen, män och kvinnor, unga och gamla, rika och fattiga, Guds och sin 
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hälsning och sade, att han vill vara eder herre, om I viljen vara hans män, 
och att han önskade, att I skullen vara varandras vänner och hjälpare till allt 
godt». Männen svarade vänligt på hans tal; de sade sig alla gärna vilja vara 
konungens vänner, om han vore vän till folket där i landet. Då tog Thoraren 
åter till orda: »Det budet följer med konungens hälsning, att han begär i vän-
skap av nordländingarna att de giva honom den ö eller det utskär som ligger 
utanför Eyjafjord och som man kallar Grimsö; till gengäld vill han skänka de 
nyttigheter från sitt land som männen kunna önska av honom. Han sände 
särskilt bud till Gudmund på Modruveller, att han skulle understödja denna 
sak, ty han har sport, att han har det största inflytandet där.» Gudmund sva-
rade: »Jag vill gärna ha konung Olavs vänskap, och jag tror att den är till 
mycket större nytta för mig än det utskär som han begär. Men konungen har 
icke fått rätt besked däri, att jag skulle ha större makt däröver än andra, ty 
det är nu gjort till allmänning. Nu skola vi hålla möte oss emellan, vi män 
som ha mest gagn av ön.» Därefter gingo männen till sina bodar. 

Trots Normans förslag (2012) har vi enligt sagamaterialet inga tecken på 
någon organiserad fiskeverksamhet vid öarna under denna tid. Fortfarande 
i Speculum regale – Konungs skuggsjá, kapitel 12, omtalas fisket som oppor-
tunt och relativt okontrollerat. Ordningen på skäret styrdes inte av lagar 
utan av att maximera en fiskelycka som vilade på att en mytisk fisk som 
drev för fiskarna värdefull fisk mot land och mot fiskarnas redskap upp-
hörde med detta om ordning och endräkt äventyrades på fiskeplatserna. 
Uppstod gräl, bråk och blodsutgjutelse drev istället denna fisk ut matfisken 
på djupen så att fisket försämrades (Larson 1917:120f). Troligtvis kan man 
här se en tidig variant av legenden om sill-sökaren, sillkungen eller torsk-
kungen (Samzelius 1893). 

Maktanspråk och skattläggning av fiskevatten och fiskare 

Den enda skriftliga ledtråd angående det senvikingatida eller tidigmedeltida 
fisket för Sveriges del, troligtvis ursprungligen från sent 1000-tal, finns i 
Botvidslegenden (Sundström 1982). Där framgår att vissa godsägare kunde 
göra anspråk på öar och hävda rätten att beskatta folkets fiskare (se vidare 
Törnqvist 2019). Detta tecknar en konfliktfylld tid där öarna övergick från 
allmänningar till enskilt ägande som alltså gjorde sig gällande även i UO. I 
Knýtlinga saga och Óláfs saga Tryggvasonar framgår att de danska och nor-
ska kungarna inte bara hävdade överhöghet även över öarna, utan att de 
inte drog sig för att plundra och härja på dessa om de inte ville låta sig 
underkuvas. Kung Olav förbjöd dessutom vid ett tillfälle alla varutrans-
porter från Viken upp i Götaland, ”både av sill och salt” (kapitel 59). 

En slags maritim eriksgata kan ses i Kung Olafs resa längs Västkusten 
och hans försök att uppbåda manskap och samla in pengar till sitt fälttåg. 
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Endast de som bodde ute på öarna eller ute vid kusten följde honom. Flot-
tan låg länge vid Seley-öarna där kungen via handelsmän fick nyheter om 
fiendens flotta (Heimskringla kapitel 154). I kapitel 4 av Egil Skallagrimssons 
saga omtalas att kung Harald for ner längs kusten om våren med en flotta 
för att underkuva fjordar och fjäll. Här berättas att alla skulle bli skattskyl-
diga; skogsarbetare, saltbrännare, jägare och fiskare i inlandet och till havs. I 
Ágrip af Nóregs konunga sögum talas om olika skattepålagor under viking-
atid i Norge. Varje fiskare skulle här för landets försvar betala kungen fem 
fiskar i skatt när han for ut att fiska. Vidare hade kungen rätt att disponera 
ett utrymme i båtarna och all trafik till Island skattlades (kapitel 29). 

Hyddor, gömslen, piraträder och krigståg 

Det finns en hel del uppgifter om hyddor, synbarligen liknande tomtningar, 
och som dessutom använts inte bara som fiskarhyddor utan i olika situa-
tioner med konflikter, både defensivt och offensivt. I kapitel 2 av Ketil 
Hängs Saga reser Ketil norrut på fiskafänge och hittar en hydda i vilken han 
stannar. Fångsten av fisk som han landar lagrar han i båthuset. Jordkulan i 
Hrólfs saga kraka var en boplats för en ”ensittare” (egendomslös, strand-
sittare). Det finns även enkla jakt- och fiskehyddor i Grettirs saga och Sagan 
om Gudrun. 

I kapitel 4 av Olafs saga Tryggvasonar, är Ástríðr och hennes lille son på 
flykt från den mäktiga drottningen Gunnhildr. 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). I Kormáks saga sker 
en holmgång på ön Leidarholm. I Gisle Surssons saga omnämns hur öar an-
vänds för envig på liv och död mellan kämpar, bland annat i envigen mellan 
Thorkel och Skeggi på ön Saxa (kapitel 3). Här förekommer även tältläger 
på stranden (kapitel 4). Tältläger på öar förekommer även i Jómsvikingarnas 
saga (kapitel 4) och, direkt på stranden, i kapitel 8. 

I De Gesta Danorum omnämns hur den danske kung Halvdan över-
vintrade med hela sin här någonstans i Kalmarsund. Ett band 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 ska att Adam kallar sjö-
rövarna för Wikingar. Dessa vikingar var skattskyldiga den danska kungen 
på det att de ägde rätt att plundra skepp i Östersjön (Adam av Bremen 
1718), dvs. de ägnade sig åt en tidig form av kaparverksamhet. Även i Egil 
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Skallagrimsson saga (kapitel 40) och Bjarnar saga (kapitel 7) framgår att 
Brännöarna var populära tillhåll för pirater (vikingar) eftersom handels-
skepp drog mellan öarna i mängd. Även Öckeröarna omnämns som en 
plats där handelsskepp plundrades av vikingar och där en viking, Gauti 
Tófason, tog fyra handelsskepp men led skeppsbrott utanför Læsø när han 
jagade ett femte handelsskepp. Gautis kompanjoner som väntade på honom 
vid Öckeröarna blev där attackerade och dödade av några danskar (Óláfs 
saga Helga i Heimskringla, kapitel 94). 

I Gunnarrs saga keldugnúpsfífls (kapitel 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 vikin-
gar som också är stationerade vid ön, och att de tog en hel del byte. I första 
kvädet om Helge Hundingsbane anges att en sundvaktare är satt att ”ord växla 
med ädlingar” vilket kan tolkas som någon slags ledsagare eller hemvärn. 
Flera av attackerna mot Engelska domäner utgick från basläger vid kusten 
eller på någon ö där vikingarna ofta övervintrade (exempelvis Hinds 
2010:28). Lång väntan på rätt vind och strider också mellan vikingar i skär-
gårdarna beskrivs även i Heimskringla, Olav den Heliges saga, kapitel 66. 

Även på papperet oskyldiga verksamheter kunde nog resultera i kon-
flikter. Det står nämligen inte helt klart att skatteindrivningen hos samerna 
gick helt fredligt till. Den muslimske skriftställaren al-Bīrūnī som var verk-
sam på 1000-talet ansåg i alla fall att ”Väringarna” på sina resor till polar-
trakterna ägnade sig åt plundring vid sidan av fisket (Shafer 2009:221). 

Gemensamhet: Kommunikation, handel och diplomati 

I Egils saga anges att utskärsfiskelägren vid välfrekventerade farvatten var 
goda platser för att få de senaste nyheterna av de fiskare som verkade där 
(kapitel 59). I Knytlinga saga, kapitel 40, reste Knútr Sveinsson till Born-
holm för att få underrättelse om ett försvunnet handelsskepp. I Sverres saga 
används jordbrukare, handelsmän och fiskare som informatörer i konflik-
ten mellan Kung Sverre och Kung Magnus. Detsamma sker i Heimskringla, 
Magnus Erlingssons saga då några till Trondheim anlända fiskare rappor-
terar att långskepp hade äntrat fjorden. Borgmästaren eller motsvarade ville 
dock inte lita på några fiskare utan skickade istället ut sina egna spioner 
(kapitel 39). I första kvädet om Helge Hundingsbane, vers 22f, framgår att 
Brännöarna också var en replipunkt där flottan samlades inför ett sjötåg. 
Vid dessa öar fick även Kormákr höra om den älskade Steingerðrs fången-
skap, beskrivet i Kormáks saga. 
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I tidigare kapitel ovan tecknas en bild av framförallt medeltida eller tidig-
modern handel i skärgårdarna. I sagamatgerialet finns även information om 
förhållanden under vikingatid. I kapitel 17 av Egil Skallagrimssons saga 
framgår hur Thorolf låter sina huskarlar fylla sitt stora skepp med torkad 
fisk och hudar hämtade från fjällen. Denna dyrbara last seglades till England 
för att där säljas till förmån för kläder, honung och vin. Men även en viss 
lokal handel med sill har existerat. I Heimskringla, Sagan om Kung Harald 
Gråfäll och Håkon jarl, har Eyvind slut på förnödenheter och måste sälja 
sina pilar för att köpa sill, ”havets pilar” (kapitel 18). Handelsmän har enligt 
sagamaterialet även kommit till Norge för att köpa fisk. I Sverres saga, 
kapitel 104, nämns det att tyskar i stora mängder kom till Norges kuster för 
att föra bort smör och torkad fisk, där exporten ansågs utarma landet. Som 
bytesvara utpekades för folket fördärvligt vin. Kung Sverre fann det då gott 
att hota dessa tyskar till livet och fördriva dem från Norge. I Sagan om 
Gudrun, kapitel 3, landade Kjartan och Kalf vid Hvitån i Borgarfjorden. Där 
stannade de vid skeppet hela sommaren och bedrev handel med dyrbar-
heter förvarade i skeppskistan som stod i deras bodar vid stranden. De två 
kumpanerna ägde dessutom mycket gods gemensamt. Uppenbarligen kan 
vi se detta som en kombination av félag och landsköp i någon slags tomt-
ningskontext, vilket har avhandlats ovan. 

I Laxdalingarnas saga besöker islänningen Hoskuld den stora markna-
den på Brännö utanför Göta älvs mynning. Den finns också indikationer i 
en skaldestrof från 1000-talet som styrker att en slavmarknad hölls på 
Brännö (Olsson 1999:30). I detta kväde anges även att den norske kungen 
använde Brännöarna vid diplomatiska överläggningar (kapitel 12) och i 
Óláfs saga Tryggvasonar blir öarna en mötesplats för de danska och norska 
kungarna. 

En sammanfattande bild från sagamaterialet 

Om vi sammanställer bilderna från sagamaterialet återgivna ovan ser vi att 
det går att bilda sig en uppfattning om hur havet som verksamhetsplats 
under sen vikingatid eller tidig medeltid framställs i tidig nordisk litteratur. 
Kalevala förmedlar känslan av att öar är hem och platser där olika befolk-
ningsgrupper lever, fiskar och jagar. Tanken går här förstås till finska och 
baltiska jägar- och fiskarkulturer, i sammanhanget främst säljägare. I den 
norröna traditionen framstår öarna istället som funktionella platser där 
man mer opportunt hämtar in resurser, interagerar eller ligger i viking. 
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Det går att spåra flera olika aktörsgrupper i det skriftliga materialet 
inbegripet i verksamheter på öar, längs kusten och inom fisket. För folket i 
stort verkar fisket ha skett i vattendrag, i fjordar och vid fiskeöar ganska 
nära hemmen. På några platser där sillen gick till och var lätt att fånga, som 
i Öresund, samlades en större del av folket för säsongsfiske. Men detta fiske 
skedde kustnära, inte i några utskärgårdar. Fiske och jakt främst i inner- 
och mellanskärgårdarna verkar ha pågått året runt. Det framgår vidare att 
man nyttjat kusten och öarna för olika ändamål men där dristiga, fram-
gångsrika män i små grupper eller ledare för huskarlar och trälar var mer 
utåtriktade i sina fiske- och jaktexpeditioner eller i sitt bruk av fiskeplatser 
under hävd, över vilka konflikter kunde uppstå. På öarna kunde olika 
former av möten ske och konflikter lösas. Med tält och bodar (tomtningar?) 
som bas och öarna som utgångspunkt höll man ting, idkade handel, gömde 
sig, låg i lurpass på förbipasserade eller väntade in kommande krigståg. 
Ungefär vid FEH utspelar sig scener ur Botvidslegenden och Heimskringla 
som gör gällande att man då har börjat skattlägga öarna och deras avkast-
ning och att vissa konflikter uppstår i detta opportuna rum, vars avkastning 
främst går dristiga entreprenörer och storbönder i händerna medan de sam-
tidigt är en arbetsplats för huskarlar och trälar. Det förekommer även 
boskapsbete på öarna som till lika delar framstår som jaktmarker för säl 
som baser för utskärsfiske och där man plockar ägg. 

Framförallt framstår jakten och fisket under vikingatid som ett sätt för 
dristiga män att samla på sig lager av förnödenheter främst i form av torkad 
fisk, dels som reservlager, dels som färdkost för resor och slutligen även för 
avsalu. För dessa män var nätverkande och organisationen av trälar och 
huskarlar i fisket av största vikt. Fisket var även en viktig syssla vid nybyg-
gen i ödemarken, ibland vid sekundär bebyggelse (landboställe eller torp). 
Fångsten som landades nämns som båtlass av färsk fisk, inte (som under 
medeltiden) saltade i några tunnor, sumpar eller liknande. Vid brist på 
andra förnödenheter har fisk handlats lokalt. Någon gång har fisk även 
exporterats. Vi ser berättelser om mindre gemenskaper i form av félagi och 
även att man handlat i gillesform. Det finns även en grupp som verkar vara 
enkla yrkesfiskare, strandsittare, någon gång fattiga eller opålitliga. Allt fiske 
förefaller ganska småskaligt, med upp till ett dussin man i roddbåtar som 
ofta fiskar med krok och lina samt jagar säl, fågel och samlar in ägg. Ibland 
för de med sig boskap för att beta på öarna. Den torkade fisken lagras ofta 
som ”privat kapital” i bodar. 

De dådstarka männens fiske rör sig ganska fritt över stora kuststräckor 
men vissa fiskeplatser har ansetts som ägda eller privat disponerade enligt 
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gammal hävd och där kunde konflikter uppstå. Fiskafängena och säljakten 
gick vid behov långväga längs kusten och även in i okända, fientliga terri-
torier. I interaktionen med samerna uppstod en relation där den norröna 
befolkningen kunde skatta samerna i maritim natura. Kungarna hävdade 
sin rätt över vissa centrala öar men hade i praktiken dålig kontroll och fick 
istället ägna sig åt våldsam underkuvning eller frivillig insamling av tributer 
och mönstring. Även om inte fisket i sig var ärofullt och det rena yrkesfisket 
inte var ett kall för en ambitiös yngling investerade de ändå en hel del ära i 
att vara dugliga även inom fisket, liksom inom båtbygge och jakt. Ofta är 
det en handfull vänner av lika social status som satte sig ”i samma båt”. 
Bildspråket om öarna belyser deras roll i skildringar av vikingarnas inter-
aktion (se även Zilmer 2006:259–267). Händelser som är karakteristiska för 
perioden – räder, strider, äventyrliga resor och viktiga möten mellan två 
eller flera parter – lokaliseras ofta till eller i närheten av (små) öar, skär, 
halvöar och uddar. Öar med bebyggelse anges ofta som trädbeklädda och 
kan alltså kanske jämföras med våra större öar i mellanskärgårdarna där de 
flesta tomtningar ligger. Bodar eller kojor på sådana öar har även använts 
som gömställen. 

I dessa små scener som ofta refererar till för oss okända öar upptäcker vi 
redan några av de viktigaste motiven som även gäller många skildringar av 
öar som identifieras med namn. Å ena sidan framstår dessa som platser vid 
vilka man kan förankra ett skepp, ligga på lur för ett potentiellt mål, eller 
helt enkelt gömma sig för en fiende. Å andra sidan fungerar de som platser 
för överfall eller förberedelser för strider, vilka kan ske dels på havet, dels på 
land, även vid envig. Öarna blev någon gång naturliga punkter för samman-
strålning, där diplomati, marknader men även maritima överfall ägde rum. 
Här porträtteras de ”egna”, nordiska folken, som förövare. Handelsmännen 
är främlingar och fritt byte. Mer udda användning av öar var som gömslen 
undan förföljelse, som platser där nyheter kunde hämtas in från fiskare och 
handelsmän samt då tribut samlades in vid kungliga expeditioner. Eftersom 
vinterväder eller fel vind kunde omöjliggöra utsegling har öarna även här-
bärgerat ofrivilliga väntare. Laglösa tog sin tillflykt till ödemarken och fiska-
de. I den mån de laglösa utgjorde ett större sällskap kunde de agera i skär-
gårdarna, annars verkar små inlandsvattendrag vara det självklara valet. 
Fristående tältläger, hyddor och bodar på öar nämns ibland. I den fria öde-
marken kunde vem som helst uppföra eller nyttja redan uppförda bodar. De 
förefaller vara riktiga trähus med dörrar, någon gång en ”jordkula”. Även 
tältläger för små fiskargrupper eller större härar längs stränderna och på 
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öarna nämns. Några gånger förekommer tältläger och bodplatser i samband 
med deltagande vid tinget. 

För de olika typerna av verksamheter förefaller olika typer av jordkulor, 
stugor och tältläger ha etablerats. Byggnaderna kan med allra största säker-
het likställas med många av de tomtningskomplex vi ser i nordiska skärgår-
dar. Denna specifika bild av bruket av öar ska förstås ses i ljuset av maritima 
tilldragelser i stort, där handel över Östersjön var en avgörande syssla. Här 
visar runstens- och sagamaterialet att det runt om i bygderna fanns perso-
ner som hade relativt god kännedom om både för handel strategiska re-
gioner och specifika lokaler där handelsplatser, öar, uddar och andra land-
märken skapade en mental handelsgeografi (Zilmer 2005). Sammantaget 
ger detta en bredare om än ytterst grund inblick i skärgårdarnas temporära 
bebyggelse från vikingatid och tidig medeltid. Syftet är att medvetandegöra 
kulturgeografins, och därmed bebyggelsens, mångfald. 

Ett kontrollerat rum: Från kastal till farled och tomtningsö 
Situationen ovan tecknar ett mångfacetterat nyttjande av det maritima rum-
met just innan ägoanspråk och förläningspolitik till viss del begränsade en 
ganska fri verksamhet och rörlighet. Under medeltiden formades ett både 
planerat, kontrollerat och formaliserat nyttjande av rummet. Med förekom-
sten av försvarsanläggningar i denna liminala zon som å ena sidan vetter åt 
terrra nullius, å andra sidan leder in till centralorterna, finns bevis för att det 
tidigt ställts krav på olika typer av kontroll av resande och fraktfart. Om vi för 
skiftet mellan vikingatid och tidig medeltid kan börja skönja ett landskap 
dominerat av några storgods och ”lanz höffhengiær”, med den äldre västgöta-
lagens terminologi, är förstås kommunikationsaxlarna från skärgårdens far-
leder in mot pålspärrar, stenhus, kastaler och centralbygder relevanta att stu-
dera för att teckna kontroll, försvar och logistik under denna tid. Här kan vi 
förbluffat konstatera att tomtningslokalerna i UO ligger i ett pärlband vid far-
lederna precis utanför de samtida pålspärrarna och det som kom att bli 
medeltidens fasta hus, synbarligen där dessa axlar korsas (se figur 49). Frå-
gan är här om det finns något samband mellan dessa företeelser. 
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Figur 49. Hypotetisk korrespondens i rummet mellan KVS, medeltida stenhus och tomt-
ningslokaler mellan 1000- och 1200-talen. I blått tecknas hypotetiska kommunikativa 
axlar till exempelvis lotsplatser, tull eller maritima depåer vid skärgårdens lite större öar; 
tidigare jaktplatser (tomtningslokaler), under 1200-talet etablerade frälsehemman och 
frälsetorp eller landsköpingar, under 1400-talet med reglerade fiskelägen. 

Gunilla Larsson menar att kustkastaler och vissa romanska stenkyrkor an-
vändes som lagerlokaler och försvarsanordningar för ledungen under tidig 
medeltid (Larsson 1996). Tanken är nästan en truism, då skeppsvist måste 
förvaras någonstans centralt och stentornen i de flesta regioner ligger vid 
hamnar eller vid inloppen till vattenvägarna som leder till de centrala agrar-
bygderna. Kastaler och borgar har också använts för detta ändamål i Euro-
peisk medeltid och vi har ovan redan berört hur fisk har lagrats i borgarna. I 
Sörmland och vid Södertörns kust har dessutom de kända kastalmiljöerna 
oftast övergått i ett senmedeltida stenhus, varför man även måste betrakta 
dessa kastaler som en centraliserad plats för sjöfart och hamn, inte bara en 
enskild plats. Högfrälset dominerade enligt flera diskussioner ovan kusten 
fullständigt under tidig medeltid och stentornen uppfördes på det som kom 
att bli sätesgårdar. Fållnäs för här med sin medeltida fornborg, pålspärrar 
och kastal tankarna till Knytlingasagans Knut Lavard och han avspärrning 
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av och tagande av tull i Slieviken. Enligt denna sagas kap. 86 ska nämligen 
kejsare Henrik V ha gett Knut rådet att stänga hamnarna och av varje in-
löpande skepp uppta en viss avgift. Knut ska sedan ha spärrat av Slieviken 
mellan två fästen eller kastaler och där upprättat införseltull. 

Pålspärrarna utanför kastaler, stenhusen och det som förmodas vara le-
dungshamnar (Line 2007:312ff) eller utskeppningshamnar för både bygden 
och, under högmedeltid, även för frälset berörs i tidigare kapitel (”Gods-
bildningstid och en förändrad Östersjöscen, 1100–1200”). I Danmark och 
Blekinge ligger dateringarna för spärrarna mellan 900- och 1000-tal. I 
Sörmland ligger dateringarna istället under främst 1100- och 1200-talen. Så-
dana anläggningar beläggs även i den med dessa dateringar samtida Gesta 
Danorum (Liber XIV), där Saxo skriver att  

”Itaque non armis, non urbibus confisum anfractus equorum, quo minus 
piratas admitterent, prelongis palis ac sudibus obstruebantur”, ”ingen litade 
på vapen och befästningar, men inloppen från havet spärrades med långa 
pålar och stakar för att inte sjörövarna skulle komma in” (Grammaticus 
2015:1062). 

Avspärrningar har med referens till Knut Lavard ovan inte alltid bara varit 
defensiva. Hildebrand (1983[1879]-b:617f) anmärker här att man har upp-
burit passagetull för skeppens passage förbi fästen, i sund och älvmynnin-
gar. Sådan tull, vid pålningar benämnd pålpenning (”pala peninga”, ”pala-
geld”), är känd under detta namn allt sedan medeltiden (Ericson Wolke 
2001:16, Hjulhammar 2003a:127f, Olsson 1932:292, Hildebrand & Bratt 
1900–1913). I Sörmland och Södertörn har vi flera system av kastaler, fästen 
och pålspärrar från medeltid och även senare tid, exempelvis vid Fållnäs och 
Pålsundet. I räkenskaperna för år 1466 skriver gårdsmästaren på Vadstena 
kloster, Arfvid Jonsson, att han på sin väg tillbaka från Stockholm erlägger en 
broavgift vid Stegeborg, ”vidh Sthækoborgh gaff jac 5 ortug for skipit ginom 
brona” (Silfverstolpe 1897:284). Denna broavgift är även omnämnd år 1586 
(Kiechel 1897:24). 

Rimligtvis är det godsdriften och den territoriella hävden som skapat 
dessa kontrollerade, avgränsade, domäner (tidiga former av ”rättardömen”, 
ríki) under 1100- och 1200-talet i framförallt områden kontrollerade av fol-
kungaätten och med dem allierade. Men man har förstås haft behov av 
kontroll och säkerhet när det gäller sjöfart även utanför pålspärrarna. Han-
deln byggde under vikingatid och medeltid på reciproka relationer i ett 
rättighets- och säkerhetssystem baserat på utbyte av privilegier. Tull var 
handelns avgift (Middleton 2005). En slags flytande tull omnämns från 
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denna tid ha nyttjats utanför Novgorod vid denna tid. Lasten förtullades vid 
en viss punkt och erlades sedan i staden: 

… When the guests come to the place which is called gesteult, each ship will 
pay one mark kunen as thelony. A ship laden with food such as meat, flour, 
wheat, or barley, will pay half a mark kunen as thelony. But a ship laden with 
light food will pay nothing. The toll-gatherer will examine the goods there 
for what should pay thelony, but thelony will not be paid until the goods 
arrive at Novgorod. 

When summer guests come to the torrent, which is called Vorsch the 
ferrymen will take them immediately, without any delay, to the fishermen's 
inn, where, on arrival, each boat will pay to the ferrymen four loaves of 
bread, and a scutella of butter: if they do not want bread, two kunen will be 
given in place of each loaf, and three martens' heads for the butter. 

To each ferryman will be given eight martens’ heads, and one pair of cloaks, 
or, in place of the cloaks, three martens' heads. The summer guests will 
observe the same law for paying thelony as is given above for winter guests 
(Sartorius 1936:127, Cave & Coulson 1965:227). 

Här har det anmärkts att Gesteult, “gästernas fält”, var en tull- och mark-
nadsplats lokaliserad till en ö (Björkander 1898:16). Thelony var en skatt 
som togs ut på handel. Medan det huvudsakliga syftet med vägtullar var att 
samla in pengar för att upprätthålla vägar och broar, var det huvudsakliga 
syftet med thelony att samla in pengar till kungens skattkammare. Vägtullar 
togs ut på människor som använde vägar och broar medan thelony togs ut 
på de varor som handelsmän transporterade genom riket för handels-
ändamål. Om citatet ovan berör högmedeltid vet vi att det existerade en tull, 
”tolls and dues”, på vattenvägar till Kievriket redan omkring år 950 (Michell 
& Forbes 1914:XIXf), dvs. samtida med tomtningarna i UO. 

I den äldsta uppteckningen av Lübecks stadsrätt, troligtvis från 1220-
talet, föreligger detaljerade tullbestämmelser som gäller bland andra ”sven-
sken, öläninngen, guten” (Blomkvist 1978:144). När Birger Jarl ger Lübeck 
tullfrihet några decennier senare fanns alltså förstås redan olika tullar och 
avgifter lagda på handeln, vars omnämnda tidigaste privilegiebrev möjligt-
vis går att datera till Birger Brosa (Kumlien 1953:90ff) eller Knut Eriksson, 
då det i avtalet hänvisas till ”rex Sveorum Kanvtvs, Dux Saxonie Henricvs & 
Byrgervs dux Sveorum inter Theutonicos & Sweos antiquitus firmaverunt” 
(SDHK 629). Uppenbarligen från sen vikingatid eller 1100-talet härrör 
Gutalagens uppgift om att gutarna erlade skatt till Svearna för att slippa tull 
och andra avgifter (Montelius 1877:420, Holmbäck & Wessén 1943a) vilket 
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ska ses i ljuset av Wulfstans uppgift om Gotlands skattskyldighet redan 
under 800-talet. Gutalagen menar (alltså kanske under 1100-talet) att då 

”gingu gutar sielfs wiliandi vndir suia kunung þy at þair mattin frir Oc frelsir 
sykia suiariki .j. herium staþ. Vtan tull oc allar utgiftir.”, ”gingo gutarna 
frivilligt under svearnas konung, för att de måtte fria besöka Sverige på alla 
ställen utan tull och alla avgifter.” (Schlyter 1852:97) 

Johan Runer vill föreslå att denna uppgift infördes innan Olov den Heliges 
besök på Gotland, eller tidigt 1000-tal (Runer 2006a:92). Han menar vidare 
att den tidiga myntningen i Sigtuna, precis samtida med de flesta daterade 
tomtningar i Sörmland/Södertörn, dvs. sent 900- till mellersta 1000-talet, 
syftade till att introducera ett växlingstvång av infört silver, alltså en form av 
tull (Runer 2006a). 

Det finns en viss generalitet i bruket av tull och kontroll av handeln. Hela 
Västeuropa verkar ha delat en metod för handeln som var ett arv från Rom 
och Bysans. Detta system baserades på skydd för handelsmän, finansierad 
med olika avgifter, sträng kontroll över handelsmännens handel och uppe-
hållsplats/uppehållstid, samt vissa privilegier som exempelvis härskarens eller 
hamnfogdens rätt att först köpa in inkomna varor till ett fördelaktigt pris 
(Middleton 2005). Den lokala stora markägaren haft då haft strandridare, 
strandfogdar och utridare som kontrollerat kusten med avseende på olaglig 
handel, vrak och strandfynd. Den år 1403 använda termen ”Lackare” 
(SDHK 16083) betecknar troligtvis en sådan utridare (dvs. i kusten mobil 
tulltjänsteman, se Lagerbring 1783:9). Har Bo Jonsson [Grip] haft en Lacka-
re på ön Lacka i UO vid denna tid, det som kom att bli ett lotshemman? 

Det finns tecken på att stora öar vid farleden i skärgården hyst kontroll-
stationer och/eller handelsplatser i bruk mellan vikingatid och modern tid. 
Vid den postmedeltida avspärrningen Stäket i Boo har vid Stockviken på-
träffats en samling med 27 mynt från Erik Av Pommern men även vikinga-
tida båtnitar och arabiska vikter (Golabiewski Lannby 2012, Englund 2013). 
Finns det paralleller till denna plats även i Södertörns och Sörmlands 
skärgårdar? Diskussionen om fast tull vid pålspärrar, flytande tull och be-
vakning i skärgårdarna utanför samt fri handel i ett res nullius blir relevant 
för tomtningarnas del då de senare ligger i korsvägen mellan de längs kus-
ten gående farlederna och de från stenhusen mynnande fjärdarna. De tidiga 
tomtningarna ligger på gränsen mellan allmänning och utmark, vid gränsen 
för ”vård och vaka” (se figur 49). Dessutom vet vi efter långa diskussioner 
ovan att handel och fiskelägen ofta hörde ihop. 
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De tyska och engelska vikingatida mynten funna i kustbandet och på 
öarna, diskuterade ovan, måste kommenteras här. Samtida med tomtnin-
garna kan man skönja ett anammande av europeisk myntningspolitik i Sig-
tuna. Erik Gamby (1990) spekulerar i att man kan styrka en tanke på att 
Olof Skötkonung opererat i danska och engelska vatten, låtit utföra prov-
myntning där och även importerat sina myntmästare från engelskt håll. I 
detta sammanhang låter han vara troligt att Olof lärt sig om fördelen med 
administrerade handelsplatser och tull under en vistelse i Southampton 
åren 994–995. I undersökningsområdet finns flera platser där en tidig tull 
skulle kunna tänkas ha funnits vid handelsplatser och tomtningslokaler på 
öarna. Vid Muskö har under senare tid t.ex. funnits en tullplats, kapellplats, 
naturhamn och tomtningar. Till Muskö hörde även ”et Ankar-ställe, kalladt 
Finhamn” (Tuneld 1786:58f, 1827:399), invid ön med det talande namnet 
”Köpingen”. Här låg även mycket senare södra skärgårdens viktigaste 
naturhamn och en av dykerikompaniets depåer. Tuneld observerar att flera 
kustnära lokaler invid farlederna i Sörmland som blockerades av pålspärrar 
användes för handel, landsköp och utbyte av varor mellan bönderna och 
fiskarna. Han nämner Ulvsundet, Pålsundet och Brandalsundet vid 
Sörmlandskusten (Tuneld 1786:54) men deras ålder är okänd. Noteras ska 
att Stockholm använde just pålningen i Pålsundet som en spärr för den lilla 
tullen, med början under tidigt 1600-tal (Stahre & Westlund 1992:257). 

Domänavgränsningarna genom framförallt pålspärrar och vårdkasar har 
förstås även haft ett försvarssyfte. Att det fanns fog för att betrakta skär-
gården utanför ”vård och vaka” som ett utsatt rum i behov av försvar visas i 
Västmannalagen, Manhelgdsbalken, flock X, där en paragraf anger att det är 
lika lagstridigt att ligga i försåt bakom en ö eller udde som i skydd av ett hus 
i inägorna: 

Gior man forsæte fore androm i husa skiule, garþa skiule, skogha skiule, öia 
skiule ællær utt næsa… (Schlyter 1838:144) 

Skärgården som varande ett problematiskt rum lyser igenom i Magnus 
Erikssons stadslag, Rådstugubalken XII, där det framgår att både utlännin-
gar och svenskar döms efter samma lag för brott i skärgården, undantaget 
de som bor där (där de senare alltså inte omfattades av stadslagen):  

All the brut som brytas mællen aspasund ok stocholm a vtlænska manna 
wæghna ella inlænska, vtan the i skærium byggia, ligge i sama laghum. Kan 
nokor man bonde ella annar nokot bryta mællen stadhen ok konungx 
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hampn, ella mællen stocholm ok korshampn, ella i aasöne som stokholms 
mark ær, ligge alt i sama laghum… (Bure 1618:648) 

Kontroll över vattenvägar genom pålspärrar och ett utsatt rum i skärgår-
darna för tanken till ledungen. I Danmark, som i statsbildningshänseende 
och urbanisering låg kanske ett århundrade ”före” Svenska områden (jfr 
Blomkvist 2005, Hermanson 2000, för kronologiska skillnader i ”gammalt 
frälse”, se Andræ 1960), finns det tecken på att pålspärrarna framförallt 
skyddade vattenvägarna och agrarbygden. Som militära baser där ledungen 
kunde samlas nyttjades skyddade vikar och naturhamnar (Dobat 2007, Jør-
gensen 2002). Jørgensen ser en upparbetning av pålspärrarna under 1000-
talet och en framväxande flotta som kunde mobilisera några hundra skepp, 
eller fyra skepp per härad. Det första omnämnandet av ledungen skedde i 
slutet av 1000-talet i S:t Knuts traktat i Lund och ledungen hade under sent 
1100-tal i Danmark blivit omvandlad till en skatt; år 1169 som ”ledungs-
lame”, år 1215 som ”rethær lethingh” i Skånelagen (Williams 2002). 

Varenius vill se en implementation av ledungen i Mellansverige som där 
övergått till skatt mellan 1150 och 1325 (Varenius 2002, Varenius 1998). I 
avsnittet om pålspärrar ovan föreslogs att dessa initialt under sen vikingatid 
stod under någon slags häradshövdings kontroll innan de även kom att byg-
gas mer begränsat runt olika stenhus. Högst troligt är att utvecklingen från 
”bygdespärrar” till pålspärrar vid stenhusen återspeglar en övergång från 
fysisk ledung – ”värnplikt” – till skattebaserad ”yrkesarmé” som följde på 
Alsnö stadga och kungamaktens konsolidering under sent 1200-tal. Först då 
fick ju landet en yrkesarmé genom det beridna och bepansrade frälset. Här 
kan alltså farledsspärrarna med medeltidens ingång uttrycka en gräns mot 
den kollektivt hävdade bygden. 

Hur kustförsvaret sett ut utanför pålspärrarna är förstås okänt. Värt att 
notera är det täta system av vårdkasar längs kusten. Vi har tomtningar och 
fiskelägen både i militära logistikdepåer och invid vårdkaseplatser (Muskö, 
Hartsö båk, Landsort, Mellsten), vid senare lotsplatser (Landsort, Lacka, 
Hartsö, Enskär, Ringsö, Muskö) och vid farledernas knutpunkter (Breide 
2006:102, Landin et al. 2011:29f, Landin et al. 2009). Bilden av tomtningsöar 
som ”korsvägar” även i försvarshänseende är svår att värja sig mot. 

Kontrollen av lokalområdet via pålspärrar har av allt att döma i takt med 
utvecklingen av den administrativa apparaten gått över till att bli mer 
merkantil än militär. Ovan nämndes att pålspärrar redan under medeltid 
har använts som tullgräns. Även för senare tider finns bevis på denna kopp-
ling. I 1691 års karta över fastigheten Stäk 1 invid Stäksundet och Skanshol-
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men, Nyköping (Lantmäteriet akt C12:108-9) finns således ett tullhus ut-
ritat. Vid Hälleby stäk, Mörkö, ligger på motsvarande sätt en pålspärr (RAÄ 
Hölö 320) och en fornborg (RAÄ Hölö 191) strax söder om stormaktstida 
skansar. Farledsspärrarna kan alltså likt städernas pålspärrar ha haft både en 
administrativ och ekonomisk roll där territoriellt herravälde definierade 
gränserna även mot skärgårdarnas res nullius. Utanför sådana domänav-
gränsare placerades enligt figur 49 tomtningarna invid farledernas knut-
punkter. De bebyggda öarna med sina tomtningar, under högmedeltid 
frälsehemman, skapade då en slags förposter, ingångar och korsvägar, möj-
ligtvis platser för vakt och flytande tull. Om detta kan vi dock ännu bara 
spekulera. Här kan vi nu börja betrakta farlederna längs kusten och in mot 
bygderna som kommunikativa axlar, där fasta gränser etablerats vid pål-
spärrarna och där man i rum som inte går att spärra av, det vill säga skär-
gårdsrummet, istället använt ledungen och på öar etablerade kontroll-
stationer av olika slag. Sådana kontrollstationer bör förstås ha varit ganska 
småskaliga. De hundratalet skepp som en härförare eller småkung möjligt-
vis kunde kommendera (Jesch 2002) motsvarade flottan som även 1200-
talets maktelit kunde förfoga över (Grimm 2002). Med en ledsiffra om ett 
skepp per skeppslag eller fyra skepp per hundare verkar för Sörmlands-
kustens del fjärdarna in till centralbygderna i vilka pålspärrar påträffas mot-
svara tanken på lokal bygder på skeppslagsnivå som envar kunde ställa 
något enskilt skepp till förfogande. Rimligt är att även vid farlederna tänka 
sig några skyddade, maritimt lokaliserade mötesplatser för dessa små 
sjökrafter, centralt i skärgårdslandskapet, i linje med kända sådana mötes-
platser som Älvsnabben, Herrhamra, Sävsundet och de tomtningsbemäng-
da Muskö och Hartsö som bevisligen har utgjort sådana platser, kallade 
”rendezvousplatzer” och ”advenüer”, under senmedeltid och stormaktstid 
(HRSH 1854:419–433). Från stormaktstid vet vi även att dessa platser, där 
små skansar och kanoner vid denna tid placerades eller planerades, till stör-
sta delen besattes av de lokala skärbönderna (ibid.). Kanske har vi alltså haft 
några slags förposter för merkantilt eller militärt bruk vid tomtningsöarna 
redan vid slutet av vikingatiden eller under tidig medeltid. Både vissa 
tomtningars ”smyglägen” och förekomsten av mynt på öar och i kusten 
tyder på sådana möjligheter. Omnämnandet i det medeltida lagmaterialet av 
vakthyddor, ”Ward oc Wardhabodha”, i utmarken (Hadorph 1687:25, 
Hafström 1949:131, not 1) föreslår en sådan möjlighet. 

De antydda ”kommunikativa axlarna” från centralbygd, kastal och ut i 
skärgårdarna antydda ovan kan ha att göra med separationen mellan cent-
ralplatsen och handels- och gemensamhetsplatser, av vilka de senare kom 
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att läggas vid kusten under slutet av vikingatid (Deckers 2015). Huruvida 
bodgrunderna i skärgården vid denna tid var del av en kontrollapparat, ett 
försvar eller någon olaglig verksamhet får dock förbli en öppen fråga. Man 
kan dock erinra sig Första kvädet om Helge Hundingsbane, i vilkens första 
strof anges Sinfätle vara sundvaktare, satt att byta ord med ädlingar (vers 
33). Var hans roll en kombination av hemvärn och inomskärslots? Detta 
blir förstås extra relevant att diskutera om Hederströms teori stämmer, vilken 
vill göra gällande att denna Sinfätle var stationerad just till Sörmlands skär-
gård, i aktuell strof området kring Vålarö-Sibbofjärden, där vårdkasen 
”Vålarö kummel” och stäket Sibbostäk ligger (Hederström 1919:10f, 44–47, 
101). Vålarö synes ursprungligen ha haft med vakthållning och signalering 
att göra och skrevs år 1379 ”Wardharnö”. Förleden är vardher (vål), m. 
”vakt, vakthållning” eller (även våle), ”bål som tändes på höga berg, vård-
kase, stenröse o.d.” (Lindroth 1914:195). Sibbostäk med efterleden –stäk 
föreslår här ett ”stäk” eller pålspärr. 

Öarna med vikingatida tomtningar skulle i så fall kanske till någon del 
kunna representera maritima relästationer, hubbar, som övergavs när frälset 
istället etablerade landbor och torpare i skärgården under 1200-tal och 
framåt på samma lokaler, där de nya etableringarna kom att utgöra andra 
typer av mer permanenta hubbar med landbor under tjänsteplikt. Denna 
enkla bild kan dock bara ha varit gällande för den första tiden med frälsets 
landbor i skärgården. Främst under 1300-talet kom både jordöverlåtelser 
och förläningspolitik att fragmentera geografin så att strögods uppstod och 
därmed några enkla rumsliga samband inte längre fanns. 

Hur en eventuell försvars-, kontroll- eller tullverksamhet såg ut i mellan-
svenska skärgårdar under medeltid är enligt ovan dåligt känt. Uppgifterna 
från Novgorod om tullavgifter har sin direkta motsvarighet i alla fall under 
1500-talet och framåt, då det fanns seglande tulljakter som höll uppsikt över 
inloppen till huvudstaden och Gustav Vasa lät i jakten på olaglig handel 
skicka ”någre af wåre Galeijer in vthi then Finske Skäriegård som schulle 
hafua acht och tillsynn pâ sådana saker, och hielpe till ath strafua them, som 
samme förbud öfuerträdandes warde” (Arvidsson 1854:174). Men kan en 
aktörsgeografi som inbegriper lots, tull och kontroll föras ner i tomtnin-
garnas tid, dvs. sen vikingatid? Faktum är att det i relationen mellan Kiev 
och Novgorod, där ju skandinaverna var närvarande, upprättas ett antal 
handelsdepåer med tullar och avgifter vid samma tid (Michell & Forbes 
1914:XIXf) och i Magnus Erikssons stadslag framgår det att man inte bara 
förtullade varor i städerna vid mitten av 1300-talet och erlade ”toll peninge” 
utan de som smet från tullen och fångades in på sjön fick erlägga dryga 
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böter (Schlyter 1865:405f). Senast under 1600-talet etablerades sedan i UO 
fasta tullstationer vid Dalarö, Älvsnabben, Utö, Herrhamra och Landsort. 
1720 etablerades en tullstation vid ön Krogen, där en natthamn sedan länge 
legat (Eriksson 1992:8). Slutligen användes själva Huvudskär, detta ikoniska 
fiskeläge, som tullstation (t.ex. SSA SE/SSA/1754A). 

Det var främst i och med 1600-talet som det tidigare systemet med vård-
kasar gick över till ett system med båkar, senare fyrar. Ofta låg dessa fyrar 
och båkar under frälset (Lindberg 2012). Rimligt är att en fast, statligt kont-
rollerad tullverksamhet föregåtts av en löst hållen mobil verksamhet med 
stödjepunkter i naturhamnarna och fiskelägren på öarna. Redan under 
1500-talet, den tid då vi möter de första rikliga källorna till fiskerier i sven-
ska vatten, med tyngdpunkt på Västkusten, framgår att tullnärer visiterade 
sillfiskeskären (Granberg 1815:203, not). Från 1500-talet vet vi även att man 
på Västkusten hade tullstationer vid åtminstone ett dussin sund och på öar 
med fiskelägen och tomtningar, bland andra Malmön, Skaftö och Gåsön 
(Dalén 1941:89–91). Men detta gällde inte bara Västkusten. Gustav Vasa 
klagar år 1552 på att danska ”befallningsmän och strandefogter” belagt 
torskfisket vid Gotlands stränder med en ovanlig tull i natura (Gustav I & 
Almquist 1905:393f). Sammantaget bör man anse att tomtningslokalernas 
lokalisering till skärningspunkter mellan längs kusten gående farleder och 
mot stenhusen löpande leder, vid gränsen för vård och vaka, i en fiske-, 
jakt- och handelskontext styrker dessa öar som stödjepunkter i en tidig 
hävd i form av tull, territoriell bevakning och ledsagning. 

Ett ordnat rum: Skärgårdslogistik 
En förutsättning för att kunna föra sina varor till förtullning och avsättning 
vilar på en existerande logistik. Att man via sätesgårdarna i kusten bedrivit 
handel visar även att denna logistik varit lokal, inte bara av transitokaraktär. 
Navigering utan kompass i en komplicerad skärgårdsmiljö dels förutsätter 
lokalkännedom om grynnor och rev, dels påkallar behovet av tillräckliga 
resurser för att kunna övernatta i någon naturhamn i väntan på rätt vindar 
för att kunna komma igenom skärgårdarnas labyrinter. Färder längs kusten 
har både skett inomskärs och utomskärs. Som ett resultat av detta har far-
leder uppstått både kustnära och i utsjövattnet. Inom båda dessa områden 
har lotsplatser och sedermera, först säkert belagt under Vasatid, tull- och 
krogplatser etablerats. (Cederlund 1997a) 

Cederlund (ibid.) menar att tyngre sjöfart oftast gick utomskärs medan 
mer lättmanövrerade (och sjökänsligare skutor) gick inomskärs. Behovet av 
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lots var då något olika på olika platser, med utomskärslots över utsjön och 
inomskärslots i de trängre farvattnen inomskärs. Det ska dock anmärkas att 
alla fartyg måste ta sig ända fram till sin destination, så i många fall fanns 
behovet av både utomskärs- och inomskärslots vid samma seglats. Med en 
tätare fjärrtrafik under Hansan (samtida med KVS) bör detta ha resulterat i 
ett etablerat nätverk av ledsagare. Lotsplatserna kan då, utifrån sjöfartens 
behov, ha varit enkla ”hållplatser” eller upphämtningslokaler för lotsar, 
platser där man redan under medeltiden förtullade införda eller utförda varor 
eller platser där det tillhandahölls en skyddad ankarplats, förnödenheter och 
eventuellt även logi. Cederlund har noterat att platserna i KVS i stor utsträck-
ning var s.k. sämjehemman under 1500-talet, med vissa skattelättnader och 
privilegier och kopplar detta till att platserna var tidiga lotsplatser. Bergman 
(1995a) har studerat Cederlunds tes och genom ytterligare efterforskningar 
kunnat konstatera att faktiskt hela 100 % av platserna i KVS i hans studie-
område (Östergötlands skärgård) var lotsplatser efter medeltidens slut. 

Av detta kan vi misstänka att lotsningen inte började abrupt under 1500-
talet med de första förordningarna som utfärdades av Gustav Vasa. Det bör 
ha funnits logistiskt stöd även tidigare. Tidiga ledsagare påträffar vi i saga-
materialet och den tidiga lagstiftningen (i synnerhet Söderköpingsrätten 
och Visby stadslag). Oftast omnämns personer, ledsagare, ombord på 
skepp. Vikingatida lotsning nämns även i den Laurentinska texten (”Nes-
torskrönikan”). Där är det resande som själva understöder vilsekomna eller 
strandsatta (Cross & Sherbowitz-Wetzor 1953:67). I tidigmedeltida kröni-
kor omnämns vad som troligtvis både är styrmän för fjärrseglatser och vissa 
kontrakterade mer lokala lotsar i samband med handel och korståg (Ilves 
2015). Vi har dock få indikatorer på fast stationerade lotsar från tidig me-
deltid i skärgårdarna. Under 1200-talet har vi enligt ovan KVS som ofta tol-
kas peka ut lotsplatser, rastplatser eller platser för logistik med mera ( 
Breide 2006). Dateringen till 1200-tal för dessa lokaler genom KVS är nog 
ingen slump. I allt väsentligt kan vi efter tidigare diskussioner ovan räkna 
med att skärgårdarna befolkades av sjökunniga landbor och torpare (”skär-
karlar”) från ungefär tidigt 1200-tal till 1300-talet, med en ny etableringsfas 
och ”industrialisering” av skärgården under statsbyggare som Karl Knuts-
son Bonde och Gustav Vasa. Med fast bebyggelse i skärgården under fram-
förallt sådana konjunkturer möjliggjordes och även accentuerades behovet 
av lots, vilket även den feodala medeltidens högkonjunktur krävde, då t.ex. 
handelsmännen i Hansan uppdrog åt tredje part att befrakta farlederna och 
vi vet att många små fiskeläger även var platser för landsköp även för ut-
socknes.  
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I DMS förekommer i synnerhet för Södertörns skärgård intressanta 
uppgifter om att vissa frälsehemman erlade olika typer av gästningspen-
ningar och utgifter uppenbarligen för att underlätta markägarens maritima 
logistik, exempelvisd frälsetorpet ”Båthuset” som räntade skeppsvist. Har 
skärkarlarna agerat ledsagare och befraktare åt frälset och kronan sedan 
tidig medeltid, med den första kolonisationen? De många förbuden mot 
olaga skjutsfärder och gästning ”till land eller vatten” under 1500-talet 
(exempelvis Schmedeman 1706:19f, 63f) talar för detta, liksom vissa skrift-
liga evidens, vilka vi tar upp nedan. 

På land är logistiken i form av logi, transporter osv. bättre känd. I Alsnö 
stadga från 1279/1280 förbjuds våldgästning och lagen föreskriver att varje 
by mot ersättning ska erbjuda mat, logi och foder åt kungens hästar. Denna 
förordning reviderades flera gånger, men det är inte förrän under 1600-talet 
som vi kan räkna med ett reglerat och tätt utbyggt nätverk av noder där 
både kost, logi och vägvisning kan ha erbjudits, även på havet (Virgin 1992). 
Våldgästningarna upphörde dock inte under medeltiden, vilket resulterade i 
en skärpning i Magnus Erikssons Skänninge stadga från 1335, i vilken han 
beslutar att tavernor ska inrättas med 2–2,5 mils mellanrum utmed de 
allmänna vägarna i landet. Under Erik XIV beläggs så gästgiverierna med 
skjutsplikt. Trots detta förvärras våldgästningen under 1500-talet och löses 
inte förrän under drottning Kristinas regeringstid ett nätverk av gästgiverier 
eller tavernor med klart uttalade krav på kost och logimöjligheter inrättas. I 
Konungastyrelsen (andra flocken, ”Om Rijkesens skipelse”), antagligen från 
1350-talet, anges att konungen bör ombesörja att allmänna vägar hålles i 
gott skick, att tavernor anläggs invid dem, att köpstäder och hamnar 
inrättas för vägfarande och för handelns och den lokala bygdens blomstring. 
I den antagligen samtida Magnus Erikssons landslag stadgas att det åligger 
varje socken att peka ut en rättare som kunde se till resandes kost och logi. I 
kustzonen ser det annorlunda ut. Där fanns få eller inga skattebönder som 
kungen kunde tvinga att upprätta tavernor. Zonen var dessutom oftast 
förlänad åt någon frälseman. Den komplicerade och varierande topografin 
och befolkningen samt det okontrollerbara rummet gjorde det heller inte 
möjligt att skapa ett nätverk av tavernor ”på havet”. Lotsar omtalas istället i 
urban kontext och förekommer i Söderköpingsrätten daterad till omkring 
1280-talet (Eriksson 1995a) och i Visby stadslag från början av 1300-talet. 
Här var Hansans intressen drivande och de s.k. utomskärsstyrmännen 
användes för lots över öppet vatten. I Magnus Erikssons stadslag från 
omkring 1350 omnämns följaktligen att handelsmän skulle ta hjälp av 
ledsagare (Hedenstierna 1989:236). Styrmän omtalas vidare i diplomatariet 
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åren 1256 och 1296 (SDHK 738, 1717). Så vi måste nog söka bland all-
mogen i kusten om vi skall hitta några inomskärslotsar och logistikepåer 
under medeltiden. 

Ragnar Wirsén har med hjälp av landhöjningen tentativt daterat båthus/ 
sjöbodar på den senare lotsön Skräppö i Östergötlands skärgård till slutet av 
1200-talet (Wirsén 1968:11). Han menar att det nog var fiskare från 
innerskärgården som byggde dessa bodar. Stämmer detta kan vi förmoda 
att de är lämningar efter några av de tidiga fast boende medeltida kolonisa-
törerna i denna skärgård, mer eller mindre samtida med uppgifterna i KVS 
och med de första uppgifterna om frälsets godsetablering och landbor i 
skärgårdarna enligt DMS. Här smälter säkerligen tull och lots samman i en 
kontrollerad transport säkrad av transportör och mottagare, vid kusten 
skyddad bakom pålspärrar, vid farlederna av landbor genom olika utlagor. 
Logiken bygger på att frälsets landbor hade skyldigheter att vara godset 
behjälpligt via skeppsvist, körslor och dagsverken. Det hade troligtvis både 
inrättats ett slags tullväsende och en avgiftsbelagd ledsagning för främ-
mande besökare vid denna tid. Ett motsvarande avgiftsbelagt system för lots 
syns nämligen i “Privileges Granted to German Merchants at Novgorod” 
från 1229: 

When a guest brings skiffs into Novgorod, if such skiffs meet ships in Nü, 
each skiff will receive its own price and a gammon of bacon, or five marks 
kunen for the gammon. If the skiff meet merchants in Lake Ladoga, or in the 
Volga, it will receive half the price, and half the bacon, or three marks kunen. 
If any skiff, piloted with other skiffs, does not arrive at the appointed time, it 
will lose its fee. If any skiff, piloted, but not laden, is wrecked or endangered 
in the descent, it likewise will lose its fee. When the merchants ascend by 
skiffs, and perchance some dispute arise between the merchants and the 
ferrymen, or if an open quarrel occur, and the strife be settled by agreement, 
the dispute should not be aired further. (Cave & Coulson 1965:227) 

Samma källa beskriver ett transportsystem som är uppbyggt kring ett nät-
verk av olika aktörsgrupper; färjekarlar, lotsar, fiskare och handelsmän:  

When winter guests come to the torrent which is called Vorsch, information 
will be given to the alderman of the ferrymen, who are called Vorschkerle, so 
that the pilots may come in the morning; and there will be one caldron, and 
no more, cooked for them on that morning, and when this has been cooked 
and eaten, the ferrymen will help the merchants without delay; nor will any 
of them be taken care of in light skiffs except the men be strong and trained, 
so that they may take care of the goods of the guests. When the ferrymen come 
to the fishermen’s tavern let them be paid, each one of them receiving eight 
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martens’ heads, and a pair of cloaks, or, in place of the cloaks three martens’ 
heads, and then the guest may proceed without more delay. (Ibid:226) 

Det bör åter betonas att handeln alltid byggde på reciprok säkerhet. Hade 
man lotsar utanför Novgorod måste man även ha haft det i skärgårdarna 
utanför de platser där Novgorods handelsmän handlade. I diplomatariet av 
år 1256 framgår att Sveriges jarl Birger skickade ett meddelande 

till borgmästaren, rådet och menigheten i Lübeck med uppgift om att han 
mottagit deras sändebud rådsherrarna Vilhelm »Albus» och Fredrik »Bar-
dewyc», vilka bett att deras handelsmän skulle åtnjuta samma tullfrihet i 
Sverige, som svenska besökare i Lübeck. På detta svarar jarlen att han ut-
lovar och ånyo befäster lübeckska handelsmäns tullfrihet vid besök i hans 
rike, men på villkor att fartygets styrman skiljer de lübeckska passagerarna 
från de övriga och inför borgmästaren på den plats, dit de kommer, intygar 
att dessa verkligen är borgare i Lübeck. Vidare utlovar jarlen bärgningsrätt 
för alla lübeckare, som lider skeppsbrott vid Sveriges kuster. Slutligen stad-
gas rörande arvsrätten efter den utlänning, som dör i riket, att alla dennes 
tillhörigheter ska skrivas ned i ett dokument, som ska bevaras av prästen, 
den kunglige uppbördsmannen, en god man och de äldste på platsen, där 
han dött, under ett år och en dag. Om en laga arvinge inom denna tid kom-
mer från Lübeck med brev, som styrker hans legitimitet, ska han erhålla 
nämnda tillhörigheter ograverat; varom inte, kommer de att i enlighet med 
landets lagar tillfalla den kungliga skattkammaren. Vittnen är ärkebiskop 
Lars i Uppsala och åtskilliga andra stormän i riket. (SDHK 738) 

Här bör vi mer eller mindre mellan raderna läsa in en gemensamhet, en 
reciprocitet, i rättigheter, strandrätt, säkerhet, kontroll och ledsagning som 
resulterade i lots, tull, pålpenningar osv. (Sillén 1851:220–226). Vi bör föl-
jaktligen av allt att döma alltså betrakta uppgifterna om gästning, gengärd, 
dagsverken och körslor som framträder i DMS för kustens och öarnas land-
bor i en för Novgorod motsvarande logistisk apparat där skärkarlarna 
agerade styrmän inomskärs och det fanns kontroll- eller tullstationer i skär-
gårdarna eller utanför städerna vid pålspärrar och platser som Dalarö och 
Muskö redan i senare delen av 1200-talet (jfr Breide 2006:79f, 105f). I Öster-
götlands skärgård har vid den välkända tidigmoderna lots- och tullstationen 
Barösund påträffats vad som verkar vara en omlastningsplats, tullplats eller 
lotsplats från 1200-talet, alltså samtida med Söderköpingsrätten och even-
tuellt KVS i vilket namnet ”Örsund” har tolkats som Barösund. Platsen kal-
las Kapelludden men byggnaden som delvis har undersökts har mer karak-
tären av profant hus, eventuellt av korsvirkestyp, med närliggande hamn-
bassäng med omfattande brygg- och stenkistkonstruktioner (Eriksson 
1995b). Barösund ligger precis vid godset Fågelviks administrativa och eko-
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nomiska gräns i skärgården (se figur 57). Vid denna tid nyttjade även kun-
gen skärgården för logistik. I kung Valdemars jordebok, daterad till 1231 
e.Kr., finns nämligen en lista på öar i det danska väldet och där anges för-
utom jaktmarker och naturresurser även om öarna har bebyggelse (Nielsen 
1873:50–54). Dessa uppgifter har tolkats ha haft betydelse för kungens 
övernattningsmöjligheter (Steenstrup 1910). I samma volym finns enligt 
ovan de svenska platsnamnen längs KVS uppräknade, dock utan uppgift om 
ifall öarna var bebyggda. Från våra egna skärgårdar vet vi att kungen vid 
denna tid börjat donera mark, inklusive byggnader, till kyrkan (se uppgifter 
ovan om Runmarö). Att vi i skärgården har en hamnplats med större hus 
och bryggor tyder alltså på att den lokala läntagaren eller även kungen har 
nyttjat denna lokal för logistik och logi.  

Man skulle här kunna mena att de medeltida sjörätterna och privile-
gierna reglerar lotsverksamhet stationerat till städerna och att landborna i 
skärgården under medeltiden inte lotsade, det vill säga att fasta stödje-
punkter ej etablerades innan 1500-talet. Detta är dock säkert fel. Det 
stämmer att lagarna reglerade lotsar knutna till städerna men det fram-
kommer även att skeppare med utgångspunkt från städer städslade lands-
ortslotsar (inomskärsstyrmän) åtminstone under första halvan av 1300-
talet. I Visby sjörätt §60 står nämligen att: 

”JTem weret dat dar eyn schip queme vor eyn vorlant mit node van wedders 
wegen by nedden en maente hauene vnde to rede vor sin ancker vnde vn-
bekant were vnde wunne enen leitsagen dat schip vnde gud hir vp to brigen-
de wes de leitsage hir van hebben solde dat scholde be talen schip vnde gud 
ge lick wep gelde”, ”Händer det att ett skepp kommer för en kust, med nöd 
för väders skull nedanför en allmän hamn och rider för sitt ankar, och är 
obekant [med farvattnen], och hyrer en lots för att föra skeppet och godset 
hit upp; hvad lotsen ska hafva derför, det ska skepp och gods betala lika med 
kastpenningar.” (Schlyter 1853:252f) 

Även i samma urkunds §40 framgår att man kunde hyra en landsortslots 
vid denna tid, en företeelse som även syns i §XXI av Codex Dantiscensis, 
Danzigs sjölag, från 1200-talet (Twiss 1876:278, 282, 353). Utomskärsstyr-
männen är dock bättre kända. Enligt Kalmar stads tänkebok för år 1380–
1560 hade där upprättats ett särskilt styrmansskrå eller gille, vars medlemmar, 
vilka även inkluderade adelsmän, räknades till stadens ämbetsmän. Av denna 
från Hanseförbundet härledda styrmansförening eller lotsinrättning sköttes 
utomskärs- och så kallad långlotsning, till Köpenhamn, Lübeck, Stockholm, 
Upsala, Visby med flera orter (Lots-Styrelsen 1874:4, Zettersten 1890:500). 
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Ledsagningen kompletterades redan tidigt med möjligheter till övervatt-
ning och skjutsning. I utmarksområden där frälset innehade mark inrättade 
de speciella härbärgen för sig själva åtminstone från sent 1200-tal och fram-
åt (exempel i SDHK 1475 och 1901f). Rimligtvis bör vi söka en liknande 
lösning i den frälsedominerande skärgården. I de svenska källorna möter 
oss med början i första halvan av 1400-talet uppgifter om befrielse från 
skeppskatt och körslor för bönder som erbjuder skjutsning och olika trans-
porter från Roslagen över Åland och genom finska skärgården, samt även 
gästning som innebar kost och logi för kronans skeppsburna utsända på väg 
till eller från Finland (Medin 1952). Denna verksamhet bör ses som en 
nationellt angelägen och därmed dokumenterad variant av den maritima 
service frälsets landbor hade skyldigheter att bistå frälset med vid kust och i 
skärgård. Troligtvis ska vi se uppgifterna i slottet Stegeborgs räkenskaper 
om en viss Per Andersson på Väggö (”i wegge”), vilken betecknas som 
”styre man” under Stegeborgs slott, och som av godsherren erhåller ersätt-
ning för ”stÿrars”, som en tidig ledsagare och skeppsman. Det är nämligen 
troligt att det är samma person som för slottets räkning fraktar bland annat 
säl och torsk till Stockholm under oktober 1489 (Alvered 1999:126, 219, 
239). Föga förvånande kanske är att just ön ”wegge” förekommer bland de 
platser som räknas upp i KVS, ”Hinc usque wæggi. I. & per weggi…”. 
(Brocman 1762:utan sidnr.) Som jämförelse kan nämnas att det är känt att 
vid uppförandet av Kastelholms slott på Åland i Bo Jonssons [Grip] pantlän 
under 1300-talet var det omkringvarande skärgårdsbefolkningens tyngsta 
pålagor just körslor och dagsverken (Voionmaa 1916:137). I en mindre 
känd fiskeristadga som utkom året innan Huvudskärsstadgan, alltså 1449, 
anges vidare att hamnfogden hade ovillkorlig rätt att tvångskommendera 
fiskarna vid skäret att ”fara i Landhet efter fler Timber eller annat, eller i 
Skiutzfärdh, eller andra omwarandes ährenden[…]” (RA SE/HLA/ 
9010001/P 16, s. 5). Slutligen omnämns i Arvid Trolles jordebok från sent 
1400-tal att godset Fållnäs landbo på Svärdsö var godsets skeppare och 
fortfarande tre hundra år senare var det denna landbo som förde godsets 
storbåt (Samuelsson & Toll 1994:20). 

Ledsagning och skeppsvist kompletterades redan tidigt alltså av körslor, 
även vid fiskeskären. Under 1400-talet vet vi att kronan och klostren 
skickade landbor på handelsresor, en tjänst som även frälsets landbor fick 
utföra, ”til Calmar, Wadztena, Jönekiöping, Halmstadh, Skane, Bleking eller 
hwart huusbonden honom tillsæger” (Växiö stadga 1414, se Hadorph 
1687:41). Under Gustav Vasa framgår även att fiskelägren fick salt och tun-
nor av kronan (se avsnittet om kronans fiskerier ovan) och att frälset på 
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samma sätt skickade förnödenheter till fiskekolonierna och underhöll deras 
båtar (se avsnittet om det andliga frälsets fiskerier ovan). Sjölogistiken var 
åtminstone med medeltidens utgång fullt integrerad under godsdriften och 
slotten med landbor och torpare som utförare. Eftersom godsekonomierna 
redan under 1200-talet hade samma krav finns få andra möjligheter än att 
man redan då hade samma logistiksystem. Med en längs farlederna kolo-
niserad skärgård under 1200-talet bör alltså dessa landbor ha understött 
transport av råvaror, erbjudit natthamnar med förnödenheter och agerat 
styrmän inomskärs. På liknande sätt som landborna i agrarbygden agerat 
godskomplexens logistiska maskineri bör alltså skärgårdens landbor ha 
agerat på sjön i samma syfte men med andra färdmedel. När vi möter de 
första rikligare skriftliga källorna, som är från 1500-talet, användes i alla fall 
allmogen som inomskärs styrmän och dessa rekryterades till flottan främst 
från skärgården (Zettersten 1890:499ff). Dessa kunde även i vissa fall er-
bjuda kost och logi. De många förbuden mot olaga gästning och skjutsfär-
der kompletterades inte bara med kronans gästgiverier utan även med ett 
antal krogar som då etablerades av frälset, på frälsemark, eftersom krogarna 
låg under privilegier. Allmogen skulle dock bidra med ”stockar och pennin-
gar” vid krogarnas inrättande (Leyonmarck 1820:339). Skillnaden mellan 
agrara och maritima bygder synes vara att man i de senare inrättat krogar 
och regelrätta skjutshåll först under tidigmodern tid. 

Att skärbönderna, som även fick agera lotsar under 1500-talet enligt de 
första skriftliga källorna, även fick erbjuda vissa förnödenheter i enlighet 
med uppgifterna om tavernor i konungastyrelsen framgår av Johan III:s 
brev till fogden i Kalmar slott den 31 okt. 1587, vilket beskriver hur fiskarna 
ska göras skattefria för hela detta år då: 

Våre undersåter styremännen uti Tjust och Tuna län i din befallning så 
månge som äre boendes uti skärgården, där någon skepps- och båtled är, ha-
va haft stor tunga och gästning uti denna förlidne sommar och höst av våra 
tjänare och dem som av och till hava rest sedan vi hit till Kalmar komme äre 
… (Wirsén 1968:23). 

Lotsarna kunde uppenbarligen ibland jämställas med lanthandlare. På väg 
från Kalmar till Nyköping rastade hertig Karl vid lotsplatsen Idösund för 
proviantering och tog då emot 12 får och lamm, 10 pund torrgäddor och id, 
5 höns, 1 pund smör och 40 färska rudor (ibid:28). Skärböndernas förråd 
var även begärliga under oroliga tider då de utsattes för våldgästning och 
plundring (ibid:27). 
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Landbornas roll i hävden av de medeltida stenhusens anspråk över en 
förlänad eller inmutad skärgård är tidvis rumsligt markerad. Det förefaller 
som om inmutningarna eller förläningarna resulterade i avdelade lotssträc-
kor, där landborna var lotsar under godsen redan under medeltid. Så skrivs 
det om Tjusts tidigaste kända lots, ”Oluf på Krokö” (Karlsson 1987:41), att 
han lotsade mellan Idösund och Barösund/Flisesund, en sträcka som ut-
pekas i KVS, begränsad av två märkliga hållplatser kulturgeografiskt sett 
(med tullhus och lotsanläggningar) och tillika just precis de fysiska änd-
stationerna som markerade godset Fågelviks disposition av skärgårds-
rummet. Det hette ju i början av 1400-talet att kusten mellan ”Fliese sund 
och Idöö sund med alle the fiskerier som thertil hörer, hafva af ålder legat 
och lydt till Fouglavik” (SDHK 21129). Tull- och lotshusen låg här just vid 
Flisesund och Idösund (Bergman 1995a) och hela skärgården förefaller 
alltså vara en spegelbild av ett agrart landskap under godset, fast med mari-
tima sysslor istället för agrara och med ett starkt fokus på försvar, logistik 
och kontroll. Lotsplatserna markerar då den senmedeltida frälsedomänens 
gräns mot omvärlden, punkterna vid vilka godsherren tog ansvar för att 
reglera och underlätta sjöfarten. Godsets skärgårdsrum sköttes alltså sam-
mantaget av frälsets landbor när det gällde lots, fraktfart och fiske. Här 
synes kungen ha varit mån om att även han kunde nyttja frälsets landbor 
för lotsning, med frälsets goda minne. Som tecken härpå tillskrev Gustav 
Vasa Göran Gyllenstierna till just detta Fågelvik år 1553 att ”förmana sina 
landbönder, som bo i skärgården, att visa de kungliga resande rätta leden 
inomskärs…” (Rydström & Hafström 1921:65). 

I områden dominerade av kronomark var bilden lite annorlunda. Lots-
verksamheten var där fortfarande under 1500-talet ganska spontan då man 
erhöll skattelättnader om man erbjöd lots åt kronans fartyg. Lättnaderna 
varierade och kunde både bestå av nedsatt arrendeavgift, undantag för dags-
verken samt frihet från militärtjänstgöring. Under senare delen av 1500-
talet uppmanade Johan III skärbönderna i Tjust och Misterhult att vara 
”weder-rede til at styre våre skep och skuter” (Karlsson 1987:35). I detta 
sammanhang nämns ”undersåter och styremän” som ”bo i skepplederne” 
vid Vinö, Örö och Strupö. År 1580 tillerkänns skattelättnader för tolv 
styreshemman, bland annat på Ålö, Ävrö, Sladö och Hasselö, Krokö innan-
för Idö (också känd som lotsplats) samt Flatvarp (Wirsén 1968). Styreshem-
manens lämplighet gavs av läget. Brukare på enheter invid passager och 
svårnavigerade sund städslades som ledsagare eller styresmän. Troligt är 
förstås att landbornas och kronoböndernas hemman placerades just i strate-
giska lägen invid farlederna. År 1630 förordnades kungliga skjutsrättare i 
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skärgården. I Tjust blev Lilla och Stora Askö, Stora Kalvö, Brevik och San-
dered skyldiga att tillhandahålla båtar mot bestämd taxa (Rydström 
1922:64). 

Vid sidan av mer eller mindre permanenta lotsar och skjutsrättare vid 
utpekade passpunkter i skärgårdarna städslade kronan även vid behov van-
liga skärbönder som ledsagare. Dessa erhöll då olika ersättningar i form av 
förtäring för väntan och lotsning som enligt uppgifter totalt kunde ta 
inemot en månad (Wirsén 1968:26). Denna ersättning ska ses i samband 
med övergången till indragna skatteförmåner till förmån för en lotspenning 
vid 1600-talets början. Tjänsten professionaliserades och merkantiliserades 
alltså under stormaktstid. Systemet renodlades under 1600-talet varpå an-
talet lotsar minskade och också samtliga styreshemman såldes, förpantades 
eller donerades till frälset utan att detta påverkade lotsverksamheten. Styres-
männen kan då definieras som fiskarbönder (under frälset), inte båtsmän 
eller någon slags tjänsteman. På samtliga styreshemman bedrevs följaktligen 
fiske, jakt och boskapsskötsel (Bergman 1995b). 

Lotsverksamheten reglerades således under andra halvan av 1600-talet 
och ett nät av fasta lotsplatser inrättades. Farlederna prickades ut och styres-
hemmanen fick i ansvar att underhålla farledsmarkörerna. Nätet av lots-
platser kan visualiseras som ”hållplatser” i ett kommunikationssystem. 
Transport ordnades mellan lotsplatser (Bergman 1995b) och transporten 
mellan lotsplatser och gästgiverier även på havet lagstadgades. Vid mitten 
av 1600-talet var systemet helt formaliserat och exempelvis angav gästgive-
riförordningarna exakt vilka typer av båtar och skutor som skulle ombesörja 
transporten mellan de olika gästgiverierna. Förutom de vid kusten inrättade 
större lotsplatserna ingick även småbönder i den maritima logistiken, både 
som gästgivare, lokala ledsagare och som underhållsarbetare när det gällde 
att pricka ut farlederna. Vi kan t.ex. i sockenkartorna från Sörmland under 
andra hälften av 1600-talet läsa att ”Wåhlaröö, åbon uppehåller en Rem-
mare ofüan Långö Krogh” (Lantmäteriet akt C13:1, se figur 50). 

Dessa öar är intressanta och tecknar en talande geografi. Vålarö låg 
under medeltiden under högfrälset, efter 1379 i händerna på Bo Jonsson 
[Grip] (Nordström 1866:455f). Både Långö och Sävö var öar med krogar och 
lotsplatser för denna del av skärgården. Efter medeltiden hörde båda dessa 
öar till säteriet Tureholm (Sundström 1968:115f). Vi ser här alltså fler kopp-
lingar mellan godsen, öarna, lotsningen och här även sjökrogsverksamheten, 
förlagd till den allmänna farleden. Bakgrunden är förstås en övergripande 
plan för logistiken till sjöss, där även sjökrogar planerades in av de stora gods-
ägarna (Tideman 1988:4). Detta syns tydligt i riksdagens protokoll för året 
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1635, då krögarprivilegierna avhandlades. I sex punkter behandlades adelns 
och kronans rätt att för sin egen del inrätta krogar och låta krögaren handla 
med bland annat salt och fisk direkt med allmogen, dock ej vid olagliga 
hamnar. De här relevanta paragraferna lyder (Sveriges Riksdag 1857:162): - Att wisse gårder een tuå eller flere deputeras att wpbyggia Krogarne vppå, 

och att dhe dem för alle Cronones besuär åthniuta måtte vppå en wiss 
tijdh, och sedan til Cronones (och Adelens) nytto anwendes. - Att Krögaren måtte frijt effterlåthit wara att vphandla medh almogen 
huadh han till Krögerijt kan behöffua för saltt fisk och annat, och således 
sig till hielp een lijten handel driffua, allenast att dhe skatt giffua til näste 
köpistadh (och att inthz vpköpes vthi olagha hampner). - Att det vnderhåldh som Länssmän och andre haffua (aff Cronan för 
gästningen skull), måtte deputeras til Krögaren. 

Ovan framgår alltså att sjökorgarna var logistiska nav, etablerade av över-
heten, dit en landbo deputerades som krögare och vid krogen kunde driva 
denna skattebefriad. Det framgår även att krögaren kunde handla med fisk 
direkt med allmogen och att till krögaren lämnades kronans förnödenheter. 
Det övergripande syftet visar sig vara att underlätta frälsets och kronans 
sjöfart och logistik. Skärgårdens arbetare var dock förstås fortfarande 
arrendebonde, torpare eller skärkarl, underställda frälset eller kronan. Så 
sent som i 1789 års förordning angående båk- och lotsinrättningarna i riket 
stadgas att fartygs befälhavare  

då Lots ej tillstädes är, må accordera med Fiskare eller Skärkarl, som i öppen 
sjö kan träffas, om dess biträde att söka tjenlig loflig hamn, hvarvid Fiskaren 
eller skärkarlen som åtagit sig lotsningen, står i samma ansvar i och under 
sin åtagne förrättning, som en Kronans Lots under lotsning tillhör…. 
(Ringström 1816:68) 

Huruvida naturhamnar med mötande lotsar i landsorten direkt kan spåras i 
sjökrogsverksamhet är inte utrett. Det finns inga direkta belägg för regel-
rätta sjökrogar innan 1600-talet men det är ändå visat att vissa hemman, öar 
och hamnar i skärgårdarna har kunnat tillhandahålla olika typer av kost, 
logi och logistik redan under medeltiden som ovan bevittnats för 1400- och 
1500-talet. Nära till hands ligger förstås att fundera kring flera av platserna i 
KVS. Virgin nämner Kungshamn i Nacka socken där Erik Jevardsson till-
sammans med sin ärkebiskop på 1150-talet enligt legenden samlade en stor 
flotta för att med ett korståg kristna och erövra Finland. Kungshamn 
omnämns också i Bjärköarätten från 1200-talet (Virgin 1998). En annan 
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sådan plats är förstås Muskö med sina tomtningar och senare konstaterad 
krog. När gårdsmästaren på Vadstena kloster Arfvid Jonsson år 1466 upp-
rättade sina räkenskaper framgår att han måste ha stannat på någon krog 
eller skjutshåll på sin seglats tillbaka från köprundan i huvudstaden 
eftersom han skriver att då ”fortærde jac 2 öre suenska mællan Sthokholm 
oc Nychöpungh” (Silfverstolpe 1897:284). I detta klosters jordebok för år 
1480 är bl.a. antecknat utgifterna ”4 marc swensk, som jak [fig] krog[ar]om 
ok 2 öra swænsk” samt ”4 ½ marc swensk for 6 pund hwmla, som jak fig 
Nigels krogare;” och ”4 örthug wægare-lön, som jak ok [fig] krog[ar]om” 
(Silfverstolpe 1897:284-286). 

Figur 50. Skärkarlarna skötte ”sin” del av skärgården med lots och utprickning av far-
leder. I sockenkartan över Västerljung socken, sent 1600-tal, framgår bl.a. att ”Remmar-
ne üthj fahrwattnet, igenom Schiergården, oppehålla efterfolliande Schierkarlar. A. 
Lacköö, oppehåller Åbon der sammastedes, Remmarn vidh Büüsen, B. Dito Åbo, Rem-
marn nedan för Trägårdschier. C. foglöö Åbon, oppehåller Remmarn vid Holmen Gü-
püngen, eller güpgründe…”. Lantmäteriet akt C13:15 (utsnitt). 

Här finns alltså många ledtrådar till att man redan under medeltid utsedde 
landbor (som ”Per Andersson på Väggö”, omtalad ovan för Stegeborg) för 
viss försäljning och lotsverksamhet via naturhamnar, passpunkter och hem-
man. Det går även att sträcka ut dessa kopplingar till öar med fiskelägen och 
tomtningar. Nämnas kan här Huvudskärsstadgans reglerade skjutsplikt via 
– och försäljning på – fiskeskäret och Hans Brask som vid slutet av medel-
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tiden förde ut penningar till sina på fiskeskäret stationerade fiskare. Att 
frälsets fiskeläger hade en logistisk funktion som översteg den egna gods-
driften framgår i alla fall för 1600-talet då på Väderskärs fiskeläge från 
skärlagets kassa utgick utgifter för ”pigan Ingbor” och ”krögerskan Sara”. 
(Erixon 1922:82) 

När den tidiga vågen av inrättande av gästgiverier på land tar fart under 
Albrekt av Mecklenburg efter mitten av 1300-talet (Styffe 1859:LXVf) satt 
Bo Johsson [Grip] inte bara som kung Albrekts högra hand, utan även som 
ståthållare över Nyköpings slottslän och storägare i Sörmlands skärgård. 
Etablerade han de första sjökrogarna och skjutshållen på skärgårdens öar 
vid denna tid, till en början främst fokuserade på att understödja gods-
ägarens behov av maritim service med skeppsvist och körslor? Användes 
öarna med sina tomtningslokaler och fiskeläger för att producera förnöden-
heter till inte bara kustgodsen och skärgårdens landbor utan även för att Bo 
Jonssons utvalda ledsagare och gästgivare skulle fylla förråden med fisk, 
kött och humle? Var det denna fisk som skickades vidare till hertigens olika 
slott i inlandet, vilket skrivits ner av Raven av Barnekows skriftställare? 

Det är först när den stormaktstida merkantilismen ersätter avelsgårds-
drift och frälsets godsdrift som ekonomins primus motor, samt godtycklig 
gästning och utkrävd skjutsplikt av bönderna slutligen kvävs, som vi hittar 
tecken på ett mer omfattande organiserat krogväsende i skärgårdarna under 
andra än frälset. Det är även vid denna tid som de medeltida utlagorna i 
form av körslor, naturaskatter och skeppsvist nästan till fullo omvandlats till 
penningskatter. Tillsammans med den tilltagande sjöfarten gjorde denna 
situation det nödvändigt med en samhälleligt organiserad maritim logistik. 
När landshövding Gabriel Gyllenankar i Kalmar 9 mars 1650 ”på hennes 
Kongl Maijtts min allernådigste Drottnings till mig avgångne Memorial 
öfwer krogernas inrättande…” bland annat skriver att ”dessföruthom vill 
jagh draga därom försorg att i Skären skola wissa gästgifware blifwa till-
satta…” (Tideman 1988:4) förebådar det en ny era av småbrukare i skär-
gården, delvis frikopplade från adelns och kronans band. Men ännu under 
sent 1600-tal användes de skärgårdsboendes hemman som logistikdepåer 
vid sidan av gästgiverier och krogar. Vid en resa till Stockholm år 1686 
antecknar kyrkoherden Olaus Bodinus i sin dagbok hur han vid Håskö i 
Gryt skärgård ”lågo i skiärkarlens klädebo om natten i korta sänger” (Lind-
berg 1938:5). Ty även då sjökrogarna belades med marin skjutsplikt, inklu-
sive krav på att tillhandahålla en lagstadgad uppsättning båtar, belades de 
omkringvarande bönderna med visst skjutstvång; som dagsverken, som del 
av avrad eller som ”reservskjuts” för att komplettera de ordinarie skjuts-
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hållen (Stiernman 1750:590–593, Rabenius 1871:351ff, Westerlind 1983:14). 
Där ingen lokal hjälp fanns att uppbringa fick även de högre stånden tälta 
på skärgårdens öar under nattläger, något som bevittnats under Henrik 
Normans resa till Erik XIV:s kröning (Hildebrand 1885:265). 

I alla hänseenden kan de naturliga hamnlägen i skärgården som fiskare 
nyttjade inte bara användes som utgångspunkt för lokala aktörer utan bru-
kades som rastplatser och landningsplatser för alla sjöfarare där de kunde 
avvakta bättre vindar och väder för segling (Dobat 2007). Naturhamnar har 
långt in i modern tid varit mötesplatser även i utskärgårdarna för sjöfarare 
som sökt natthamn (Westerdahl 1996). Behovet för sådana platser var stort. 
Vid en sammanställning av sjöfart under 1800-talet kunde de längsta 
seglatserna tur och retur mellan Borgå i Finska viken och Skagen bestäm-
mas till 49 respektive 29 dygn (Rebas 1978:168). Även en kort sjöresa kunde 
ta tämligen lång tid. Under besvärliga omständigheter tog en resa från 
Umeå till Stockholm år 1779 hela 40 dagar (Sandström 1996b). De vid 
sådana långdragna seglatser besökta natthamnarna skapade tillfälliga sociala 
gemenskaper som även inkluderade nöjen. Samvaron tillbragtes i vad som 
kan karaktäriseras som fiskarbodar eller tomtningar. Eller, som en sages-
man framställde det, ”en gång reste de ock opp i fiskar hamnen för at dansa 
men der war så småa rum, at man ej kunde röra sig stort omkring” 
(ibid:135). Här måste man kunna se vissa av ”tomtningslokalerna” som mö-
tesplatser, övernattnings- eller utkiksplatser vid sidan av sin roll som jakt- 
eller fiskeplats, vid farleder på gräns mot öppet hav och utanför ”vård och 
vaka”, i tomrummet mellan gästgiverier och skjutsplatser. 

Vi har på många ställen ovan berört i skärgården och på öarna liggande 
landsköpsplatser. Att man vid dessa landsköpsplatser försålt förnödenheter 
till fiskarna samtidigt som vi vid flertalet undersökta tomtningslokaler har 
påträffat mynt stöder hypotesen att flera av tomtningslokalerna i skärgår-
den har varit logistiska hubbar där främmande har kunnat erhålla ledsag-
ning, lokala fiskare har kunnat köpa och sälja varor och fjärran köpmän 
kunnat köpa fisk, precis som vid kustens fiskelägen. Vid några av ”tomt-
ningslokalerna” som Muskö kan man även förvänta sig mer centrala 
funktioner som t.ex. tull och kapell. I ett aktörs- och nätverksperspektiv står 
här klart att alla dessa platser knutits samman i olika händelsekedjor. Skär-
gårdarna var olika aktörsrum där fiske, handel, vidareförädling, distribu-
tion, kontroll med mera skedde längs farledernas mötesplatser; verksam-
heter som varierade under tid. Samtidigt har alltså skärgårdens inbyggare – 
småbrukarna, fiskarbönderna, skärkarlarna – helt och hållet varit upp-
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knutna i övriga aktörers handlingar. Skärgårdarna var ordnade rum med väl 
definierade verksamheter som skiljde sig från tid till annan. 

Fiskelägen, tomtningslokaler och vad som anges vara medeltida och 
postmedeltida maritima logistiska hubbar verkar delvis vara överlappande 
lokaler i synnerhet i mellanskärgårdarna. Kunskapen om dessa är förstås 
begränsad på grund av få textuella källor och att få arkeologiska undersök-
ningar har utförts i detta rum. Det mesta tyder dock på att landsköpsplatser 
vanligtvis var koncentrerade till fiskelägen och lotsplatser till sund eller 
naturhamnar, där även gemensamma mötesplatser med en flerfacetterad 
”service” succesivt upprättades. Sådana platser utgjordes i skärgårdshavet 
t.ex. Älvsnabben (med ankringsplatsen Finnhamn/Köpingen), och Köp-
manholm vid Furusund (Morger 1990:174) och Köpmanholmen vid Griss-
lehamn. Deras upprinnelse i historien är dunkel men diskussionen ovan 
skulle kunna tjäna som utgångspunkt för vidare forskning. Vid sidan av 
dessa större mötesplatser visar all tillgänglig empiri att de mindre fiskeläg-
ren, ofta med tomtningar och senare konstaterade lotsplatser, också var 
handels- och mötesplatser men även del av olika, föränderliga, aktörsvävar 
där exempelvis lotsar, fiskare och krögare nyttjat öarna för att uppfylla 
logistiska syften som främst berörde frälset godsdrift och kronans stats-
apparat men att man säkerligen redan under vikingatid handlat maritima 
produkter vid öarna. 

I diskussionen om korsvägar, lotsplatser och logistikdepåer bör blicken 
sammantaget lyftas och vi våga diskutera att de i olika källor utpekade 
gemensamma platserna i skärgårdarna (KVS) kanske inte kan föras till en 
separat kategori, eller ens några kategorier över huvud taget (jfr Breide 
2006). Lotsningen med fasta lotsplatser och ställvis tillgängliggjord kost och 
logi som troligtvis via KVS går att spåra ner i 1200-talet ska ses som delvis 
överlappande med mer regelrätta sjökrogar och gemensamma hamnar och 
köpstäder där sådana funktioner har tillhandahållits, liksom funktioner för 
transport, vägvisning, skjuts osv. Innan 1600-talet får vi dock räkna med 
spontana och individuella etableringar, ofta enligt det lokala frälsets behov, 
och att skärgårdens fiskarbönder även utan en uttalad tjänst städslades i 
olika logistiska syften, mot ersättning och/eller skattelättnader ända ner i 
tiden då skärgården började ianspråktas med rumsliga inmutningar och 
gårdsetableringar, attungsindelning och avrad, under 1100- och 1200-talen. 
En sådan plats kan exempelvis Muskö och Kungshamn ha utgjort, liksom 
den arkeologiskt delundersökta kapellsudden i Barösund, vilkens bebyg-
gelse med tillhörande hamn kan dateras till 1200-talet (Eriksson 1995b). 
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Ett lokalt aktörsrum: Arbetarnas och  
sockenböndernas handlingsrymd 

I det ovan tecknade landskapet som till stor del styrdes av godsägare och 
kronan och där olika aktörer nyttjade rummet logistiskt, opportunistiskt 
och protektionistiskt har den största delen av verksamheten bestått av var-
dagens arbetslandskap för i historien ganska anonyma eller tysta personer, 
utan vilka dock historien inte kunde har kunnat bli till. Arbetslandskapets 
lokaler, inklusive tomtningarna, representerar även de vardagens enkla 
sysslor. Seglation och lots bedrevs av de landbor som satt på kusten hem-
man, fiske och jakt likaså. Samtidigt medförde både lotsning och landsköp 
att främmande personer i egenskap av handelsmän och fjärrfiskare inter-
agerade i ett rum format av de små brukarna, kust- och öborna. 

Genom att studera historiska lotsavsnitt (t.ex. Landin et al. 2009) ser vi 
att ett lotsområde i sen tid ofta representerar en socken eller bygd, ett kust-
avsnitt ungefär motsvarande de i KVS (Westerdahl 1992a) och de tidig 
historiska uppteckningarna (Wirsén 1968, Bergman 1995a). Det intressanta 
är att tomtningslokalerna i stort verkar dela denna rumsliga distribution 
med vanligtvis en lokal per socken. I det vardagliga landskapet är det var-
dagens aktörer, fiskare och lotsar, som hade kunskapen om skärgården och 
även namngav kobbarna och skären. Namnen måste ha fungerat kognitivt 
och för navigering, ”wayfinding” (Meilinger 2008) för socknen, skeppslaget 
och häradskollektivet. 

Via gårdarnas kamerala situation och platsarkeologiska undersökningar 
kan man till viss del komma närmare identiteter och verksamheter i skär-
gårdsrummet mer i detalj. Men man kan även komma brukarskarans kol-
lektiv närmare genom att göra en regional indelning av brukningsrummet 
baserat på platsnamn och namnens namnbrukarkretsar. Namnbrukarkret-
sen är den grupp av människor inom vilken syftningen hos ett visst givet 
ortnamn är entydigt. Utgångspunkten är att platser namnges i enlighet med 
platsens brukning, av personer som brukar platsen, på att sådant sätt att 
platsens namn blir meningsfullt och inte mångtydigt eller homonymt (Strid 
1999:13f). I en godtycklig region kommer platser att ha namn som används 
av brukare med olika horisont. Aktörer som rör sig över stora ytor behöver 
kunna skilja på platser med stora avstånd. Följaktligen har vi i samma 
region exempelvis ett Norrköping, ett Söderköping och ett Nyköping. 
Aktörer som namnger platser av mindre vikt överregionalt sett och brukar 
dessa i sin dagliga rutin kan exempelvis förslå med att det finns ett ”Tall-
skär” i varje socken. Det är ju bara ett ”Tallskär” som sockenborna relaterar 
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till. Studerar man platsnamnens spridning får man alltså en grov bild av hur 
tätt homonymer ligger, hur unika eller frekventa namnen är och följaktligen 
i vilken rumslig skala de har varit meningsfulla, vilket alltså visar namnens 
”maximala räckvidd”. 

Här kan man förvänta sig att inte bara en daglig rutin i ett brukslandskap 
formar platsnamn och rörelsemönster utan även att dessa mönster formas 
av andra faktorer, exempelvis lagstiftning, administrativa indelningar, hävd 
och sed. Allmänt vedertagna begrepp i lagstiftning och som utgångspunkt 
för att rekonstruera bygder har bland annat varit de lätt anakronistiska 
begreppen socken och härad. Vi kan följaktligen med detta som bakgrund 
studera platsnamnen i den maritima skärgårdszonen. 

Kusten är inte helt lätt att partitionera upp i korta ”bygdesegment”, även 
om Broadbent (2010:205ff) har gjort ett försök för Norrlands del (kritik i 
Liedgren & Ramqvist 2012). Postmedeltida fiske visar att bönder från olika 
områden av olika skäl har farit till olika skär för att fiska, så att fiskare från 
vissa nejder har uppehållit sig på olika specifika platser (Hildebrand 
1983[1879]-a:215), ett mönster som det under tidigmodern tid inte finns 
någon direkt rumslig logik eller systematik i, även om de olika fiskeplatser-
na dominerades av aktörer från några få regioner (Hedenstierna 1949). Vid 
landsortens små fiskeplatser känner vi inte till någon faktisk indelning av 
skärgården eller platserna. Vi har dock ovan sett att bland annat lots och 
logistik under medeltiden antagligen har haft med fasta hus, och därmed 
med godskomplex och förläningar att göra. Inner- och mellanskärgårdarna 
var enligt ovan disponerade och planerade rum som till skillnad från ytter-
skärgårdarnas fiskeplatser hörde till respektive socken. Socknarna var även 
ofta förlänade till respektive godsherre. Dessutom var det under stora delar 
av historien förbjudet för allmogen att utan tillstånd lämna sin socken ( 
Nordström 1839:350, not 74). Vi kan alltså förmoda en sockenvis verksam-
het i skärgårdarna men tills detta har visats får det förbli en hypotes. Om 
detta stämmer så var det landborna, de små gårdarnas och torpens arbetare, 
som utgjorde aktörerna. Därför blir det rimligt att testa sockenhypotesen, 
diskutera sockenbornas platsnamnbruk och hitta dessa kretsars ”vardags-
landskap”. Ett frekvent vardagslandskap utgörs här av de kustboendes nä-
ringsfång på öar och grundklackar. Logiken är att både aktionsradien och 
den möjliga kunskapen om grynnor och rev är begränsad. Eller, som det 
hette under tidigt 1800-tal: 
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Skärkarlen känner någorlunda kusten, åtminstone på några mils afstånd från 
den Skärgård han bebor, och vet följaktligen mot hvilka uddar eller inåt hvilka 
vikar strömmingen drifves av den eller den vinden. (Ekström 1835:27). 

Anspråk och förläningar, lokala rörelsemönster och behovet av lokal känne-
dom har alltså naturligt delat upp kusten i områden där skärbönderna kände 
till och kunde lotsa sjöfarten då en ordinarie lots inte stod att uppbringa 
(Ringström 1816:68). I många fall måste vi räkna med att det var skärbönder-
na som namngav åtminstone de mindre öarna i mellanskärgårdarna. Namn-
givningen är ett resultat av ett aktivt landskapsbruk (se exempelvis Ståhle 
1946). Ledsagaren i skärgården skapade även uppfattningen om rummet 
och märkte ut farlederna med kummel och remmare (se figur 50). 

Metoden för att studera detta analytiskt bygger på att välja ut de mest 
frekventa platsnamnen och se med vilken rumslig frekvens de förekommer. 
Genom att hitta gränser mellan olika platsnamn och gränsområden som 
verkar dela in skärgården i områden utan homonymer kan man skissera ett 
platsbrukarrum utan tvetydigheter. Namnen som valts ut och deras frek-
vens framgår av figur 51. I denna figur har brytpunkter i terrängen ritats ut 
som gränser. Fram träder ett mönster som till stora delar motsvarar socken-
gränserna, vilket stämmer med hypotesen att sockenkollektivet som namn-
brukarkrets (”namngemenskap”, ”språksamhälle”) format platsnamnen i 
detta rum. Notera att både sjökrogar och lotsplatser (liksom medeltida sä-
tesgårdar) också har en tämligen jämn fördelning mellan socknarna (se 
figur 51 och 52). Undantaget är inloppet till Södertälje där flera lotsplatser 
ligger i samma socken samt runt Nynäshamn där det fanns många sjö-
krogar. Dessutom fanns någon gång två lotsplatser i en socken; en vid 
innerfarleden och en i utskären, vilket förstås återspeglar både de inre och 
yttre farlederna, och är konsistent med de ofta dubbla lederna i KVS och i 
linje med tidigare uppfattningar (Cederlund 1997a). 

De allra tidigaste landskapslagarna bekräftar att de lokala bönderna 
använt sin del av kusten och innerskärgården som antyds i figur 51. Exem-
pelvis är det enligt Upplandslagen Ängsöhandskriften inte tillåtet att ”fara 
ællæ fykie” ens i allmänning som tillhör andra hundaren eller markägare 
(bolstaþr), ”hwarke i skoghom ælla watnom” (Friesen 1902:131). Som kont-
rast låg alltså öar utom skeppsleden i res nullius. I detta res nullius där även 
KVS ligger finns de lokala namnens logik på sockennivå inte alls. Av de 101 
platsnamnen som räknas upp i KVS är samtliga unika. Uppenbarligen är 
det inte sockenkollektivets små platsnamn som anges i den danske kungens 
lista utan namn som fungerar i en större namnbrukarkrets, som förstås 
Codex Holmiensis A 41 är ett bra exempel på. De platsnamn i KVS som be-
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tecknar öar med tomtningar kan alltså ses som delaktiga i ett större namn-
brukarperspektiv (”vägens namn”, Strid 1999:24f) medan de kringliggande 
namnen mer har fungerat radiellt ut från socknens bosättning i skärgår-
darna, för sockenkollektivet. 

 

 
Figur 51. Namnbrukarkretsar i UO. Fjorton frekvent använda platsnamn har använts för 
att dela in skärgården i områden utan homonymer eller flertydighet. I Kartan är även 
medeltida stenhus och tomtningslokaler angivna som referens. Notera korrespondensen 
mellan framförallt stenhus och namnbrukarkretsarnas ”rum”. Namnen har haft ungefär 
samma rumsliga nyttjande som stenhusen verkar ha haft lokalt inflytande. Ortnamns-
data från Lantmäteriet. 
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Figur 52. Lotsplatser och sjökrogar som anhalter och knutpunkter i småbrukarnas, lots-
arnas och fiskarnas landskap. I stort översensstämmer namnbrukarkretsarnas rum med 
sockengränserna, de medeltida stenhusen och lots- och krogplatser från 1600-talet. 
(Data från ovanstående och Landin et al. 2009) 

Då socknens öbor skötte deras kollektiva del av skärgården (se figur 50) 
stärker analysen i figur 51 och KVS alltså den rumsliga bilden av tomtnings-
öarna, med unika namn, som vägkors, mötespunkter mellan farleder och ra-
diellt gående kommunikation in mot land. Här bör man nog betrakta far-
lederna och skärgårdens platser ganska analogt med Ylva Stenqvist Milldes 
(2007) inlandslandskap och skogsnäringar. Hon vill bland annat se vägar, 
väganvändning och resande som institutionalisering av rum, och som en vä-
xelverkan mellan individ och struktur eller kollektiv identitet. Hon använder 
sig av begreppen räckvidd (hur långt människor reste) och räckhåll (resans 
mentala förutsättningar). Sockenfiskarens räckvidd skulle här motsvara hen-
nes ekonomiska resande, på lokala vägar, medan vid tomtningsöarna invid 
de lokala farlederna fjärrtrafik anslöt och där aktörernas räckhåll alltså mer 
definierades av möten med fjärrfiskare, handelsmän med flera som reste i 
farlederna. 
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En slutsats av denna analys kan alltså vara att öarna med tomtningar 
som förekommer i KVS och har unika namn, även av platsnamnen att 
döma har fungerat som korsvägar och mötesplatser för lokala aktörer och 
långväga resande för bland annat lots, logistik, handel och uppköp av 
råvaror. 

Det större samhällsrummet: Industriella och militära aktiviteter 
Inte bara hög- och senmedeltidens godsdrift utan även driften av kronans 
slott och stenhus har alltid vilat på ett brett spektrum av näringar både för 
självförsörjning, som skatteintäkt och som industri för avsalu (jfr Per Brahe, 
Hans Brask, Peder Månsson och Schering Rosenhane ovan angående gods-
drift och fiskerier). Här har alla upptänkliga resurser i landskapsrummet 
nyttjats i största möjliga mån, exempelvis fiskelägen, kvarnar, stenbrott, 
kolning osv. I skärgårdarna har följaktligen inte bara maritima produkter 
hämtats och distribuerats via skärgårdsöarnas logistikcentra. Även i detta 
rum finns nämligen många olika typer av industriella näringar som kalk-
brott, tegelugnar, vattenkvarnar och fasta fisken. Dessa märks framförallt 
från Vasatid och framåt, och återspeglar förstås samhälleliga behov av 
råvaror och incitament till industriell avkastning i tydliga historiska kon-
junkturer inbegripande flera yrkeskategorier och näringar även i ett skär-
gårdsrum (exempelvis Jansson 1962:34ff). På ön Femören utanför Ny-
köping märks ett saltsjuderi under Karl IX (Öhman 1973:195). Även på 
Torö och Muskö har saltsjuderier förekommit från sent 1500-tal till mitten 
av 1600-talet. År 1645 beordrades fogden att låta föra från Muskö ”till 
Diurehapn alle de Trähus och våningar som … hafue warit brukade till 
Saltsjuderiet” och följande år omtalas att arbetarna nu ”hafua fått sitt 
affskedt” (Hedenstierna 1950:151f). Här återkommer för övrigt den mari-
tima boden som flyttbara modulhus (se avsnittet ”Tomtningarna” ovan). 

Vi har tidigare sett att stenhusen i undersökningsområdet oftast direkt 
eller indirekt via godsens landbor var inbegripna i jakt, fiske, krogdrift och 
lotsning men även inom skeppsbyggeri och sjöfart. Godset Helgö i Tysberga 
socken, tidigast under medeltiden belagt som tillhörande Hammerstaätten, 
användes så sent som under 1700-talet som en utskeppningshamn för 
järnmalm från gruvorna i området nordväst om Sibbofjärden (Tham 
1852:235, Tuneld 1827:316) och där låg även godset Björksunds rederi- och 
utskeppningshamn (Rundström 1984:43f). Men det finns fler ledtrådar till 
tidiga industrier i skärgården. I Stockholms län finns många lämningar efter 
historiska skärpningar eller små dagbrott, även i skärgårdarna (Wik et al. 
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2004). Stockholms södra skärgård utgör industrihistoriskt sett Utö berg-
slagsområde (Byström 1996). Då Utö var en stor gruvmiljö kan även om-
rådet kring Muskö/Älvsnabben knytas till gruvhantering, både direkt via 
dagbrott (Wik et al. 2004:83) och indirekt, via bergsmän, under tidigt 1600-
tal (Jakobsson u.å.). På de större öarna i området har funnits både dagbrott, 
hyttområden och äldre bebyggelse som tillsammans vittnar om kalkhante-
ring, malmtäkt, järnbearbetning, stenbrytning, kvarn- och sågverksamhet 
med mera. På Muskö ligger den äldsta kända bergshistoriska anläggningen i 
området, ”Hyttan”, omnämnd redan 1475 som ”Hytte turpid”. Under 1500-
talet omnämns två hytt- och hammarområden vid Tyresö och Trema på 
Utö var kungens egendom ”på vars Bohlstad Järn Gruvorna äro belägne” 
(Byström 1996). 

Uppgiften att mineralet Holmqvisit, som påträffats i Visby i slagglager 
från 1100-talet, kommer från Utö medför att vi troligtvis har en komplice-
rad industriell ekonomi i detta skärgårdslandskap redan under korstågstid 
(Magnusson 1989). Kolbottnar från sent 1200-tal i Österhaninge och kalk-
brytningen på Runmarö från samma tid är samtida med Tyska ordens över-
tagande av godset Årsta, under vilket Utö låg. Är det så att vi här har tyska 
bergsmän under en svärdsriddarorden som bröt malm, vilken användes till 
att smida svärd till korstågen (Eimer 1966:117)? Visby låg under Tyska 
orden vid denna tid och gotlänningarna blev kritiserade av påven för att de 
sålde svärd till hedningarna på andra sidan Östersjön (Wienberg 2001). 
Under Erik av Pommerns tid går det att koppla Tyska orden och komturen 
i Årsta till gruvdrift i Nyköpingsområdet (Eimer 1972:82). Karl Ulfsson, 
som skänkte Årstagodset under vilket Utö låg, var, som nämnts ovan, själv 
korsriddare och dog i strid mot de hedniska samogiterna, Žemaitē, år 1260 i 
Durben, Kurland. Vi saknar här tyvärr dokument om svärdsriddarordens 
ekonomi med hänsyn taget till Årsta och första kända skriftliga bevis för en 
järnexport från Stockholm är hanseatisk och från 1368 och 1369 då Lübeck 
tog emot 230 respektive 360 ton osmundjärn (Fritz 1971b). 

På Älvsnabben vid Muskö, inte långt från Hyttan, finns tomtningar 
registrerade. Men det finns även andra tomtningar i bergshanterings-
kontext. På Askö har påträffats flera anläggningar som troligtvis har med 
historisk bergshantering att göra (Cederlund 2005). Arkeologerna vid 
södertörns högskola har provundersökt en i terrängen högt liggande 
tomtning, lång från fiskevatten och kust utan invid en skärpning på en 
bergskam på denna ö, vilket föreslår en möjlig koppling till stenhuggeri. 
Kopplingen mellan tomtningar och stenhuggning är lätt att göra. Från sen 
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historisk tid berättas nämligen från skärgården vid Gamleby i Tjust att 
stenhuggarna där 

… byggde små kojor i småbrotten med tak och stomme av tunna bräder. 
Däri placerade de sina arbetsbänkar eller bara ett avsågat sirapsfat, uppsatt 
på en sten. I dessa kojor, vilkas långsidor utgjordes av säckskynken och 
gavlarna av tunt virke, kunde stenhuggarna utöva arbetet vid ruskväder och 
blev därför mindre beroende av vädrets makter. Här kunde de också för-
länga sin arbetsdag. Under höst- och vinterkvällar, då mörkret avlöst dags-
ljuset, kunde de under den korta dagen tillverka ämnen för att sedan stå vid 
bänk eller tunna vid en fotogenlyktas sken och putsa och göra stenarna 
färdiga. De kunde också påbörja arbetet tidigare och stå i sina upplysta kojor 
tills dagsljuset kom. (Dahlström 1984:11f) 

Vad som börjar avtecknas via lokaler så som tomtningen på Askö är en 
industriell skärgård som vi kan spåra till bland annat Utö, Runmarö, och 
Vätö och som verkar ha sin upprinnelse i det sena 1100-talet men som 
främst är en senmedeltida företeelse med flera stenbrott, järngruvor, kalk-
bruk och kalkbrott med associerad bebyggelse. I de tidigaste dokumenten 
framgår att främlingar och arbetare vid dessa anläggningar var inhysta i 
bodar. År 1624 omtalas i en skrivelse till Svea Rikes Bergverk att på Utö 
”hafva Tyskar i fordom tid brukat och fördt Mallmen bordt jämväl bodt 
ther i Stenkuhlor och inga andra hus hafft” (Sundberg 1993:48). Att arbe-
tare inom bergsindustrin bodde i ”stenkuhlor” (tomtningsliknande?) var 
alltså ingen engångsföreteelse. Långt in i modern tid har enklare bostadshus 
uppförts som ”jordkulor” eller ”stenkulor” i anslutning till bland annat gru-
vor (Jönsson 1981). Den kameralt korrekta termen må vara backstuga men 
gränsen mot koja, skjul eller jordkällare är förstås inte formaliserad. Någon 
gång finner vi uppgifter om att även fiskare huserat i sådana jordkulor, 
exempelvis ”Filip Finne” som vid sjön Storslaggens strand år 1613 ”lagade 
iordning en jordkula och bodde deri” (Veirulf 1973:283). 

Inte bara Muskös tomtningar och Utös tyska bergsmän i sina ”stenkuh-
lor” är här av intresse. På Rågholmen utanför Dalarö finns ett stort komplex 
tomtningar, det största fiskelägret i Sörmland enligt Anund & Qviström 
(2010:29), dock invid vad som i lokalhistorien pekas ut som ett stenbrott för 
Dalarö skans (Linnér 1979:7). Just i detta område har inte bara bergsbruk, 
järnbruk och konstruktionen av stora försvarsanläggningar utan även skepps-
byggeri (Glete 2009) med associerad maritim logistik sysselsatt stora mängder 
personer från åtminstone 1400-talet och framåt (jfr figur 53). Stenbrotten vid 
kusten måste i vissa fall ha en ansenlig ålder, även om mycket litet är känt om 
dem. Kalksten, sandsten och skiffer bröts nämligen tidigt för att konstruera 
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sockenkyrkor och kastaler. De många romanska sockenkyrkorna och kasta-
lerna i kustsocknarna talar alltså även för att vi måste ha haft en omfattande 
brytning och huggeri av sten redan under 1100- och 1200-talen. Framförallt 
tidigmedeltida kyrkor karaktäriseras nämligen av tuktad, bruten natursten 
och jämn skiftesgång (Lundberg 1929). 

Bodde därmed arbetarna på Rotholmens skeppsvarv i ”tomtningar” på 
Rågholmen? Det finns förstås paralleller med andra områden, exempelvis 
från Resö i Tanums skärgård (Östlund 2012) med registrerade tomtningar 
och intilliggande bergshantering. I ljuset av sådana lokaler ska vi nog se den 
högt liggande tomtningen på Askö med sina skärpningar och varphögar. I 
Skåne finns även ett tomtningskomplex i Kullaberg i anslutning till sten-
brott från 1500-talet och efterföljande epoker (Jennbert 2009). På Väst-
kusten har granitbrott kunnat beläggas i alla fall från 1600-talet (Östlund 
2008:22) och från samma århundrade finns även lämningar från stenbrott 
på Tjurkö i Blekinge skärgård där sten togs till det nyanlagda Karlskrona 
(Frykman 1977). Stenhuggeri var även ibland en deltidsyssla för fiskare 
(Carlsson 1968:208). 

Figur 53. Tomtningar vid Älvsnabben (A) och på Rågholmen (B) låg centralt i farleden i 
innerskärgården. Vid Älvsnabben (t.v.) fanns krog, kruthus m.m. På Rågholmen (t.h. ) 
syns bebyggelse i 1700-talskartan, idag försvunnen (Krigsarkivet SE/KrA/0400/23/017). 

I andra landskapsrum finns stenbrott från tidig medeltid registrerade 
(Gardelin 2001:286f). I Sörmlands kustband bör de medeltida stenhusen 
och säterierna från stormaktstid ha varit helt (medeltid) eller delvis (efter-
medeltida) byggda med lokalt bruten sten (Friberg & Sundnér 1996:89). 
Från ombyggnationen av Stegeborg år 1549 finns räkenskaper bevarade i 
vilka det framgår att ”skärkarlarna” och bönderna i Rönö skärgård hade 
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brutit 14 500 tegel och fört 116 läster kalk till Stegeborg för borgens om-
byggnad. Till byggningen användes även år 1554 hela 140 lass ”mursten”, 
det vill säga gråsten (Lundberg 1964:140, 143). Johan III omtalar vidare att 
kalkved (ved för kalkbränning) hämtades i skärgårdarna (Granlund 
1876:88f). 

Vid ombyggnationen av Nyköpingshus år 1574 befalldes menige man i 
Rönö härad att bryta kalksten vid ett berg i Bälinge socken (dvs. i UO) och 
sända till slottsbygget, varvid bönderna gjorde dagsverken (Öhman 
1973:187). Under samma tid gjorde kust- och skärbönderna i Mörkö socken 
körslor av kalksten till Gripsholm (Wieselgren 1831:71) och Johan III 
gjorde logistiken kring omfattande byggnationer på kustgods, slott och 
borgar till en industri som baserades på böndernas ”körninger och dagz-
werker” (Granlund 1876:55). Inte bara främmande bergsmän, inhyrda 
legohjon utan kanske främst bönder och torpare gjorde alltså tillfälligtvis 
dagsverken vid byggnationer och underhåll av de många skansarna i kusten 
och på öarna. Dessa måste ha bott någonstans i temporära byggnader. 
 

Figur 54. Exempel på det ”industriella” skärgårdslandskapet. Förutom två registrerade 
tomtningar (svarta prickar) registrerades olika kulturlämningar vid Södertörns hög-
skolas inventering 1999, inklusive två nya tomtningar, stenbrott, skärpningar m.m., dock 
ej registerförda av RAÄ. (Data ur Cederlund 2005) 

Charlotte Schröder (1993) talar om att Utös tidiga gruvarbetare utgjordes av 
”löskefolk”, lösdrivare från Stockholms gator som man lockade till Utö med 
gratis brännvin. Gruv- och stenbrottsarbetarnas lösa och kringflackande liv, 
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närmast som ”resandefolk”, finns dokumenterat flerstädes från nyare tid 
(Dahlström 1984:16ff). En arbetande skara legohjon, bergsmän eller dags-
verkare måste även ha tillgång till mat. Gustav Vasas anmärkning angående 
Sala silvergruva, att ett finskt arbetslag där kallades för en ”finnrote som 
själv håller sig med kost”, visar att kosthållningen vid gruvorna precis som 
vid godsen och stenhusen vanligtvis var central och gemensam. Arbetarna 
fick nämligen sin kost uteslutande som mat, exempelvis vid flottans skepps-
byggeri (Fredholm 2015:7). Intressant är i sammanhanget att Carl Olof 
Cederlund vill koppla förekomsten av fiskredskap på skeppet Vasa med en 
tänkt generell vistelse i örlogsbasen Älvsnabben och där troligt förekom-
mande fiske och saltning av strömming (Cederlund 1966:85). Har tomt-
ningarna vid Muskö använts för lagring, beredning av fisk eller annan mat 
till kronans sjöfolk, eller har de varit backstugor för sjö- och bergsfolk? 

Ovan nämndes att vid ett försök till en mer fullödig inventering av 
skärgårdsön Askö i UO uppenbarade sig ett antal forn- eller kulturlämnin-
gar av industrikaraktär vid sidan av de två registrerade tomtningarna, se 
figur 54. Det står här alldeles klart att ”tomtningarna” på Askö, Muskö, 
Norvikudden och Rågholmen inte var några fiskeplatser för säsongsbruk 
och att det är missvisande att se skärkarlar eller allmogefiskare där (se figur 
55). Rimligtvis var lokalerna del av en industriell skärgård under giss-
ningsvis 1500-talet och framåt. 

Vid sidan av de tidiga industriella etableringarna i skärgårdarna utgör 
den överregionala krigsmaktens operationer del av den större samhälls-
väven inom vilken tomtningsöarna har varit del. Sörmlands och Södertörn 
öar har dock inte studeras utifrån deras strategiska roll under vikingatid, 
trots att vikingatiden präglades av maritima aktiviteter och de många date-
rade tomtningarna från denna tid påkallar uppmärksamhet. För den tomt-
ningsrika delen av Blekinge skärgård kring öarna Senören, Hasslö, Asp, 
Tjurkö, Sturkö och Utlängan, har Stefan Brink (2007:70) diskuterat sjöfart, 
handel och sjöbaserade konflikter i detta skärgårdsrum, dock utan att re-
ferera till tomtningarna. För Danmarks del kan nämnas t.ex. att Bill (2009) 
har studerat rudimentära sjömilitära baser som skydd för handel under 800-
talet och framåt. 

Ansgars (829 e.Kr.) samt Ragenberts resor (860 e.Kr.) vittnar om ett 
ganska våldsamt hav med handlare som reste i beväpnade konvojer. Pira-
terna var troligtvis magnater eller män som var anslutna till magnater med 
makt över vissa hav och/eller sjöstridskrafter (Robinson 1921). En sista 
aktörskategori som har brukat skärgården i ofta ganska omfattande grad är 
således pirater, senare militärer, och då i synnerhet flottan. Militärens och 
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flottans lägerhyddor var i historisk tid i vissa fall tämligen lika tomtnings-
grunder. De första dokumenten om sådana hyddor berör ”hyttor på backen” 
vid Helsingborgs slott under tidigt 1600-tal. Beväringar har så länge vi känner 
det fått bygga egna skärmskydd, kojor och övernattningshyddor, ibland på-
fallande lika grophus, andra gånger mer likt kolarkojor och riskojor, som 
den hydda i Nordiska museets bildarkiv som betecknas hysa en ”Indelt 
soldat och rotebonde” (Berg 1981:136ff). I en karta från 1807 över Baggens-
stäket med omgivningar har kartografen markerat ut ryssarnas ”jordkojor 
och bakugnar” (Ullman 2006:158). 

 
Figur 55. I en karta från 1785 anges en ankringsplats utan-
för tomtningskomplexet RAÄ Muskö 83 (röd pil) och 
RAÄ 58 med sina militära anläggningar och husgrunder 
(blå pil). Här framstår tomtningarna närmast som bod-
grunder till de militära installationerna. Karta: Krigs-
arkivet, SE/KrA/0400/23/036. 

I ljuset av detta uppstår med ens nya frågor. Hur såg medeltidens läger-
hyddor för militärer ut? Vilken typ av basläger byggde en skärgårdsstyrka 
eller vaktpost under medeltid eller till och med vikingatid? Med tanke på 
militärhamnen vid Muskö/Älvsnabben, omnämnd redan i KVS, omtalad av 
Olaus Magnus och använd åtminstone sedan 1500-talet som marinbas och 
logistikdepå (Unger 1909:71–125, 187, 227–231, 285, Stridsberg 1915) och 
de där liggande tomtningarna (RAÄ Muskö 83), invid vilka man så sent 
som 1785 hade en ankringsplats (se figur 55), måste man våga laborera med 
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hypotesen att vissa av tomtningarna vid strategiska positioner i skärgården 
kan ha varit hyddor och bodar för häradsvakten, senare flottan. Det finns 
här ganska säkra indicier. När flottan nyttjade lokaler som Älvsnabben för 
vinterhamn tog hamnfogdar där nämligen skeppens tillhörigheter i ”noga 
förwar, under de till den ändan på stränderna uppresta skjul och bygg-
nader” (Lundequist 1828:219). Det förefaller alltså möjligt att dessa ”fiskar-
hyddor” egentligen hyst flottans materiel. Verksamheten kring dessa bodar 
har uppenbarligen medeltida anor. Redan 1555 hos Olaus Magnus hette det 
nämligen att Älvsnabben var ”färgad av fienders blod, så att man där finner 
så att säga början, fortgången och slutet på alla nordiska krigsföretag” 
(Stridsberg 1915:474). 

Figur 56. Tomtningar, gårdar och jordnaturer i norra Kalmarsund. Tomtningarna ligger 
ofta enskilda på öar i avskildhet i en snårig skärgård utan tecken på hamnfogde, kapell eller 
andra gemensamheter (hamn, gistgård osv.). Platserna ligger på roddavstånd – eller i flera 
fall till och med på promenadavstånd – från närmaste hemman. Var dessa säsongsfiskelä-
gen eller egentligen hemfisken och öar för säl- och fågeljakt under i detta fallet krono- eller 
frälsejord? Allt tyder på detta sistnämnda. (Data från FMIS, Janzon & Rahmqvist 2002). 
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Handlingarnas landskap: Gemensamma och enskilda handlingar 
Det framgår av Huvudskärsstadgan att det inte var tillåtet att ligga vid andra 
skär än de kontrollerade fiskelägren med sin hamnfogde. Detta betyder att 
fiskeskären var gemensamma platser. Att sådana har placerats i skärnings-
punkten mellan farleder och radiellt ledande kommunikativa axlar in mot 
godsen och centralbygderna i socknarna är kanske inte förvånande och be-
kräftar bilden av namnbrukarkretsar och övriga rumsliga mönster. Gemen-
samma platser som föll inom stadgor och beskattning kunde antingen ligga 
under någons (kronan, läntagaren, markägaren) förvaltning eller dispone-
ras av kollektivet. Landskapslagarnas klausuler om att det var skeppslaget 
som ansvarade för rättskipningen i mellanskärgårdarna (Holmbäck & Wes-
sén 1940b:178) för tankarna till en häradsallmänning. Ett kollektivt scenario 
gällde för Norrlandskusten där hart när samtliga fiskelägen ianspråktogs 
kollektivt av socknen eller lagsagan (Nikander 1947). På sådana öar växte 
antalet bodar ofta till ansenliga mängder, till skillnad från flesta lokaler 
längs Östersjökusten, vilka disponerades enskilt. Men även i Norrland var 
fiskevatten nära gårdarna undantagna och den gemensamma rätten gällde 
även under medeltiden endast ”uppenbare havsstrand, stenstrand och 
skogsholma” (ibid:77). 

 
Figur 57. Den kustzon som låg under godset Fågelvik, samt godsets fiskelägen och ano-
nyma tomtningslokaler. Nära godset låg reglerade fiskelägen och, mer avlägset i 
skårgården, hemfisken och jaktplatser utanför frälsets kontroll. Dessa fiske- och 
jaktplatser har i FMIS registrerats som tomtningar. (FMIS, Hofrén 1957, Axelsson 2008) 
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Om vi då arkeologiskt i konstrast till gemensamma fiskelägen påträffar en-
skilda, avsides tomtningar eller husgrunder från medeltiden i skärgårdarna 
(figur 56), platser som inte kan ha varit gemensamma underställda en hamn-
fogde med sin ”herrebod” (Rinaldo 1974:108f), eller där häradskollektivet har 
etablerat en ansenlig bodbebyggelse, hur ska vi tolka dessa? I synnerhet längs 
Smålandskusten föreligger ett stort antal tomtningslokaler vid sidan av de eta-
blerade fiskelägren. Många gånger ligger enstaka tomtningar på öarna, inga 
stora läger. Enskilda, enkla tomtningar kan inte ha utgjort reglerade fiske-
lägen. Källäget från medeltid angående fiskelägena är relativt god då vi känner 
till godset Fågelviks fiskelägen (se figur 57). Dessa sammanfaller mer sällan 
med några tomtningslokaler. Även i Sörmland finns flera små lokaler med 
tomtningar i delvis undanskymda lägen och uppfyller alltså inte bilden av 
strömmingsfiskets behov; fiskeläge med hamnplats, strandplatser, strandbo-
dar, torkningsrum, bredslerum för sillgarn och giststänger, gistgårdar eller 
plats för handel, hushåll, pigor och kreatur (t.ex. Granlund 1955:78f, Holm-
qvist 1996, Jonsson 1985). Vad representerar dessa små, enskilda lokaler, om 
vi nu trots diskussionen ovan läser in ett fiske vid lokalerna? 

Principiellt kan man nog tänka sig tre scenarier angående dessa små, från 
farleden avsides liggande tomtningslokaler. För det första att det har varit 
allmogen som har nyttjat dessa lokaler för individuellt närfiske (inte sä-
songsfiske eller fjärrfiske) inom deras individuella (fastighet) eller kollektiva 
rätt (socken- eller häradsallmänning). Kravet här är att inte anläggningarna 
ligger på kunglig allmänningsmark (kungstreding, bona vacantia, bona re-
galia) under senmedeltiden för där gällde ju vattenregalet och krav på 
hamnfogde. Många tomtningar ligger faktiskt inte i ytterskärgårdarna utan 
ett närfiske förefaller ofta troligt. I synnerhet när vi har tillgång till jorde-
böcker står det klart att byggnaderna på öar är enskilda bodar för bete, jakt 
och fiske snarare än gemensamma fiskeläger av säsongskaraktär. För 
Grönsö kronohemman i Tjust (jordebok RA G4:6–8) beskrivs exempelvis 
slåtter och bete på ett antal skärgårdsöar samt fiske av strömming, torsk 
”och annat slagz fisk”. Byggnaderna på öarna kallas där ”fiskarestugur”. 
Men överlag så verkar fisket bedrivet av drängar under större gårdar som 
kunde finansiera bortavaron i skärgårdarna, fram till sent 1700-tal och 
efterföljande sekel då fisket bedrevs även av fattigare allmoge. 

Det andra scenariot baseras på att den som kunde hävda en övergri-
pande rätt över allmänningen nyttjade dessa. Här är det främst frälseman-
nens legofiskare och slottsfiskare som kan komma ifråga, vilka porträtterats 
av Hans Brask, Per Brahe eller den passus som menar att hela ytterskär-
gården utanför Fågelvik hörde till godset. Det tredje scenariot är att vissa 
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tomtningar representerar ”vilda läger”, jakt-, fiske- och handelsplatser som 
undandrog sig beskattning och som följaktligen medvetet placerades avsides, 
kanske gömda i någon klyfta (Pettersson 1953, 1967). Vid de lantliga skandi-
navernas kusthandel med hanseaterna benämndes sådana landsköpsplatser 
enligt diskussioner ovan klipphäfen (Kirby 1990:12f, Kirby & Hinkkanen 
2000:150). Vid diskussionerna ovan om landsköpsplatser ges skriftliga be-
lägg för sådana vilda läger även på ostkusten och via lagar kan vi spåra dem 
fram till 1668. Då blev nämligen 

hwar och een, som medh Båtar och andra små Fahrtyg, Folck och Saker 
öfverföra pläga, så ock andre i Skiären och widh Siön boendes, strängeligen 
tilsagt och warnat, at ther någon af them beträdes hafwa hemligen och utan 
Tull-Cammarens Consens och wettskap infördt eller undandoldt något 
Godz, then skal, såsom för annan Tiufnad, therföre straffad warda. (Stiern-
man 1753:654). 

De många tomtningslokalerna med myntfynd (Öckerö, Fläskö, Furö, Muskö 
och Lacka) ligger alla vid gemensamma fiskelägen och/eller i kommunikativa 
lägen. På flera håll i detta arbete berörs dessa lokalers möjliga roll som han-
dels- eller mötesplatser. En identifierad lokalisering till knutpunkter eller till 
avskildhet borde kunna hjälpa till att tolka lokalerna antingen som gemen-
samma lokaler (inklusive landsköpsplatser) eller som enskilda, ”vilda läger”. 
Även vid diskussionen om fjärrfiskare och främlingar är enskildhet eller ge-
mensamhet av vikt. Landsköpsplatser kräver förstås en gemensamhet men 
kanske är det så att vissa fjärrfiskare föredrog eller var hänvisade till ensliga, 
vilda läger? Bedrev man olaglig jakt på säl och fågel vid vissa av skär-
gårdarnas avsides öar? Här kan arkeologin kanske lyfta fram sådant som är 
osynligt i texterna. 
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En ny syn på tomtningslokalerna 

En jämförelse med tidigare förklaringsmodeller 
Initialt i detta arbete presenterades den traditionella tolkningen av tomtnin-
garnas användning, de aktörsgrupper som har nyttjat dessa lokaler och den 
förändring samt brist på förändring som enligt forskningen präglar detta 
maritima kulturlandskap. Nedan görs en jämförelse mellan denna bild och 
de resultat som aktuellt arbete presenterar, uppdelat på (i) verksamheter, 
(ii) aktörer, (iii) vikingatida verksamhet, (iv) uppfattningen om den långa 
duréen, (v) modellen för skärgårdens kolonisation samt slutligen (vi) 
skärgårdarnas organisation. 

Den ursprungliga verksamhetsmodellen 

Inledningsvis presenterades Normans (2009b:134) två modeller för skärgår-
darna och tomtningslokalerna. Här nedan repeteras dessa modeller i tre 
punkter som följs av var sin kontrasterande kommentar med resultat från 
innevarande arbete. 

Punkt I: ”I vikingatiden var de permanenta bosättningar koncentrerade 
till de bördiga områdena på fastlandet och de stora öarna i den inre skär-
gården.” 

Kontrast: Denna modell kan inte gälla ensartat för de områden där 
tomtningarna förekommer. Längs Norrlandskusten verkar snarare ett sä-
songsmässigt boende vid havet vara fallet. Dessutom har vi en stor mängd 
kuströsen från vikingatid och tidig medeltid vid nordiska kuster och skär-
gårdar för vilka vi inte känner till brukarnas bosättningar. I många områden 
var även de större öarna öde under vikingatid men brukades istället för 
olika syften, om än inte för regelrätt bosättning, allt sedan mesolitikum 
(Pettersson & Wikell 2006, 2013). 

Punkt II: ”De mindre bördiga öarna utanför fastlandet användes som 
betesmark under sommaren. Denna del av skärgården koloniserades av 
bönder, med början vid århundradena efter 1000-talet.” 

Kontrast: Mellanskärgården utgjorde av allt att döma ett transitorum 
som söder om Gästrikland framförallt koloniserades av frälset och kronan 
under 1200-talet, inte av bönder efter 1000-talet. Tidigare bedrevs bete, jakt 
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och fiske på öarna, under främst ett härads- eller skeppslagskollektiv. Detta 
fick succesivt maka på sig under i synnerhet högmedeltiden. Frälsets 
godsekonomier styrde ett bruk av skärgården året runt, med jakt, fiske, 
sjöfart och handel. Bosättarna var landbor med maritim kompetens som 
stod i personligt beroende till jordägaren. Regionvis fanns istället krono- 
eller skattebönder som skattade i maritima produkter. Kronobönderna var 
inbegripna i kronans fiskeri i skärgårdarna. Bönder i bemärkelsen ”fria”, 
självägande skattebönder, fanns inte i UO. Längs Norrlandskusten etable-
rade skattebönder maritima näringar som efter 1300-talet till viss del togs i 
anspråk av frälset, monopoliserades under stadsprivilegier och från 1500-
talet beskattas av kronan. 

Punkt III: ”Den yttre skärgården har aldrig varit bebodd. Genom his-
torien har den yttersta skärgården använts för säsongsfiske och jakt.” 

Kontrast: Säsongsfisket uppstår framförallt under 1300-talet vid Norr-
landskusten och blomstrar på riktigt i Mellansverige först under 1400-talet. 
Säl- och fågeljakt och sporadiskt fiske dominerar innan dess, liksom mari-
tima näringar, handel, bete m.m. Man har utgått både från fiskelägen vid 
kust och i viss mån på öar i sina olika årsrytmer på havet. Många lokaler 
som placerades vid vårvinterns isrand bör nog förstås som hemspringar-
lokaler för säljakt. Andra lokaler måste kanske förstås som handels- och 
mötesplatser. Många aktörer kom långväga ifrån, ofta från andra länder. 

Aktörsmodellen 

Enligt den andra modellen som presenteras av Norman (2009b) var de 
människor som använt naturresurserna hypotetiskt av olika slag och till-
hörde olika samhällsområden, enligt följande tre uppfattningen om ”sfärer”. 
Med anledning av upplösningen av olika grupper, framförallt bönder, frälse 
och borgare, som görs i innevarande arbete, är det på sin plats att se vilka 
identiteter och roller som växer fram som resultat av denna undersökning. 

Sfär I: ”En lokal sfär, bestående av bönder som bodde i skärgården och 
använde skärgården för odling, bete och fiske.” 

Kontrast: Det går inte att använda termen bönder för skärgårdens arbe-
tare. Här ska vikingatidens maritima huskarlar ses i kontrast till högmedel-
tidens godsekonomi med legofiskare och senmedeltidens urbanisering och 
industrialisering av fisket med olika bruknings-, organisations-, och dispo-
sitionsformer, samt de stormaktstida säterierna med sina statare och tor-
pare. Många som bodde i skärgården var inte bönder. Många som fiskade 
var inte ens skandinaver. Säljägarna rörde sig över hela Östersjön. Fiskar-
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sysslan har varierat under medeltid och efterföljande epoker och gjort olika 
sociala resor nedåt. Skärkarlarna var ett slags maritima torpare. Ett fiskar-
yrke skapades först under sent 1700-tal, då bönderna slutligen fick besitt-
ningsrätt till sin mark och först 1864 infördes näringsfrihet. 

Sfär II: ”En regional och urban sfär, bestående av a) de myndigheter 
(frälset, kronan och kyrkan) som beskattade bönderna och b) bönder och 
borgare från utanför skärgården som fiskade i yttre skärgården under fiske-
säsongen.” 

Kontrast: De regionala incitamenten varierade stort mellan regioner och 
tider. Vikingarnas stormän kunde inte beskatta någon utan fågel- och säl-
jakten ingick i deras gårdsekonomier. Både kyrka och frälse hade landbor 
som dels fiskade för godsens och klostrens räkning, dels skattade i natura. 
Kronan hade liten makt över skärgården innan Vasatid och då till stor del 
via eget fiske med egen personal. Dessutom fanns det aktörer som inte 
hörde till någon av dessa kategorier, t.ex. fjärrfiskare och säljägare. Under 
vissa perioder dominerades det konjunkturella fiskeuttaget av främlingar 
(friser, tyskar, finnar osv). Kring detta formades olika maritima ekonomier i 
skärgårdarna och vid kusterna. Många ”urbana” fiskare var urbana bara på 
papperet och bodde i skärgården, via gement borgarskap. Medlemskap i sta-
den var under senmedeltid ofta en förutsättning för att få tillstånd att 
bedriva handel med fisk i staden, även för landsortsbönder. Vid medelti-
dens slut utgjorde frälset i vissa städer majoriteten av borgarna, senare var 
det många bönder som var fiskarborgare. Borgarna var alltså ingen klass 
eller grupp utan borgerskap var en rättighet som olika personer (bönder så 
väl som frälse) kunde inneha. Slutligen skedde fisket året runt, inte en viss 
säsong. 

Sfär III: ”En interregional sfär bestående av sjöfarten som korsade skär-
gården, som varken startade eller hade sin destination där.” 

Kontrast: Sjöfarten har haft många etableringar och destinationer för-
lagda till tomtningslokaler, i form av lanthandel, kapellplatser, lots och logi-
stikhjälp. Här märks förstås flottan och kronan generellt vid lokaler som 
Rågholmen och Muskö. Ibland har just fiskelägren givit upphov till lokala 
maritima ekonomier med handel, lots med mera. Av allt att döma fanns det 
en utbredd lanthandel under vikingatid och första halvan av medeltiden, åter-
kommande kväst genom lagar, påbud, förordningar och olika urbana privi-
legier där i synnerhet överregionalt uppköp av maritima produkter kom-
binerats med avsalu av förnödenheter och minuthandel direkt vid öarna. 
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Den vikingatida modellen 

När det hade uppdagats att tomtningarna till viss del härrörde från vikin-
gatiden utvecklade Norman i sin senare forskargärning sitt synsätt även för 
denna period (Norman 2012:42), vilket i korthet innebar en modell i tre 
punkter. Utifrån innevarande arbete framstår den vikingatida skärgården i 
delvis nytt ljus.  

Punkt I: ”De äldsta utskärsfiskelägena i den södermanländska utskärgår-
den uppstod inom ramen for en storgårdsekonomi liknande den som Johan 
Berg beskrivit for östra Mellansverige och som Odner och Iversen har be-
skrivit som en modell for det norska samhället under yngre järnålder. Till 
en gård belägen i någon av järnåldersbygderna i det inre av Sörmlands kust-
land hörde rättigheter att nyttja utmarken, bland annat för bete, fodertäkt 
och fiske. Det är möjligt att utmarken först var tillgänglig för var och en 
men att nyttjanderätten senast under loppet av yngre järnålder kom att 
regleras mer och mer. Vad beträffar utskärsfisket finns det tecken som tyder 
på att det redan tidigt fanns en viss konkurrens om fiskeplatserna” (ibid). 

Kontrast: Även om kopplingen till storgårdsekonomierna nog är riktig 
bör modellen revideras. Allmänningarna skiftades inte förrän under hög-
medeltid. Skärgården ianspråktogs inte förrän under den löpande koloni-
seringen under främst 1200-talet, då tomtningarna försvinner och kust-
fiskerierna uppstår. I landskapslagarna är det skeppslagen som har ansvaret 
för mellanskärgårdarna där tomtningarna ligger. Öarna i utskärgården 
framträder i allt historiskt material som res nullius och bör snarare pragma-
tiskt kopplas till bygder där vissa framträdande ”entreprenörer” lade beslag 
på och med sedvanerätten, bruksprincipen, hävdade rätten till ön. Med 
tanke på de fåtaliga lokalerna och lämningarna fanns ingen riktig konkur-
rens om platserna. Lokalerna verkar både av osteologi, geografi, arkeologi 
och internationell forskning mer ha att göra med säljakt än fiske under 
vikingatid. 

Punkt II: ”Till en början bedrevs all verksamhet utifrån en geografisk 
punkt, gården. Under sommarhalvåret skickades folk till innerskärgården 
för fädrift och till ytterskärgården på fiske. Det kunde vara familjemedlem-
mar, fria husmän eller trälar. Så småningom, under loppet av tidig medeltid, 
blev platsen för det extensivt bedrivna jordbruket fast och brukaren blev 
arrendebonde. Utskärsfiskeläget fick emellertid ingen bofast befolkning 
under loppet av medeltiden” (ibid). 

Kontrast: Fiske har bedrivits året runt i skärgårdarna. Öarna har i syn-
nerhet under vårvintern använts för säljakt. Kreatursbete, fågelfänge och 
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äggplockning skedde enligt sina egna naturtvungna rytmer och avgörande 
här är att dessa andra verksamheter också har avsatt bebyggelsespår, tolkade 
som tomtningar eller fiskelägen. Av allt att döma nyttjades samma skär 
samtidigt eller i en överlappande årsrytm för bland annat fiske, säljakt, bete 
och handel. Hur många tomtningar är egentligen gethus eller rötnings-
gropar för säl? Under loppet av tidig medeltid blev inte brukaren arrende-
bonde i UO utan frälset koloniserade skärgården med sina landbor och tor-
pare. Trälar, landbor och legohjon deltog i fiskerierna, som dessutom berörde 
kust- och sötvattensfisk året om, inte säsongsfiske på sommaren av sill och 
strömming. Först under högmedeltid skapades reella arrendebönder och först 
då ser vi även ett utskärsfiske riktat åt att föda bland annat ett nytt proletariat. 
Tomtningarna låg generellt inte på utskärsfiskelägen utan i mellanskärgården. 
Dessa öar fick dessutom fast befolkning under medeltiden. 

Punkt III: ”Med början i sen vikingatid etablerades en marknad for dag-
ligvaror. Detta sammanföll i tiden ungefär med att förhållandet mellan 
godsägare och brukare övergick från att grundas på personliga relationer till 
att bygga på kontrakt. Upplösningen av de starka personliga band som fun-
nits mellan jordägare och gårdsfolk kan mycket väl ha påverkat den sociala 
strukturen på fiskeläget. Det kan ha varit under den här tiden som det bör-
jade bli möjligt att bedriva fiske för andra än enbart gårdsfolket som till-
hörde fiskelägets ägare. Mot en avgift eller del i fångsten kunde i princip 
vem som helst fiska på de fiskeplatser som tillhörde ett bestämt fiskeläge. 
Det kunde vara fria bönder eller borgare från städerna. Den fångade fisken 
såldes på marknaden.” (Ibid:42f) 

Kontrast: Det fanns inga regelrätta städer och ingen marknad för dag-
ligvaror under sen vikingatid. Vi kan dock se en nätverksekonomi av fram-
förallt lyxprodukter i några få stormäns händer i synnerhet baserad på ut-
marksnäringar. Till en början nyttjades öar och fiskegrund enligt sedvane-
rätten och inte avgiftsbelagt. Kontraktsformer uppstod först med manumis-
sionen under främst 1200-talet, inte under vikingatid. Det är inte nu som 
”marknaden öppnas” utan nu som skärgården stängs. I östra Mellansverige 
lade frälset beslag på i stort sett hela skärgårdsrummet. Inga avgifter för 
fiske kan spåras innan högmedeltid; innan dess var det landbor och andra 
med personliga band och under feodala kontrakt och privilegier. Under sen 
vikingatid produceras maritima produkter för en lyxmarknad eller handel 
med exempelvis Novgorod, nordtyskland och friserna, samt inom den 
maritimt orienterade vikingens godsekonomi. En riktig marknad öppnas 
först under senmedeltid och då byggde den inte på avsalu utan i synnerhet 
en reglerad byteshandel, främst lokal och kopplad till godsdrift och gårds-
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ekonomier, vilket återspeglas i exempelvis skild mathållning i olika geo-
grafiska områden (se Söderberg 1987). Under medeltid och tidigmodern tid 
var den urbana fiskhandeln obetydlig, i synnerhet från svenska Östersjön i 
motsts till åländska och finska skärgårdars. 

Den långa duréen 

Norman formulerar även en modell för förändringen och bristen på föränd-
ring i skärgårdsbruk. Då innevarande arbete fokuserar på förändring medan 
tidigare arbeten på konstans är det relevant att ta upp skillnaderna här. De 
är som följer: 

Punkt IV: ”Själva fisket förändrades emellertid inte. Man fångade sam-
ma typ av fisk med samma metoder under samma tider på året, århundrade 
efter århundrade. Man utnyttjade samma fiskeläge och bodde i samma typ 
av enkla bostäder. Strandförskjutningen innebar emellertid att man tvingades 
till att flytta fiskeläget om hamnviken grundade upp och med tiden blev 
bostäderna något bekvämare. I stora drag förblev emellertid den yttre struk-
turen i fisket densamma även om samhället i övrigt genomgick omfattande 
förändringar. Denna typ av utskärsfiske upphörde först vid båtmotorernas in-
förande och det moderna fiskets uppkomst under 1900-talet. Fiskelägena för-
lorade sin funktion i hushållningen och blev under 1900-talets andra hälft 
pittoreska rekreationsplatser för stressade stadsbor.” (Norman 2012:43) 

Kontrast: Det finns inget belägg i källorna för den antagna likheten i 
produktionsbas och produktionsteknik mellan 1700-talets arbetsår och det 
vikingatida (Norman 2012:40). Fisket undergick stora förändringar; från 
sötvattensfisk under vikingatid till importerad norsk torsk under tidig 
medeltid och finska gäddor under Gustav Vasa och lokalt strömmingsfiske 
under modern tid. Fiskelägren upplevde stora konjunktursvängningar, med 
märkbara toppar under 1200-talet i Skåne och på Öland, under 1400-talet i 
Mellansverige, samt under 1500-talet och framåt på Västkusten. Brukar-
grupperna skiftade och har under olika tider inbegripit säljägare, lego-
fiskare, skärbönder, fiskarborgare, klosterbröder, landbor, bönder, borgare, 
tyskar, engelsmän, friser, norrmän osv. Platserna var inte alls statiska utan 
flyttade snabbt; tomtningslokalerna har påfallande kort brukningstid, vaga 
kontext och hart när frånvaro av kulturlager. De högmedeltida fiskelägrena 
ser annorlunda ut, har rikare kontext, fler lämningar, fler associationer med 
fiske och ligger på andra platser jämfört med järnålderns lokaler. Hansans 
fiskelägen var urbana marknader i kontrast till de undangömda enskilda 
tomtningslokalerna. Platsbruket upphörde inte med båtmotorns införande 
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utan av olika samhälleliga orsaker på olika platser; under tidig medeltid då 
den maritima vikingatida ekonomin ställdes om till medeltida agrar gods-
ekonomi, under senmedeltid i Skåne då Hansan kollapsade och fisket upp-
levde ett överuttag, under 1700-talet i Stockholms skärgård då konkurren-
sen från Västkusten och ett överuttag av olika resurser (fisk, säl, fågel) 
gjorde sig märkbart, samt först under 1900-talet på Västkusten då det inte 
längre blev lönsamt med fiske där. Fiskets olika organisation har varierat 
med samhället i övrigt, med lanthandel, uppköpare, privilegier, import och 
export, kronans logistiska fiskhandel, frälsets godsdrift, säteribildning, 
opportunistiskt fjärrfiske, pauperisering och skapandet av fattiga strand-
sittare och först under 1800-talet ett regelrätt fiskaryrke. Fisket kom tidigt 
att underkastas industrialisering (som när Gustav Vasa startade saltsjude-
rier och lånade ut pengar till fiskeriverksamhet på Västkusten) och befor-
skades i ekonomins tjänst (som när Kungliga vetenskapsakademien under-
sökte fiskets migrationsmönster, födobehov och fångstmöjligheter, se 
Kungl. Patriotiska Sällskapet 1781b) eller studerades akademiskt (Enholm 
1754) och det togs initiativ till aktiv social samhällsplanering med fisket i 
fokus, som när man antog ”lappar” till de Västerbottniska städernas fiske-
rier (Sjöberg 2013a:335) eller när ”qwicke gåssar af fjorton års ålder utur 
stora barnhuset måge lemnas” till havsfisket för att utprova en ny fiske-
metod (Sjöberg 2013b:885). Med stadgor, förordningar och penningunder-
stöd reglerades även strömmingsfisket efter samhällets behov (Wallmark 
1839:216f). Redan vid mitten av 1800-talet hade långt över tusen verk för-
fattats om fiske och fisk i svenska vatten (Lundberg 1872). Fisket har nu 
senast i synnerhet för Västkusten porträtterats som opportunt, dynamiskt 
och med förmågan att utgöra en för makroekonomin och konsumtions-
kulturen påtagligt formerande faktor (Alexandersson et al. 2016), alltså 
inget oföränderligt allmogefiske. 

Det finns heller ingenting som tyder på att säljakt med armborst, vikin-
gatida torskfiske med torsksnöre, medeltida sättgarn och strömmingsskötar, 
drivgarn på öppet hav, fasta ålhommor, stornot eller staknät kan betraktas 
som samma teknik eller fiskemetoder. Konserveringsteknik och konsum-
tionsmönster ser helt annorlunda ut innan respektive efter införandet av 
salt från framförallt Lüneburg eller Biscaya (Baiesalt). Först under sen-
medeltid når strömmingen på allvar befolkningen, och då främst de lägre 
skikten. Även vid tomtningsöarna verkar fångst av fjällfisk, säl och fågel av 
DMS och osteologi att döma dominera intill senmedeltid. I och med fisk-
uppköpare med seglande sumpar under vad som förefaller vara sent 1500-
tal kunde fisket nå ditintills helt oanade industriella proportioner. Även just 
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strömmingsfisket genomgick stora förändringar under 1800-talet från att ha 
varit en dyr syssla för besuttna bönder till att bli en verksamhet som även 
obesuttna kunde ta del av, baserat på en övergång från dyra skötar till 
krokskötar och drivgarn (Haasum & Storå 1999:112). Kulturella preferenser 
angående fisk och en växande massmarknad för saltad eller torkad fisk har 
format olika verksamheter under olika tid. 

Norman menar att skärgårdsfiskelägena befolkades av bland andra fri-
satta trälar då en ekonomi baserad på stapelvaror formerades under sen 
vikingatid och landbon skapades under kontrakt med markägaren (Norman 
2009b:144f). Han ser öarna som reglerade fiskeplatser under markägarens 
försorg där främlingar och borgare kunde fiska mot en skatt i natura. Dessa 
teorier är enligt övriga historiska och arkeologiska källor bristfälliga. När den 
stora brukningsperioden för tomtningarna inföll var trälväsendet högsta 
mode. Med manumissionen under 1100- och 1200-talet försvann tomtnin-
garna av allt att döma från Mellansverige men fortlevde längs smålands-
kusten. Där verkar istället tomtningslokalerna vara närfiskelägen inom 
ramen för en kustnära kolonisation av frälse- och kronobönder. Även där 
dominerade under medeltiden av allt att döma fjällfiske och säljakt, inte 
strömmingsfiske. 

Inga tecken finns heller på en ekonomi baserad på stapelvaror under sen 
vikingatid eller ens under tidig medeltid, utan istället en ekonomi baserad 
på hantverk och produktion av lyxvaror för handel med europeiska han-
delspartner under olika formaliserade kontrakt. Denna kontraktsbundna 
handel övergår under loppet av medeltiden främst till en husbehovseko-
nomi och en naturahushållning inom bönernas gårdar och frälsets storgods 
samt genom avelsgårdsdrift under Gustav Vasa. Här har fisket fött godsens 
och kronans arbetskraft och fisken både kommit från frälsets och kronans 
egna fiskare, underlydande enheters dagsverksplikt samt via byteshandel 
med skärkarlar. Dessa skärkarlar var ytterligt få till antalet och några helt 
andra än ”fiskarbönder”. 

”Kolonisationen” ur ett aktörsperspektiv 

Norman (2012:144ff) skisserar slutligen en utveckling där skärgårdarna 
succesivt ianspråktas, från att ha utgjort betesmark och fiske till att senare 
ha bebyggts av bosättare inom ett kolonisationsförlopp under medeltiden. 
Jag skulle tvärt om vilja påstå att det inte har funnits någon enhetlig process 
eller någon viss kolonisation under medeltiden i skärgårdsrummet, utan 
istället en serie överlappande och föränderliga strategier inom och mellan 
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olika regioner. Intresset för rummet har inte generellt övergått från ett 
extensivt till ett intensivt bruk. Utmarksnäringarna ökade istället i olika om-
råden och intensifierades vid olika tidpunkter, inom fisket i olika etapper 
inom olika samhällskontrakt med skilda tekniker och logistik. Norman me-
nar vidare att det förelåg någon slags ”konkurrens” mellan de olika social 
grupperna och skriver bl.a. att 

det förefaller också som om frälset och kronan haft ett stort inflytande på 
kolonisationsförloppet i östra Sörmland. Detta mönster hade emellertid inte 
någon generell giltighet i det medeltida Sverige. […] I norra delen av landet 
tycks skattebönderna ha haft betydligt större möjligheter att hävda sig i 
kolonisationen av »utmarken». I Uppland ser det ut som om det förekom 
viss konkurrens mellan frälset och skattebönderna. I östra Östergötland ver-
kar dominansen av frälset ha varit närmast total, medan förhållandena i 
vissa områden av östra Småland mer liknade dem i östra Sörmland (ibid.). 

Men en kunkurrens mellan de olika samhällsskikten är en bristande tanke-
figur. Skillnaderna var en produkt av flera olika sammanlänkade samhälle-
liga förhållanden, exempelvis feodal förläningspolitik, administrativ indel-
ning i län och närvaro av högfrälse och krona (Andersson 2007b) och ofta 
tvingande lagstiftning om vem som hade rätt att förvärva mark. I norra 
Sverige finns ingen frälsejord eftersom ingen i denna del av landet stod 
makten nära och hade möjlighet att ställa upp med krigare och ansöka om 
skattefrihet. Vapensyn hölls exempelvis inte längs Norrlandskusten och på 
Gotland (exempelvis Christoffers landslag, Kungsmålabalken XI, se Schlyter 
1869:29). Bakom de besuttnas expansiva ekonomi låg de möjligheter som 
skattefriheten och närheten till makt och ämbete (gods, bogar, städer) 
skapade, olika regleringar i landskapslagarna och olika överträdelser som 
frälset i egenskap av ståthållare och läntagare kunde ägna sig åt. Någon 
”konkurrens” har därmed aldrig funnits. En landbo kunde sällan ägna sig åt 
någon expansiv ekonomi på allmänningarna eller i skärgårdarna. Skatte-
bonden var vidare förbjuden att investera i mer jord än vad denne själv 
kunde bruka (reglerat år 1437, se Hadorph 1687:44, §3). Den vikingatida 
odaljorden var i stort av samma utsträckning som den senmedeltida skatte-
jorden. Det fanns ingen social mobilitet över huvud taget och i skärgårdarna 
i maktens närhet var det av allt att döma de skattefinansierade och 
skattebefriade markägarna som anlade fiskerier, inte några kustbönder. Där 
ägde landbor och skärklarlar ingen jord utan arrenderade sina lokaler. 

Under sen vikingatid och tidig medeltid nyttjade man kust- och skär-
gårdsrummet för en typ av näring baserad på främst säl och fågel, en verk-
samhet som uppenbarligen har pågått sedan mesolitikum (Pettersson & 



STRANDHUGG 

466 

Wikell 2006, 2013) men av någon anledning givit upphov till små hydd- och 
bodgrunder först under vikingatid. Under första delen av medeltiden domi-
nerade andra näringar och andra brukargrupper, främst boskapshållning. 
Först under senmedeltid ser vi tecken på säsongsfiske. Under alla dessa pe-
rioder har man främst fiskat i lugnare, kustnära vatten och vid fasta fisken. 
Istället för kolonisation vill jag se etableringen av landbogårdar och torp 
som ett uttryck för individuella godsägares momentana opportunism: När 
det fanns avsättning för smör, hampa och boskap på bland annat en nordisk 
och nordtysk marknad etablerade man jordeboksenheter även i skärgårds-
rummet. När skånesillen och det kustnära fisket inte längre räckte till och 
urbaniseringen under senmedeltid tog fart samtidigt som kronan och god-
sen slukade stora resurser, bland annat i form av fisk, öppnades en nisch för 
ett mer ordnat och industriellt utskärsfiske, där även en fattig kust-
befolkning så småningom tilläts och kunde dryga ut sina mycket ringa in-
komster. Skärkarlen som identitet skapades av kronan som en sådan 
maritimt nischad aktör (rättsligt och kameralt) under Vasatid, när olika 
maritima sysslor blev viktiga för kronan och man därför tillät vissa obesutt-
na fiskare och sjökarlar. 

Normans modell med tre aktörsnivåer, där allmogen är självförsörjande 
och frälset beskattar denna allmoge (även i Norman & Windelhed 2009:119) 
förbigår helt den stora samhällsutvecklingen som byggde på att allmogen i 
utkanten av odlingsbygden i synnerhet i områden med frälsegods alltid var 
landbor, underställda godsen för exempelvis fiske, körslor och ledsagning. 
Bygdens expansion, näringarnas framväxt, skärgårdarnas logistik och fiske-
platserna var direkt avhängiga godsdrift och expansion av frälsets intresse-
sfär. Allmogen var här bara brickor i ett spel, eftersom de inte ägde marken, 
inte ägde laga försvar utan markägaren, inte hade näringsfrihet och på flera 
olika sätt (seglationsförbud, dagsverken, skatter, avsättning av produkter) 
var uppknutna i godsens verksamhet, även inom fisket. Den lokala bebyg-
gelseutvecklingen, samhällsutvecklingen och näringslivsutvecklingen styr-
des under medeltiden av markägande och privilegier. 

Det fanns således övergripande krafter i form av skattläggning, privile-
gier, markägande och anspråk över olika förläningar som format skärgårds-
bruket på olika sätt i olika regioner. I östra Mellansverige är inslaget av 
frälsets fasta hus mycket stort i det medeltida fisket. I Kalmarsund är det 
istället några få högfrälsesläkter, kronan och kungen som via arv och eget 
nyttjat skärgårdsrummet. På Västkusten är det närvaron av utlänningar 
som märks, där dessa även var med om att grunda de första städerna. Där 
var makten över enskilda fiskeskär inte lika centrerad till enskilda godsägare 
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utan dessa hade istället ”herrebodar” via vilket fiskarnas produkter föräd-
lades och försåldes. I Skåne där Hansan hade monopol skapades istället en 
speciell form av hårt hållna fiskestäder och Norrlandskusten har även haft 
en kombination av fiskestäder, allmogefiske och fjärrfisken kontrollerade av 
externa krafter antingen under frälset, mellansveriges borgare eller kronan. 

Det förelåg alltså inte någon ”kolonisation” eller ”utveckling” utan bara 
olika förändringar kopplade till större samhälleliga tilldragelser gestaltade 
på olika sätt av olika individuella aktörer i olika sociala och kulturella grup-
per och nätverk. Dessutom finns en tydlig regional prägel där olika näringar 
och verksamheter har haft olika kronologi, geografi och kontext. Slutligen 
har brukarnas sociala situation och organisationen runt platserna fluktuerat 
avsevärt. Varje lokal måste förstås som singularitet, som del i ett regionalt 
nätverk och som produkt av överregionala trender och transaktioner. 

Skärgårdarnas organisation 

Trots Normans åsikt att fiskeskären redan under vikingatid bör ha orga-
niserats (Norman 2009b:138) finns det heller inte några tecken på att fiske-
skären skulle ha varit reglerade innan år 1450, då vi ser Huvudskärstadgan, 
eller snarare år 1449 med dess förelöpare (RA SE/HLA/9010001/P 16). 
Även i resten av Sverige framstår vattenregalet, urbana privilegier och en 
reglering av ett industriellt fiske ha införts kring eller efter 1450; via Tälje 
privilegier 1454, i Medelpad år 1477 och via tull och bodlega till Älvsborg år 
1496 (Styffe 1864:266, not 8f). Tvärt emot en organiserad verksamhet talar 
det magra skriftliga sagamaterialet om stor osäkerhet och många strider om 
detta rum. Under vikingatid och tidig medeltid var de yttre skärgårdarna 
enligt landskapslagarna ett res nullius. Innanför vård och vaka gällde sed-
vanerätten och där styrde häradskollektivet över ett allmänningsvatten. I det 
norröna materialet liksom i Botvidslegenden löses alla konflikter pragmatiskt 
och med referens till sedvanerätt. Inga traktat eller privilegier gällande 
utskärsfisket kan identifieras innan senmedeltid. Landskapslagarna talar ute-
slutande om regleringar kring fiske och vattenrätt i lugna vatten, kustnära och 
i vattendrag (ibid:253ff). Som kontrast föreligger många dokument an-
gående de medeltida privilegierna kring fiskerierna i Skåne, vilka låg under 
Hansan och drevs av utlänningar. Först med en stark krona under senme-
deltiden kunde kungen hävda vattenregale och fiskeskärsstadgorna utfärda-
des. I och med förläningspolitiken med sin början under sent 1200-tal grovt 
räknat (Fritz 1972) kunde dock frälset avgiftsbelägga stora delar av skär-
gårdarna och betraktade dem ofta som privat egendom. Även detta syns 
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organiserat främst från och med 1400-talet i källorna, i synnerhet via upp-
teckningar av frälsets etableringar av egna fiskare vid specifika fiskeskär men 
även via anspråk på beskattning, som i fallet Fågelvik flitigt diskuterat ovan. 

I detta sammanhang framstår fisket i Kalmarsund, tidigare behandlat av 
Norman (1993a) i delvis nytt ljus. Fisket ska nog inte här knytas till en 
framväxande marknad (som hos Norman 2009b:144) utan bör nog istället 
kopplas till de nyetablerade frälsegårdarna under högmedeltid vilka lät sina 
underliggande gårdar och torp fiska och jaga säl mot skatt eller som plikt i 
skärgårdsrummet. Korrelationen i tid mellan Kalmarkustens tomtningar 
och det vid denna kust bedrivna järnbruket, inom intervallet ca. 1100–1500 
med en topp under 1300-talet (Magnusson 2015), kan föreslå att tomtnin-
garna kanske nyttjades för att proviantera kronans och frälsets järnbruk. 
Det finns heller inga tecken på en organiserad eller avgiftsbelagd fiskeverk-
samhet under vikingatid eller tidig medeltid vilket Norman föreslår. Fiske-
skär brukades fritt tills antingen frälset eller kronan kunde utkräva skatt 
eller avgifter, men detta inträffade först i och med anspråken på mark (av 
frälset främst under högmedeltid) eller hävdande av vattenregale och bona 
vacantia (av kronan, främst under senmedeltid och i synnerhet 1500-talet). 
Kronans vattenregale eller beskattning åberopades inte heller där frälset var 
en stark aktör. Uppfattningen om allmänna, fria kronofisken måste revide-
ras; i synnerhet i Sörmlands skärgårdar hade kungen liten makt och tvistade 
snarare med frälset om rättigheter till fiske. Den kungliga beskattningen 
kunde som helhet endast införas där frälset var frånvarande, framförallt 
längs stora delar av Norrlandskusten och vid vissa utpekade ”huvudskär”, 
alla i ytterskären, dvs. i res nullius. För östra mellansveriges mellanskärgår-
dar där tomtningarna ligger betraktade frälset skärgården som deras och det 
talas flerstädes om ”ockupation” av fiskelägren. Ännu under 1600-talet gjor-
de vissa frälsemän äganderättsliga anspråk över stora delar av kusterna och 
öarna med sina fiskelägen (exempelvis Jansson 1962:18ff). 

Tomtningarnas koppling till ett fritt bonde fiske måste helt omprövas. I 
de rum där de flesta tomtningar förekommer – mellanskärgårdarna – har 
inget fritt fiske någonsin existerat. Både i de medeltida landskapslagarna 
(Upplandslagen Ängsöhandskriften, Viþærbobalkær XVI, Friesen 1902:124–
126), landslagarna (Magnus Erikssons landslag, Byggningsbalken XX, 
Schlyter 1862:158), och i de postmedeltida byrätterna (Ahlbäck 1971:37) 
framgår att vattnen invid fastigheter eller inom socken- och häradsall-
männingar var hårt reglerade. Endast utom vård och vaka, i res nullius, där 
de postmedeltida fiskelägena låg, kunde man fiska fritt, om än oftast under 
kronoskatt. Men där påträffar vi inga tomtningar. 
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Skärgårdslokaler genom samhällskonjunkturer, en kort syntes 
En stor mängd ”nyrika” hade skapats i de tidiga vikingafärdernas kölvatten. 
Låt oss teckna en skiss av kanske en handfull framträdande släkter i respek-
tive härad eller hundare. Under den sena vikingatiden bildade dessa familjer 
centrala gods i det som i många fall senare kom att bli socknarna, där de 
ofta reste någon runsten och även byggde en kyrka. Vid kusten utanför 
bygden uppfördes pålspärrar och i skärgården nyttjades de större öarna för 
en maritim näring av jaktkaraktär bland annat med utgångspunkt från 
tomtningar. När de tidiga vikingaräderna övergick till mer merkantila resor 
under den sena vikingatiden exploderade verksamheterna i skärgården. 
Med exempelvis Sigtuna, Nyköping och Söderköping som hubbar knöts 
mellansveriges ”sockenstormän” till kontinentens frisiska och nordtyska 
handelsstäder. De mest framträdande stormännen kunde nog ibland räknas 
som häradshövdingar och kan kanske exemplifieras med Ingvar och 
Jarlabanke. Några platser, inklusive Gunnarstenarna, blev fokuspunkter där 
en bygd, ibland under en viss storman, förlade sin maritima jakt- och 
utbytesverksamhet. De större gårdarna med trälar och huskarlar städslade 
dessa även för jakt och fiske. Fiske idkades dock av de flesta markägare 
främst i lugnare vatten. I mellanskärgårdarna jagades främst säl och fågel. 
Stora mängder tyskt silver hamnade i svensk jord, delvis i och med export 
av maritima lyxprodukter, till vilka vi bör kunna räkna skinn, tran och dun. 

Under 1100-talet europeiserades Sverige successivt med kyrkan, klostren 
och ett feodalt maktideal. Genom det medeltida samhälle som växte fram 
skapades regelrätta gods efter kontinental modell, med trälar som succesivt 
frigavs och blev landbor. Den utvidgade agrarbygden baserades till största 
del på boskap och export av smör och kreatur. Animalprodukter var även 
en grundpelare i avrad och andra skatter. De maritima näringarna foku-
serades till några speciella platser, i synnerhet Skanör/Falsterbo, Sikavarp 
och Bergen. Fisket industrialiserades lokalt i och med tillgången på salt, 
med en tilltagande befolkning med blygsam social status och en utvecklad 
logistisk apparat under frisisk och senare hanseatisk flagg. De maritima 
näringarna i mellansverige minskade istället. Tomtningarna övergavs. Sam-
tidigt koloniserades de inre skärgårdarna av frälsets landbor där boskaps-
hållning och även odling av exempelvis humle och senare hampa var viktiga 
näringar på öarna. 

Under 1200-talet utvecklades en samhällsekonomi under kronan baserat 
på fasta hus, godsdrift och förläningar. En ökad mängd huskarlar, legohjon 
och landbor understödde frälset och kronans hus med basvaror. En viss del 
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av denna logistik skedde via städernas handelsplatser, en stor del skedde 
direkt mellan landbor, yrkesmän och fogdar. Frälset lade under sig mycket 
stora delar av skärgårdarna och kusterna, inom vilka fiskeplatser ingick. 
Ytterskärgårdarna verkar dock ha varit oreglerade under denna tid och det 
har funnits ”vilda läger” lite här och var längs kusterna. Denna utveckling 
fortsatte under 1300-talet och vi märker även att klostren och det kyrkliga 
högfrälset var framträdande både som fiskare och fiskköpare både på lands-
bygden och i städerna. Från och med 1200-tal ser vi även en ökad konsum-
tion av fisk i städerna och frälsets industriella etableringar (exempelvis 
kvarnar, bergsbruk) understöddes med förnödenheter från fasta fisken i 
lugnare vatten och ett eget skärgårdsfiske, då ”begynte Rederskapet och 
Adeln, Bygga i för:ne Strömer både Quarner och fiskerij” (Liljegren 
1829:607). Färsk fisk hamnade på de finare borden medan saltad och torkad 
fisk blev basvaror för en ökad mängd arbetare. 

I områden som inte var förlänade var det istället kronan som via sina 
fogdar understödde en utökad etablering, där till kronomark, i Norrland 
understödda av birkarlarna. De tidigaste skärbönderna livnärde sig på fiske, 
jakt, lotsning och viss försäljning av basvaror till sjöfarten; en maritim va-
riant av skjutshåll och tavernor. De fåtaliga belägg vi har för fiskelägen 
under denna tid kan antingen knytas till någon stad eller någon skärgårdsö 
med nyblivna skärkarlar. Fisk verkar fortfarande ha fångats lokalt och dess-
utom importerats från framförallt nordsjöområdet men även Skåne. 

De fasta husen, sätesgårdarna, hade med sina vanligtvis mellan 30–50 
anställda arbetare och svenner totalt sett större befolkning än de medeltida 
städerna, Stockholm och Uppsala undantagna. Den fisk som konsumerades 
i bulk bytte till viss del ägare i städerna men oftare direkt vid stenhusen och 
konsumerades framförallt av en ny arbetarklass och, när det gällde bättre 
och färsk fisk, av samhällets överskikt, inklusive kyrkan och klostren. 

Under 1400-talet fick kronan regionvis igenom sin regalrätt över allmän-
ningarna, där vattenregale ingick. Genom Huvudskärsstadgan kunde även 
ytterskärgårdarna regleras så att det ”fria” fisket kunde underställas kronan 
eller den lokala läntagaren. Fiskeplatserna reglerades, blev större och fick 
hamnfogdar. Först under denna tid ser vi tecken på ett ”industriellt fiske” 
som kom att överleva in i 1800-talet, där det avgörande var tillgång på salt 
och transporter, en ökad befolkning och urbanisering med behov av mat, en 
stor del mindre bemedlade jordägare som kunde agera fiskare (även fiskar-
borgare) och en utbyggd befolkning i kust- och skärgårdsområdena. Fiske-
lägen ändrar karaktär och växer från enkla bodgrupper till lokaler med 
gistgårdar, båtlänningar, ekonomibyggnader och kapell. Det pågår en ökad 
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dragkamp om handeln och fiskelägen med kapell kan ses som platser för 
landsköp, insamling av tionde, tiggeri och andliga tjänster. De lokala mark-
ägarnas landbor och drängar fortfor dock att bygga tomtningslika fiske- och 
jakthyddor på sina egna öar, fjärran de större fiskelägren. Alla goda fiske-
lägen i ytterskären var vid denna tid kamerala enheter, förlängningar av 
godsen, underställda regler och privilegier. 

Någonstans under mellersta medeltid börjar mellanskärgårdarna tas i 
anspråk i industriella ändamål i form av framförallt kalk- och stenbrytning 
samt gruvdrift (för Utös del ännu tidigare). Vid denna tid etableras även 
vissa framstående hamnplatser som har agerat maritima depåer. Flera av 
dessa lokaler har haft byggnader (arbetarbostäder? Stenhuggarhyddor? 
Kruthus? Saltsjuderier?) som har förväxlats med tomtningar och fiskelägen. 
Vi kan exemplifiera med lokaler på Askö, Muskö och Rågholmen. Denna 
verksamhet accentueras dock först under stormaktstiden. Samtidigt faller 
alla fiskelägen antingen under frälsets anspråk, under borgarprivilegier eller 
under kronoskatt för de få kvarvarande lokaler som låg i oreglerat allmän-
ningsvatten. 

Under 1500-talet ökar frälset och kronan sin logistiska förmåga. Enorma 
mängder fisk importeras framförallt från Finland och används för den allt 
tyngre uppgiften att driva kronans slott och krigsmakt. Fiskarbogarna min-
skar i betydelse och pauperiseras samtidigt som Norrland blir viktigare som 
fiskezon. Frälsets storgods fortfar att födas med fisk från eget fiskeri, handel 
med städerna eller direkt med skärbönderna. En större mängd fjärrfiskare 
från framförallt Finland handlade med Mellansverige och fiskade även här 
på de reglerade fiskeskären. Mellan 1600-talet och slutet av 1800-talet över-
gick större delen av fiskelägren succesivt till allmogen och allt fler sociala 
grupper tilläts fiska på skären. Den klassiska fiskarbonden skapades och 
verkade mellan mellersta 1700-tal och tidigt 1900-tal. 

Modellbygget som akademiskt destillat 
I sin epilog till projektet förmoderna kustmiljöer, inom vilket Peter Norman 
studerat framförallt Sörmlands skärgård och tomtningar, upprepar Sven 
Lilja (2012a:152) Normans modeller för skärgårdens kolonisation och 
nyttjande enligt ovan. Lilja gör sedan anmärkningen angående modellerna 
att i dessa 

framträder basala geografiska och kronologiska mönster, som formats över 
lång tid utifrån grundläggande förutsättningar i natur och samhälle. Eko-
nomi och bosättningsmönster ter sig överdeterminerat av externa krafter. 
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Utrymmet för avsiktligt mänskligt skapande blir begränsat, och snarare en 
produkt av givna förhållanden än en aktiv agent i en avsiktsstyrd omvand-
lingsprocess. (Ibid.) 

Här vill jag mena att Lilja fångat in en begränsning med modellbyggen. 
Historien följer inte en process enligt en modell utan är en produkt av 
myriader människors handlande. Genom enkla modellbyggen generaliserar 
man vid sidan av kontext och historicitet även bort aktören, initiativet, 
individualiteten och kulturella subgrupper med olika aktörskapoch motiv. 
En sådan historieskrivning blir ett akademiskt destillat av en förenklad 
historiesyn, inte en grund för en rikare förståelse av mänskliga predikament 
och incitament. Både skärbonden och tomtningen, liksom utskärsfisket, 
som arkeologiska typer är mycket tveksamma begrepp. 

Betraktar vi kust- och skärgårdsbruk som olika former av utmarks-
näringar hittar vi förstås föränderliga samhällssammanhang som på genom-
gripande sätt transformerat sådan utmarksnäring, via jordbruksreformer, 
ökad proletarisering, arbetsvandringar, urbanisering, förändrade kommuni-
kationer, etablerande av olika industrier (som fiske- skogs- och bergsindu-
stri), manufakturer och korporationer etc. (Svensson 1998:16 och passim).  

Det kan tyckas att det med arkeologi borde vara svårt att nyansera den ur 
de textuella källorna framväxande bilden av växlande sociala, ekonomiska 
och juridiska omständigheter i skärgårdsrummet men både en detaljerad 
platsarkeologi och en systematisk landskapsarkeologi kan hjälpa till att bät-
tre förstå verksamheter på skärgårdsöarna, öbornas och öbrukarnas rums-
liga fördelning, samt lokaliseringen av och karaktären hos gemensamheter 
och enskildhet. Arkeologin kan vidare studera omfattningen av landsköp på 
öarna, bruket av kapell eller gemensamma fiskelägen som sociala och fiskala 
kontrollapparater, i motsats till ”vilda läger” eller enskilt brukade eller 
gömda lokaler. När väl rummets disposition via exempelvis kamerala hand-
lingar och lagtexter har skisserats samt platsernas prestanda avkodats med 
en fenomenologisk ansats ut naturgeografin kan således enskilda lokaler i 
nätverk bättre teckna öbrukarnas faktiska arbetslandskap och underbygga 
en uppfattning om fiskaren, jägaren, handelsmannens och andra aktörers 
livs- och aktionsrum. 
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Tabell 2. Förslag till revidering av i den arkeologiska diskursen dominerande tankestilar 
och begrepp angående skärgårdens människor, verksamheter och tomtningslokaler. 

Existerande tankestil 
och begrepp 

Perspektivförskjutning, 
”omläsning” 

Förslag till nya tankestilar 
och begrepp 

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 avyttra 
fisk nationellt eller internationellt. 
Detta varierade stort över tid. 
Förändrad ekologi, ekonomi och 
kulturella preferenser men även 
lagstiftning och teknik har 
drastiskt förändrat verksamheten 
som als inte var någon ”tradition”.

Socioekonomiska och 
socioekologiska konjunktu-
rer och opportunism, olika 
emergenta krafter ur olika 
generativa mekanismer. 

Säsongsfiske av 
fiskarbonde 

Jakt och fiske har skett året om, 
efter mitten av 1400-talet ett mer 
säsongsbetonat fiske i UO. Man 
har sökt jaga och fiska det mest 
givande; fågel, däggdjur, stor fisk. 
Genom olika grupper handel, 
industriella och militära aktiviteter 
samt markägares kontroll, logistik, 
tull. Verksamhet året runt. 

Nätverkande, interaktion, 
utbyte, kontroll och logistik i 
det maritima rummet. 
Opportunism. Öns verksam-
heter som del av gårds-, 
gods- och slottsdrift. 

Utskärsfiske Tomtningarna förekommer i 
mellenskärgårdarna och har 
snarare med säl- och fågeljakt, 
äggplockning och bete samt 
handel och sjöfart att göra, i ett 
ofta konfliktfyllt mellanrum. 

Enskilda och gemensamma 
noder och mötesplatser i 
mellanskärgårdarnas far-
leder avsedda för olika 
verksamheter. Godsens 
hubbar i skärgårdshaven. 

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 lydde under 
olika anspråk, privilegier och res-
triktioner. Fiskelägren var hårt 
hållna ekonomiska etableringar 
enligt gårdsrättens principer. 

Laga försvar, investerings-
kostnad, skatt- och privile-
giepolitik, inmutningar och 
ockupation. Feodala gårds-
rätter, fögderier och för-
läningar. 
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Genom sådana studier kan man komma närmare en nyansering av varie-
rande omständigheter skärgårdens befolkning och besökare befunnits sig i. 
Vikingatida pälsjägare eller kylfingar, kväner, kustsamer, fjärrfiskare, trälar, 
landbor och skärkarlar kan nog begripas bättre om man via detaljerade 
lokala studier placerar olika livsrum i skärgårdens nätverk av lokaler. Via 
mikroarkeologiska studier kan i sällsynta fall roller som eremiter, kaplaner, 
illdådare och rymlingar kanske identifieras eller deras livsomständigheter i 
alla fall bättre förstås. Några försök till detta ges i Röster från ingenmansland 
(Törnqvist 2019). Först när vi ser tillräckligt tydliga schatteringar i det 
arkeologiska materialet kan vi börja fundera över olika ”kulturella” situatio-
ner och, med dessa, övergripande relationer runt Östersjön som makrosko-
piskt, centripetalt eller centrifugalt mångkulturellt rum. Använder vi oss av 
Ludwik Flecks (1997) begrepp ”tankestil” (”paradigm”, ”tankeskola”, ”be-
greppsapparat”) för att beteckna olika sätt att se på skärgårdens brukare och 
verksamheter ser vi i tabell 2 ovan hävdvunna tankestilar, ett antal kom-
mentarer på eller omläsningar av dessa samt förslag på nya tankestilar, nya 
”glasögon” med vilken skärgårdarnas föränderlighet och mänsklighet kan-
ske bättre kan avtäckas. 
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Nya arkeologiska forskningsfronter 

Att hitta mellanvägen: Generativa mekanismer och emergenta krafter 
En av utgångspunkterna för detta arbete var den kritiska realismen, vilken 
bland annat fokuserar på samhällelig kausalitet på en slags mellannivå, be-
nämnd ”generativa mekanismer” och ”emergenta krafter”. I de olika diskus-
sionerna ovan har det propagerats för att det inom skärgårds- och kust-
arkeologin ofta har saknats ett uttryckligt fokus på samhälleliga processer, 
system och förhållanden som kan koppla fynd och anläggningar till en 
tolkning av de samhälleliga trender som producerade dessa arkeologiska 
lämningar. Nedan tecknas ett antal teman som kan sägas bero av och även 
konstituera sådana mekanismer och emergenta krafter; möjliggörande och 
bromsande kollektiva förhållanden i övergripande ekonomi, sociala rela-
tioner, ekologiska och kulturella förhållanden; förhållanden som sam-
mantaget skapade nya samhälleliga krafter, uttrycksformer och ny arkeo-
logisk empiri. Först i en utvecklad syn på sådana förhållanden är det 
meningsfullt att tolka enskilda fynd, lokaler och deras betydelse i tidsväven. 

Facett I: Den exploaterade utmarken 
Under senare tid har utmarksbruk i form av järnframställning, tjärfram-
ställning och kolning under sen vikingatid och tidig medeltid uppmärk-
sammats (Hennius et al. 2005, 2012, Liases 1998:ffa. 66–111, Björck 2011, 
Eriksson et al. 2008). Utifrån dessa arbeten kan man kanske börja skissera 
olika modeller för tomtningsöarnas användning. Genom en jämförelse med 
Jensens (1985) modeller för järnframställning i sydnorrländsk skogsbygd, 
modeller som baseras på dikotomierna husbehov-exportproduktion eller 
lokala brukare-pendlande arbetskraft, kan man med härledning av de 
vikingatida tomtningarnas läge i en obebyggd kust, fördelade grovt sett på 
sockennivå, börja se ett mönster där öarna i enlighet med de norska saga-
materialet börjat ianspråktas av de stora godsägarna, de som kunde kom-
mendera arbetskraft i form av huskarlar och trälar ut till öarna. 

Tidigare i detta arbete omnämndes hantverk i Sigtuna, samtida med de 
daterade tomtningarna i UO. Baserat på diskussionen om den merkantilis-
tiska opportunismen bakom vikingatida utmarksbruk i maritim miljö (Kel-
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ler 2010, Frei et al. 2015) och en med denna opportunism samtida integre-
ring av utmarksprodukter i form av i benhantverk i de tidigaste emporiorna 
eller ”städerna”, exempelvis Ribe (Ashby et al. 2015), bör man nog se även 
de vikingatida tomtningarna som uttryck för en merkantil integrering av 
även den mellansvenska maritima utmarken i en senvikingatida merkantil 
kontext, fullt analogt med flera berättelser i sagamaterialet och även öve-
rensstämmande med osteologiska indikatorer i Birka, Tälje och andra 
centralorter där dun och sjöfågel samt i Nyköping även säl kan identifieras. 
Här kan förstås med tomtningarna samtida metallverkstäder i de tidigaste 
städerna (Gustafsson 2011) också ses som en länk mellan utmarken och de 
merkantila nätverken. 

I detta ljus framstår tomtningarna som att undergå förändring från att 
under vikingatid möjligtvis utgöra lokaler till vilka brukarna långdistans-
pendlat och extraherat resurser för export, säkerligen ofta finansierat av och 
under en stormans beskydd (jf Charpentier Ljungqvist 2017:198) medan 
man under medeltiden inlemmade öarna i kustbornas och godsens själv-
hushållning. Under övergången till den moderna tiden industrialiserades 
istället skärgårdarna så att långdistanspendling ökade (fjärrfiske, norrlands-
resor) och inslaget av export också ökade (massmarknad för fisk). Under 
hela denna tusen år långa tidrymd har det förstås funnits flera blandformer 
av nyttjarskaror och marknader. Baserat på bland annt lagstiftning och 
markägande kunde utmarksbruket skifta hastigt. 

Under vikingatid framstår alltså öarna med som ett opportunt konjunk-
turrum, under medeltid som en extranäring för att stödja olika aktörers 
verksamheter inom ekonomiska enheter så som godsdrift och järnbruk, 
medan man under postmedeltid ser tydliga tecken på ett resursutnyttjande 
baserat på ett stort behov av att via bulkvaror mätta en växande befolkning, 
ofta ur samhällets lägre strata. Detta är förstås grova förenklingar men syftar 
till att lyfta fram olika historiska berättelser och i dessa positionera den 
exploaterade utmarken och försöka avkoda dess förändring; geografisk, 
tidslig och betydelsemässig. 

Facett II: Det föränderliga samhället 
Mellan sen vikingatid och sen medeltid ser vi en drastisk förändring av 
sociala relationer, människobild, ekonomiska realiteter, maktuttryck och 
olika tecken på underkastelse och självförverkligande. Från en vikingatida 
situation när ett båtlass valrossbetar, ejderdun och sälspäck var en social 
likväl som ekonomisk framgångsfaktor – där dådstarka entreprenörer med 



V. STRANDHUGG OCH FOTSPÅR 

477 

sina huskarlar fick göra grovjobbet i en maritimt centrerad och underbyggd 
ekonomi – ser vi hur makten gradvis distanserar sig från själva arbetet i det 
maritima rummet, samtidigt som de kustnära större godsen, vilka kunde 
kommendera allt mer arbetskraft och underlydande landbor, flyttades di-
rekt till kusten och öarna så att de kom att kontrollera detta maritima rum. 
Maritima näringar gjorde under loppet av tusen år en negativ klassresa, från 
att utgöra överklassens medel för lyxvaruhandel till skärböndernas och back-
stugusittarnas sillfiske. De olika etableringarna på öarna reflekterar detta 
föränderliga samhälle och kan belysa detta från nya, hittills icke undersökta, 
infallsvinklar. 

Sven Lilja har i en artikel använt sig av Braudel och Giddens för att skis-
sera dels stadens och urbaniseringens komplexitet, dels dessa begrepps 
plasticitet och förekomsternas förändring i en strukturnivå (jämförbar med 
Braduels durée), en konjunkturnivå (likt Braudels conjonctures) och en 
aktörsnivå, där han diskuterar Giddens aktörsperspektiv mellan formativ 
struktur och opportunt aktörskap (Lilja 1990). En huvudpoäng Lilja gör är 
att samhällsföreteelser beror av alla dessa nivåer och att i den övre nivån gör 
sig även under medeltiden internationella konjunkturer och relationer gäl-
lande. Det går inte att se en enkel, linjär utveckling och inte att kategorisera 
eller definiera staden eller det urbana. Urbaniseringen har berott av flera 
olika sociala och samhälleliga ”processer”. Jämför man hans diskussion med 
den här förda diskussionen om tomtningarna finns många paralleller. Det 
betyder bland annat att det även bör finnas någon slags kausal samvariation 
mellan fisket och urbaniseringen, men inte på en så enkel nivå som forsknin-
gen om tomtningar gör gällande, där fisket ses som en resurs för en demo-
grafiskt fluktuerande marknad under tusen år (Norman 2009b, 2012, även 
Svedberg & Jonsson 2006). 

En mycket grov och enkel jämförelse av Liljas kvantitativa bild av urba-
niseringen, där han identifierar perioder av stagnation och expansion, med 
fiskets aktörskonjunkturer enligt diskussionen ovan (se figur 58), visar att 
man bör fläta in en föränderlig samhällelig fond i en långtidsstudie av en 
företeelse som tomtningar, och inte anta en enkel avhängighet, linjär ut-
veckling, lång durée eller maritim kultur bakom en stor och fluktuerande 
samhällelig företeelse. På samma sätt föreslår aktörsperspektivet att man 
bör studera tomtningar och andra etableringar mot olika sammanflätade 
samhälleliga konjunkturer, baserat på aktörsgrupp (frälset, kronan, kyrkan, 
Hansan, allmogen osv.), nätverkande (näringar, relationer, handel) och 
strukturerande parametrar (lagar, ägande, ideologier, ekologi). Varje tid och 
region lever med sin speciella zeitgeist, vilken bär på förutsättningar för och 
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logik bakom olika kollektiva uttrycksformer. Vi ser i figur 58 att det finns en 
samvariation mellan olika förändringar och ”språng” i ”fiskekonjunkturer” 
och samhällelig förändring av befolkningsmängd, men det föreligger inte ett 
kvantitativt samband dem mellan. Snarare kan man utläsa olika urskiljbara 
faser där fiske och samhälle beror av varandra och förändras tillsammans på 
komplicerade sätt. En tidigmedeltida stad kan exempelvis anses vara flera 
”olika” städer bara inom loppet av några generationer om man tar dess 
aktörsgrupper, lagstiftning, privilegier, handel osv. i beaktan. Staden med 
dess karaktär står här i ett komplicerat förhållande till exempelvis fiske. 

Figur 58. Olika "faser" i fiskets historia (A-E) förenklat från detta arbete, ställt mot olika 
utveckling av folkmängden i sveriges städer enligt Sven Lilja (1990). Notera en grov sam-
variation mellan förändringar i maritima näringar och förändrade faser av expansion 
och stagnation i den urbana sfären, men där ”konjunkturerna” är kvalitativa, inte kvan-
titativa. Bakom ”faserna” ligger förstås många sammanflätade processer eller varierande 
situationer, ingen enkel demografisk förändring eller lång durée. 

Under tiden från sen vikingatid och senmedeltid förändras handel och tek-
nik. Salt införs som bulkvara av Hansan, fiskuppköpare börjar frekventera 
skärgårdarna, mängden ickeproduktiv befolkning ökar och behovet av fisk 
accentueras. Handel och produktion skiftar platser och karaktär. Mindre 
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maritima näringar, 
”säljägartomtningar”. 

B: Hanseatisk medeltid. Stark 
urbanisering. Fiske i 
Skåne/Öresund, inga tomtningar. 
Fiske vid slott och gods. 

C: Senmedeltid och tidig modern 
tid. Svag urbanisering, stark 
utveckling av näringar, fiskelägen, 
privilegier, beskattning. 
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landsköpsplatser olagligförklaras och överges för gemensamma köpingar 
och städer. Näringarna läggs inom privilegier och sedan bolagiseras och 
industrialiseras. En självhushållning övergår i godsdrift enligt naturahus-
hållningsprincipen som sedan får ge vika för en kommersialism och avreg-
lering av olika marknader, med kvardröjande naturahushållning inom säte-
ridrift och avlönade statare. I figur 59 syns i grova drag följande konjunk-
turer, starkt förenklat (med hänvisning till littera i figur 59), baserat på om-
nämnanden i diplomatariet (SDHK)av olika marina råvaror: 

 
• Sill: Först märks intresse från Hansan, nordsjökusten och brittiska 

öarna i skånesillen (A), sedan ett intresse från godsägare och kronan 
vid medeltidens slut (B). 

• Strömming: Arten fångas norr om Kalmarsund och signalerar därmed 
intressen från mellansvenskt håll i fisket mot medeltidens slut (C). 

• Lax: Ett intresse för fiske i vattendrag och norrlandslax (D) och ett 
accentuerat intresse under Vasatid från kronans sida (E). 

• Gäddor: Stor import av framförallt finska gäddor under Vasatid (F). 
• Säl, fågel: Jakten förblir osynlig (G, H), kanske för att den var 

småskalig och mobil (”bräddlöpare” respektive äggplockning), eller 
stationerad till vissa ianspråktagna öar (”hemspringare” respektive 
fågelsund). Diplomen grupperar sig dock grovt inom kyrkans 
högmedeltid och Vasatiden. 

I denna föränderliga situation har vi ovan sett att det inte har förelegat 
någon tradition, någon seg struktur eller någon longue durée inom övergri-
pande kontextuella problemkomplex kring social och ekonomisk orga-
nisation, handel, avsättning och marknad eller yrkesroller och identitet, 
habitus, i det maritima rummet. Tomtningslokalerna var del av flera bro-
kiga samhällsvävar som först måste förstås som enskildheter och uttryck för 
mångfald innan några generella bilder kan tecknas. Vi har även sett att en 
mångfacetterad tolkning öppnar upp för en förändrad social scen där både 
brukargrupper, incitament och verksamheter skiftar. 

Genomgången visar snarare att man bör betrakta skärgårdarna som are-
nor för innovativ opportunism, likt övriga utmarker i Skandinavien 
(Svensson 2016), för att sedan succesivt övergå till nödbehovsfiske för viss 
grupper medan opportunismen fortsatte i institutionaliserade former. 
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Figur 59. Förekomsten av maritima näringar via omnämnanden av fisk, djur och fågel i 
diplomatariet visar överhetens, och därmed den skrivna historiens, skärgårdsbruk. I his-
togrammen har en skiljelinje satts vid Huvudskärsstadgans införande omkring år 1450 
(data från SDHK). 

Facett III: Den världsgeografiska scenen 
Inledningsvis i detta arbete påtalades vikten av att se hur regioner historiskt 
sett har sammanlänkats genom att använda en modifierad world-systems 
theory, WST. Som modell för detta fick Nils Blomkvists (2005) centrum-
semiperiferi-periferi under tidig medeltid stå, i vilken europeiseringen tog 
olika vägar beroende på övergripande relationer till centrum, med olika 
mått av opportunism, protektionism och motstånd mot centrums ofta kolo-
niala ambitioner. Som jämförelse och inspiration kan anföras Tara Carters 
speciella modell för sekundär statsformation, där inre (demografi, ekologi, 
sociala relationer) och yttre krafter (handel, kontroll, allianser) samverkade 
för att skapa organiserade maktkluster och riken i nordisk vikingatid (Car-
ter 2015). För fastlandssvensk del är det relevant att exempelvis studera 
Västsveriges närmande till den kristna medeltiden under sen vikingatid, 
med romanska kyrkor, lagstiftning och konungsliga ambitioner som föregår 
Mälarregionen med kanske ett århundrade, samtidigt som runstensmate-
rialet föreslår en möjlig förekomst av vasallskap under Danmark (Line 
2007:61–68 och passim). Först under mitten av 1200-talet, synbarligen i och 
med slaget vid Sparrsätra, kan vi räkna med att hela Syd- och Mellansverige 
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haft liknande relationer till kontinenten under en kristen kung. Runt Öster-
sjön har under tidig medeltid funnits en komplicera väv av kulturer och 
aktörer (Callmer et al. 2017) vilka sammantaget beror av varandra i över-
gripande relationer som kan studeras med WST. 

I detta sammanhang kan utmarksbruk studeras med WST genom exem-
pelvis Mälardalens överhöghet över Gästrikland med den historiska tidens 
början (Eriksson et al. 2008:57f) och därmed associerat utmarksbruk inom 
bergsbruk eller Norrlandskustens eventuella skattskyldighet till mellan-
svenska intressen. Använder vi detta synsätt för att granska användningen 
av maritima resurser under sen vikingatid kan vi börja med att studera 
händelsernas centrum, där denna tid på ett övergripande plan i Skandina-
vien präglas av framförallt Danmarks kristnande under Harald Blåtand och 
hans ambitioner att styra eller skattlägga England, ambitioner som fortsatte 
under hans son Sven Tveskägg. De stora reformer som genomförs i hans 
rike, synliga i Jellinge, trelleborgarna och den stora mängden silverskatter 
med västeuropeisk proveniens, är alla samtida med den stora mängden 
daterade tomtningar från Sörmlands och Södertörns skärgårdar. Givet dis-
kussioner om Olof Skötkonung som en skattekonung under Danmark 
(Löfving 2001, Sawyer 2003:103–107, Löfving 2007, Line 2007:61ff, se dock 
Bolton 2009:246–250) och de senvikingatida handelsplatsernas betydelse, i 
synnerhet Olof Skötkonungs Sigtuna och Nyköping, som olika nav i en lo-
kal ekonomi integrerad i övergripande ekonomiska och politiska mönster, 
mest givet frisiska gillen, blir det förstås rimligt att forma en hypotes som 
föreslår att nyttjandet av det maritima rummet hade att göra med denna 
överregionala integrering av farmannabönder och lokala stormän i ett nät-
verk med centrum i framförallt Danmark, England och enligt förslag ovan 
även Tyskland. Utan en sådan världsgeografisk koppling blir det svårt att 
förklara den observerade stora fluktuationen i förekomsten av silverskatter, 
farmannastenar och maritima lokaler, synligt i tomtningarna. Det lokala 
behovet av förnödenheter har knappast varierat i denna grad. Opportunism 
bör alltså ha styrt ianspråktagandet av denna utmarksresurs. Förekomsten 
av engelska och tyska silvermynt i kustbandet och på vissa tomtningsöar, 
trots frånvaro av en regelrätt bebyggelse i detta rum, understryker denna 
möjlighet. Mycket intressant är att Åland på många sätt uppvisar en inver-
terad bild mot den mellansvenska skärgårdskusten under vikingatid och 
tidig medeltid (Sjöstrand 2014). Där blomstrar bebyggelsen under första 
delen av vikingatiden när handeln med områdena i öster är omfattande 
men undergår under sen vikingatid en märklig avfolkning då vi enligt ovan 
har omfattande bruk av tomtningar, pålspärrar och många silverfynd i 
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mellansvenska kust- och skärgårdskontext. När källorna från de svenska 
skärgårdsområdena är tysta under tidig medeltid blomstrar istället Åland 
åter upp. Hänger dessa motsatta böljeslag samman? Flyttades befolkningens 
utkomstmöjligheter västerut i takt med en ändrad opportun ekonomi när 
Västeuropa snarare än baltiska och slaviska områden blev viktiga, efter 
ungefär 950 e.Kr.? Med tanke på den högmedeltida integreringen av Åland 
och mellansvenska kustsamhällen via fiskeplatser och godsägare är detta en 
tankevärd hypotes. 

Efterföljande perioder kan även de diskuteras på samma övergripande 
plan. Feodaliseringens ekonomi där smör, boskap och järn utgjorde export-
produkterna skapade en viss sorts expansiv kulturgeografi riktad åt dessa 
näringar men med det katolska Europa som mottagare. Hansans ambitioner 
i Skånefisket, västeuropeisk inblandning i fisket på Västkusten och de sen-
medeltida godsens logistik med naturahushållning centrerad till östersjö-
kusten, ofta under tyska knektar, går även att koppla till olika internatio-
nella konjunkturer, utväxling av privilegier, fördrag och allianser. Exempel-
vis sammanföll Hansans fiskeri vid Öland med att de inte bara tidvis hade 
handelsfrihet vid denna ö utan även hade ön i pant under mitten av 1300-
talet. Fiskenäringen och skatt i fisk var då oupplösligt förenat med krigs- 
och förläningspolitik, godsöverlåtelser och relationer med underlydande 
bönder (Axelsson et al. 1996:26f, 99ff). Först med den moderna tidens intåg 
kan vi spåra någon slags industrialisering kring det mellansvenska fisket 
baserat främst på strömming och torsk, förlagt till utskären och tänkt för en 
bred lokal inre marknad. 

Skärgårdens öar i UO ”aktiverades” med en mångfald verksamheter i 
samband med olika övergripande strategier, exempelvis godsdrift under 
Tyska orden, inlemmat i korstågsindustrin och den östliga missionen och 
handeln med bland annat fisk och hudar mot exempelvis Karelen och 
Novgorod (Weibull 1946). Senare märks den stormaktstida industriali-se-
ringen av skärgården med behov av logistik och försvar. Avgörande är in-
sikten om att kulturella preferenser och uttryck under hela den avhandlade 
perioden hänger samman med varierande förmågor och önskan att, genom 
aktivering av landskapet, uppnå utilitaristiska mål kring en expanderande 
och konsoliderande ekonomi, tillägnelse av nya och mer fjärran ideal, och 
att just den opportunistiska långväga handeln bidrog till att göra detta 
möjligt oavsett om handeln bestod direkt av maritima produkter eller av 
andra produkter där de maritima produkterna istället förbättrade gårdar-
nas, godsens och städernas försörjning ”underifrån”, som basvara för egen 
konsumtion. Här märks lika mycket humleodling, utmarksbete samt fågel- 
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och säljakt vid öarna som regelrätt fiske. Vidare synes relationer mellan 
utmarken och urbana centra samt frälsegods göra det möjligt att börja skis-
sera olika sammanlänkade aktörsnät mellan centrum och periferi (Kjellberg 
2016). Riktigt intressant är Anders Andréns (1983:36, 41) observation att en 
bakgrund till kungaleven i den danske kung Valdemars jordebok från ca. 
1230 kan ha varit kungens behov av jakt- och fiskemark. Var vissa lokaler 
längs Sveriges kust som räknas upp i den danska KVS, tillika öar med tomt-
ningar, under medeltiden den danske kungens jakt- och fiskeplatser? Var 
tomtningarna alltså där och då ”danska”? Med tanke på Sigridslev är detta 
en möjlighet. 

Facett IV: Den ekologiska inramningen 
En intressant fråga kring människans förhållande till naturen har upp-
kommit inom ramen för detta arbete. Frågan som kan formuleras som en 
hypotes grundar sig i både arkeologisk empiri och textuellt material och har 
direkt bäring för en NCT och resiliensteori och går kort uttryckt ut på att 
den maritima fångsten verkar anpassas efter en maximering av ”catch per 
unit effort”, CPUE (Poulsen & Holm 2007), och förändras med vad som 
förefaller vara överbelastade eller uttömda ekosystem. Allmänt verkar fång-
sten stegvis inriktas på mindre och mer svårfångade arter när de mer lätt-
fångade har blivit mer sällsynta. Bakgrunden är ett redan från början 
intensivt maritimt bruk. 

Överallt där de maritima resurserna märks i materialet utnyttjas de näm-
ligen i en slags protoindustriell apparat under överhetens eller handels-
nätverkens kontroll, från den vikingatida säl-, fågel- och (på nordkalotten) 
val- och valrossjakten, via det tidigmedeltida hanseatiska skånefisket, utl-
ändska handelsnätverks fiske på Västkusten, mellansvenskt fiske inordnat 
under frälsets gods, kronans logistik och borgarnas handel, senare säterier-
na och den urbana avreglerade merkantilismen. Den högmedeltida pre-
ferens för stora fiskar och marina däggdjur som syns i Konungs skuggsjá är 
enligt detta synsätt en kvarleva av ett vikingatida ideal i områden där dessa 
byten fann i mängd. Fanns det stora lättfångade byten föredrog man dessa, i 
synnerhet om det fanns en avsättning för dem på en vidare marknad. I 
Östersjön har sälarna varit ett sådant relativt lättfångat byte med stor av-
kastning, intill den tid då de minskade i antal. Här har förstås de ekologiska 
situationen varit en faktor bland flera i att forma verksamheten runt 
fiskeskären. De ekologiska förutsättningarna, jaktens och fiskets upp- och 
nedgång, berodde både på naturligt förflyttade lekområden, ändrade nä-
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ringsvävar i havet, ändrade salinitetshalter beroende på klimatologiska för-
hållanden, liksom mänsklig påverkan i form av utfiskning, marknadsstra-
tegier samt kulturella och kulinariska preferenser (Holm & Bager 2001). 
Dessa faktorer hänger dock ihop. Den vikingatida jakten på däggdjur verkar 
av de medeltida diplomen övergå i fasta fisken i vattendrag under tidig 
medeltid, vid vilka en stor mängd fisk kunde fångas med liten insats, sedan 
följer hög- och senmedeltida fasta fisken i mellanskärgårdarna då lax, ål och 
torsk dominerade. Först efter medeltiden domineras fisket av fiske i utsjön; 
först av torsk, sedan av strömming. Under den senmoderna tiden återstår i 
Östersjön egentligen bara trålning efter sill och den sista torsken. De stora 
mängder fågel, fisk, ägg och säl som omnämns i medeltida handlingar är 
otänkbara som fångst med handredskap, fasta fisken eller garn i inlandets 
sjöar eller längs kusterna idag. Enligt medeltida skattehandlingar och gods-
räkenskaper svämmade insjöar och rinnande vatten formligen över av flod-
pärlmusslor, ål och lax, även i Mellansverige. Stegvis fångades allt mindre 
fisk till allt större kostnad, allt längre från bosättningarna. Det som under 
vikingatid och första halvan av medeltiden var en källa till rikedom under 
privilegier och handelstraktat, synligt t.ex. i Konungs skuggsjá, blev under 
senmedeltid en födkrok för arbetare, soldater och fattiga inom en svällande 
samhällsapparat och sedan, under stormaktstid, för en enkel allmoge. Först 
de senaste 200 åren ser vi en allmogesyssla som födde en stadsbefolkning 
och som till stora delar drevs av obesuttna eller enkla ”skärbönder”. 

Diskuterar vi i linje med Broadbent m.fl. kustbruk och dess relation till 
ekologisk bärkraft måste vi alltså förstå att en specifik relation bara kan gälla 
relativt lokalt. Här har den arkeologiska empirin en nyckelroll i att nyansera 
de generella modeller som kan byggas med hjälp av olika klimatindikatorer 
(jfr exempelvis regionala variationer i Davis et al. 2003). De varierande 
dateringarna i figur 27 kan tillsammans med Broadbents modell för ”the 
displacement of the Saami” (Broadbent & Storå 2010:fig 202 s. 212) använ-
das för att diskutera möjligheten att klimat, ekologi och kollektiva incita-
ment samvarierade under sen järnålder och medeltid i att skapa ett större 
samhälleligt skifte. Viss forskning stöder uppfattningen att människan allt-
sedan stenåldern kraftigt har påverkat de ekologiska vävarna vid marint 
kustbruk (Erlandson & Rick 2010). Utifrån figur 27 och Broadbent skulle 
man kunna forma en hypotes kring att situationen för säljakt i östersjö-
regionen förändrades med ett varmare klimat, förbättrade jaktmöjligheter 
och med detta uttömda sälpopulationer. Förändringarna spred sig succesivt 
mot sydväst och västerhavet. En motsvarande förminskning av säljaktens 
betydelse under loppet av vikingatiden har även noterats för Ålands del 
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(Gustavsson et al. 2014:164). Den omläggning från säljakt till fiske som kan 
spåras för Norrlandskusten i och med övergången från tomtningar till 
fiskelägen skulle då kunna ha skett även i övriga regioner, senare under 
medeltiden ju längre mot sydväst man blickar. Med en ny marinekologisk 
situation som samverkade med nya samhälleliga incitament skapades en 
fiskeindustri med centralt styrt fjärrfiske som tog säl- och fågeljaktens plats 
på öarna. Ett sådant skifte skulle kunna pådrivas av ett överuttag av säl och 
fågel, vilket slagit undan grunden för jakten (fler exempel på sådan popu-
lationskollaps, tidigast från högmedeltid, finns i avsnittet om säljakt ovan). 
Detta är förstås bara en oerhört förenklad idéskiss. 

Det finns flera belägg för tesen om uttömda ekosystem. Redan i det 
medeltida materialet börjar det klagas på att säljakten inte var lika lönande 
som förr (Holmbäck & Wessén 1940b:274, Westberg 1964:37). Säljakten 
verkar dock tidvis ha uttömt sälbestånd även under forntiden (Storå & 
Ericson 2004, Storå 2000). Säljaktens avtagande under 1800-talet är tydlig. I 
populär historiebild har förstås både den ekologiska och etnologiska för-
klaringen till minskningen av säljakt förbisetts. Nedgången under 1800-talet 
tillskrevs exempelvis enligt Strindberg ”bössknallarnes avskrämmande in-
flytande på de rädda djuren”. Bristen på kunskap om grunderna i ekologi är 
bedövande. Redan år 1796 skrev A. D. Enander att orsaken bakom skåne-
sillens avtagande under modern tid ”lärer vara nog svår att utgrunda, om ej 
den starka rörelsen med Fartyg, genom Öresund, och dermed åtföljande 
buller af seglande, skjutande och mera dylikt, gifvit anledning till dess flygt”. 
Han menar även att den intensivare valjakten förhindrade den mytiska 
fisken sillkungen (”Sill-sökaren”) att driva sillen mot svenska vatten. Att 
någon överfiskning eller överuttag av säl eller fisk hade skett ägnade han 
inte ett ord. (Enander 1802:182ff) 

Sälens tillbakagång (för Åland se Ahlbäck 1955:13) åtföljdes av att fisket 
sinade på många håll i Europa, redan under medeltid (Fagan 2008:40, 
Hoffmann 2009, Hoffmann 1996, Enander 1802:180–185) och sedan under 
modern tid vid inte bara sjöar och vattendrag utan allt fler kuster (Cervin 
1984:32, Granberg 1815:203, not, Sundberg 1993), så att gäddfisket försäm-
rades (Enholm 1754:12), de fattiga fiskarna under 1800-talet i Mellansverige 
ofta svalt och for illa i sin fattigdom (Sundberg 1993:160, Huss 1841:270) 
eller på Åland tvangs satsa på odling och seglation när fisket försvann under 
1700-talet (Kungl. Patriotiska Sällskapet 1781a). Från flera områden i Fin-
lands skärgårdar emigrerade utblottade fiskarbönder till Sverige (Ahlbäck 
1983:15). När det sjudande sillfisket vid Skånes kust drastiskt förminskas 
under 1400-talet övergavs det av utlänningarna; hanseaterna, skottarna och 
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holländarna. Efter medeltiden skapas en ny, ganska kortlivad industri med 
fisk i Mellansverige främst driven av borgarna, kronan och adeln men som 
snabbt uttöms och sedan uteslutande sköts av fattiga kust- och öbor i en ny 
fas av naturahushållning. 

Det första av mig kända tecknet på en generell och omfattande ekologisk 
utarmning i Mellansverige är ett Riddarhusprotokoll från Stockholm, okto-
ber 1643. Vid riksdagen detta år uttrycktes oro över djurens, fåglarnas och 
fiskarnas försvinnande, ekonomin till förfång. Som det uttrycktes; 

Effter såsom man dageligen förnimmer och spörier, hurusom Diur i Skoger-
ne, Foglar j Lufften, och Fiskar j Siögar och Strömmar mistas och minskas, 
så att där man j förledne tijder haffuer hafft allestädes aff diur, Foglar och 
Fisk icke allenast till nödtårfften, vthan ett öffuerflödh; Nu finnes derpå ett 
märckeligit feel och affsaknadh, så att dee som medh fiskerij haffua sin födo 
och näring att sökia, åffta der öffuer qwijda och klaga (Sveriges Riksdag 
1857:323) 

Problemet tillskrevs dels människans synder, dels oupphörligt jakt och fiske 
som störde bl.a. fisklek (ibid.). Under 1700-talet märks hur fisket förmin-
skas på flera håll. Det tidigare lukrativa fisket vid Väderskär och Björkskär 
slog fel under flera år och år 1727 anmärktes att fisket ”har in på 3:e året 
varit så olämpligt att de [fiskarna] med sitt fiskeri icke kunnat få till födan, 
än mindre till skatter o.d. …” (Tideman 1988:5). I riksdagen debatterades år 
1756 faran med ett allt för effektivt fiske som vid den tiden nära nog hade 
tömt många fiskevatten (Sjöberg 2013b:885). År 1789 författades en skrivel-
se som pekade på skärbondens skadliga äggtäkt i skärgårdarna (Ödman 
1789:425f). Under 1800-talet anmärktes att fisket i lugna vatten, under me-
deltid en ryggrad i bygdens försörjning, i Mälardalen rent allmänt minskat 
så att det sällan gav någon märkbar avkastning vid avsalu (Tham 1852:78). 
Detsamma gällde även södra Norrlands insjöfiske, ”emedan bruket af fina 
notar och öfverdrifvet fiskande vid lektiden har förstört detsamma” (Sköld-
berg 1846:195). Vid 1800-talets ingång hade kyrkotionde av insjöfisk föl-
jaktligen förlorat all betydelse. Dock utgjorde fortfarande tionde av utsjö-
fisk, strömming och lax, en inte obetydlig inkomstkälla exempelvis för pas-
torerna i kustförsamlingarna i Uppsala län (Alsne 1966:18). Här var troligtvis 
Carl Wilhelm Tham den förste att koppla vatten- och skogsbruk till fiskets 
försvinnande. Han skriver år 1854 angående Östergötlands skärgårdar att: 

Nästan öfverallt anses fisket vara i aftagande, och orsakerna sökes i bruket af 
alltför fina notar, som borttaga äfven ynglet, och i ångbåtarnes sqvalpande, 
som skrämmer fisken, samt i skogens undanrödjande, hvarefter både ström-
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ming och annan fisk i märkbart mindre myckenhet gå till stränderna. (Tham 
1854:197) 

Borta är den medeltida kopplingen mellan sedeslöshet och brist på fiske-
lycka. Att inse fiskeredskapens och skogsbrukets inverkan på fiskrekrytering 
är för övrigt en mycket modern och för Östersjön aktuell fråga (tidigast 
uttryckt av Enholm 1754:25f). Synsättet ovan hakar in i en bred forskning 
kring människans predatoriska verksamhet i Östersjön under olika perioder 
(t.ex. Odén 1980). Om synsättet är relevant har arkeologin en möjlig roll att 
fylla i att förstå Östersjön som ett ekosystem eller flera sammanhängande 
system direkt avhängiga olika typer av jakt och fiske. De på senare tid upp-
märksammade relationerna mellan fisket och en sviktande ekologi (Macken-
zie et al. 2002), ett utfiske även under historisk tid, skulle kanske alltså även 
kunna föras tillbaka till vikingatid där arkeologin skulle kunna bidra med 
data. För de skotska öarna framstår ju att vikingarna där snart hade utrotat 
kronhjorten bland annat i samband med kamhantverk (Mulville 2015). 
Likaså utrotade de vikingatida kolonisatörerna snart valrossen på Island 
(Charpentier Ljungqvist 2017:184). Bristen på djur och fisk nådde slutligen 
ytterskären. Under tidigt 1800-tal minskade även förekomsten av säl och 
fågel i Sörmlands ytterskärgård, vilket bland annat resulterade i att lotsarna 
på Långö fick köpa den skattefågel som skulle erläggas till godset Tureholm. 
Av frälsets landbor i undersökningsområdet var det då bara lotsarna på 
Hartsö som inbringade tillräckligt mycket fisk för att kunna försälja någon 
(Sundström 1968:115f). 

Den bild av fiskets och jaktens historia som tecknas här finner en stark 
korroborering i europeiska sammanhang, där det också betonas dels ett 
tidigt fiskeri under frälse som senare lejs ut på olika sätt till enklare fiskare, 
dels en successivt förändrad ekologi inom vilken ett överuttag av lättfångade 
och stora marina däggdjur och fiskar successivt gjorde att man under 
medeltidens lopp fick söka sig längre bort efter mindre fiskarter (Hoffmann 
1996). Historiska analyser gör gällande att havens resurser i form av fisk och 
däggdjur under de senaste århundradena har minskat med närmare 90 % 
(Holm et al. 2010). Bakgrunden är förstås att havet åtminstone sedan 
medeltiden har nyttjats hårt, ofta i en närmast industriell skala (Roberts 
2010). Att hävda att inte den mänskliga verksamheten i skärgårdarna har 
varierat med denna varierande situation, och att dessa varierande resurser 
inte har haft olika brukare och nyttjare under historiens gång, vore absurt. 
Överuttag och utrotning av ren och bäver har som jämförelse tidigare visats 
vara en av faktorerna bakom förändrade näringsstrukturer, bosättnings-
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mönster och kulturer i samiska och norrländska miljöer redan under medel-
tid (t.ex. Wallerström 2000, Storå 1971:61–85). En jämförelse kan förstås 
göras med valjakten i Nordatlanten och Nordsjön, vars ekologiska kollaps 
förändrat kustsamhällena i grunden (Szabo 2008:277–283) vilket även gäller 
Västerhavet (Rencke 1923). Dessa förändrade näringsstrukturer kan sedan 
lämpligtvis placeras in i den väv av beroenden som rådde mellan samhälle, 
landskap, omland väder och klimat (för exempel, se Campbell 2016). 

I den mån det går att spåra skiften i maritima näringar (exempelvis från 
säljakt till fiske) är det alltså säkerligen frågan om samhälleliga kvalitativa 
konjunkturer, en förändring av ekologi och samhälle. Arbetet i kustzonen 
kan alltså ändra karaktär utan att arbetets omfattning skiljer sig. Om hus-
karlarna under sen vikingatid i större grad ägnade sig åt säljakt när skörden 
blev magrare – eller när marknad för sälprodukter skapades – och att där-
med andra maritima näringar och överregionala relationer underlättades då 
behov av maritima lyxprodukter var stor är således en möjlighet som 
exemplifierar relationen mellan klimat, näring och samhälle i kustzonen, 
lämplig som idéskiss för tomtningarnas del. Att detta dessutom samverkade 
med ett större utnyttjande rent generellt av odlingsbar mark och ett större 
behov av kransnäringar är dessutom till viss del klarlagt, vilket alltså under-
stryker dessa samverkande näringars karaktär av maritim ”högkonjunktur” 
snarare än demografisk spegel eller tecken på urbanisering. Med uttömda 
population av marina fiskar, fåglar och däggdjur skapades därmed nya 
kulturella och samhälleliga former. 

Är det så att de vikingatida och tidigmedeltida ”säljägartomtningarna” 
övergavs bl.a. för att sälen tog slut som lukrativ resurs för ”hemspringare” i 
skärgårdshaven? Eller övergavs baslägren för säljakt när skärgården muta-
des in och frälset koloniserade öarna? Var övergången från fast till rörlig 
säljakt en kombination av dessa två faktorer? Senare tidens bräddlöpare har 
ju under betydande umbäranden fått leta upp sälen vid den dynamiska och 
förrädiska packisens rand. 

 
 

 
 

 



 

489 

Sammanfattning 

Avsnitt I – Bakgrund och syfte 
Både populära och akademiska verk om skärgårdens historiska nyttjande 
tecknar oftast en ålderdomlig fiskarbondetillvaro utan nämnvärd föränd-
ring sedan medeltiden eller till och med vikingatiden. Centralt i kustens och 
skärgårdarnas arkeologi är öar med olika byggnadsgrunder, så kallade tomt-
ningar, vilka använts för att teckna en ekonomisk historia med fokus på ut-
skärsfiske. Genom att studera forskningshistoriken kring tomtningar visar 
det sig att denna kategori döljer en stor, ofta ouppmärksammad, komplexi-
tet. Byggnadsgrunderna är rester av olika verksamheter bedrivna av olika 
aktörsgrupper under skiftande samhällsförhållanden. En genomgång av 
forskningen kring tomtningar visar att det börjar gå att ställa olika berättel-
ser mot varandra och inlemma skärgårdsöarna i olika historier och att se 
dessa platser inte som passiva speglingar av en samhällsutveckling (ofta ur-
ban och merkantil) utan som nyckellokaler med vilka man kan studera skif-
tande samhällsförhållanden. 

Tyngdpunkten för arbetet är sen vikingatid och medeltid, varför inte-
grationen mellan arkeologi och historisk teori, metod och empiri är mycket 
viktig. Det visar sig här att arkeologin inte har nyttjat det ganska omfattande 
historiska materialet, en empirisk bas särskilt viktig för att teckna fiskets och 
tomtningarnas sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang. På grund 
av detta diskuteras och väljs ett förhållningssätt med vilket det är möjligt att 
arbeta gränsöverskridande mellan de två disciplinerna. 

För aktuellt studieområde, Sörmlands och Södertörns skärgårdar, finns 
två välutvecklade modeller för hur tomtningarna använts från vikingatid 
intill 1900-talet. Dessa modeller tas som utgångspunkt för arbetets över-
gripande frågeställningar: 

 
• Stämmer bilden med traditionsbundet brukande under tusen år vid 

dessa fiskelokaler, inom en ekologiskt avhängig longue durée eller kan 
vi läsa in olika brukargrupper och incitament bakom platsbruket? 
Detta behandlas i avsnitt II. 
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• Finns det fog för tolkningen att tomtningar utgör en empirisk och 
tolkningsmässig kategori, rester av säsongsmässigt utskärsfiske? Hur 
kan man betrakta öarna för att vid dem identifira olika mänskliga sam-
manhang, sociala, och kulturella? Utvecklingen av dessa frågor sker i 
avsnitt III. 

• Givet perspektivöppningen i avsnitt III, vilka typer av byggnader kan 
tomtningarna representera och vilka verksamheter skulle vi möjligtvis 
kunna tolka in i dessa lokaler om vi studerade dem i deras unika rum-
tid? Denna tematik utvecklas i avsnitt IV. 

• Som slutsats, med anledning av ovanstående punkter, vilka nya öpp-
ningar inom arkeologin kan man direkt se med den maritima arkeo-
logiska empirin som utgångspunkt? Mer specifikt formulerat: vilka 
aktörer kan man knyta till lokalerna, hur kan man förstå dessa lokaler 
och vad de kan används till för att förstå mer övergripande frågor om 
de tider och regioner där skärgårdslokalerna var i bruk i termer av 
exempelvis roller och sociala relationer? Avsnitt V placerar därmed 
skärgårdens lokaler och brukare i olika relevanta arkeologiska och 
historiska forskningsfält. 

Avsnitt II – Föränderlig samhällskontext: Händelserymder  
och nätverksrum 

Syftet med detta kapitel är att via ”abduktiva analyser” – en omläsning av 
fisket och fiskaren givet nya sammanhang – påvisa olika sammanhang inom 
vilka fisket och fiskeplatserna brukats. Dessa visar att skärgårdslokalerna 
befolkats och nyttjats av olika aktörer i olika syften, och att enkla förklarin-
gar baserat på ekologiska samband inte är tillämpliga. Istället bör fylliga 
aktörsstudier göras, vilka inkluderar bland annat incitamentsstrukturer, 
lagar, sociala beroenden. En översiktlig presentation av fiskets historia 
gällande i synnerhet mellersta Skandinavien med aktörer och samhälleliga 
sammanhang som utgångspunkt följer således i detta avsnitt. 

Fisket kan visas ha genomgått stora förändringar under historien. Om 
syftet är att bättre förstå faktiska livsomständigheter givet olika bruk av kust 
och skärgård är förstås skiftande historiska situationer – generativa 
mekanismer och samhälleliga krafter, med den kritiska realismen – viktiga 
som utgångspunkt. I synnerhet inom arkeologin, där textuellt material ofta 
saknas, är det frestande att utgå från mer handfasta variabler, exempelvis 
klimat och landskap. Det kan dock visas att det är svårt att med sådana indi-
katorer ens fånga upp på klimatologisk eller landskapsmässig nivå relevanta 
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förhållanden; ögonblickliga faktorer som missväxt och långsiktiga ekolo-
giska förändringsprocesser i landskap genom i synnerhet landhöjning är 
både svåra att identifiera (missväxt) och har oklar samhällelig kausalitet 
(ekologi). Landskapets långsamma föränderlighet är dessutom sällan arkeo-
logiskt uppmärksammad. En platsarkeologisk viktig indikator som inte 
heller har använts i forskningen är lokalt väder. Väder kan här vara en vik-
tig inlaga i ett fenomenologiskt landskapsperspektiv och som en possibilis-
tisk inramning av landskapsbruk genom att forma platsens prestanda vilket 
givit upphov till strategisk vägledning för aktörerna. Helt klart är att vi i 
kusten har haft samhällsförändringar som relaterat till långsiktig ekologi, i 
synnerhet landhöjning och omlokalisering av t.ex. fiskeplatser, men även 
kortsiktig. Betydelsen hos sådana förändringar blir dock inte begripliga med 
mindre än att man studerar de arkeologiska och textuella källorna och 
tecknar bilden av föränderliga samhällsklimat; incitamentsstrukturer både 
baserat på behov och opportunism för olika viktiga aktörsgrupper och tar 
hänsyn till lokala naturgeografiska förhållanden. 

Verksamheter bedrivna inom behov och opportunism vilar på en väv av 
sociala relationer, makt och anspråk över mark och resurser. Med utgångs-
punkt från de textuella källorna kan man se tecken på genomgripande för-
ändringar i sociala relationer mellan sen järnålder och högmedeltid, från 
den vikingatida entreprenören till den högmedeltida feodala godsherren. 
Anspråk över fiskevatten, skärgårdarnas kolonisation under medeltiden och 
olika tvister i detta rum får beskriva av vem och hur rummet nyttjades. 
Olika aktörsgrupper syns under olika epoker av historien. Till skillnad från 
tidigare forskning framhävs att i stort sett all verksamhet drivits av gårds-
herren, frälset, klostren, kyrkan och kronan. Om skärgårdarna besökts av 
framförallt säljägare under vikingatid läggs all verksamhet under medel-
tiden under ofta stora markägare, privilegier och beskattning. Fisket flyttas 
succesivt ut från insjöar och vattendrag till mellanskärgårdar och slutligen 
ytterskär. Kampen om skärgårdarna accentueras under den borgerliga sen-
medeltiden då fisket fortfarande var lukrativt. I takt med en succesiv utfisk-
ning och förändrade ekonomiska incitament från borgare och frälse gör 
fisket en negativ klassresa och fattigare befolkningssegment kan identifieras 
som fiskare. Det som under senmedeltid och Vasatid var legofiskare och 
fiskardrängar blev under säteriernas tid allt mer av strandsittare, torpare 
och slutligen statare och egendomslösa. Bruket av öarna som jakt- och 
fiskeplatser, handelsplatser med mera följer alltså olika aktörskonjunkturer 
och är på intet sätt traditionsbundet eller del av en oföränderlig maritim 
kultur. 
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Avsnitt III – Från teoretiskt begrepp till forskningsstrategi 
Syftet med detta kapitel är att, mot bakgrund av den i föregående kapitel 
påvisade variationen i skärgårdsbruk, analysera begreppet ”tomtning” och 
ifrågasätta detta begrepps mening i en arkeologisk analys- och tolknings-
process. Samtidigt visas att samtliga begrepp och utgångspunkter som an-
vänts i tomtningarnas sammanhang; det arkeologiska period- och sam-
tidighetsbegreppet, förklaringsmodellen som redskap, samt fiskarbonden 
som aktör bör omprövas inom ramen för en ”tät omläsning” av lokaler och 
sammanhang där man snarare söker fler förklaringar än en enkel modell. 

I denna process, där tematiken (maritimt och terrestert) samt rummets 
egenskaper (ett av väder hårt utsatt mellanrum) tillsammans framhäver 
nätverkande och isolering – fysisk, ideologisk, social och kulturell – visas att 
man behöver fjärma sig från kulturell och vetenskaplig typologi. För att 
hitta historiens färg och sammanhang kan man, istället för att ringa in en 
typlokal och verksamhet, leta efter olika aktörsgrupper, identiteter eller 
olika kulturer. Istället för lång tradition och enkla förklaringar bör man 
identifiera olika föränderliga livssituationer, arkeologiskt och historiskt, och 
låta analysen bäddas in i en organisk uppfattning om sammanhang; rums-
ligt, tidsligt och tematiskt. Genom ett succesivt närmande till olika situa-
tioner, i det närmaste en krysspejling, kan man föra en dialog mellan 
mikrohistoria och de stora svepens historia, mikroarkeologi och de sega 
naturliga och sociala rytmerna, och hitta rätt ”livslängd” och ”räckvidd” för 
olika kulturella uttryck, verksamheter och identiteter – och arkeologiska 
förklaringar. Mycket av det som påträffas i skärgårdarna är nämligen kort-
livat, plötsligt, och samtidigt del av större planer och intentioner. 

Med utgångspunkt från både litterära källor och arkeologiskt material 
kan man på detta sätt börja forma episodiska berättelser och historiska 
scenarion baserat på en etnologi formad med sällsynta belägg, indicier och 
indikatorer med olika räckvidd; med begrepp lånade från Annales-skolan 
långa klimatologiska durées, samhälleliga konjunkturer eller conjonctures 
och plötsliga händelser, événements. Centralt är att betrakta öarna som mel-
lanplatser i olika aktörsgruppers nätverkande. Vid dessa mellanplatser, som 
inkluderar allt från jakt, fiske, handel, diplomati, förvisning, förvaring och 
kontemplation, kan man identifiera ett antal identiteter antydda i textuella 
källor men inte arkeologiskt utforskade. 

Genom att noggrant studera mellanrummet och dess aktörsgrupper, 
genom att positionera sig mellan skrift och materialitet, maritimt och ter-
restert, brukare och nyttjare, lokalbefolkning och främling, och i innevaran-
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de studie mellan vikingatid och medeltid, kan man börja skissera en större 
förståelse för livsvillkor, relationer, komplexitet och pluralism i mellanrum-
met; 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”. 

Avsnitt IV – Lokaler, landskap och sammanhang:  
Retroduktiva analyser 

Få tomtningslokaler har undersökts och arkeologin räcker egentligen inte 
till för att berätta deras historia. Från Sörmlands och Södertörns skärgård 
finns dock vissa data som här diskuteras. Genom att undersöka anläggnin-
garnas karaktär, datering, konstruktion, strandbundenhet och plats i då-
tidens landskap görs ett försök att via retroduktiv analys – en slags rimlig-
hetsbedömning – ställa lokalerna mot en uppfattning om tomtningarna 
som enkla övernattningsgropar på ”fiskeläger”. 

Lämningarnas inbördes olikhet, skillnaden mellan enskilda, gömda tomt-
ningar och reglerade och skyddade fiskeläger samt en diskussion om etno-
logiska och textuella tecken på bodar i allmänhet och under vikingatid samt i 
skärgården i synnerhet visar sammantaget att man har haft olika verksamhet 
knutna till sådana lokaler och att de är att betraktas individuellt; som bland 
annat timmerstugor, bodar, hyddor, kojor, förvaringsgropar, rötningsgropar 
och saltbodar. Av allt att döma har skärens stugor och hyddor varit mobila 
byggnader som uppförts vid behov, vid tillfälligt platsbruk och vid olika 
sammankomster. Det går även att polemisera mot tidigare åsikter och föreslå 
att istället för en brukskontinuitet har vi dennas motsats; ofta undangömda, 
solitära bod- och kojgrunder använda under vikingatid förändras vid skatt-
läggning och ianspråktagande under medeltiden. Tidigare jaktplatser överges, 
nya gemensamma reglerade läger uppförs på nya platser delvis med nya bygg-
nadstyper. Det föreligger även stor skillnad mellan permanenta fiskeläger, 
som egentligen är att betrakta som gårds- eller till och med stadsmiljöer, och 
enskilda temporära bodläger. 

De arkeologiska fynden och de tunna kulturlagren talar även mer för 
tillfälliga möten, handel och jakt, än om tradition, lång tids brukande och 
fiske. Det osteologiska materialet från olika kontext, främst urbana, bekräf-
tar denna bild. Fram växer en hypotes om att skärgårdarna främst har 
använts för jakt (säl, fågel) och handel under vikingatid, för att främst under 
senmedeltid och modern tid förknippas med utsjöfiske av torsk och ström-
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ming. Av spårämnesanalys, osteologi och arkeologi går det sammantaget att 
för det maritima brukets del vagt teckna en lokalt fokuserad opportun 
mobil maritim viking, till skillnad från den tidiga medeltidens industriella 
fiskeri och fiskimport från fjärran fiskeläger och senmedeltidens mer statio-
nära fiskare verkande inom borgarprivilegier och åt sätesgårdar. I glappet 
däremellan bebyggs skärgårdarna i området av frälsets landbor och en tidig 
fas tomtningar ersätts av en senare fas fiskarestugor. 

Baserat på myntfynd och en djupdykning i bruket av kust och öar inom 
en småskalig handel tecknas tomtningarnas möjliga historia som handels-
hubbar. Eftersom de även ligger i skärningspunkten mellan farleder längs 
kusten och farleder till de centralbygder och senare sätesgårdar som dispo-
nerat skärgården undersöks även platsernas eventuella roll inom tull, lots, 
försvar och logistik. Fram växer en bild av ett handlingarnas landskap, som 
även inkluderat industriella och militära verksamheter, men där oftast de 
lokala öborna, skärkarlar under kronan eller landbor under frälset, agerat 
lotsar, samlat in resurser, drivit krogar och skapat rummet genom namn-
givning och utprickning av farleder. Slutsatsen blir att man bara kan betrak-
ta dessa platser som gemensamma palimpsest i en korsväg. 

Avsnitt V – Slutsatser och avslutning 
I kapitlet görs en jämförelse mellan den hittilsvarande dominerande bilden 
inom forskningen och de resultat som aktuellt arbete presenterar, uppdelat 
på (i) verksamheter, (ii) aktörer, (iii) vikingatida verksamhet, (iv) upp-
fattningen om den långa duréen, (v) modellen för skärgårdens kolonisation 
samt (vi) skärgårdarnas organisation. Efter detta tecknas olika konjunkturer 
som format skärgårdsbruket, från vikingatid till modern tid. Som slutsats 
visas att uppfattningen om den evige skärbonden både som traditionsbun-
den konstant och som allmogegestalt bör omprövas och att modellbygget 
kring utskärsfisket, säsongsfisket och allmogefisket är ett akademiskt de-
stillat av en förenklad historiesyn. 

Slutligen tecknas i detta avsnitt fem olika tänkbara forskningsområden 
med vilka tomtningarna med sina bidragande arkeologiska data kan an-
vändas konkret. Forskningsområdena, som i termer av perspektiv på histo-
rien här kallas ”facetter”, omfattar (i) den exploaterade utmarken, (ii) det 
föränderliga samhället, (iii) den världsgeografiska scenen, (iv) den ekolo-
giska inramningen samt (v) de kulturella nischerna. Det menas här att 
arkeologisk empiri tillsammans med teorier t.ex. från NCT, WST och ANT 
kan användas inom dessa problemkomplex. Genom att integrera arkeo-
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logiska data med ekologiska och klimatologiska försöka teckna olika livs-
situationer för olika identiteter (yrkesnätverk, sociala roller, ”kulturer”) 
lokalt, regionalt integrerat och överregionalt koppat till olika historiska 
situationer kan arkeologin användas för att förstå hur utmarken har nytt-
jats, vilka typer av mänskligheter som gestaltats där, hur näringsvävar har 
utvecklats och merkantiliserats, hur olika regioner har kommit att integre-
ras i den europeiska historien och hur den maritima ekologin har påverkat 
och påverkats av detta lokala platsbruk, inlemmat i olika incitamentsstruk-
turer och formats av anspråk, opportunism, privilegier, krav och tvång. 
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Förkortningar 

AA Antiquitates Americana sive Scriptores rerum Ante-
Columbinarum in America. 

ANT ”Actor-Network Theory” (Latour 2005). 

AoE ”Arv och eget”. Gustav Vasas privata godsinnehav. 

CPUE ”Catch per unit effort”. Ett mått på mängden fångst per arbets-
insats enligt vilket en minskad fångst indikerar ett överutnytt-
jande av en resurs och där en lättfångad art med stor avkastning 
och liten insats är något som historiskt föredras, i synnerhet inom 
olika opportunistiska cost-benefit-modeller. 

FEH ”Fish Event Horizon”, övergången från lokalt insjöfiske till 
utsjöfiske i Nordsjö- och Atlantkontext under 1000- och 1100-
talet. 

HGSL Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, 
Expeditionen af Konversations-Lexikon 1859–1866. 

HH Historiska handlingar, Kungl. Samfundet för utgivande av 
handskrifter rörande Skandinaviens historia. 

HRSH Handlingar rörande Skandinaviens historia, Kungl. Samfundet för 
utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. 

HSR Handlingar till Sveriges reformations- och kyrkohistoria under 
konung Gustaf I. C. A. Bagges, Stockholm. 

KVS ”Kung Valdemars segelled”, ruttbeskrivningen i Liber Census 
Daniæ, ”Kong Valdemar den andens jordebog”, Codex ex-
Holmensis A 41, danska riksarkivet, Köpenhamn. 

LIA ”Little Ice Age”, lilla istiden, ca 1550–1850. 

MFSR Meddelanden från Svenska Riks-archivet. Riksarkivet, Stockholm. 

MWP ”Medieval Warm Period”, värmeperioden under sen järnålder 
och tidig medeltid, ca 950–1100 e.Kr. 
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NCT ”Niche Construction Theory”, hur människa och miljö tillsam-
mans smälter samman och skapar inte bara särpräglade sam-
hällsformer utan även särpräglad natur (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 

BeBR Bebyggelseregistret, RAÄ, 

 http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/ 

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 

GaW Databasen ”Genus och arbete”, Uppsala universitet, 
http://gaw.ddb.umu.se/gaw-query/query/index.xhtml 

GAW 3161 Sökdatum 2016-02-11 15:11:59, fall nr 3161 (källa: RA, LH, 02, 
1572:10) 

GAW 4124 Sökdatum 2016-02-11 15:10:57, fall nr 4124 (källa: RA, LH, 02, 
1580:12) 

GEORG Riksarkivets databas med Sveriges äldsta geometriska kartor och 
jordeböcker, http://jordebok.ra.se/register/index.php 

NOAA National Oceanographic and Atmospheric Administration, 
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-
data/datasets/climate-reconstruction  

RA Riksarkivets handlingar, digitala forskarsalen, 

 https://sok-riksarkivet-se.till.biblextern.sh.se/svar-digitala-
forskarsalen 

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 
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SFS Svensk författningssamling, 
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

SHM Statens historiska museum, http://www.shmm.se/, databasen 
tillväxten: http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp 

SNRDB Samnordisk runtextdatabas, 
http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm 

SSA Stockholms stadsarkiv, sökning RA, https://sok.riksarkivet.se/ 

TBV Tabellverket 1749–1859, 

 http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk/Start 

 
 
 
 



 

501 

Referenser

Adam av Bremen 1718. Mester Adams canikens i Bremen, för 640. åhr sedan författade 
Beskrifning, om Swerige, Danmark, och Norige. Til thesz belägenhet och art, samt 
thesz folks forna seder och gudztienst: förswenskad af Johan Fredrich Peringskiöld. 
Stockholm. Stockholm. 

Adam av Bremen & Sørensen Vedel, A. 1579. Historia ecclesiastica: continens religionis 
propagatae gesta, qvae a temporibus Caroli Magni, vsq[ue]; ad imp. Henricum IIII, 
acciderunt in Ecclesia, non tam Bremensi, quàm vicina septentrionali ferme vniuersa. 
Imprimebat Andreas Gutteruitz, Hafniae. 

Adamson, M. W. 2004. Food in medieval times. Greenwood Press, Westport, CT. 
Ahlbeck-Rehn, J. 2006. Diagnostisering och disciplinering: medicinsk diskurs och kvinnligt 

vansinne på Själö hospital 1889–1944. Åbo Universitet, Åbo. 
Ahlbäck, R. 1945. Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. Svenska litteratursäll-

skapet i Finland, Helsingfors. 
— 1955. Kökar: näringslivet och dess organisation i en utskärssocken. Diss., Åbo Aka-

demi, Helsingfors. 
— (red.) 1971. Socklots byrätts protokoll 1751–1761, Helsingfors: Svenska litteratursäll-

skapet i Finland. 
— 1983. Bonden i svenska Finland: teori och praktik inom åkerbruk och boskapsskötsel. 

Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. 
Ahlenius, K. 1895. Olaus Magnus och hans framställning af Nordens geografi: studier i 

geografins historia. Diss., Uppsala universitet, Uppsala. 
Ahnlund, N. 1923. Medeltida gillen i Uppland. RIG – kulturhistorisk tidskrift 6(1923):1–

2, 1–24. 
— 1939. Det gamla Medelpad. Svenska turistföreningens årsskrift 79(1939), 79–104. 
Ahola, J. 2014. The Other Island: Kalevalic Epic and History. I: Ahola, J., Frog & Luce-

nius, J. (red.) The Viking Age in Åland: insights into identity and remnants of culture. 
Academia scientiarum Fennica, Helsinki, pp. 55–82. 

Albarella, U. & Thomas, R. 2002. They dined on crane: bird consumption, wild fowling 
and status in medieval England. Acta zoologica cracoviensia 45, 23–38. 

Alexandersson, H., Bornmalm, L. & Nilson, T. 2016. Fiske. I: Ekström, S., Müller, L. & 
Nilson, T. (red.) Sjövägen till Sverige. Universum Academic Press, Malmö, pp. 161–
208. 

Almquist, J. A. 1934. Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild hänsyn till 
proviniens och säteribildning, del 2 band 1. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm. 

— 1935. Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild hänsyn till proviniens och 
säteribildning, del 2 band 2. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm. 

Almquist, J. A. & Hildebrand, H. (red.) 1876a. Stockholms stadsböcker från äldre tid. Ser. 
1:1, Stockholms stads jordebok 1420-1474, Stockholm: Kungl. Samfundet för utgivan-
de av handskrifter rörande Skandinaviens historia. 



STRANDHUGG 

502 

— (red.) 1876b. Stockholms stadsböcker från äldre tid. Ser. 1:2, Stockholms stads jordebok 
1474–1498, Stockholm: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande 
Skandinaviens historia. 

Almquist, J. A. & Trolle, A. (red.) 1938. Arvid Trolles jordebok 1498: jämte åtkomsthand-
lingar och andra därmed samhöriga aktstycken, Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. 

Alner, M. N. 1949. Martin Nils Alners Gräsö-beskrivning 1780. Utg. och kommenterad 
av Åke Dintler och Oloph Odenius. Uppsala. 

Alopaeus, H. 2015. Hamnholmarna. Omtag på en historisk hamn i Bohuslän. I: Arbin, S. 
V., Nymoen, P., Stylegar, F.-a. H., Sylvester, M., Gutehall, A. & Skanse, P. (red.) Tjop 
tjop! Vänbok till Christer Westerdahl med anledning av hans 70-årsdag den 13 
november 2015. Båtdokgruppen, Skärhamn, pp. 27–33. 

Alsne, S. 1966. Från prästtionden till reglerad lön: pastoraliekonventionerna i Uppsala 
ärkestift 1810–1862. Diss., Uppsala universitet, Uppsala. 

Alvered, Z. (red.) 1999. Greger Matssons kostbok för Stegeborg 1487–1492, Uppsala: 
Svenska fornskriftsällskapet. 

Alvered, Z., Gregersson, F. & Hansdotter, B. (red.) 2000. Två senmedeltida räkenskaps-
böcker: Folke Gregerssons (Lillie) gårdsräkenskaper för Lindö(?) m.m. 1496–1501 eller 
senare och Britta Hansdotters (Tott) på Åkerö uppbörds- och utgiftsböcker 1507/1508-
1511/1512, Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet. 

Ambrosiani, B. 1971. Arkeologisk undersökning 1966: Hornslandsudde, Rogsta sn, Hälsing-
land. Rapport / Riksantikvarieämbetet 1971:2, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 

— 1991. Bika: Its waterways and hinterland. I: Crumlin-Pedersen, O. (red.) Aspects of 
maritime Scandinavia: AD 200–1200: proceedings of the Nordic seminar on maritime 
aspects of archaeology, Roskilde, 13th–15th March, 1989. Vikingeskibshallen, Roskil-
de, pp. 99–104. 

Ambrosiani, B. & Wijkander, K. 1985. Södermanland mellan forntid och medeltid. Forn-
vännen 80(1985), 22–51. 

Amory, F. 2001. The Historical Worth of Rígsþula. alvíssmál 10, 3–20. 
Amundsen, C. 2008. Culture contact, ethnicity and food practices of coastal Finnmark, 

Norway (1200 to 1600 AD). Diss., City University of New York, New York. 
Amundsen, C., Henriksen, J., Myrvoll, E., Olsen, B. & Urbanczyk, P. 2003. Crossing bor-

ders: multi-room houses and inter-ethnic contacts in Europe's extreme north. 
Fennoscandia Archaeologica XX, 79–100. 

Amundsen, C., Perdikaris, S., McGovern, T. H., Krivogorskaya, Y., Brown, M., Smiarow-
ski, K., Storm, S., Modugno, S. & Frik, M. 2005. Fishing Booths and Fishing 
Strategies in Medieval Iceland: an Archaeofauna from the of Akurvik, North-West 
Iceland. Environmental Archaeology 10:2005, 127–142. 

Andersen, E. H. 2002. Continuation and Innovation in Narrative Literature of the Thir-
teenth Century. I: Gentry, F. G. (red.) A companion to Middle High German 
literature to the 14th century. Brill, Leiden & Boston, pp. 431–474. 

Andersson, C. 2003. Varför satte Svantepolk Knutsson sina döttrar i kloster? Om egen-
dom, kloster och aristokrati i 1200- och 1300-talets Sverige. I: Ågren, M. (red.) Hans 
och hennes: genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid. Historiska insti-
tutionen, Uppsala universitet, Uppsala, pp. 61–79. 

Andersson, D. 2007a. Iron-working at Hornslandsudde. Archaeometallurgic analyses, 
Analysrapport 7–2007. Geoarkeologiskt laboratorium, Riksantikvarieämbetet. 



REFERENSER 

503 

Andersson, E. 2011. Mode från Kaukasus eller från Paris? I: Andrén, A. (red.) Förmodern 
globalitet: essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10 000 år. Nordic Aca-
demic Press, Lund, pp. 145–158. 

Andersson, K. 2000. Ryssar, pest eller kolera? En arkeologisk undersökning av en 
begravningsplats på Sandhamn. I: Bratt, P. & Lundström, Å. (red.) Möte mellan land 
och vatten i Stockholms län. Stockholms läns museum, Stockholm, pp. 39–47. 

Andersson, K. 2006. Diet och identitet: Analyser av kol- kväve- och svavelisotoper på indi-
vider från det kristna senvikingatida gravfältet i Björned, Torsåkers socken, Ångerman-
land. Magisteruppsats, Dept. of Archaeology, Stockholm University, Stockholm. 

Andersson, K. & Herschend, F. 1997. Germanerna och Rom. Uppsala universitet, Uppsala. 
Andersson, M. 2007b. Stormän, bönder och landbor – jordägoförhållanden i 1500-talets 

Kalmar län och Öland. Institutionen för Tema, Linköpings universitet, Linköping. 
Andersson, T. 2012. Alsta, Alvastra, Ostra. Namn och Bygd: tidskrift för nordisk ort-

namnsforskning 100 (2012), 27–59. 
Andræ, C. G. 1960. Kyrka och frälse i Sverige under äldre medeltid. Diss., Uppsala 

Universitet, Uppsala. 
Andreæ (Svart), Peder 1964. Gustav Vasas krönika. Natur och kultur, Stockholm. 
Andrén, A. 1983. Städer och kungamakt – en studie i Danmarks politiska geografi före 

1230. Scandia: tidskrift för historisk forskning 1983(49):1, 31–76. 
— 2009. Vem lät bygga kyrkorna på Gotland? Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs 

akademiens årsbok: annales Academiae Regiae Gustavi Adolphi 2009, 31–59. 
Androushchuk, F. 2009. Vikings and farmers. some remarks on the social interpretation 

of swords and long-distance contacts during the Viking Age. I: Olausson, L. H. & 
Olausson, M. (red.) The Marttal Society. Aspects of warriors, fortifications and social 
cltange in Scandinavia. Archaeological research laboratory, Stockholm university, 
Stockholm, pp. 93–104. 

Anglert, M. 1998. Från gårdskyrka till sockenkyrka. I: Tegborg, L., Möller, H. & Nilsson, 
B. (red.) Sveriges kyrkohistoria. 1, Missionstid och tidig medeltid. Verbum i samarbete 
med Svenska kyrkans forskningsråd, Stockholm, pp. 16–29. 

— 2001. Kalmar före Kalmar – landskap och centralitet. I: Andrén, A., Ersgård, L. & 
Wienberg, J. (red.) Från stad till land. Almqvist och Wiksell International, Stock-
holm, pp. 187–198. 

Antiquitates Americana sive Scriptores rerum Ante-Columbinarum in America.: Samling 
af de i Nordens Oldskrifter indeholdte Efterretninger om de gamle Nordboers Opda-
gelsesreiser til America fra det 10 det 14 Aarhundrede. Edidit Societas Regia Antiqua-
riorum Septentrionalium. 1837. Hafniæ. 

Anund, J. & Qviström, L. 2010. Det medeltida Sörmland: en arkeologisk guidebok. Histo-
riska media, Lund. 

Anz, C. 1998. Gilden im mittelalterlichen Skandinavien. Vandenhoeck und Ruprecht, 
Göttingen. 

Arbin, S. von 2003. Tomtningar: mångtydiga spår efter forna tiders fiske. Bohuslän. 
Bohuslän, pp. 103–114. 

— 2010. En studie av medeltida Vättersjöfart. Urminne 2010:8, 7–23. 
Arge, S. V. & Mehler, N. 2012. Adventures far from home: Hanseatic Trade with the 

Faroe Islands. I: Harnow, H., Cranstone, D., Belford, P. & Høst-Madsen, L. (red.) 
Across the North Sea: Later Historical Archaeology in Britain and Denmark, c. 1500–
2000 AD. University of Southern Denmark, Odense, pp. 175–186. 



STRANDHUGG 

504 

Arleskär, M. 2007. Hospital och Helgeandshus – En studie av omsorgsväsende i medel-
tidens Sverige. Kandidatuppsats i arkeologi, Stockholms universitet, Stockholm. 

Arnell, E. 1904. Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. Diss., Uppsala universitet, 
Uppsala. 

Arnshav, M. 2017. Flykten över Östersjön1943-45. Maritima historier 2017:1, 9–13. 
Arrhenius, B. & Uaininn, O. M. (red.) 2011. Excavations at Helgö. 18, Conclusions and 

new aspects, Stockholm: Kungl. Vitterhet historie och antikvitets akademien. 
Artelius, T. 1996. Långfärd och återkomst: skeppet i bronsålderns gravar. Diss., Göteborgs 

universitet. 
— 2013. Skepssättningar och båtformade gravar i sten. I: Eikeland, K. S. & Miller, M. 

(red.) En maritim värld – från stenåldern till idag. Bricouleur press, Lindome, pp. 
85–95. 

Arvidsson, A. I. (red.) 1854. Handlingar till upplysning af Finlands häfder. D. 7, Stock-
holm: Norstedt. 

Ashby, S. P., Coutu, A. N. & Sindbæk, S. M. 2015. Urban Networks and Arctic Outlands: 
Craft Specialists and Reindeer Antler in Viking Towns. European Journal of 
Archaeology 2015:Online, DOI: 10.1179/1461957115Y.0000000003. 

Atterman, I. 1977. Fiskeläger vid Blekingekusten. Blekingeboken 55, 47–88. 
— 1980. På Pilkaholmen. Glimtar ur livet i ett blekingskt fiskeläger. Blekingeboken 58, 

73–116. 
Axell, Å. 2006. Marskär – ett bortglömt säsongfiskeläger. Sörmlandsbygden 75(2007), 

103–109. 
Axelson, S. 1955. Sverige i utländsk annalistik 900–1400: med särskild hänsyn till de 

isländska annalerna. Diss., Stockholms högskola, Stockholm. 
Axelsson Lindblom, J. (red.) 1793. Linköpings bibliotheks handlingar, D. 1, Linköping. 
Axelsson, R. (red.) 2008. Det medeltida Sverige. Band 4, Småland: 5 Tjust, Västerviks 

stad, Kalmar: Kalmar Länsstyrelse. 
Axelsson, R., Janzon, K. & Rahmqvist, S. (red.) 1996. Det medeltida Sverige. Band 4, 

Småland: 3 Öland, Stockholm: Riksantikvarieämbetet. 
Axelsson, R. & Rahmqvist, S. (red.) 1999. Det medeltida Sverige. Band 4, Småland: 4 

Aspeland, Sevede och Tuna län, Stockholm: Riksantikvarieämbetet. 
Baastrup, M. P. 2014. Continental and insular imports in Viking Age Denmark – On 

transcultural competences, actor networks and high-cultural differentiation. I: Gul-
løv, H. C. (red.) Northern Worlds – landscapes, interactions and dynamics. Proceed-
ings of the Northern Worlds Conference Copenhagen 28-30 November 2012. The 
National Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 353–367. 

Bagge, S. 2000. Old Norse Theories of Society. From Rígsþula to Konungs skuggsiá. I: 
Schnall, J. E. & Simek, R. (red.) Studia Medievalia Septentrionalia, Band 5: Speculum 
regale. Der altnorwegische Königsspiegel (Konungs skuggsjá) in der europäischen 
Tradition. Verlag Fassbaender, Wien, pp. 7–45. 

— 2014. Cross & scepter: the rise of the Scandinavian kingdoms from the Vikings to the 
Reformation. Princeton University Press, Princeton. 

Bailey, G. 2007. Time perspectives, palimpsests and the archaeology of time. Journal of 
Anthropological Archaeology 26, 198–223. 

Bandmann, G. 2005. Early Medieval Architecture as Bearer of Meaning. Columbia 
University Press, New York, Chichester. 

Barrett, J., Johnstone, C., Harland, J., Neer, W. V., Ervynck, A., Makowiecki, D., Hein-
rich, D., Hufthammer, A. K., Enghoff, I. B., Amundsen, C., Christiansen, J. S., Jones, 



REFERENSER 

505 

A. K. G., Locker, A., Hamilton-Dyer, S., Jonsson, L., Lõugas, L., Roberts, C. & 
Richards, M. 2008. Detecting the medieval cod trade: a new method and first results. 
Journal of Archaeological Science 35:2008, 850–861. 

Barrett, J. H. 2004. Identity, Gender, Religion And Economy: New Isotope And Radio-
carbon Evidence For Marine Resource Intensification In Early Historic Orkney, 
Scotland, UK. European Journal of Archaeology 7:3, 249–271. 

— 2007. The Pirate Fishermen: The Political Economy of a Medieval Maritime Society. I: 
Beverley, B. S., Taylor, S. & Williams, G. (red.) West over sea: studies in Scandinavian 
sea-borne expansion and settlement before 1300: a festschrift in honour of Dr Barbara 
E. Crawford. Brill, Leiden, pp. 299–340. 

Barrett, J. H., Locker, A. M. & Roberts, C. M. 2004. The origins of intensive marine 
fishing in medieval Europe: the English evidence. Proc. R. Soc. Lond. 2004:271, 
2417–2421. 

Barrett, J. H., Orton, D., Johnstone, C., Harland, J., Neer, W. V., Ervynck, A., Roberts, 
C., Locker, A., Amundsen, C., Enghoff, I. B., Hamilton-Dyer, S., Heinrich, D., Huft-
hammer, A. K., Jones, A. K. G., Jonsson, L., Makowiecki, D., Pope, P., O’Connell, T. 
C., Roo, T. D. & Richards, M. 2011. Interpreting the expansion of sea fishing in 
medieval Europe using stable isotope analysis of archaeological cod bones. Journal of 
Archaeological Science 38:2011, 1516–1524. 

Barrowclough, D. A. 2010. Expanding the horizons of island archaeology. Shima: The 
International Journal of Research into Island Cultures 4:1, 27–46. 

Barth, F. (red.) 1994. Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture 
difference, Oslo: Pensumtjeneste. 

Barthel, S. & Svensson, R. 1996. Gillöga: en utskärgård / i ord av Sven Barthel och bild av 
Roland Svensson. Albert Bonniers förlag, Stockholm. 

Becker, C. & Grupe, G. 2012. Archaeometry meets archaeozoology: Viking Haithabu 
and medieval Schleswig reconsidered. Archaeol Anthropol Sci 2012:4, 241–262. 

Berend, N. 2007. Introduction. I: Berend, N. (red.) Christianization and the rise of 
Christian monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus' c. 900-1200. Cambridge 
University Press, Cambridge, pp. 1–46. 

Berg, Kerstin G:Son. 1984. Redare i Roslagen: segelfartygsrederier och deras verksamhet i 
gamla Vätö socken. Diss., Stockholms universitet, Stockholm. 

Berg, E. 1981. Kaserner, baracker och hyddor: svenska soldatboningar under fyra 
århundraden. Diss., Stockholms universitet, Stockholm. 

Berg, I. 2010. Re-Capturing the Sea. The Past and Future of ’Island Archaeology’ in 
Greece. Shima: The International Journal of Research into Island Cultures 4:1, 16–26. 

Berg, J. 2003. Gods och landskap: jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 
1000–1562. Diss., Stockholms universitet, Stockholm. 

Berg, W. 1902. Elfsborgs slott. Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornmin-
nen och historia. Bd 7 hft 1. Bohusläns fornminnesförening, Göteborg, pp. 1–440. 

Berge, L. G. 1968. Hirdskrá 1-37, a translation with notes. MA Thesis, University of 
Wisconsin. 

Berglund, B. 2009. Fugela Feđerum in Archaeological Perspective – Eider Down as a 
Trade Commodity in Prehistoric Norther Europe. Acta Borealia 26:2, 119–135. 

Berglund, B. E. 2003. Human impact and climate changes–synchronous events and a 
causal link? Quaternary International 105, 7–12. 

Bergman, U. 1995a. Från bondelots till yrkesman: Lotsning i Östergötland 1537–1914. 
Diss., Lunds universitet, Lund. 



STRANDHUGG 

506 

— 1995b. Ledsagare – styresman – lots: Lotsning i Östergötlands skärgård under 400 år. 
I: Eriksson, J., Mörkfors, G. & Olsson, A. (red.) Östergötlands skärgård. Östergöt-
lands länsmuseum, Västervik, pp. 175–196. 

Bergstrand, T. 2015. Hamnholmarna. Omtag på en historisk hamn i Bohuslän. I: Arbin, 
S. V., Nymoen, P., Stylegar, F.-a. H., Sylvester, M., Gutehall, A. & Skanse, P. (red.) 
Tjop tjop! Vänbok till Christer Westerdahl med anledning av hans 70-årsdag den 13 
november 2015. Båtdokgruppen, Skärhamn, pp. 42–62. 

Bertelsen, R. 2009. Vágar, en kortlevd by eller et urbant fiskevær? I: Brendalsmo, A. J., 
Eliassen, F.-E. & Gansum, T. (red.) Den urbane underskog: strandsteder, utvekslings-
steder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid. Novus, Oslo, pp. 199–211. 

Beuermann, I. 2014. No Soil for the Saints: Why was there No Native Royal Martyr in 
Man and the Isles? I: Sigurðsson, J. V. & Bolton, T. (red.) Celtic-Norse Relationships 
in the Irish Sea in the Middle Ages 800–1200. Brill, Leiden, Boston, pp. 81–95. 

Bill, J. 1994. Maritime aspekter af middelalderens landbebyggelse. Hikuin 21, Moesgård, 
pp. 163–174. 

— 2009. Piracy and naval organisation in the Baltic Sea in the 9th century: some security 
considerations concerning Wulfstan's voyage. I: Englert, A. & Trakadas, A. (red.) 
Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from ship-
board. The Viking Ship Museum, Roskilde, pp. 343–353. 

Bintliff, J. 2011. The death of archaeological theory? I: Bintliff, J. P., Mark (red.) The 
death of archaeological theory? Oxbow Books Ltd, Oxford, pp. 2–22. 

Björck, M. 2011. Stora kolningsanläggningar, Rapport 2011:06. Länsmuseet Gävleborg, 
Gävle. 

Björk, T. 2009. Vems var järnet? Om järn och makt i skånsk järnålder. I: Helgesson, B. 
(red.) Järnets roll: Skånelands och södra Smålands järnframställning under förhisto-
risk och historisk tid. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Kristian-
stad, pp. 33–50. 

Björkander, A. 1898. Till Visby stads äldsta historia. Diss., Uppsala universitet, Uppsala. 
Björklund, A. (red.) 2014. Det medeltida Sverige. Bd 1, Uppland, 10, Håbo härad Sigtuna 

stad, Stockholm: Riksarkivet. 
Björkman, L. 1998. I mörkret skyddad av ljus: personporträtt från Korpholmens hospital i 

Cronoby 1631–1848. Sahlgren, Otalampi. 
Björkquist, K.-A. 1990. Vikingahoddorna, hedningakåsarna – och Drakarännan. I: Wer-

denfels, Å. (red.) Blekingeboken 1990. Blekinge Läns Hembygdsförbund, Karlskrona, 
pp. 165–174. 

Blake, E. 2007. Space, Spatiality, and Archaeology. I: Meskell, L. & Preucel, R. W. (red.) A 
Companion to Social Archaeology. Blackwell Publishing, Malden, MA., pp. 230–254. 

Blake, N. F. (red.) 1962. Jómsvíkinga Saga, London: Thomas Nelson and Sons Ltd. 
Blanton, R. E. & Fargher, L. F. 2008. Collective Action in the Formation of Pre-Modern 

States. Springer Science+Business Media, LLC, New York. 
— 2011. The collective logic of pre-modern cities. World Archaeology 43:3, 505–522. 
Blaut, J. M. 1977. Two Views of Diffusion. Annals of the Association of American Geo-

graphers 67:3, 343–349. 
Blomkvist, N. 1978. De äldsta urkunderna om Kalmar. Historisk tidskrift (Stockholm) 

1978(98):2, 129–155. 
— 2005. The discovery of the Baltic: the reception of a Catholic world-system in the 

European north (AD 1075–1225). Brill, Leiden. 



REFERENSER 

507 

Blomkvist, N. & Lindström, T. (red.) 2007. The significant detail: europeanization at the 
base of society: the case of the Baltic rim 1100–1400 AD: transactions of the CCC 
workshops at Skäftekärr in Sweden 7–10 October 1999, and at Tukums in Latvia 15–
18 April 2000, Visby: Gotland University. 

Bløndal, S. 1978. The Varangians of Byzantium: an aspect of Byzantine military history 
translated, revised and rewritten by Benedikt S. Benedikz. Cambridge university 
press, Cambridge. 

Bogucki, M. 2004. Viking Age Ports Of Trade In Poland. Estonian Journal of Archaeo-
logy 8:2, 100–127. 

— 2010. Viking age emporia around the Baltic Sea – a cul-de-sac of the European urban-
ization? I: Buko, A. & Mccarthy, M. R. (red.) Making a medieval town: patterns of 
early medieval urbanization. Institute of Archaeology, Polish Academy of Sciences, 
Warszawa, pp. 151–165. 

Bolin, G. 1933. Stockholms uppkomst. Studier och undersökningar rörande Stockholms 
förhistoria. Diss., Stockholms högskola, Stockholm. 

Bolton, T. 2009. The empire of Cnut the Great: conquest and the consolidation of power in 
Northern Europe in the early eleventh century. Brill, Leiden. 

Bonns, B. 1989. Fälbåtar och fälmän. I: Sander, A. (red.) Bottnisk kontakt IV. Föredrag 
vid maritimhistorisk konferens i Skellefteå februari 1988. Skellefteå, pp. 47–58. 

Bonsdorff, C. V. 1900. Åbo akademis förvaltning 1640–1713. Förhandlingar och uppsat-
ser, vol. 13. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 117–246. 

Boomert, A. & Bright, A. J. 2007. Island Archaeology: In Search of a New Horizon. 
Island Studies Journal 2:1, 3–26. 

Bouchard, C. B. 2006. ”Feudalism,” Cluny, and the Investiture Controversy. I: Janse, W. 
(red.) Medieval monks and their world: Ideas and realities. Brill, Leiden, pp. 81–91. 

Boulhosa, P. P. 2005. Icelanders and the kings of Norway: mediaeval sagas and legal texts. 
Brill, Leiden. 

Bowser, B. J. 2004. Prologue: Toward an Archaeology of Place. Journal of Archaeological 
Method and Theory 11:1, 1–3. 

Brahe, P. 1677. Gamble grefwe Peer Brahes, fordom Sweriges rijkes drotzetz, Oeconomia, 
eller, Huuszholdz-book för ungt adels-folck: skrifwin anno 1581. Tryckt på Wijsings-
borg: Aff … Johan Kankel. 

Brate, E. (red.) 1994. Eddan: de nordiska guda- och hjältesångerna, Stockholm: Klassiker-
förlaget. 

Bratt, P. 1984. Expansion – regression: en bebyggelsearkeologisk studie av Sorunda socken 
i Södermanland. Kandidatuppsats, Stockholms universitet, Stockholm. 

Bratt, P. & Källman, R. 1983. Kulturmiljöprogram för Haninge kommun, skärgården. 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm. 

Braudel, F. 1958. Histoire et Sciences sociales: La longue durée. Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations 13e année:N. 4, 1958, 725–753. 

— 1972. The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II, vol. I. 
Collins, London. 

Breide, H. 2006. Sjövägen till Estland: en medeltida färdbeskrivning från Utlängan till 
Reval. Licensiatavhandling, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stock-
holms universitet, Stockholms. 

Brink, S. 1991. Sockenbildningen i Sverige. I: Ferm, O. (red.) Kycka och socken i medel-
tidens Sverige. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, pp. 113–149. 



STRANDHUGG 

508 

— 2007. Geography, toponomy and political organisation in early Scandinavia. I: Bately, 
J. & Englert, A. (red.) Othere's Voyages. The Viking Ship Museum, Roskilde, pp. 66–
73. 

— 2008a. People and Land in Early Scandinavia. I: Garipzanov, I. H., Geary, P. J. & 
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Under de senaste decennierna har arkeologer påträffat ett stort antal 
hus- eller hyddgrunder i Sveriges skärgårdar. Dessa ansågs först 
vara eftermedeltida, senare att de var rester av ett traditionsbundet 
utskärsfiske med rötter i medeltiden. Man förmodade att de var 
lämningar från husbehovsfiske och småskalig fiskhandel som bedrivits 
av kustboende fiskarbönder. På senare tid har det istället visat sig att 
många av dessa hus- eller hyddgrunder användes under vikingatiden 
och att utskärsfisket inte kan spåras till denna tid. Vilka var det då 
som verkade i skärgårdarna under dessa perioder och vad gjorde de 
egentligen där?

Här beskrivs den verksamhet som bedrivits i våra skärgårdar från 
vikingatiden och fram till modern tid. De vidgade perspektiv som 
presenteras öppnar upp för nya forskningsområden inom vilka aktörer, 
samhälle, ekologi och ekonomi länkas samman genom föränderlighet 
och opportunism istället för tradition och allmogekultur.
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