
Red. Sven Lilja
RESEARCH REPORTS 2008:3

Leva vid
Östersjöns kust
Living by the Baltic Sea

En antologi om naturförutsättningar
och resursutnyttjande på båda sidor
av Östersjön ca 800–1800



 

 
 
 

Leva vid Östersjöns kust 
Living by the Baltic Sea 

 
En antologi om naturförutsättningar och  

resursutnyttjande på båda sidor  
av Östersjön ca 800-1800 

 
Rapport 2 från projektet: Förmoderna kustmiljöer.  

Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten  
före 1800 – ett miljöhistoriskt projekt.  

Red. Sven Lilja 

 

 

 

 

 

 

 

Södertörns högskola 2008



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Södertörns högskola  
S-141 89 Huddinge  
www.sh.se/publikationer 
2008 
 
Research Reports 2008:3 
ISSN 1403-5111 
 
ISBN 978-91-89315-95-2 

 
Omslag: Mona Petersson 



 

Innehåll 

Förord..............................................................................................................5 

Sven Lilja 
Inledning .........................................................................................................7 

Natur och människa 

Mona Petersson 
Kustlandskapets förändring och nyttjande i Estland under förhistorisk  
tid ..................................................................................................................15 

Sven Lilja 
Klimatet, döden och makten – 1690-talets klimatkris ..................................23 

Landskapet berättar 

Marika Mägi 
Facing the sea................................................................................................83 

Peter Norman 
Fornlämningar och resursutnyttjande i den södermanländska  
utskärgården................................................................................................103 

Peter Norman och Bengt Windelhed 
Förändringar av tidig bebyggelse och markanvändning i två kustområden  
i Södermanland och på Ösel .......................................................................139 

Havets gåvor i öst och väst 

Alexei Kraikovski, Julia Lajus and Dmitry Lajus 
Fisheries on the southeastern coast of the Gulf of Finland and the  
adjoining river basins, 15th-18th centuries ...................................................197 

Alexei Kraikovski and Julia Lajus 
Towards a history of the Neva River fisheries: sources, methods, general 
tendencies (15th-18th cc.) .............................................................................217 

Kenneth Awebro 
Ett bottennapp för Sverige – fisket vid mitten av 1700-talet ......................227 



 

Sven Lilja 
Teoretisk epilog ..........................................................................................265 

Appendix 

Peter Norman 
Bilaga 1 – Arkeologisk undersökning inom raä 108 och 109 i Bälinge 
socken, Nyköpings kommun, Södermanland 2005-08-16 – 2005-08-19 ...279 

Peter Norman 
Bilaga 2 – Arkeologisk undersökning i bebyggelselämning på Rågön i 
Tystberga socken i Södermanland ..............................................................295 

Bengt Windelhed 
Bilaga 3 – Geografiska fältarbeten på Rågön .............................................311 

Sven Lilja 
Pre-Modern Coastal Environments – project description ...........................319 

Referenser – References .............................................................................331 

Figurer, bilder, kartor, tabeller och diagram mm – List of figures,  
pictures, tables and diagrams ......................................................................351 

Summaries ..................................................................................................357 

Medverkande – contributors .......................................................................373 

 
 



 5 

Förord 

Den här boken är den andra rapporten från projektet ”Förmoderna kustmiljö-
er. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 – ett 
miljöhistoriskt projekt.” Projektet består av sex forskare och lärare, fyra av 
dem verksamma vid Södertörns högskola, en vid Stockholms universitet och 
en på Riksantikvarieämbetet. Gruppen representerar olika vetenskapliga 
discipliner (arkeologi, historia, natur- och kulturgeografi), men strävar efter 
en gemensam förståelse av kustmiljöernas historiska förändring.  

Projektet, som påbörjades vårterminen 2004, har sträckt sig över tre år 
med ca 40 % forskartjänst för var och en av deltagarna. Det är finansierat av 
Östersjöstiftelsen och lokaliserat till Södertörns högskola. Vi riktar ett varmt 
tack till båda dessa institutioner för ekonomiskt stöd och andra nödvändiga 
resurser. 

Föreliggande rapport innebär ett försök att utvidga projektets geografiskt 
komparativa perspektiv till att omfatta, förutom det ursprungliga undersök-
ningsområdet Södermanlands kust, även områden öster om Östersjön. Några 
av projektdeltagarna har utvidgat sina studier till framför allt Saremaa/Ösel i 
Estland. Projektet har även bjudit in några gästforskare som lämnat bidrag 
från Ösel samt det inre av Finska viken och St Petersburgområdet. 

Södertörn i augusti 2007. 

Kenneth Awebro, Sven Lilja, Peter Norman, Mona Petersson,  
Johan Rönnby, Bengt Windelhed. 
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Inledning 

Sven Lilja 

Havets resurser har präglat livet i Östersjöns kustområden allt ifrån den av-
lägsna tid då inlandsisen sakta retirerade över den skandinaviska halvön till 
dagens öppna brackvattenhav. I dag är Östersjön en mångfaldigt utnyttjad 
vattenmassa. Dess yta korsas av fartyg, dess djup pejlas av fiskare och fors-
kare, dess botten gömmer rester av mänskliga aktiviteter, dess kuster befol-
kas av människor. Östersjön är en naturresurs och en tillgång för människor-
na vid dess stränder, men den är också ett känsligt ekosystem. Liksom män-
niskornas liv påverkats av deras närhet till havet har livet i Östersjöns djup 
påverkats av människornas verksamheter. I vårt moderna industrisamhälle 
har miljöpåverkan på Östersjön nått ibland skadliga nivåer. Vetenskaplig 
forskning har blivit nödvändig för att effektivt bevaka Östersjöns föränd-
ringar och insatser har blivit nödvändiga för att skydda det känsliga ekolo-
giska samspelet. 

Den mänskliga påverkan på Östersjön var inte lika omfattande i äldre ti-
der. Människor hade inte tillgång till de storskaliga teknologier som idag gör 
sig av med sina restprodukter och avfall i Östersjöns vatten. Det lilla innan-
havet kunde absorbera trycket från de mänskliga bosättningarna. Förhållan-
det var i stället det omvända. Kustens människor och samhällen var beroen-
de av havet. Havet användes som transportmedel och näringskälla. Det ska-
pade kontakter över stora avstånd och det gav ifrån sig värdefulla proteiner 
som kunde komplettera en annars enahanda kost i ett jordbrukspräglat land-
skap. 

Den här boken handlar om detta; om människornas utnyttjande av havet, 
kustvattnen, floderna och kustlanden. Den har som grundtema kustmänni-
skornas beroende av landskapet och deras anpassning till och anpassning av 
kustmiljöerna. Hur utnyttjades landskapet när det förvandlades från orörd 
natur till ett agrar kulturlandskap? Vilka spår och rester ser vi efter äldre 
bebyggelser och vad betyder dessa spår? Hur användes havet och de om-
kringliggande floderna som näringsresurs? Hur har tidens gång förändrat 
användandet? 
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Boken är tillkommen inom ramen för projektet ”Förmoderna kustmiljö-
er”1; ett projekt som handlar om samspelet mellan kustmiljöernas förändring 
och människornas liv huvudsakligen under de senaste 1500 åren. Projektet 
ställer naturprocesser mot samhälleliga förändringar i ett försök att förstå 
samspelet mellan människa och miljö. Kustens resurser bildar en fond mot 
vilken vi försöker förstå människornas verksamheter, strategier och tänkan-
de. Naturens utmaning möter människors kamp och anpassning, och i den 
processen skapas landskap och miljöer. Förändringarna är ofta smygande, 
nästan omärkligt gradvisa, men ibland också kortsiktiga, tillfälliga och dra-
matiska. Projektet strävar efter att belysa utvecklingen ur båda dessa tidsper-
spektiv, i ett försök att se historiens riktning, upptäcka brytpunkter och even-
tuella ”systemskiften”. 

Människan står alltid i ett aktivt förhållande till naturen. Att bygga sam-
hällen innebär att omvandla naturen och anpassa den till mänskliga behov. 
Men naturen är också en determinant i människornas liv. Samhällen tvingas 
att anpassa sig till givna naturförutsättningar. I äldre samhällen var detta ofta 
ett överlevnadskrav. Samhällsutvecklingen hade inte nått en sådan teknolo-
gisk och ekonomisk nivå att lokalsamhällen helt kunde frigöra sig från sina 
närresurser. Det är först i dagens moderna samhälle en sådan frigörelse har 
blivit möjlig. I bokens avdelning Naturen och människan behandlas två 
aspekter kring naturen som bestämmare av samhällets möjligheter. I Mona 
Peterssons, naturgeograf, undersökning av kulturlandskapets förändringar på 
Saaremaa/Ösel över lång tid bildar berggrunden, jordtäcket, strandförskjut-
ningen och vegetationens historia en fond för mänskligt resursutnyttjande. 
”När det gäller det lokala resursutnyttjandet (…)”, säger hon, ”nyttjar be-
folkningen alla resurser som är möjliga i sin lokala närhet”. Landskapet på 
Saaremaa/Ösel, som liknar det på Gotland, gav magra förutsättningar som 
krävde att jordbruket kompletterades med boskapsskötsel och de resurser 
som det närliggande havet kunde ge. Människan kom till Saaremaa/Ösel 
redan under mesolitisk tid (mellanstenåldern), och det mänskliga markutnytt-
jandet lämnade tidiga spår. En avskogning av ön började redan för mer än 
tusen år sedan. Den kan ha haft ”antropogena” orsaker vid sidan av naturfak-
torer som klimatförändringar och svampangrepp. Järnsmältning och behovet 
av träkol kan ha bidragit. Närheten till havet innebar att man hade tillgång 
till hamnlägen och kunde utnyttja havet för kontakter med omvärlden. Förut-
sättningarna förändrades med strandförskjutningen. Vågor och vindar ändra-
de karaktär när strandlinjen och vattendjupen försköts, men närheten till 
kusten var en betydelsefull faktor. 

Sven Liljas, historia, studie av effekterna av den svåra klimatkrisen på 
1690-talet är också ett försök att sätta in mänskliga livsvillkor i en natur som 
kunde vara nyckfull och bete sig farligt. De svåra hungeråren på 1690-talet, 

                               
1 Se appendix i den här volymen. En engelskspråkig version har publicerats i projektets första 
delrapport. Se Lilja 2006, s 196. 
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främst några år under decenniets senare del, var en följd av ogynnsamma 
klimatförhållanden för jordbruket. Skördar slog fel och så småningom börja-
de människor dö. Några dog av svält, sannolikt ännu fler av sjukdomar i 
spåret på svälten. Stora områden i Norra Europa tycks ha drabbats. Krisen 
slog hårt mot Finland och är synlig i östra Sverige. På Saaremaa/Ösel ökade 
dödligheten dramatiskt under de mest akuta månaderna. Den allvarligaste 
överdödligheten inträffade 1697-98, men förhöjd dödlighet kan iakttas även 
1692. Dödens ökade närvaro var inte den enda effekten av krisen. Av allt att 
döma blev människor mer rörliga. Minskningen av befolkningen blev sanno-
likt betydligt kraftigare än vad som kan förklaras av överdödligheten. En 
förklaring kan vara att människor tvingades lämna sina hem. En maktaspekt 
kring krisen gjorde sig också påmind. Den svenska kronan skickade en 
kommission till Estland för att undersöka orsakerna till inkomstbortfallet. 
Det bevarade källmaterialet är en tragisk läsning i all dess lakoniska saklig-
het. Sida upp och sida ner rapporteras om övergivna eller försvagade byar 
och bruk. 

Landskapet är en bok som kan läsas av den kunnige. I bokens avsnitt 
Landskapet berättar presenterar två arkeologer och en geograf sina iaktta-
gelser av markens lämningar. Marika Mägi, estnisk arkeolog, diskuterar 
utförligt utgrävningar från en känd fyndighet nära byn Viltina på Saare-
maa/Ösel. Här finns lämningar av bosättningar, gravplatser och en hamnan-
läggning. Gravarnas innehåll antyder att de varit den sista boningen för en 
lokal elit. Hamnanläggningen, som undersökts särskilt av bl a författaren, 
tyder på ett huvudsakligen tillfälligt utnyttjande av platsen. Kulturlagren är 
relativt tunna och kontakterna med övriga delar av Saaremaa/Ösel måste i 
huvudsak ha gått vattenvägen. Som en hypotes framför Mägi att platsen kan 
ha använts som hamn och samlingspunkt för krigsflottor. Några lämningar 
tyder också på att platsen kan ha haft rituell eller sakral karaktär. Men, som 
ofta i arkeologiska sammanhang, blir tolkningarna öppna och tentativa. Mägi 
nöjer sig med försiktiga slutsatser och en öppenhet inför resultaten av kom-
mande utgrävningar. 

Arkeologen Peter Normans studie av resursutnyttjandet koncentreras på 
fornlämningar i den sörmländska skärgården. En översikt över fyndplatser 
på flera öar talar om aktiviteter med starkt marin anknytning. Tomtningar är 
således en term för lämningar efter enkla byggnader som sannolikt utnyttjats 
för säsongfiske, eller i vissa fall säljakt. Andra lämningar tyder på förekomst 
av kajer eller bryggor, eller så kallade gistgårdar, dvs upphängningsplatser 
för fisknät. Vissa av de större öarna har också kvar rester efter permanent 
bosättning, där jordbruk spelat en roll för försörjningen. I en särskild studie 
av ön Enskär finner Norman lämningar ”i tre grupper”. Den äldsta från 
1300- eller 1400-talet är ett fynd som kan antas vara ett kapell. På 1500-talet 
till 1700-talet fanns ett fiskeläge på ön, medan de yngsta lämningarna, från 
1800-talet, är rester av en lotsutkik med anslutande bosättningar. 
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Tillsammans med Bengt Windelhed, kulturgeografi, har Peter Norman 
gjort en komparativ studie av tidiga bebyggelser i Sörmland och på Saare-
maa/Ösel, där man bl a jämför bevarade lämningar på Rågön i Söderman-
land med ”tidiga förändringar av bebyggelsen på Kõigustehalvön i Pöide 
socken på Ösel”. Lämningar på Rågön tyder på att där kan ha funnits en fast 
bosättning tidigast från medeltidens förra del. Platsen har av allt att döma 
använts för agrara självförsörjande aktiviteter. En annan lämning på ön, 
Eriksberg, visar en karaktär som tycks skilja sig från den agrara bosättning-
en. Anläggningen, säger författarna, ”för tankarna till ett nyttjande av havs-
resurser (fisk, säl, sjöfågel, sjöfart osv) länkat till en storman.” Man gör en 
spännande koppling till Botvidslegenden och antyder bl a möjligheten att 
anläggningen ”skapades för att (…) ta emot besökare till platsen för ett hel-
gons dramatiska död”. Lämningarna på Saaremaa/Ösel tolkas bl a utifrån 
kartmaterial från 1600-talet. Författarna tar här ett aktivt grepp på den tidiga-
re forskningen och för fram hypoteser som delvis strider mot tidigare upp-
fattningar. Landskapet, menar man visar en ekonomi som, likt den i östra 
Mellansverige, grundar sig på odling och boskapsskötsel. Tidigare antagan-
den om en lokal elit, med ekonomiska krav på bönderna, får inget direkt stöd 
i kartmaterialet. Författarna antar att bebyggelseutvecklingen på Saare-
maa/Ösel haft ett förlopp som liknar det i Mälardalen, med en äldre central 
bebyggelse på de bästa jordbruksmarkerna och en yngre bebyggelse av en-
samgårdar mer perifert belägna. 

Den starka anknytningen till havet är uppenbar i de arkeologiska studier-
na. Fiske har spelat stor roll för kustens och skärgårdens människor. I bokens 
tredje huvudavsnitt, Havets gåvor i öst och väst, studeras och analyseras 
fiskets roll under tidigmodern tid. De tre ryska historikerna Alexei Krai-
kowski, Julia Lajus och Dmitry Lajus ger en utförlig skildring, bl a med 
utgångspunkt i skatte- och uppbördskällor, av de viktiga fiskeplatserna vid 
Koporyebukten, samt i floderna Luga och Narva vid det inre av Finska vi-
ken. Områdets fiske skedde mestadels i liten skala och i floderna på grund av 
den relativt primitiva teknologi som användes. Havsfiske tycks ha varit 
ovanligt, och när det förekom inriktat huvudsakligen på sill. Flodfisket inrik-
tades mot kommersiellt intressanta migrerande fiskarter som lax och braxen. 
Sötvattenfiskar fångades regelbundet men var inte lika efterfrågade. Stören, 
som att döma av arkeologiska utgrävningar en gång i tiden varit en viktig art 
för fiske, hade under den tidigmoderna tiden spelat ut sin roll. Troligen 
handlade det om utfiskning. Fisket tycks överhuvudtaget ha expanderat och 
därmed ökat trycket på fisktillgången, vilket bl a ledde till att fiskeanlägg-
ningar gradvis flyttade nedströms. 

Alexei Kraikowski och Julia Lajus genomgång av källförutsättningarna 
för studier av fisket i Neva visar en omfattande och välorganiserad aktivitet, 
som engagerade många inte minst i den växande staden St Petersburg. Man 
utnyttjade dammanläggningar och arrenderade ut fisket till hågade intressen-
ter. En viktig del av fisket skedde här för kejsarhovets räkning, med fast-
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ställd leveransplikt till hovet från utarrenderade anläggningar. Byarna längs 
floden hade fiskerättigheter. Byn Rybatskoe (fiskarbyn) som grundades 1716 
var specialiserad på fiske. I St Petersburg ägde adel och statsmakt strandom-
råden som kunde utarrenderas för fiske, medan militära garnisoner i Peters-
burg kunde driva eget fiske.  

Den svenska frihetstidens intresse för nyttiga näringsverksamheter nådde 
även till det kommersiella fiskets område. Kenneth Awebro, historiker, ka-
rakteriserar emellertid de aktiva försöken att få igång ett organiserat östersjö-
fiske i lite större skala som ett ”bottennapp”. Hans ingående empiriska studie 
av fisket i Sverige och regionalt i Södermanland, på Gotland och i Nyland 
tyder på att det var svårt att ändra gamla strukturer och utveckla lokala tradi-
tioner till mer lönande näringsverksamheter. Den svenska fiskimporten 
främst från dansk-norska områden var dominerande ännu vid 1700-talets 
mitt. Hindren för att utveckla fiskenäringen var mångfaldiga. Brist på skog 
och arbetskraft och en "starkt negativ inställning till nya metoder och ny 
kunskap" hämmade alla försök till förbättring. Även trevande ansatser till 
bolagsbildningar mötte svårigheter och "blandad framgång". Inom det kom-
mersiella fisket lyckades man inte göra sig fri från utländskt beroende. 

Resursutnyttjandet på båda sidor av Östersjön var starkt präglat av havets 
närhet. Jordbruket spelade en viktig roll, men ofta tvingade sanka marker 
eller magra jordar till en större satsning på boskapsskötsel. Havets resurser 
kan inte bara ha varit komplement till en agrar ekonomi. Arkeologiska läm-
ningar och historiska dokument visar tvärtom ett beroende av havet som 
näringskälla. Kustens människor måste ha lagt ner många mantimmar på att 
utnyttja denna naturresurs, och i ett komparativt perspektiv framstår detta 
grundvillkor som likartat i öst och väst. 
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Kustlandskapets förändring och nyttjande i 
Estland under förhistorisk tid 

Mona Petersson 

Inledning 
I dagens landskap på Ösel och längs Estlands nordvästkust kan det ibland 
vara svårt att se det öppna landskapet som fanns här på 1900-talets början. 
Det öppna landskapet som var resultatet av mångårigt nyttjande såsom od-
ling och boskapsskötsel har under de senaste decennierna börjat växa igen.1 

Ängs- och hagmark dominerade markutnyttjandet under lång tid och kom-
pletterades med jakt och fiske för att försörja befolkningen. Resultatet av 
markanvändningen speglas i de enbevuxna alvar som är/var vanliga även på 
den här sidan om Östersjön; betad mark med ett mycket tunt kalkrikt jord-
täcke där berggrunden på vissa ställen är bar. I den här studien ges en över-
sikt av naturlandskapet och dess förhistoriska utveckling längs Estlands 
nordvästra kust med exempel från Ösel. Ett avsnitt tar upp människans re-
sursutnyttjande och i slutet diskuteras kustlandskapets ändrade karaktär och 
effekterna kustlinjens förändring har för människan. 

Estlands kustlandskap 
Berggrund och jordtäcke 
Gränsen mellan den ryska plattformens sedimentära bergarter och Fenno-
skandias urberg går som en båge genom Egentliga Östersjön via Finska vi-
ken mot Ladoga.2 Detta innebär att norra Estland och dess skärgård har 
samma typ av berggrund som Öland och Gotland. Det går att följa den ordo-
viciska klinten från Öland, väster och norr om Gotland, längs Estlands nord-
kust till sjön Ladoga i Ryssland via Östersjöns bottentopografi. Ösels nord-
kust tillhör istället den siluriska klinten som även den går att följa tvärs över 

                               
1 Markus 2004, s. 149-150, Maandi 2005, s. 182-183, Veski 1998, s. 105 
2 Königsson 1973, s. 99 
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Östersjön från Gotland.3 Klinterna i norr genomskärs på några ställen av 
sydgående vikar som eroderats längsmed svaghetszoner (sprickzoner) i 
berggrunden bl a av de nedisningar som varit i Östersjöregionen. Ytberg-
grunden i nordvästra Estland består av kalksten, ju längre sydost man kom-
mer i Baltikum desto yngre blir bergarterna.4 Östersjöns största och näst 
största öar, Gotland och Ösel, har därmed en liknande landskapskaraktär 
med klintkust i norr samt en berggrundsyta svagt tippad söderut där kusten 
är flackare. Tunna kvartärgeologiska lager från den senaste istiden täcker 
berggrunden som har en förhållandevis låg topografi. De västra och nord-
västra delarna av Estland domineras av ett lågland vilket varit under havet 
under olika perioder i Östersjöns utveckling; på Ösel är högsta punkten 54 m 
ö h, på Dagö 67 m ö h och nära Tallinn 53 m ö h.5 Estlands högsta punkt, 
318 m ö h, återfinns på fastlandet i söder nära gränsområdena till Lettland. 
De högsta delarna av Ösel steg upp ur havet ca 10 500 BP.6 De olika Öster-
sjöstadiernas transgressioner och regressioner har bearbetat jordtäcket och 
efterlämnat öppna sandiga sediment på stränderna som i vissa områden om-
vandlats till sanddyner. Ett annat resultat av strandutvecklingen är att sjöar 
grundats upp och utvecklats till våtmarker när området torrlagts och grund-
vattnet sjunkit. 

I senglacial tid har strandförskjutningen nära Tallinn varit 26,5 mm/år och 
under efterglacial tid 4,2 mm/år.7 Den senaste Litorina transgressionen nådde 
som högst drygt 21 m ö h nära Tallinn, 20 m ö h på norra Ösel och 11 m ö h 
på Tõstamaahalvön öster om Ösel.8 Landhöjningen har under de senaste 
årtusendena således varit snabbare i norra och västra delen av Estland än i de 
södra kustlandskapen. Den regionala skillnaden beror på att inlandsisen var 
tjockare och mer långvarig över Bottenhavet, medan den var tunnare och låg 
kortare tid närmare isranden söderut.9 Idag sker en landhöjning i den norra 
och nordvästra delen av Estland på 2 mm/år10 medan den sydöstra delen av 
landet har en landsänkning. Under det senaste årtusendet har strandförskjut-
ningen varit förhållandevis konstant med en variation som främst följer 
världshavens eustatiska variation kopplat till klimatets svängningar.11 I den 
nordvästra skärgården växer fortfarande landområdena till varför delar av 
området har tunn eller outvecklad jordmån. I stora delar av västra och nord-
västra delen av Estland är jordtäcket mellan 1 och 2 m tjockt och mycket 

                               
3 Flodén et al 1994, s. 1-17  
4 Königsson 1973, s. 99 
5 Veski 1998, s. 4 m fl 
6 Saarse och Königsson 1992, s. 99 (ursprungligen Kessel 1988). BP (Before Present), före 
nutid där nutid gäller 1950 
7 Raukas 1992, s. 27 
8 Ramsay 1926 
9 Petersson 2006, s. 35  
10 Raukas 1992, s. 27 
11 Petersson 2006, s. 35 
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sällan är det tjockare än 4-5 m.12 På alvarområdena kan de kvartärgeologiska 
sedimenten vara endast några decimeter, medan förhistoriska floddalar som 
är vanliga på fastlandet kan ha en sedimenttjocklek upp till 200 m.13 På Ösel 
finns både ett tunt jordtäcke och en outvecklad jordmån vilket ger en mager 
och näringsfattig jord som snabbare utarmas.  

Vegetationens historiska utveckling 
Estland ligger i den södra delen av barrskogsbältet där blandskog med inslag 
av lövträd är vanlig (Boreo-nemorala zonen). Klimatet är kalltempererat med 
en maritim påverkan närmast Östersjön med milda vintrar och svala somrar 
och mer kontinentala förhållanden österut. Det finns en vegetationsgräns 
som i stort följer högsta kustlinjen från sydväst till nordost och till stor del 
sammanfaller med gränsen för maritima och kontinentala förhållanden.14 

Väster om linjen dominerar kalksten och öster om linjen dominerar sandsten 
vilket ger olika jordmånsförhållanden. Både maritima förhållanden och 
kalkberggrunden har noterats ge förutsättningar för fler arter. Dagens vegeta-
tion i Estland domineras av tall (31%), björk (28%) och gran (23%).15 På 
Ösel är tall vanligast medan granen är vanligare i de östra delarna av landet. 
På 37% av ytan finns lövträd. Strandlinjens reträtt har lett till att sjöar över-
gått till att bli våtmarker och idag har Estland myrar och mossar på 22% av 
sin landyta.16 Naturliga ekbestånd är förhållandevis vanliga i västra Estland 
och på Ösel.17  I det högre området på västra Ösel (West Saaremaa Elevation) 
växer eken vanligen i det lägre vegetationsskiktet under tallen, i västra Est-
land på hagmark och i centrala Estland på bördiga flodplan. När det gäller 
ask växer den naturligt främst på Ösel och i västra Estland, där marken är 
kalkhaltig, i sydost saknas asken nästan helt.18  

Efter den senaste istiden har vegetationens sammansättning i stort sett 
speglat klimatets variation och den antropogena påverkan. Seppä och Poska 
(2004) rekonstruerade det regionala klimatet i ett längre tidsperspektiv med 
hjälp av pollendata från estniska sjöar och fann att temperaturen 9000-
8000 BP motsvarande dagens och därefter efterföljdes av en varmare period 
8000-4500 BP, för att åter minska till dagens nivå.19 Kombinationen av kli-
matförsämring, antropogen avskogning och svampsjukdomar ledde till att 
skogarna av ädellövträd, vilka var utbredda i Estland under stenåldern mins-
kade i sin utbredning 5500-5000 BP.20 Alm och lind var då de dominerande 
                               
12 Veski 1998, s. 5; Maandi 2005, s. 99 
13 Punning 1992, s. 134  
14 Veski 1998, s. 7 
15 Saarse och Veski 2001, s. 52 
16 Veski 1998, s. 5 (ursprungligen Orru et al 1992) 
17 Saarse och Veski 2001, s. 52 
18 Saarse och Veski 2001, s. 52 
19 Seppä och Poska 2004, s. 29 
20 Saarse och Veski 2001, s. 60 
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trädslagen på höglandet, i höjdområden och i skärgården. Det var alm som 
startade reträtten och 1000 BP försvann den nästan helt. På flera ställen 
minskade almen, återkom, för att minska igen vilket har tolkats som lokal 
påverkan, inte regional, och sannolikt mer en effekt av mänsklig påverkan 
och avskogning än klimatförändring.21 På Ösel har almens minskning date-
rats från 5000 BP då den ersattes av mindre fuktkrävande träd bl a ek.22 Lin-
den har även den nästan helt försvunnit. På Ösel försvann linden för ca 1000 
år sedan samtidigt som den totala andelen träd minskade och annan vegeta-
tion tog över.23 Utbredningen av ek kulminerade mellan 4200-3100 BP, efter 
3000 BP utkonkurreras eken av gran, dock finns eken fortfarande kvar i hela 
Estland ända fram till nutid.24 Asken började minska nästan simultant med 
eken. 

Spår av människan i landskapet 
Människans resursutnyttjande 
Den äldsta bosättningen i Estland är ca 9500 år gammal och har hittats vid 
Pulli nära floden Pärnus utlopp.25 Norra delen av Ösel är känd för spår av 
förhistorisk befolkning, där de äldsta bosättningarna hittats nära det område 
som först kom upp ur havet.26 För ca 4000 år sedan introducerades sädesslag 
i Estland, detta var samtida med introduktionen i södra Sverige men ca 1000 
år tidigare än man hittills noterat i Finland.27 De första kontinuerliga spåren 
av odling har hittats på kustnära alvarmarker, bl a nära sjön Maardu på Ösel, 
vanligen finns även samtida spår av boskapsskötsel på platsen.28 Vid en ut-
grävning av en bosättning vid Asva på Ösel från sen bronsålder var upp till 
90% av skelettfynden från tama däggdjur.29 Det förhistoriska jordbruket be-
gränsades av att redskapen passade bättre för mer sandiga och grusiga jordar 
och i tidig järnålder kultiverades bara 2-3% av Estland.30 För bonden i detta 
magra landskap blev det svårt att enbart försörja sig på odling. Vid kusten 
erbjöds möjlighet till boskapsskötsel med bete längs stränderna vilka succes-
sivt lyftes upp ur havet.31 Ytterligare komplement som närheten till havet 
erbjuder är fisket och för bonden i Estlands kustland har fiske och sjöfart 
traditionellt varit viktiga aktiviteter; där fisket alltid varit den viktigaste nä-
                               
21 Saarse och Veski 2001, s. 59; Poska et al 2004, s. 46 
22 Saarse och Königsson 1992, s.128 
23 Veski 1998, s. 104 
24 Saarse och Veski 2001, s. 54-58 
25 Raukas 1992, s. 23 
26 Veski 1998, s. 96 
27 Poska et al. 2004, s. 48 
28 Poska et al. 2004, s. 45-47 
29 Lõugas et al 1996, s. 399-420 
30 Raukas 1992, s. 32 
31 Markus 2004, s.150 
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ringen.32 Fisken kunde säljas långt från fångstplatsen men även fiskebåtarna 
fiskade långt från sina egna vatten för att få en bättre fångst, bl a fiskade 
svenskar och ålänningar ibland i den södra finska skärgården och vice ver-
sa.33 

Människans påverkan på landskapet och vegetationen kan spåras i gamla 
sjösediment bl a genom pollendata. Förutom spår av tidiga sädesslag (havre 
och svartkämpar) i norra och nordvästra Estland, kan spår av avskogning 
anas från stenåldern, genom att enen ökar i området.34 Därefter ökar inslagen 
av den mänskliga aktiviteten ända till nutid med undantag kring 2900 BP, då 
en minskning observerats i olika delar av Estland och pekar på en förändrad 
aktivitet alternativt att aktiviteten är obefintlig, en klimatförsämring kan vara 
en av förklaringarna.35 Efter denna minskning ökar den mänskliga påverkan i 
landskapet snabbt och speglar ett öppnare landskap som ett resultat av avs-
kogning, olika sädeslag kommer in och vegetationen förändras till dagens 
landskap. Där de naturliga förutsättningarna för odling är sämre etablerades 
boskapsskötseln först.36 På ön Muhu mellan fastlandet och Ösel, användes år 
1903 ca 35% av marken till äng och trädbevuxen hårdvallsäng, markslag 
som kan ha flera funktioner såsom hö, bete och vedinsamling.37  

I flera nordiska länder (Finland, Danmark, södra Sverige och Norge) har 
effekterna av avskogningen observerats i pollendata redan då stenålders-
människan avverkade skog 5500-4500 BP.38 Även på Ösel kan man se effek-
ter av avskogning i landskapet både som resultat av odling och boskapssköt-
sel men även i samband med lågteknisk järnframställning i Tuiu. Bl a på 
1100-talet har noterats att landskapet förändrades kring Surusoo nära Tuiu 
då behovet av träkol växte.39 Stora skogsområden tros ha avverkats för att få 
träkol till järnproduktionen, järn från myrmalm, detta syns även i pollendata 
som ökar betydligt i mängd då avskogningens öppna områden underlättar för 
mer långväga pollen. Avskogningen av tall på Ösel, vanlig på sandiga jordar, 
ersattes framförallt av ljung.40 Samtidigt med tallen minskar även björk, gran 
och ekblandskog, den senare försvinner helt på 1100-talet i närheten av Tuiu. 

I data från Maardusjöns sediment har Veski (1998) noterat torrare förhål-
landen (minskad medelnederbörd) med start från 300-talet fram till 1800-
talet.41 Ett mer kontinentalt klimat med torrare förhållanden och kallare vint-
rar kan ha försvagat skogsekosystemet tillsammans med människans av-

                               
32 Markus 2004, s. 150, 200 
33 Markus 2004, s. 127-128 
34 Veski 1992, s. 30 
35 Veski 1992, s. 36-38 
36 Poska et al. 2004, s. 48  
37 Maandi 2005, s. 115 
38 Alhonen 1987, s. 14-15.  
39 Peets 1996, s. 29-37  
40 Veski 1998, s. 105 
41 Veski 1998, s. 32 
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skogning.42 Precis som på Öland har västra och nordvästra delen av Estland 
inslag av alvarsmarker, trots att man här öster om Östersjön har mer fuktiga 
förhållanden jämfört med Öland som ligger i regnskugga av Småländska 
höglandet. Alvarsmarker har i flera studier visat sig vara ett resultat av 
mänsklig påverkan, främst djurhållning, där den mänskliga aktiviteten delvis 
sammanfaller med klimatvariationen – gynnad av fuktigare förhållanden.43 
På Öland och Stora Karlsö utanför Gotland har alvarsmarkerna haft perioder 
som varit mera skogsbeklädda, där Stora Karlsö visar en utglesning som är 
samtida med de första tecknen på människans påverkan. I Estland har man 
på 1900-talet iakttagit en igenväxning av alvarsmarkerna efter att betet 
minskat.44  

Stränder och hamnlägen 
Östersjöns sydöstra kust längs Litauen, Lettland och Estland saknar en skyd-
dande skärgård, har färre landmärken och är rik på långa grunda sandrevlar. 
I den danska krönikan från 1300-talet beskrivs segelrutter längsmed den 
mindre farliga, mer skyddade svenska ostkusten och även fynd från bronsål-
dern visar på att sjövägen nära Sveriges ostkust föredrogs redan 2000 år 
tidigare.45 Förutom en skyddande skärgård ger den svenska kusten också lä 
från den idag dominerande sydvästvinden. Vindmönstret i regionen skiljer 
sig dock mellan sommar- och vinterhalvåret, där vintern har mer nordliga 
vindar. På vintern styr polarfrontens läge vindmönstret över Östersjön och 
växlar mellan maritima västvindar från Atlanten och kontinentala polarvin-
dar från det Eurasiska högtrycket. Växlingen mellan de olika vindarna kan 
leda till snabba temperatur- och vindförändringar, men även att vinterklima-
tet varierar mellan olika år där vissa år är kallare och har en längre och syd-
ligare isläggning. Vågpåverkan är störst utmed den östra kusten både i 
Egentliga Östersjön och i Bottenhavet, med en påverkan ner till 80 m djup 
minst 1 gång per år.46 Runt Ösel dominerar grunda områden och djupen är 
sällan mer än 10-15 m, förutom vid nordkusten med djup på ca 30 m. Detta 
innebär att vågorna bryter tidigt och man kan få så kallad krabb sjö som bru-
kar vara svår att segla i. 

Kunskap om navigering, båtkonstruktion och handelsförbindelser styrde 
valet av färdväg. Markus (2004) beskriver att kunskapen var god och kon-
takterna över Östersjön vanliga; redan under stenåldern finner man liknande 
keramik och yxor på båda sidor om Östersjön.47 Mellan Gotland och Ösel är 
kontakterna tydliga särskilt under sen järnålder. Det finns även mynt som 

                               
42 Veski 1998, s. 37 
43 Königsson 1968, s.141-142, 150-151; Eriksson 1992, s. 70; Veski 1998, s. 37; m fl 
44 Veski 1998, s. 37 
45 Gustavsson 1997 s. 125 
46 Jönsson et al 2005, s. 433 
47 Markus 2004, s. 114, 126 
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bekräftar handel mellan Mälardalen, Gotland och Hapsalu, på estniska fast-
landet.48  

Ösels uppsving under vikingatid och medeltid tror man beror på öns 
gynnsamma läge i förhållande till både Finlands södra skärgård, Gotland och 
Riga, som grundades 1201.49 Strandlinjen förändras genom strandförskjut-
ningen och medeltidens strandlinjer var på flera ställen i norra Estland mer 
gynnsamma och lämpliga för hamnlägen än dagens strandlinjer då de erbjöd 
bra lägen i förhållande till handelsrutter och skyddade lägen i förhållande till 
västvinden.50 Vattendrag som mynnade i vikarna är idag obefintliga pga att 
sjöarna uppströms växt igen och att tillrinningen har minskat. Strandför-
skjutningen har medfört att hamnarna blivit grundare och svårare att nå och 
att kustlinjen har färre vikar; samtidigt har handelsfartygen blivit större. 

Kustlandskapet och resursutnyttjandet 
När det gäller det lokala resursutnyttjandet vid Estlands kust nyttjar befolk-
ningen alla resurser som är möjliga i sin lokala närhet, med fisket som bas-
näring kompletterad med boskapsskötsel och odling. Fisket var den viktigas-
te näringen för befolkningen i Estlands kustland,51 då odlingslandskapet inte 
ensamt hade den ekologiska bärkraft som behövdes, dels var den odlingsbara 
ytan otillräcklig och dels var jorden för mager. Naturförutsättningarna gjorde 
att befolkningen i kustlandet till skillnad från inlandsbefolkningen inte en-
bart behövde försörja sig på jordbruk. Kustlandskapet erbjöd istället andra 
näringar såsom tillgång på betesmark längs fuktiga strandängar, ett rikt fiske 
och säljakt. 

Det mänskliga fotavtrycket märks tidigt i landskapet, där avskogning och 
odling syns redan under stenåldern. Almens svängningar i utbredning kopp-
lar Saarse och Veski (2001) till ett resultat av avskogning men diskuterar 
även att det kan vara en effekt av att klimatförsämringen inte sker kontinuer-
ligt utan att klimatet successivt blir sämre i olika steg där vissa bestånd av 
almen växer på gränsen till sin maximala utbredning.52 När människan avs-
kogar landskapet finns det färre fröträd och då kan effekterna av en klimat-
försämring gå snabbare. Om man samtidigt ökar betestrycket leder det till att 
yngre plantor klarar sig sämre. I arters klimatologiska gränsområde får ofta 
den mänskliga påverkan ett större genomslag på landskapsutvecklingen ef-
tersom vegetationen redan är känslig för små variationer i temperatur och 
nederbörd. 

                               
48 Markus 2004, s. 151 
49 Markus 2004, s. 106, 139 
50 Hoppe et al 2002, s. 187 
51 Markus 2004, s. 150 
52 Saarse och Veski 2001, s. 51-65 
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Strandförskjutningen kring Östersjön har olika karaktär beroende på 
berggrundens beskaffenhet och de varierande isostatiska53 förändringarna. På 
svenska fastlandet och i Finland dominerar den kristallina berggrunden som 
är rik på sprickdalar och naturliga djuphamnar, stränderna karaktäriseras av 
kala klippor och med vass längst in i vikarna.54 I södra och sydöstra Östersjö-
regionen är berggrunden sedimentär, i Estland och på Ösel med en flack men 
lutande topografi som ger långgrunda vikar och sandbankar i söder. Längs 
nordkusten finns flera höga klinter i den siluriska kalkstenen och någon en-
staka vik. Framför klinterna är det vanligt med en abrasionsplattform55, ska-
pad av vågerosion, underminering och ras, som gör det svårt att nå stranden 
med en djupgående båt. De flacka stränderna längs södra och östra kust-
sträckan på Ösel, mer skyddade från vind och vågor, domineras av tjocka 
vassbälten svåra att ta sig fram genom med båt om man inte rensar eller 
bygger ut en pir. Västkusten är mer vindutsatt och här finns sandrevlar som 
förändras och flyttar sig efter rådande väderförhållanden. Jämfört med 
sprickdalslandskapet i granit med flera naturliga djuphamnar som hittas i 
Mellansverige och Finland är stränderna på Ösel alltså mest tillgängliga för 
flatbottnade båtar och mer djupgående båtar tvingas lägga till på redden. 
Naturens förutsättningar tvingar människan till olika lösningar för att nå land 
på västra och östra sidan om Östersjön. Den västra segelrutten erbjuder 
skyddande skärgård och fler landmärken och samtidigt delvis bättre förut-
sättningar för handel när skeppen blir mer djupgående. Den östra kusten med 
en strandförskjutning på endast 2 mm/år56 har genom sin flacka topografi 
under historisk tid fått färre och grundare vikar. Naturgeografiska föränd-
ringar såsom strandförskjutning som leder till uppgrundning och en föränd-
rad strandlinje med färre vikar, tillsammans med vegetationsförändringar 
som är ett resultat av klimatvariation och människans nyttjande resulterar i 
det kustlandskap som vi ser idag i Estland och på Ösel. 

                               
53 Jordskorpans rörelser - i Östersjön ett resultat av den senaste inlandsisens nedtryckning och 
avlastning  
54 Petersson 2006, s. 33 
55 Plattform nedanför klippan bildad genom vågerosion 
56 Raukas 1992, sid. 27 
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Klimatet, döden och makten – 1690-talets 
klimatkris  

Sven Lilja 

Klimatet är och har varit en nyckfull del av människans värld.1 Stora klimat-
svängningar kan skapa problem i samhällen anpassade till vissa typer av 
klimat. Kalla vintrar händer det att vattenreservoarerna sjunker i dammarna 
till de norrländska vattenkraftverken. I städer och bygder ser man effekterna 
i form av stigande elpriser. Människorna tvingas till anpassningar för att få 
ansträngda hushållsekonomier att gå ihop. I dagens Sverige är det dock säll-
synt med sådana klimateffekter att människor ligger och dör i dikesrenar och 
på vägar. Vi har vant oss vid att välfärdssamhället fört oss över välfärdströs-
keln. Vårt samhälle anser sig bemästra klimatets variationer, men vi tänker 
inte alltid på att detta är något nytt i historien. Så sent som på 1860-talet 
drabbades vårt land av den sista stora svältkatastrofen.2  

Fram till 1800-talets senare del var Sverige ett land känsligt för klimatets 
växlingar och vädrets nycker. Människorna tvingades anpassa sig till detta 
och räkna med det som en del av Guds värld. Det fanns en mental beredskap, 

                               
1 Jag har haft generös hjälp av flera personer vid utarbetandet av den här artikeln. Mitt tack 
går till följande personer: personalen på Estniska historiska arkivet i Tartu för dess vänliga 
och effektiva bemötande, särskilt Enn Küng och Birgit Kibal, som båda var på sitt sätt tog sig 
tid och hjälpte mig finna mig till rätta i en för mig obekant arkivmiljö; Marika Mägi, arkolog 
vid universitetet i Tallin, som identifierat de större regionala enheterna i hungerkommissio-
nens wakkeböcker från Estland 1695-98 som gods och lokaliserat deras geografiska lägen där 
detta varit möjligt; Johan Söderberg m fl, ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms 
universitet, för att de från sitt pågående projekt generöst ställt sitt väderdatamaterial för åren 
1695-97 till mitt förfogande, vilket har givit en ovärderlig inblick i skörde- och väderförhål-
landena under de värsta krisåren på 1690-talet; Daniel Hansson, Earth Science Centre, Ocea-
nography, Göteborgs universitet för att han från sitt pågående projekt delat med sig av sina 
modelldata över temperaturanomalier och isbeläggning i Östersjön 1680-1719; Lennart An-
dersson Palm och Daniel Larsson för deras generösa tillhandahållande av opublicerade, digi-
taliserade demografiska basdata från östra Mellansverige 1680-1720; prof. em. Wibjörn Kar-
lén för värdefulla synpunkter och information om den pågående forskningen inom historisk 
klimatologi. Jag vill också rikta ett varmt tack till mina projektkamrater i projektet Förmoder-
na kustmiljöer Bengt, Johan, Kenneth, Mona och Peter för värdefulla synpunkter på en tidiga-
re version av denna artikel. 
2 Carlsson/Rosén 1970, s 364f, angående "nödårsemigrationen" efter 1868. Missväxttiden 
kulminerade 1868-1869, med förhöjd amerikaemigration som följd fram till 1872. Omnämns 
även i Norborg 1993, s 26. Jmf. Bunte m fl 1982, s 68 f (diagram 13 och 14), 83f för krisens 
demografiska effekter i Vindelns kommun. 
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ett kollektivt minne, som införlivat växlingarna mellan goda och onda år i 
den folkliga föreställningsvärlden. Som alla andra förindustriella folk hade 
den svenske bonden en framförhållning. Den yttrade sig på det praktiska 
planet i en förrådshushållning avsedd att dämpa svängningarna mellan goda 
och onda år, men den tog sig också kulturella yttringar i form av tänkespråk 
med råd och varningar. 

Trots jordbrukarkulturens närhet till naturen kunde man inte förutsäga alla 
hot och förbereda sig för alla kriser. Ibland slog klimatet till på ett oförut-
sägbart sätt. Då blev bondesamhällets sårbarhet som tydligast. Det var då 
klimatkrisen3 skapade en kris för hela lokalsamhällen och ibland hela regio-
ner. Klimatkrisen blev en ekonomisk kris och en mortalitetskris, en kris då 
många drabbades av fattigdom och svält eller dog. Mot slutet av 1600-talet, 
närmare bestämt åren 1695-1698, drabbades delar av Sverige och stora delar 
av östersjöområdet av en sådan klimatkris. Finland och Baltikum hörde till 
de hårdast drabbade områdena.4 

Nöden i Finland 1696-1698 
Den stora klimatkrisen på 1690-talet hade en geografisk spridning som inte 
bara innefattade stora delar av det skando-baltiska området, där särskilt Fin-
land och de Baltiska staterna var drabbade. Krisen finns även rapporterad 
från så avlägsna trakter som Skottland. Den anses ha lett till en ohygglig 
överdödlighet bland framför allt landsbygdens befolkningar. Den skapade 
oro, rotlöshet och stora temporära folkförflyttningar. Massor av människor 
var på flykt undan fattigdom och svält.5 

De dramatiska effekterna av krisen hängde bland annat samman med att 
den tidens stat inte kunde möta en så stor svältkatastrof.6 Den saknade oftast 
de resurser som behövs för att ge ett folk ett minimum av grundtrygghet.7 
Många av sextonhundratalets statsapparater hade visserligen expanderat 
våldsamt under trycket av en allt intensivare statskonkurrens och kapprust-
ning, och de många krigen bär vittne om ett århundrade i politisk, social och 

                               
3 Jag använder i den här artikeln flera typer av krisbegrepp. Med klimatkris avses en sam-
hällskris som tycks orsakad av den rådande klimatsituationen. En skördekris syftar på en serie 
kraftigt felslagna skördar (missväxter). En hungerkris eller svältkris innebär en samhällskris 
som orsakats och präglas av livsmedelsbrist. En demografisk eller mortalitetskris är en situa-
tion av kraftig överdödlighet i befolkningen. Ordet subsistenskris brukar vanligen ses som 
synonymt med överlevnadskris oavsett yttre orsak. 
4 Muroma 1991, s 283. 
5 Lilja 2004. För Skottland se Lamb 1992, s 222 och Fagan 2000, s 134. 
6 Mäntylä 1988, som går i direkt polemik med Jutikkalas "finsknationella" (s 47) synsätt på 
den svenska statens roll. 
7 Detta var före de statliga spannmålsmagasinens tid. Kronan började bygga upp ett system 
med statliga spannmålsmagasin under 1700-talet. Åmark 1915, kap. VI; Larsson 2006, s 
179ff. 
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mental upprördhet, men den nya starka staten var en stat på krigsfot.8 Av 
bland annat den orsaken gick statens oförmåga hand i hand med en grund-
läggande skepsis mot folks bevekelsegrunder. När hjälp eller lindring gavs 
var den oftast otillräcklig eller kom för sent.  

Befolkningsförlusten under 1690-talet var omfattande. Enligt moderna 
uppskattningar förlorade Finland inte mindre än ca en fjärdedel av sin be-
folkning. Den finländska befolkningen sjönk från knappt 450 000 till drygt 
330 000 mellan 1690 och 1720. Redan år 1700 var den nere i ca 400 000 
invånare.9 Den fortsatta befolkningsnedgången berodde på det Stora Nordis-
ka Kriget som bröt ut år 1700 och kom att vara fram till 1720-21. Genom 
Sveriges militära sammanbrott i Poltava 1709, och ryssarnas ockupation av 
Finland under 1710-talet, kom Finland att drabbas hårt av kriget och dess 
pålagor. Utskrivningar till de sviktande arméerna, massflykt under ockupa-
tionen av främst borgerliga grupper och allmän ekonomisk desorganisation 
bidrog till att förstärka 1690-talets klimatkatastrof.10 Ovanpå krigets veder-
mödor lades ytterligare ett antal år av svaga skördar och några år av ren 
missväxt, men allra viktigast för befolkningsnedgången efter 1700 var den 
förhärjande pest som drog fram över Skandinavien och Baltikum åren 1710-
1711. 

Seppo Muroma, som gjort en ingående undersökning av krisårens effekter 
på den finska befolkningen fann en mycket hög dödlighet framför allt kon-
centrerad till året 1697. I hans studier på sockennivån, som omfattar ca 80-
100 socknar spridda över landet, framträder en omfattande överdödlighet det 
året. (Diagram 1) Normalt tycks antalet födda och döda ha balanserat var-
andra relativt väl i Finland på 1690-talet. Centralvärdena (medelvärde och 
median) för antalet begravda per döpta låg ganska nära 1,0, dvs lika många 
begravda som döpta. Hälften av socknarna låg mellan ca 0,6 och 1,3 begrav-
da per döpta. Under 1697 ökade överdödligheten dramatiskt. Under det året 
var det bara en fjärdedel av de undersökta socknarna som klarade sig under 9 
begravda per döpta. En lika stor andel av socknarna drabbades av en över-
dödlighet på 25 begravda per döpta. Hälften av socknarna fick ta hand om 
åtminstone 15 gånger fler begravningar än dop. Den dramatiska överdödlig-
heten blev kortvarig. Redan året därpå var nettosiffrorna nere i för tiden 
normala förhållanden. 

                               
8 Rystad, red 1977; Englund 1993, s 57f. 
9 Siffrorna efter Muroma 1991, 283, 292; se också tabell XXIX där 404 000 anges för 1690 
och 425 000 för 1695, s 260. Jmf. Lindegren 1993, s 11f, tabell 1, 180, figur 54; Mäntylä 
1988, s 47. 
10 Till följd av kriget blev befolkningsförlusten i Finland 1700-1720 starkt selektiv. Könskvo-
ten mellan kvinnor och män ökade dramatiskt åren 1700-1720 från 111 till 139 kvinnor på 
hundra män. Även ålderssammansättningen förskjöts kraftigt, bl.a. på grund av överdödlighet 
bland barn och åldringar under nödåren på 1690-talet. Lindegren 1993, s 44ff, figurerna 9 och 
10 samt tabell 5. 
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Diagram 1. Antal begravda per döpta i finska socknar 1691-1698 (logY-skala) 

Muroma fann att dödligheten slog hårdast mot Finlands inre, norra och östra 
delar (Tavastland, Satakunta, Österbotten, Savo och Karelen), där han kunde 
konstatera dödlighetsnivåer på närmare 30 % av befolkningen. Landets södra 
och västra delar (Åland, Egentliga Finland och Uusima/Nyland) klarade sig 
bättre med dödlighetsnivåer mellan Ålands 8 % och Nylands 22 %.11 Hung-
erkrisen slog även ojämnt mellan stad och land och män och kvinnor. Stä-
derna klarade sig bättre. Tillgången till livsmedel spelade här en viktig roll 
för att i någon mån lindra nöden. Krisens genusbalans slog osymmetriskt.12 

                               
11 Muroma 1991, 292. Muromas översiktliga beräkningar baserar sig på uppskattningar av 
Finlands folkmängd före och efter krisen i kombination med det uppskattade nettoresultatet av 
den demografiska utvecklingen. Hans systematiska och omfattande insamling av sockendata 
över begravningar och dop bekräftar dock i huvudsak bilden av den regionalt fördelade be-
folkningsförlusten. Medianvärden för de olika länen låg normalt på något olika nivåer, men 
krisåret slog tydligt igenom i alla länen. Åland, Egentliga Finland och Nyland var de län som 
klarade sig bäst, medan Satakunta, Tavastland och Östra Finland hade en överdödlighet i 
storleksordningen 20-30 begravda per döpta. 
12 Muroma 1991, s 295. Män drabbades generellt något hårdare än kvinnor. Enligt en pilotstu-
die av Muroma stod männen under normala förhållanden för 46 % av antalet döda, men under 
krisåren steg den andelen till 53 %. Under de avgörande månaderna januari-april 1697 var den 
manliga andelen ännu högre och nådde 54 %, men, som Muroma uttrycker saken, kvinnornas 
uthållighet var inte obegränsad. Från maj månad skiftade balansen över till nackdel för kvin-
norna, och för hela året 1697 stannade männens andel vid 51 % av antalet döda 
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Diagram 2. Medianvärdet av antal begravda per döpta i finska socknar länsvis 1691-
1698 (log-skala) 

Förändringar i uppbörden av tiondet visar att de höga dödlighetstalen var en 
konsekvens av felslagna skördar under tidigare år.13 Enligt tiondet slog skör-
darna fel i Österbotten senast 1695 och tiondet fortsatte att ligga på en 
mycket låg nivå under de följande två åren. Det var först 1698 Österbottens 
tionde åter började närma sig en normalare nivå. Tiondebortfallet var drama-
tiskt. Det handlade 1695 om en minskning med ca 75 % av normalskörden 
(medianen) på 3000-3300 tunnor för länet. Detta år föll tiondet till 750 tun-
nor. Ännu 1697 var tiondet 60 % lägre än normalt. Skördebortfallet på Åland 
var inte lika stort, men likväl omfattande. Här slog de dåliga skördarna ige-
nom med full kraft först år 1696, då tiondet föll till drygt 380 tunnor, dvs 45 
% av det normala utfallet på ca 850 tunnor. Året därpå var andelen fortfa-
rande nere i knappt 70 % av normalnivån.14 

                               
13 Muroma 1991, s 292f.  
14 Muroma 1991, s 230-236, tabellerna I-IV. 
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Diagram 3. Spannmålstionde på Åland och i Österbotten1683-1698  

Det dröjde således en tid innan de demografiska följderna av de felslagna 
skördarna blev fullt synliga. Missväxter och hungersnöd var inga nyheter i 
det gamla nordiska agrarsamhället. Både bönder och myndigheter bör ha haft 
en viss beredskap för extrema skördeår. Likväl utvecklades klimatkrisen till 
en hungerkris och en demografisk kris. Varför? 

Nöden i Finland kastar också ett blixtljus på den svenska statens förhål-
lande till sin befolkning. På den punkten råder det dock en viss tolknings-
konflikt i den finska forskningen. Jutikkala menar att man redan tidigt börja-
de få signaler som talade om att allt inte stod rätt till. Det dröjde emellertid 
innan kronan reagerade systematiskt, och då skedde det i allt för begränsad 
omfattning. Leveranser kom igång i april men kunde först inte nå fram på 
grund av att havet var fruset. Fartyg med spannmål från Stockholm, Riga 
och Arensburg dirigerades till Helsingfors, där de allt för fåtaliga tunnorna 
snabbt blev tömda.15 Lindringen av svälten var som bäst tillfällig och som 
sämst helt obefintlig. 

Jutikkalas skildring av svältkatastrofen i Finland ger konkretion åt en so-
cial situation som av många måste ha upplevts som ett skoningslöst guda-
straff.16 I byar och längs vägar låg människor och dog. Den finländska lands-
bygdsbefolkningen började röra på sig i panik. Allehanda rykten om lindring 
                               
15 Jutikkala 1955, s 60f.  
16 Jutikkala 1955. Jmf. Johanson 1924, s 67ff; Mäntylä 1988; Muroma 1991, summary 283-
295; Haggren 2001, s 282-286. 
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från svälten kom i omlopp, och man såg gärna de större städerna som rädd-
ningens orter. Skaror av fattiga och svältande drogs till Helsingfors, som då 
var en liten stad på högst ett par tusen invånare. Men i Helsingfors hade man 
inga möjligheter att möta den uppkomna situationen. Man hade bara obetyd-
liga mängder spannmål som kunde användas för att lindra nöden. Stadens 
ledning försökte bli av med de svältande skarorna för att minska risken för 
social oro.17 

Jutikkalas perspektiv på den svenska kronans insatser är mycket skeptiskt. 
Att krisen var känd råder det ingen tvekan om. I oktober 1696 rapporterade 
landshövdingen i Nyland-Tavastland om ofullständiga lager i länsmagasinet, 
och bad om tillåtelse att dela ut ungefär hälften till de fattiga och utblottade. 
Landshövdingen fick tillstånd, men inte att dela ut utan att sälja till ett inte 
särskilt generöst pris (mindre än 10 % lägre än priset i Uppland). Rågen 
skulle sparas till vårsådden. Först när krisen nått "katastrofala proportioner" 
började kronan retirera något från sin hårdnackade inställning. Man medgav 
återbetalningskyldiga lån. Då hade krisen fortsatt in i april 1697.18 

Mäntylä har å andra sidan visat att ganska stora spannmålsleveranser fak-
tiskt levererades för att lindra nöden, och att även anda åtgärder vidtogs. 
Redan på hösten 1695, när man blev varse missväxten, vidtog man åtgärder. 
I september konstaterades således missväxt i södra Finland. I Kexholms län 
fick allmogen svårigheter att betala skatten, och kronan varnade i november 
för att utmätningar skulle leda till utarmning av bönderna. Generalguvernö-
ren förslog att fortsatta spannmålsleverenser till Stockholm och Viborg skul-
le stoppas på grund av de dåliga skördeutsikterna. 

I rikets norra delar slog missväxten som hårdast, och den annalkande situ-
ationen noterades i statskontoret redan på hösten. Beslut om spannmålsleve-
ranser togs senast i december. Västerbotten fick 5000 tunnor, men den skulle 
säljas till det måttligt nedsatta priset 11 D kmt och landshövdingen förbjöds 
att låna ut spannmål. Österbotten fick också löfte om 6000 tunnor spannmål, 
som kunde säljas till samma pris som i Västerbotten, men man avvisade 
samtidigt landshövdingens förslag att skatterna skulle skjutas upp till påföl-
jande år. Allmogen hade, menade man, möjligheter att betala skatten i tjära i 
stället.19 

Samuel Helding, som utsågs till upphandlingskommissarie för hela riket, 
kom överens med skeppare om leverenserna till Österbotten hösten 1695, 
men delar av leveranserna kom inte fram på grund av skeppsbrott och skepp 
som blev infrusna i isen. Enligt en redovisning 1700 kom totalt 4786 tunnor 
spannmål till Österbotten. Mäntyläs konklusion rörande hjälpleveranserna är 
talande. "Redan under detta första missväxtår visade sig en grym automatik 
som senare skulle upprepa sig: Hjälpsändningarna kom iväg så sent att de 

                               
17 Jutikkala 1955, s 58ff. Jmf Johanson 1924, s 69. 
18 Jutikkala 1955, s 57ff; Mäntylä 1988, s 47.  
19 Mäntylä 1988, s 51f. 
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råkade i höststormarnas och isarnas våld med ökad risk för skeppsbrott som 
följd."20 

Trots spannmålsleveranserna var kronans inställning restriktiv i början av 
hungerkrisen. Välbärgade personer tilläts inte köpa spannmål. Bara behö-
vande fick köpa, men inte alla. Den obesuttna befolkningen fick inte ens 
köpa spannmål. Kronan var noga med att anteckna uteblivna skatter i av-
kortningslängderna vintern 1696, och man konstaterade att övergivna hem-
man oftast berodde på att landbon rymt. Hungern torde ha varit "den primära 
orsaken till katastrofen".21 

En förklaring till kronans återhållsamma attityd kan vara att antalet öde-
hemman ännu var begränsat vintern 1696. Mäntylä drar slutsatsen att bonde-
samhällets beredskap räckt för att klara ett missväxtår.22 Men situationen 
förvärrades när missväxt slog till även följande år. Klagomålen började 
komma in på sommaren och hösten. Det tionde som betalades på hösten var 
mindre än en tredjedel av den normala uppbörden. Läget förvärrades av att 
stora delar av det svenska riket nu drabbats av missväxt. Trots att dödlighe-
ten börjat stiga i Estland på sommaren levererades spannmål därifrån, men 
spannmålsmagasinen i Reval tömdes snart.23 

Stora mängder spannmål levererades till nödlidande områden. Man beslu-
tade om över 13 000 tunnor till Ingermanland som drabbats hårt under våren. 
I juni bestämdes att levererad skattespannmål i Norrland och Finland tills 
vidare skulle få stanna kvar i regionerna. Enligt en leveransplan den 2 juli 
konstaterades att 7600 tunnor fanns tillhands och att ytterligare 5000 skulle 
komma in. I stödplanen bestämdes att nästan hela antalet skulle levereras till 
finländska områden, särskilt de mer tätbefolkade södra delarna av Finland, 
Viborg, Nyland och Åbo. Nu tillät man inte bara försäljning mot samma pris 
som tidigare utan även betalning in natura. Nya leveranser av spannmål be-
slutades under hösten efter rapporter om felslagna skördar även då.24 

Dödligheten började stiga i Österbotten på hösten 1696, och omedelbart 
efter skörden började spannmålspriserna stiga häftigt, men det tidigare för-
säljningspriset på 11 D kmt behölls. Då var marknadspriset upp i 22 D kmt, i 
slutet av året hade det stigit till 28 D kmt. I november meddelade Österbot-
tens landshövding att bönderna tvingats äta sina kreatur och att familjer bör-
jat flytta till Karelen och Ryssland för att undkomma svälten. För att lindra 
den lokala nöden förekom att kyrkoherdar lånade ut spannmål till bönderna, 
och folk gav sig ut på långväga "anskaffningsresor". Skatteavkortningarna 
fortsatte att öka. Mäntylä konstaterar att den ökande dödligheten 1696 främst 
berodde på epidemier, som färdades från bygd till bygd med de allt större 
tiggarskarorna. Hungern försvagade motståndskraften och ökade mottaglig-
                               
20 Mäntylä 1988, s 52. 
21 Mäntylä 1988, s 53. 
22 Mäntylä 1988, s 53. 
23 Mäntylä 1988, s 54. 
24 Mäntylä 1988, s 54f. 
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heten för epidemier. Han menar dessutom att rymningarna från gårdarna var 
den näst vanligaste orsaken till avfolkningen.25 

Kunskaperna om skördekrisens omfattning i Finland hade bevisligen nått 
utanför den inre styrande kretsen i Stockholm senast i mars 1697. Det danska 
sändebudet i Stockholm Boll Luxdorph nämner den 13 mars 1697 att många 
dött av svält i Finland och att folk dör även i Roslagen, om än inte i samma 
omfattning. Den 1 maj nämner sändebudet återigen svälten i Finland.26 

Krisen i Österbotten, som är den region som noggrannast studerats av 
Mäntylä, nådde sin absoluta kulmen just på vårvintern 1697. Han räknar med 
att 18 000 av totalt 26 000 dödsfall inträffade under det året. Massdöden 
nådde även norra Sverige och Estland. Tiggarskaror drog till områden som 
klarat krisen på ett lindrigare sätt. Särskilt städerna fick ta emot många hjälp-
sökande. Kronan befallde att tiggarna skulle stanna kvar i hemsocknarna, 
och att ett tidigare beslut om fattighus nu skulle verkställas på allvar. Hjälp-
sändningar började planeras vintern 1696-97, och i mars var hjälpplanen 
färdig. Man skickade hjälp till 17 län efter de behov som angivits av lands-
hövdingarna. Totalt handlade det om 39 000 tunnor spannmål. Problemet var 
att Österbotten nåddes av sändningarna för sent för sådden. Även detta år 
drabbades flera av hjälpsändningar av skeppsbrott. Trots att väderförhållan-
dena var normala sommaren 1697 kunde man inte utnyttja det gynnsammare 
läget eftersom det rådde akut brist på utsäde vid rätt tidpunkt. De som hunnit 
så fick en god skörd, medan den införda spannmålen däremot inte hann 
mogna i tid. Skörden tycks ändå ha blivit bättre än året innan, och folk-
minskningen på grund av massdöden innebar att färre munnar behövde mät-
tas.27 

Ödeläggelsen av hemman fortsatte emellertid i de norra och östra delarna 
av riket, och nådde sin kulmen i många socknar först 1698. I övrigt var det 
året ett återhämtningens år, som ändå började med "den tredje nödperio-
den".28 Spannmålsleveranser skickades till 18 län, varav några typiska över-
produktionsområden som Estland, Ösel och Ingermanland. Även detta år 
kom leveranserna till Österbotten för sent på grund av isläggning i Bottenvi-
ken, men skörden blev ändå god 1698. Av avkortningslängderna från vinter-
tinget 1699 framgår att de senaste årens trend mot allt fler ödegårdar hade 
börjat avta, och att återuppodlingen påbörjats.29 

Mäntyläs omvärdering av Jutikkalas perspektiv blir tydlig när han sum-
merar resultatet av spannmålsleveranserna till Österbotten. "Kronans bi-
ståndsåtgärder kan karakteriseras som synnerligen omfattande", hävdar han. 
Trots att man förlorade tusentals tunnor och tiotusentals daler fortsatte leve-
ranserna. Den lägre markegångstaxan på spannmål behölls perioden igenom 
                               
25 Mäntylä 1988, s 55f; betr. epidemierna och tiggarna som spridningsfaktor se även s 57. 
26 Söderberg m fl. 
27 Mäntylä 1988, s 57ff. 
28 Mäntylä 1988, s 61. 
29 Mäntylä 1988, s 61f. 
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fast marknadspriset steg till det flerdubbla. Av totalt 23 000 levererade tun-
nor spannmål till Österbotten såldes 15 300 och lånades ut 7 600. Kronan 
drev inte in skulderna med "hård hand" anser Mäntylä. År 1700 kvarstod 
fortfarande 2 445 tunnor att återbetala, och den "rundhänta" stödpolitiken 
fortsatte efter krisen med "exceptionellt många fall" av beviljade lättnader, 
särskilt i de svårast drabbade avfolkningsområdena.30 

Mäntyläs bedömning är också att ödeläggelsen var "relativt ringa", och 
inte alls jämförbar med läget under det tidiga 1650-talet. Samtidigt medger 
han att katastrofen hade stora proportioner och inte alltid slog så rättvist 
bland befolkningsgrupperna. "Då befolkningsförlusterna inte kan betvivlas 
antyder de en stor förekomst av obesuttna. Dessa var de fattigaste i samhället 
och strök följaktligen med först. De obesuttna fick ju inte köpa spannmål för 
att inte tala om att de skulle fått låna."31 

De svåra konsekvenserna i Finland av nödåren 1696-98 tog sig inte bara 
uttryck i svält, epidemier och massdöd. De ekonomiska konsekvenserna blev 
svåra nog. Dels togs stora resurser i anspråk för att möta nöden, dels påver-
kades de ekonomiska relationerna mellan besuttna och beroende befolk-
ningsgrupper i samhället. Georg Haggren har givit en intressant belysning åt 
denna problematik i sin studie av provinsbrukens yrkesarbetare i 1600-talets 
svenska rike. Han konstaterar således att en effekt av nödåren blev en drama-
tiskt ökad skuldsättning hos provinsbrukens smeder, masugnsfolk och kola-
re.32  

Ibland fick skuldbördan tragiska personliga konsekvenser och kunde leda 
till att enskilda arbetare tvingades ut på en arbetssökande odyssé mellan 
olika bruk. Hammarsmeden Claes Jörensson Oxe drabbades således av lång-
varig sjukdom och ackumulerad skuld. På ett och ett halvt år hade han ådra-
git sig en skuld på 400 D kmt. När han dog i Västmanland i april 1698 hade 
han avverkat en vandring från Orisbergs bruk, via Åvike, Högfors, där han 
insjuknade, Långvind, Ljusne till Gunnilbo socken i Västmanland.33 

Problemet med den växande skuldsättningen bland bruksfolket var omde-
batterat i samtiden. Många, men inte alla, bruksägare insåg att nödtiden var 
orsaken. På en allmän förfrågan svarade de flesta bergsmästarna att proble-
men orsakats av nödåren. Både brukspatron, bruksfolk och allmoge tog ska-
da menade en bergmästare. Bruksägarna fick ligga ute med "försträckningar" 
till bruksfolk och allmoge, som inte kunde betala under dyrtiden. Det före-
kom t.o.m. att kreditsvaga bruksägare tvingades att mer eller mindre lägga 
ned driften. Detta öde drabbade ett av Finlands "tillförne bästa och importan-
taste verk". De skuldsatta arbetare som förlorade sina jobb fick ofta stora 
svårigheter att hitta nya arbetsgivare, just på grund av deras skuldsättning.34 
                               
30 Mäntylä 1988, s 63f. 
31 Mäntylä 1988, s 65. 
32 Haggren 2001, s 281-286. 
33 Haggren 2001, s 285. 
34 Haggren 2001, s 283f, 285f. Cit s 283 efter Haggrens citat av originalkällan. 



 33

Den moderna forskningen i Finland om 1690-talets nödår divergerar vis-
serligen i uppfattningen om den svenska kronans beredskap att lätta nöden i 
den finska riksdelen men man är i stort sett ense om att Finland under denna 
kris drabbades av en massdöd som saknat motsvarighet i landets historia. 
Det faktum att man var en del av det svenska stormaktsväldet under denna 
tid gav ingen lindring, kanske snarare tvärtom. Kronan stod alltid inför valet 
att skydda befolkningen eller att skydda staten mot hot från dess yttre fien-
der. För en kungamakt med stormaktsambitioner var valet oftast enkelt. Det 
krävdes mycket starka indikationer på att läget i landet inte stod rätt till in-
nan man var beredd att avstå från någon del av sina legitimerade inkomster 
eller att omfördela någon del av sina resurser till fattigas behov. Fattigdomen 
var oändlig. Det behövdes något mer, ett tydligt hot, innan man var beredd 
att göra något åt den. 

1690-talets kris i Estland – två fallstudier 
Perioden då den svenska stormakten sjöng sin tragiska svanesång var en 
prövningarnas tid. De sista tre decennierna av det svenska stormaktsväldet, 
innebar stora påfrestningar även för de baltiska delarna av väldet. Finland, 
som varit ockuperat av ryssarna på 1710-talet, återbördades till Sverige efter 
freden i Nystad 1721, men Sveriges Baltiska områden gick förlorade till 
Peter den stores Ryssland. Även dessa regioner hade drabbats svårt av 1690-
talets skördekatastrofer. Enligt gjorda befolkningsuppskattningar förlorade 
Estland en betydande del av sin befolkning mellan 1690 och 1720. Befolk-
ningstalet sjönk enligt olika bedömningar från 350-400 000 omkring år 1695 
till storleksordningen 150-170 000 år 1712, dvs. året efter pesten 1710-11. 
En betydande del av befolkningsförlusten måste dock föras tillbaka på den 
stora pesten.35 

Under de två första decennierna av 1700-talet rådde oro och stor rörlighet 
i den estniska befolkningen. Flera estniska städer förlorade stora delar av 
sina invånare, när folk drevs på flykt eller förflyttades av andra orsaker. En-
ligt en studie av Raimo Pullat sjönk Reval/Tallins befolkning på ca 10 000 
invånare år 1708 ned till under 4000 år 1711.36 Staden drabbades mycket hårt 
av pesten. Den borgerliga delen av Narvas befolkning uppskattas ha fallit 
från över 900 till 300 mellan 1706 och 1710 och vidare ned till 226 år 1711. 
Även här tog pesten sin tull, men en annan orsak är att en stor del av stadens 

                               
35 Lindegren 1993, s 13ff, tabell 2 som refererar till litteratur med starkt skilda max- och 
minvärden  på den estländska befolkningen 1695 och 1712, samt figur 3, över södra Livlands 
befolkningsutveckling. Han gör en försiktig uppskattning i förhållande till äldre estnisk forsk-
ning, och avfärdar de äldre beräkningarna av befolkningsökningen ca 1640-1690 på rimlig-
hetsgrunder. Han är också uttalat kritisk mot en äldre befolkningsberäkning för södra Livland 
gjord av Edgar Dunsdorf  1964. Jmf. Haggren 2001, s 282. 
36 Pullat 1997, s 25ff. 
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befolkning blev deporterad på grund av kriget. Folkflyttning bidrog också 
starkt till att Dorpat/Tartus folkmängd sjönk från ca 1450 år 1707 till 456 år 
1708. År 1714 hade dock stadens befolkning återhämtat sig och åter vuxit till 
drygt 950 invånare, men det berodde främst på att hälften av de deporterade 
återvänt till staden. De estländska städernas öden under denna dramatiska 
period illustrerar på ett slående sätt det sociala och demografiska tumult som 
det Stora Nordiska Kriget bidrog till. Den våldsamma pesten 1710-11 drab-
bade ett samhälle i upplösning efter Poltava. 

Men även 1690-talets klimatkris tog sin beskärda del av Estlands befolk-
ning. Trots att de äldre uppskattningarna av landets befolkningsförlust är 
överdrivna har landet av allt att döma drabbats av ett betydande demogra-
fiskt avbräck. Frågan är hur omfattande konsekvenserna av 1690-talets kli-
matkriser blev. 

Klimatkrisen och det demografiska källmaterialet 
I en tidigare studie av klimat och samhälle inom ramarna för projektet "För-
moderna kustmiljöer" utgick jag från bevarade tiondelängder för att försöka 
belägga sammanhängande år av dåliga skördar eller missväxter. Materialet 
gav också ett underlag för en diskussion av relationen mellan kronan och 
lokalsamhället, eftersom det främsta tecknet på att skördarna gått dåligt be-
stod i någon form av tiondereduktion, dvs. kronan minskade sina anspråk på 
lokalsamhället. Den studien var koncentrerad till perioden ca 1570-1620 och 
inriktad mot Södertörns två kusthärader Sotholm och Hölebo.  

Problemet med en så tidig undersökningsperiod är att vi saknar källor som 
konkret kan belysa de demografiska effekterna av klimatkriser. Kriserna 
framträder i form av skattenedsättningar, eller befrielser av olika slag. Vad 
som hände med människorna förblir oklart. Anteckningar om ödegårdar kan 
bero på att gårdsinnehavarna faktiskt dött eller att gårdsägaren lämnat gården 
för längre eller kortare tid, men forskningen har påvisat att förklaringen ofta-
re är att hemmansägarna blivit befriade från skatter.37 Man började i forsk-
ningen därför skilja mellan kameralt och demografiskt ödelagda gårdar, där 
de kamerala ödegårdarna var gårdar som inte betalade skatter och avgifter 
till kronan, medan de demografiska ödegårdarna var gårdar som faktiskt 
övergivits oavsett om detta berodde på flyttningar eller dödsfall. Kvar står 
emellertid problemet med att skilja ut dödligheten i en klimatkris. Femton-
hundratalets och det tidiga 1600-talets källor ger inte tillräckligt systematisk 
kunskap på den punkten. 

Källsituationen är annorlunda när vi flyttar oss 100 år framåt i tiden till 
1690-talets kris. År 1686 påbjöds en allmän kyrkobokföring i Sverige, och 
prästerskapet ålades att föra längder och förteckningar över alla födda 

                               
37 Brunius 1980, s 52f; Larsson 1972, s 105ff; Österberg 1971, s 42f, 198ff; Österberg 1977, s 
195ff. Jmf Lindegrens kritik av Dunsdorf i Lindegren 1993, s 15. 
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(egentligen döpta), döda (egentligen begravda) och gifta i sina socknar. Till 
detta kom husförhörslängderna, som skulle visa folkets kunnighet i (och 
lojalitet mot) den dominerande samhällsideologin, den lutherska ortodoxin.38 
Från den tiden börjar vi alltså få en systematisk samling av källor som år för 
år, ibland månad för månad, följer lokalsamhällets befolkningar på individ-
nivå genom några av de avgörande händelserna i deras liv.39 När det gäller 
1690-talets kris har vi således möjlighet att lägga en ny dimension till frågan 
om de sociala effekterna av klimatkriser.  

Dödligheten på Ösel 1690-1704 
I och med den nya kyrkolagen i Sverige skapades ett källmaterial av stort 
värde för den historiskt-demografiska forskningen. De långa serierna av 
bevarade dop- och begravningslängder startade ganska snart efter kyrkola-
gens införande, och de kom att täcka även Sveriges Baltiska besittningar. På 
Statsarkivet i Tartu finner man längdsviter som går tillbaka till 1680-talet, 
och blir allt fylligare ju längre fram i tiden man kommer. Det är ett mycket 
omfattande material, som idag är tillgängligt på mikrofilm. Jag har valt att 
studera dop- och begravningslängderna för tre socknar på Ösel, med syftet 
att försöka belysa de demografiska effekterna av 1690-talets klimatkris. De 
tre socknarna är Kihelkonna, Kaarma och Kärla socknar, vilka samtliga har 
bevarade längder som går tillbaka till tidigt 1690-tal eller tidigare. I två av 
socknarna var det t.o.m. möjligt att följa utvecklingen månad för månad. 
Studien omfattar perioden 1688 till 1704, vilket innebär att den täcker in 
1690-talets klimatkris men utesluter den demografiska turbulensen efter 
Poltava 1709 och pesten 1710-11. Syftet med periodavgränsningen är att 
fokusera på klimatkrisen och inte låta andra förhållanden störa analysen av 
de demografiska effekterna. 

Längdmaterialet ger tydliga utslag när det gäller effekterna av klimatkri-
sen, men det innebär inte att källdata av den här typen kan användas för alla 
typer av demografiska frågeställningar. Det är omvittnat inom den historisk-
demografiska forskningen hur underregistrering, schablonregistreringar, 
slarv och andra fel har påverkat källornas innehåll. Dop- och begravnings-
längder anses exempelvis ofta vara behäftade med systematiska underregi-
streringar. Dödfödda barn och barn som dog så tidigt att man inte hann döpa 
dem saknas ofta i längderna. I begravningslängderna kan folk som var på 
tillfällig resa och dog utanför socknen saknas. Samtidigt kunde vandrande 
skaror av tiggare under nödtider leda till en överdödlighet i lokalsamhällen 
där tiggare hade flockat sig. De vandrande tiggarna uppfördes inte alltid i 
                               
38 Norborg 1972, s 148, 177, 182; Schiller/Odén 1970, s 207f. 
39 För en konkret och målande skildring av kyrkböckernas innehåll se Johansson 1983. Så 
småningom började man även föra journaler över in- och utflyttningar till socknarna, men det 
materialet blir mer systematiskt först från 1800-talets början, då vi också har ett utbyggt sy-
stem av folkräkningar. 
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begravningslängderna. I tider av demografisk kris, som exempelvis under 
svåra epidemier och hungersnödsperioder, kunde dödligheten bli så omfat-
tande att man tvingades ta till anonyma massgravar för att klara av en redan 
farlig situation. Man kan inte heller vara säker på att syndare som lagts i 
ovigd jord hedrades med en notering i begravningslängden.  

Den här typen av felkällor gör att vi inte kan vara säkra på att vi fångar in 
alla döda eller födda i det bevarade materialet. Tvärtom, vi kan snarare vara 
säkra på att vi inte gör detta! Frågan är hur bortfallet påverkar den historiskt-
demografiska forskningen. En uppenbar svårighet med att inte veta det abso-
luta talet födda och döda är att man inte med god ackuratess kan fastställa 
sociala mortalitets- och nativitetsnivåer. Uppgifter över den totala folkmäng-
den saknas oftast från denna tidiga period, men även om vi haft sådana skul-
le de framräknade nivåerna bli för låga. Detsamma gäller för den ofta använ-
da metoden att utgå från födelsetalen och beräkna den totala folkmängden i 
en ort. Även här får vi för låga tal om vi inte tar hänsyn till underregistre-
ringen i källorna. Problemet förenklas inte av att den obekanta storhet vi 
måste ta hänsyn till är en variabel, som växlat i storlek och ibland kan ha 
utgjort en betydande del av totalpopulationen. Detta hindrar givetvis inte att 
uppskattningar av demografiska nivåer och folkmängder har gjorts och 
kommer att göras, och att de som regel ligger inom rimliga felmarginaler. De 
kan därför accepteras av forskningen, förutsatt att denna för sin frågeställ-
ning inte har behov av en hög grad av exakthet. 

Den typ av fel som ligger bakom redovisningen av döpta och begravda 
leder mest sannolikt till systematisk underredovisning. Det finns visserligen 
en potentiell risk att begravningslängder kan innehålla namn på personer på 
tillfälligt besök från andra socknar, men generellt kan man anta att även des-
sa längder lider av underredovisning. Sannolikheten för underredovisning 
bör dessutom ha ökat under kristider, då befolkningen var geografiskt rörli-
gare. Det betyder att felen i de båda typerna av längder i viss mån tar ut var-
andra. Det är omöjligt att veta hur mycket, men det är rimligt att anta att 
akuta demografiska kriser bör vara synliga i materialet, vilket de också visat 
sig vara. 

Går man ner på den lägsta nivå som undersökningen medger framträder 
ett antal mortalitetstoppar, som tyder på att lokalsamhället drabbats av den 
demografiska krisen. I socknarna Kihelkonna och Kaarma går det således att 
följa antalet begravda och döpta månad för månad. I Kihelkonna socken kan 
vi se hur antalet begravda ökat drastiskt under månaderna december 1697 till 
oktober 1698. Tillsammans med 1696 är det dessa år som oftast utpekas som 
de stora katastrofåren. I Kihelkonna fick således klimatkrisen påtagliga ef-
fekter på befolkningen. Däremot ger diagrammet inga tydliga tecken på att 
socknen skulle ha drabbats av en demografisk kris vid andra tillfällen under 
den studerade perioden. Enstaka månader av förhöjd dödlighet går att urskil-
ja, men ingen sammanhängande flera månader lång period. 
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Antalet döpta i socknen har också fluktuerat, men inte med samma extrema 
utslag som begravningstalen. Man kan se den demografiska effekten av kri-
sen 1697-98 både i de minskande doptalen under krismånaderna och i de 
förhöjda doptalen månaderna efter krisen. Detta är en välkänd demografisk 
effekt i den historiskt-demografiska forskningen. Förhöjda födelsetal efter en 
demografisk kris är vanliga i lokalsamhällen. De är följden av att nya äkten-
skap ingås och nya barn föds, eller att äkta par försöker ersätta förlusten av 
döda barn. 

Den demografiska bilden i Kaarma socken skiljer sig till en del från Ki-
helkonnas. I Kaarma ser man visserligen tydliga nedslag av krisen 1697-98. 
Här uppträder förhöjda dödstal från januari 1698. Men Kaarma socken visar 
också tecken på att ha drabbats av demografisk kris redan år 1692. Under de 
tre månaderna juli till september ökade antalet begravningar i socknen dra-
matiskt från att normalt ha legat under 10 till närmare 30 och högre. Året 
1692 framträder i viss mån även i Kihelkonna, men den förhöjda dödligheten 
är inte lika stor och begränsad till två månader, april och maj. 

Doptalen i Kaarma ter sig inte lika tydligt korrelerade med begravningsta-
len som i Kihelkonna, men under kortare perioder kan man ändå urskilja ett 
samband mellan låga begravningstal och låga doptal. Tydligast framträder 
detta under andra halvåret 1694 och höstmånaderna 1697. Spår av förhöjd 
fruktsamhet efter krisen 1696-97 är inte lika tydliga som i Kihelkonna, men 
kan urskiljas åtminstone från januari 1701.  

De demografiska kriserna i lokalsamhället skapade stora förskjutningar i 
balansen mellan födda och döda. Under mortalitetstopparna kunde antalet 
begravda i Kihelkonna och Kaarma vissa månader vara fler än tre gånger så 
många som de döpta. Det innebar en starkt avvikande demografisk situation 
eftersom båda socknarna normalt hade ett tydligt dopöverskott, och därmed 
sannolikt också ett födelseöverskott. Men det var inte bara mortalitetskriser 
som ruckade på den demografiska balansen. Av diagrammet nedan framgår 
att sjunkande doptal fick samma effekt om begravningstalen förblev oför-
ändrade. Den faktorn fick uppenbarligen mer genomslag i den demografiska 
balansen. Inte sällan resulterade detta i en "fiktiv" överdödlighet på många 
hundra procent. I maj 1704 var således antalet begravningar 15 gånger högre 
än antalet dop. Vid årsskiftet 1694-95 var samma balansförskjutning 12:1. 
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Vid några tillfällen uppträdde denna typ av demografiska obalans ungefär 
samtidigt i de båda socknarna. Det gäller maj-juni 1694, nov 1694 till febru-
ari 1695 och april-maj 1697. Bara den sista av perioderna ligger i anslutning 
till åren för den kända klimatkrisen, men den är orsakad av en rejäl dykning 
av doptalet och har inget med den följande mortalitetskrisen att göra. Sam-
stämmigheten mellan de båda socknarna behöver inte bero på gemensamma 
orsaker. Den kan eventuellt vara ett resultat av slumpen. Fenomenet med 
slumpmässig demografisk obalans är inte så överraskande, med tanke på det 
låga antal dop och begravningar det rör sig om per månad. Kanske förklarar 
det samstämmigheten i två socknar vid tre tillfällen inom ramen för ett stort 
antal möjligheter.40 Jag har svårt att se vilken annan faktor det skulle kunna 
vara utöver ett rent slumputfall, om inte källorna är inbördes beroende på 
något sätt just under dessa tre korta tidsintervaller. 

Trots likheterna i socknarna när det gäller krisåren 1697-98, och i mindre 
utsträckning 1692, kan man inte säga att deras demografiska förlopp direkt 
påminner om varandra. Det är tvärtom tydligt att de demografiska föränd-
ringsfaktorerna varit lokala och skiftande. Desto klarare framträder krisåren. 
Åren 1697-98 styrdes den lokala demografin av andra, starkare krafter än de 
vardagens händelser där människor gifte sig, födde barn och dog. 

Den detaljerade bilden av dödligheten månadsvis i de två socknarna blir i 
huvudsak bekräftad om vi studerar socknarnas dop och begravningar årsvis i 
stället. Det blir då också möjligt att lägga en tredje socken, Kärla, till under-
sökningen. I samtliga tre socknar är det lätt att identifiera krisåret 1698. 
Budskapet är entydigt. Kihelkonnas begravningar överstiger med marginal 
300 begravda detta år, vilket är en kraftig avvikelse från de mer normala 
nivåerna runt 100 begravda. I Kaarma närmar sig begravningstalet 130 jäm-
fört med den mer normala nivån på ca 60 begravda per år. I Kärla kan vi 
notera en plötslig ökning från ca 20 till drygt 60. 

                               
40 Antal möjligheter kan uppskattas på olika sätt. Enklast är väl att utgå från antalet månader 
under den 14-årsperiod det här rör sig om. Vi får då maximalt 168 möjliga utfall. Vilket skulle 
innebära att de tre anomalierna representerar 1,8 %. 
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Diagram 8a. Begravda och döpta per år i Kihelkonna socken 1690-1704 
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Diagram 8b. Begravda och döpta per år i Kaarma socken 1688-1704 
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Diagram 8c. Begravda och döpta per år i Kärla socken 1689-1704 

Det kraftiga utslaget under krisåret 1698 framgår också tydligt om man jäm-
för den demografiska balansen i de tre socknarna. Det är bara Kaarmas för-
höjda begravningstal 1704 som avviker signifikant från de mer normala ni-
våerna 0,5 till 1,0 begravda per döpta. I Kaarmas fall handlar det om två 
månader av isolerade begravningstoppar under ett skede av extremt låga 
doptal. (Jmf diagram 5a-b). På denna något högre aggregerade datanivå kan 
vi också se att demografiska obalanser till följd av fallande doptal normalt 
inte ger signifikanta utslag, vilket antyder att fenomenet som sådant hade 
begränsad demografisk betydelse. 
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Diagram 8d. Begravda per döpta årsvis i Kihelkonna, Kaarma och Kärla socknar 
1689-1704 

Om man slår samman de tre socknarnas årsdata ändras bilden endast obetyd-
ligt, men det är värt notera att året 1692 visar en nästan fördubblad dödlighet 
i förhållande till den normala. Vad som slår igenom är naturligtvis krismå-
naderna i Kaarma, något understödda av de isolerade krismånaderna i Kihel-
konna. I Kärla däremot syns inga tecken på förhöjd dödlighet detta år. Året 
1692 kan ändå vara värt att notera som ett möjligt krisår, eftersom det också 
dyker upp i kriskommissionens rapporter från Estland 1698-1700. Jag åter-
kommer till denna. Året 1692 kan eventuellt också ha varit problematiskt i 
östra Mellansverige. Krisindikationerna i den regionen uppträder först året 
därpå, men eftersom huvudsakligen prisdata ligger till grund för skördeindex 
där, kan det handla om en viss tidsförskjutning från dåliga skördar till prisre-
aktioner.41 Det är möjligt att årsdata här inte ger tillräckligt detaljerad infor-
mation. 

                               
41 Se nedan sid 54 och 60 
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Diagram 8e. Begravda och döpta per år i tre Ösel-socknar 1690-1704 
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Diagram 8f. Begravda per döpta årligen i tre Ösel-socknar 1691-1704 

Slutsatsen av de lokala undersökningarna på Ösel måste bli att 1690-talets 
klimatkris slagit till mot samtliga tre socknar. Det är främst åren 1697-98 
som framträder som genuina krisår. En viss förhöjd dödlighet inträffade 
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också, fast mer lokalt, år 1692. Såtillvida bekräftar denna studie av tre sock-
nar på Ösel den större bilden av ett samhälle i demografisk kris.  

Hur påverkade krisen befolkningsutvecklingen i socknarna? 
Det är närmast omöjligt att med en högre grad av säkerhet fastställa hur 
många invånare som bodde i de tre socknarna. Begravnings- och dopserier-
nas trender är i stort sett genomgående negativa. Årsdata för de tre socknarna 
gemensamt (diagram 8a-c och 8e) visar en starkt fallande trend, medan må-
nadsdatas trender är måttligare (diagrammen 4a-b, 5a-b, 7a). I båda typerna 
av dataserier handlar det dock om tydligt negativa trender, vilket normalt 
implicerar en fallande befolkningstrend. Om man med traditionell metod 
beräknar folkmängden utifrån dop- och begravningsdata och antagna men 
sannolika nativitets- och mortalitetsnivåer hamnar befolkningstalet för hela 
undersökningsperioden i storleksordningen 6-8000 invånare, med extrem-
värden från 4,4 tusen till 9,5 tusen. Tabell 1 nedan visar beräkningar för tre 
femårsperioder 1690-1704 baserade på två antagna nativitets- och mortali-
tetsnivåer. Genomgående ligger de högsta värdena på perioden 1690-94, då 
de beräknade befolkningstalen ger ett medel strax under 8000 invånare. Un-
der den följande femårsperioden har talen sjunkit påtagligt. Medelberäkning-
en stannar 1695-99 nära 6500 invånare, för att under den sista femårsperio-
den 1700-1704 sjunka till strax under 6000. 

Tabell 1. Uppskattad folkmängd i tre Ösel-socknar 1690-1704 (1000-tal)   

  
Fö-nivå  
0,45 ‰ 

Fö-nivå  
0,35 ‰ 

Dö-nivå  
0,35 ‰ 

Dö-nivå  
0,25 ‰ Medel 

1690-1694 7,4 9,5 5,9 8,3 7,8 
1695-1699 6,0 7,8 5,2 7,3 6,6 
1700-1704 5,8 7,4 4,4 6,1 5,9 
Förändring 
1690-1704 -1,6 -2,1 -1,6 -2,2 -1,9 

Grova som dessa mått är ger de ändå en indikation på vad som pågick i lo-
kalsamhället under det svåra 1690-talet. Befolkningsberäkningarna antyder 
en folkminskning i socknarna i storleksordningen 2000 personer. Beroende 
på vilken beräkningsgrund som används varierar minskningen mellan 1600 
och 2200, men den minskande tendensen är överlag markant.42 
                               
42 Medelberäkningarna i tabell 1 är bara riktvärden. Tabellen ger naturligtvis underlag för mer 
extrema tolkningar av befolkningsutvecklingen. Ur metodsynpunkt är det direkt olämpligt att 
jämföra födelsetalsberäkningar med dödstalsberäkningar. Gör man ändå detta slår extremvär-
dena för befolkningsförändringen mellan första och sista femårsperioden mellan en folkök-
ning på 1500 (högsta Dö-nivå till lägsta Fö-nivå) och en folkminskning på 5100 personer 
(lägsta Fö-nivå till högsta Dö-nivå). Inget av värden är sannolika. Det är däremot troligare att 
födelse- och dödlighetsnivåerna ändrat sig under perioden. Utifrån sådana förutsättningar och 
med utgångspunkt i födelsetalen slår extremvärdena mellan konstant folkmängd (högsta Fö-
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Trots den entydigt avtagande tendensen i den beräknade folkmängden är 
det en öppen fråga om och hur beräkningarna baserade på dop- och begrav-
ningssiffror speglar socknarnas befolkningsutveckling. Studerar vi nettore-
sultatet av dop och begravningar får vi ett rakt motsatt resultat. I tabell 2 är 
dop- och begravningstalen för de tre socknarna summerade. Året 1698 har 
lyfts ut för att visa den demografiska effekten av befolkningsförlusten det 
året. Som synes var nettoresultatet för de tolv åren exklusive 1698 en folk-
ökning på knappt 1300 individer. Förluståret 1698 innebar ett negativt netto 
på 319 individer. Det betyder att folkökningen sjunker till ca 1000 personer, 
men det handlar likväl om en folkökning inte en minskning. Slutsatsen blir 
att krisårets befolkningsminskning motsvarade ungefär 3 års normal befolk-
ningsökning. 

Tabell 2. Befolkningsförändringen i tre Ösel-socknar 1691-1704  

  döpta (d) begravda (b) d-b   

1691-1704 3776 2479 1297 exkl 1698 
1698 199 518 -319   
årlig folkökning (exkl 1698)   100  

Det är uppenbart att 1698 års befolkningsförlust inte ligger i närheten av att 
förklara den antagna befolkningsminskningen i området. Det går inte att 
utesluta att beräkningarna fallerar på ett eller annat sätt, eller att källunderla-
get sviktar på ett för mig obekant sätt, men en så stor kontrast mellan en 
demografisk nettoökning på 1000 personer och en antagen folkminskning på 
kanske upp till 2000 personer måste ha en mer reell förklaring. Det handlar 
om en differens på upp till 3000 personer, dvs. 50 % av den antagna befolk-
ningen 1704. Den enda rimliga slutsats jag kan dra är att folk har flyttat. 
Man har flytt från svält och umbäranden och gett sig ut på allfarvägar eller 
till anhöriga och bekanta för att söka skydd. De kalla siffrorna ger i all sin 
illusoriska exakthet bilden av ett samhälle i upplösning. Det skulle vara en 
angelägen och intressant forskningsuppgift att gå förbi kvantiteterna och 
tränga djupare ned i de kvalitativa förhållanden som mötte människorna i 
dessa utsatta bygder.43 

Hungerkommissionen 1698-1700 
Hungerkrisen på 1690-talet var av allt att döma allvarlig på Ösel, även om 
den direkta överdödlighet som kan påvisas i de tre studerade socknarna inte 

                                                                                                                             
nivå till lägsta Fö-nivå) och en folkminskning på 3700 (lägsta Fö-nivå till högsta Fö-nivå). 
Motsvarande kalkyl på dödlighetstalen ger extremvärden mellan en folkökning på 200 (högsta 
Dö-nivå till lägsta Dö-nivå) och en folkminskning på 3900 (lägsta Dö-nivå till högsta Dö-
nivå). 
43 Jmf Mäntylä 1988, s 53, 56f, 60. 
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tyder på en demografisk befolkningsförlust av sådana dimensioner som 
nämnts i forskningen beträffande Finland och Estland. Inte ens den lägsta 
folkmängdsberäkningen ger mer än ca 7 % folkminskning på grund av över-
dödlighet under det svåraste året 1698. I den högsta beräkningen sjunker den 
relativa folkminskningen till 4%. Det är siffror långt under de 20-30 % som 
förekommer för Finland.44 

Det är möjligt att Ösel klarade sig bättre undan krisen än andra delar av de 
drabbade regionerna. Den estländska ön hörde till det svenska rikets 
överskottsområden när det gällde spannmål. Livland, med Estland, var en av 
de regioner i riket som fick leverera spannmål till underskottsområdena un-
der samtliga krisåren.45 Här kan ha funnits en större motståndskraft än i 
andra drabbade delar av riket. Trots detta klagades i Reval/Tallin på utebli-
ven spannmålsexport och tomma spannmålsmagasin redan i juni 1696.46 

Det står klart att lokalsamhället drabbades hårt, men att dödligheten åt-
minstone i öselsocknarna kanske inte var så omfattande som tidigare anta-
gits. Däremot måste de drabbade samhällena ha lidit ett avsevärt ekonomiskt 
avbräck. När människor dog och drevs ut på tiggarstråt på allfarvägar och till 
städer innebar detta ett hårt slag för produktionen. En ond spiral kunde lätt 
uppstå, där brist på underhåll av jordar och brist på utsäde genererade fler 
svaga skördar utan att dåligt klimat behöver ha varit huvudorsaken. Klimat-
krisen kunde förvandlas till en social och demografisk kris, om man inte 
lyckades vända den ekonomiska utvecklingen. 

Det var inte bara bönderna som upplevde sig som drabbade när jordbruket 
fallerade. Kungamakten var lika beroende av goda skördar som de underly-
dande bönderna. När klimatkriser slog till stod kronan inför situationen att 
mildra effekterna utan att alltför mycket minska inkomsterna. Jutikkalas och 
Mäntyläs skildringar av nödåren i Finland ger en inblick i kungamaktens 
dilemma. Hur skulle man agera, när vaga nödsignaler växte till larmstyrka på 
grund av akuta behov? En katastrof av 1690-talets omfattning var för stor för 
att kronan skulle kunna mildra nöden. Men de åtgärder som vidtogs kunde 
sannolikt ha varit mer energiska och fått större effekter än vad som blev 
fallet. Trots den av allt att döma omfattande trafiken med spannmålslaster 
från Baltikum till Finland, tycks stödåtgärderna ha varit helt otillräckliga, 
och villkoren för spannmålsdistributionen i stödområdena var särskilt i bör-
jan påtagligt restriktiva.47  

                               
44 Haggren 1991 (s 282) anger, med hänvisning till Muroma, att en fjärdedel av befolkningen 
omkom 1695-98. Lindegren antar en folkminskning på grund av svälten på 138 000 av en 
folkmängd på ca 460 000, vilket ger en minskning på 30 %. Lindegren 1993, s 180. Muromas 
siffror är lägre. Han uppskattar folkmängden 1695 till 425 000. Med samma dödstal som 
Lindegren ger det en befolkningsförlust på drygt 32 %. 
45 Mäntylä 1988, s 54, 58f, 61. 
46 Mäntylä 1988, s 54. 
47 Jutikkala 1955, s 60f; Mäntylä 1988, som på den här punkten markerar annan uppfattning 
än Jutikkala (s 47) 
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I min tidigare studie av skördeutvecklingen längs södertörnskusten de-
cennierna runt år 1600 framgick hur kungamakten beviljade nedsättningar i 
tiondet för att möta skördekriser i lokalsamhället. Man kunde ge befrielse 
från eller nedsättning i tiondekravet.48 Det fanns således ett förhandlingsut-
rymme mellan två parter som i grunden hade olika intressen, men ändå var 
förenade av kravet att bevara ett produktivt jordbruk. 

Kronans intressen togs oftast tillvara med stor energi. När förväntade in-
täkter uteblev gjordes utredningar som skulle förklara bortfallet, och om 
möjligt minska en del av de ekonomiska förlusterna. Kronans representanter 
sändes ut för att på ort och ställe undersöka bortfallets orsaker, och särskilda 
avkortningslängder sammanställdes för att noggrant redovisa bortfallet. Det-
ta gjordes också i det krisdrabbade Estland. En rannsakningskommission 
som sändes till Estland för att höra sig för om situationen i landsdelen ställde 
samman en omfattande dokumentation rörande tillståndet på landsbygden 
under krisåren. I estländska statsarkivet i Tartu finns en stor volym bevarad 
med s.k. wakkeböcker, ett slags jordeböcker över hemmanens skattskyldig-
heter, och restlängder som visar vad som inte betalats och därför förts upp 
som restantier. I all sin kamerala knapphet ger detta material en åskådlig bild 
av ett samhälle i kris. 

Dessvärre är materialet alltför omfattande för att behandlas i sin helhet i 
detta sammanhang. Jag har därför begränsat undersökningen till ett urval 
byar. Så vitt jag kunnat finna saknas dokumentation från Ösel, vilket gör att 
de valda byarna i stället får utgöra ett jämförelsematerial i förhållande till 
den demografiska studien ovan. Totalt ingår 29 byar fördelade på fem större 
regionala enheter som identifierats som gods.49 Av de fem godsen har ett, 
Campen, valts ut för intensivare undersökning. Materialet består av wakke-
böcker med namn på hushållsföreståndare (nominati), samt uppgifter om 
hustru, dräng, piga mm. I ett antal kolumner anges också hemmanets skatte-
plikt i större och mindre boskap, samt om hemmansdelen var besutten eller 
öde. Längderna är dessutom rikt försedda med marginalanteckningar som 
ger mer kvalitativa upplysningar, av typen "öde 1695: förmedelst böndernes 
oförmögenhet" eller "öde för misswäxt ähr". Oftare är anteckningarna enkla-
re "öde 1695" eller "öde Ao. 1692, resten uthgår". Marginalanteckningarna är 
så pass ofta försedda med årtal att de kan ge en indikation på när ödeläggel-
sen var som intensivast.  
                               
48 Lilja 2006. 
49 Godsen har identifierats enligt följande: Campen - dagens Tormi intill Tabivere nära Tartu, 
tidigare Äksi församling, Sastnamas - Saastna i tidigare Karuse församling i västra Estland, 
Nappel - Nabala i tidigare Jüri församling nära Tallin samt Ochto - Ohtu i tidigare Keila 
församling nära staden Keila i nordvästra Estland. Godset Poll är mer problematiskt då det 
fanns två gods med samma tyska namn. Det kan vara antingen Põlli i tidigare Nissi försam-
ling ca 50 km söder om Tallin, eller Põlula i tidigare Viru-Jaagupi församling i nordöstra 
Estland, Virumaa. Tyvärr saknas en fullständig lista över tyska parallellnamn till de estniska 
byarna, vilket omöjliggjort identifiering av godsen via bynamnen. Mägi i privat mail 
2006.05.18. 
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Diagrammen nedan visar ödesfrekvensen i de 29 undersökta byarna och 
deras 5 gods. Ödesfrekvensen har beräknats utifrån både brukningsdelarna 
och mantalsenheter, men de båda måtten ger i huvudsak samma resultat. 
Krisens djup och omfattning framträder i båda fallen. Den geografiska varia-
tionen mellan byarna och regionerna är framträdande. På bynivån spänner 
således ödesfrekvensen från ett maximum på runt 80 % i Laÿküll by i Cam-
pen ned till noll registrerade ödesfall i åtskilliga byar på de andra godsen. På 
godset Ochto saknas ödesfall överhuvudtaget och i godset Polls fyra byar 
finns endast ett ödesfall registrerat. Men eftersom godsen med få ödesfall är 
jämförelsevis små blir totalresultatet ändå en ödesfrekvens runt 30 % för de 
5 godsen totalt. En ödesfrekvens på den nivån måste betraktas som mycket 
omfattande. Den är i sig ett starkt vittnesbörd om ett område i kris. Samtidigt 
är det värt att notera att vissa gods tycks ha klarat sig i stort sett helt från 
krisens effekter. Även en omfattande klimatkris lämnar av allt att döma visst 
utrymme för normala, eller åtminstone tillräckliga, skördeutfall. 
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Diagram 9. Ödesprocenten i 29 estniska byar 1698  
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Diagram 10. Ödesprocent på 5 estniska gods 1698 

Den mer detaljerade bilden på lokal nivå ger samma intryck av geografiska 
variationer. Tabellen över ödesfrekvensen i de sju byarna på godset Campen 
åren 1695 till 1698 visar ödesfrekvenser i intervallet 18 till 88 %. Som vi sett 
var Campen av allt att döma ett av de hårdast drabbade godsen, med flera 
ödesfall i varje by. Oavsett om man mäter ödeläggelsen utifrån mantalet eller 
utifrån antalet drabbade bruk framstår den som omfattande. Den för Campen 
totala mantalsödeläggelsen var redan år 1695 nära 50 %, och den visade inga 
tecken att avta under de följande åren. Brukningsdelarnas ödesfrekvens var 
ännu högre, med en nivå på nära 60 % 1695 och ökande till drygt 70 % 
1697. I denna region förlorades stora intäkter under en följd av år. Av mar-
ginalanteckningarna framgår att de upptecknade restantierna mycket ofta 
avskrevs, och längderna ger illustrativa vittnesbörd om resignationen hos 
rannsakningskommissionen när det gällde möjligheten att få in eftersläpande 
restantier. I inte färre än 41 (ca 2/3) av ödesfallen antecknas explicit att "res-
ten uthgår", i vissa fall under uttrycklig hänvisning till "misswäxt". 
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Av tabell 3 ovan framgår att de fyra åren 1695-98 var hårt drabbade av öde-
läggelser. Det fiskala bortfallet gällde samtliga dessa fyra år, men det inne-
bar inte att samtliga år var lika drabbade. Åtskilliga av ödesnoteringarna 
sträckte sig över flera av åren. Restantiebefrielserna beviljades ofta flera år 
efter att den faktiska ödeläggelsen ägt rum. Detta var en vanlig praxis i den 
kamerala förvaltningen redan från 1500-talet. Avsikten var att låta bruken 
komma på fötter igen innan de skattlades på nytt.107 En viss uppfattning om 
när ödeläggelsefrekvensen var som intensivast kan vi få genom att studera 
när ett hemman helt eller delvis ödenoteras för första gången. En sådan un-
dersökning ger 7 ödesnoteringar år 1696, 15 noteringar 1697 och 3 notering-
ar 1698, vilket klart indikerar att åren 1696 och 1697 var särskilt drabbade.  

De många noteringarna 1695 kan ge en vilseledande bild eftersom de kan 
ha uppkommit tidigare år. Genom längdernas många marginalanteckningar 
rörande ödeläggelseår kan vi ändå få en viss uppfattning om ödesfrekvensen 
före 1695. En sådan undersökning visar att året 1695 var ett år med hög 
ödesfrekvens, medan 1697 har klart färre ödesnoteringar i marginalen än 
både 1695 och 1696. Året 1694 framstår som jämförbart med 1697.108 I den-
na tabell framträder också år 1692 som ett år med hög ödesfrekvens. Man 
kan anta att det året var drabbat av dåliga skördar. Detta år framträdde ju 
också som krisår i de nämnda undersökningarna av mortaliteten på Ösel och 
skördeindex i östra Mellansverige.109 

Tabell 4. Ödeläggelseår för brukningsenheter i Campen 1692-1698, enligt längder-
nas marginalanteckningar  

  Antal ödebetecknade brukningsenheter  
By 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 

Meggit  1 2  3 2  
Uskülla 2   1  1 1 
Parilla 1  3  1   
Laÿnorm 2   1 1 2  
Laÿküll    3 2   
Wasse 5   4 3   
Kessfor   1 2 1   
Summa 10 1 6 11 11 5 1 

                               
107 Se exempelvis Österberg 1971, s 166ff. Eftersom de studerade längderna inte tar upp 
perioden efter 1698, går det inte i denna källa att fastställa hur snabbt ödeläggelserna i områ-
det klingade av. Studier i 1500-talets ödegårdsfrekvenser tyder på att ödesnoteringar ibland 
kunde kvarstå under ganska många år. I sådana fall handlade det säkert ibland om demogra-
fisk ödeläggelse. Bruken saknade helt enkelt landbor under ett antal år. 
108 Det är troligt att året 1696 var än hårdare drabbat än vad som antyds i tabellen. Kessfor by 
har således inte färre än 10 ödesnoteringar där årtalet inte anges explicit, men mycket tyder på 
att de gäller året 1696. 
109 Jmf ovan sid 38, 45 och nedan sid 60 
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Flera av de registrerade ödesfallen i de fem särskilt studerade byarna i Cam-
pen gällde enbart delar av bruk. Men det var vanligare med helt ödelagda 
hemman.110 Således var 18 bruk bara delvis ödelagda 1697, ett av de djupaste 
krisåren, medan inte färre än 43 registrerades som helt ödelagda samma år. 
Flertalet av de helt ödelagda var i storleksordningen 1/4 till 1/2 mantal. Det 
tycks ha funnits ett visst samband mellan registrerad ödesfrekvens och bru-
kens storlek. Av tabellen nedan framgår att det framför allt var gårdar med 
halvt mantal som drabbades av ödeläggelse, och att av dessa nästan samtliga 
blev helt ödesnoterade. Av de 14 gårdarna med fullt mantal var bara 2 helt 
ödesnoterade 1697, medan 9 noterades för halvt öde. Å andra sidan tyder 
ödesnoteringarnas generella fördelning över hemmanstorleken på att krisen 
slog brett och långt ifrån drabbade bara de mindre brukningsenheterna. Inte 
färre än 20, eller nära 30 %, av ödesnoteringarna gällde hemman i storleks-
ordningen 2/3 och uppåt, vilket kan jämföras med de 12, eller knappt 20 %, 
av ödesnoteringarna som registrerats för gårdar mindre än 5/12 mantal. 

Tabell 5. Ödeläggelse och bruksstorlek i Campen 1697 

hemmanstorlek 1697 1697 1697 1697 1697 1697 1697 1697  
öde brukningsdel 0,17 0,25 0,33 0,50 0,67 0,75 1,00 S:a % 

0,25 = 1/4 0 6 0 0 0 0 0 6 9,8 
0,33 = 1/3 0 0 5 0 0 0 0 5 8,2 
0,42 = 5/12 1 0 0 0 0 0 0 1 1,6 
0,50 = 1/2 0 1 0 28 0 0 0 29 47,5 
0,67 = 2/3 2 0 1 0 1 0 0 4 6,6 
0,75 = 3/4 0 1 0 0 0 1 0 2 3,3 
1,00 = 1 0 0 2 9 0 1 2 14 23,0 
Summa 3 8 8 37 1 2 2 61 100,0 
% 4,9 13,1 13,1 60,7 1,6 3,3 3,3 100,0  

Sammantaget framträder 1690-talet i rannsakningskommissionens restantie-
längder som ett hårt drabbat decennium. Minst fem av decenniets år (1692, 
1694, 1695, 1696, 1697) var direkt drabbade, och effekterna av kriserna 
kvarstod uppenbarligen ännu år 1698 och sannolikt även följande år. Resul-
taten bekräftar med eftertryck undersökningen av de tre Ösel-socknarna. 

Vad längderna däremot inte visar är i vilken utsträckning de många ödes-
fallen också motsvarades av demografisk ödeläggelse i form av flykt från 
hemmanet eller dödsfall. Marginalanteckningarna ger ingen annan vägled-
ning än att de i vissa fåtaliga fall noterar att brukningsdelar återupptagits för 
odling. Det finns också enstaka belägg på att bruk som registrerats som ödes-
                               
110 Här har alla namngivna personer (nominati) i längderna tolkats som innehavare av ett 
hemman. Det är en rimlig tolkning mot bakgrund av vissa marginalanteckningar, där det 
framgår att bönder återupptagit och besått delar av tidigare nedlagd jord. Vissa nominati satt 
på hela mantal, men det var också vanligt med nominati som registrerades för delar av mantal. 
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fall åter registrerats som betalande enheter senast 1698. Den enda kryptiska 
indikationen på att innehavaren dött gäller en person i Laÿnorm by, där per-
sonen i fråga noteras vara för "... tÿfnad ophängd, ifrån den tijden har landet 
varet öde...". Kanske är det en rimlig tolkning att bonden i fråga blivit hängd 
för stöld. 

Generellt sett är det mest sannolikt att de många ödesfallen i de fem regi-
onerna var kamerala ödesmål, dvs. tillfälliga befrielser från skatten. Vid de 
tillfällen forskningen kunnat jämföra kamerala och demografiska ödeläggel-
ser har de senare visat sig motsvara bara en mindre del av det totala antalet 
ödesfall.111 Det är inte troligt att den 30-procentiga ödesfrekvensen på de fem 
studerade godsen innebar en befolkningsminskning av samma storleksord-
ning. 

När det gäller kronans krav är det osannolikt att dessa skulle ha avskrivits 
på det sätt som framgår av restantielängderna om det inte funnits mycket 
starka skäl till detta. Den rannsakningskommission som skickats till området 
tvingades helt enkelt inse behovet av skattelindringar. Det bevarade källma-
terialet bär starkt prägel av att vara koncepthandlingar, och som sådana lig-
ger det nära den verklighet som mötte de kommitterade. Åtskilliga notering-
ar, ibland hela sidor är överstrukna eller överkorsade, inte sällan med margi-
nalhänvisningar till ödeläggelse eller missväxt. De överstrukna raderna och 
de lakoniska marginalanteckningarna öppnar i all sin torftighet ett fönster 
mot en kaotisk, dramatisk och hotande verklighet för de människor som 
tvingades leva i den.112 

Men materialet visar också utfallet av en förhandlingsrelation mellan två 
parter, där den maktägande partens reträtt i sig är ett vittnesbörd om situatio-
nens allvar. Vid den tid kommissionen utförde sitt arbete var en internatio-
nell storkonflikt under uppsegling. Sverige var hotat av en allians som år 
1700 skulle gå till attack. Det kan i den situationen inte ha funnits något stort 
utrymme för kompromissande med kronans intäkter.113 Att man ändå tvinga-
des till eftergifter tyder på en bakomliggande verklighet som måste ha haft 
drag av uppenbar misär hos stora delar av bondebefolkningen. De scener av 
flyende och svältande människor som frammanats av finska forskare hade 
med stor sannolikhet sin motsvarighet även i Estland vid denna tid. 

                               
111 Österberg 1971, s 200ff, gör ett försök till bedömning för Marks och Sunnerbo härader i 
Småland ca 1570, dvs omedelbart efter det nordiska sjuårskriget. Av allt att döma var färre än 
hälften av de helt ödeavkortade enheterna i detta material samtidigt demografiskt öde. Öde-
gårdsfrekvensen i området var hög vid denna tid, men den belagda demografiska ödeläggelsen 
uppgick ändå inte till mer än ca 10 % vardera i de båda häradena. Larsson 1972, s 114f, finner 
ännu lägre nivåer. För Konga och Uppvidinge härader i Småland 1571-1640 konstaterar han 
således demografiska ödeläggelser i storleksordningen 2-60 % av alla ödesnoteringarna. 
Flertalet år ligger under 10 %. Medianen för Konga är 6 % och för Uppvidinge 8,5 %. Den 
totala demografiska ödesnivån låg så lågt som 1-2 %.  
112 Jmf Mäntyläs (1988, s 56f) dramatiska skildring av förhållandena i Österbotten 1697.  
113 Mäntylä 1988, s 66 noterar att "andhämtningspausen mellan hungersnöden och kriget inte 
blev lång." 
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Skördar och dödlighet i Sverige 1690-1720 
Det danska sändebudet i Stockholm Boll Luxdorph iakttog på vårvintern 
1697 hur folk blev tjocka och uppsvällda. Den 31 mars rapporterade han att 
ett spannmålsskepp från Wismar tagit in vid Dalarö och att folk nu drog dit 
för att köpa spannmål och transportera till Stockholm. Den 14 april talade 
han om befolkningens miserabla tillstånd. Fattiga drog i hopar till Stockholm 
som nu blivit fyllt av eländiga människor. Bilden av krisen blir än tydligare 
visualiserad i sändebudets rapport den 24 april. Nu talar han om ett elände 
som tilltar för var dag, och om att 6000 arma människor tar sig fram längs 
stadens gator, utan att någon vill ta hand om dem eller släppa in dem till sig. 
De får ligga på gatorna och dö. Han fruktar att de samtliga kommer att för-
gås när vintern tar slut och sommarhettan tar vid. På landsbygden, rapporte-
rar han, dör boskapen av brist på foder. Inte ens kungen och drottningen har 
hö och halm i sitt stall. Situationen kan inte lättas upp eftersom isen hindrar 
tillförsel av spannmål. Hela naturen tycks i Luxdorphs rapport ha rest sig 
mot de fattiga svältande i Stockholm. Strömmingen slog fel året innan. I 
Marstrand hade man inget fått. Fågel, tjäder och järpar fanns inte heller att 
tillgå för pengar. Det myckna regnandet hade förstört äggen och dödat ung-
arna. Regnet var också skulden till att vintersäden gått förlorad. Den 12 maj 
har spannmålsförsändelser nått Stockholm men inte provinserna där hungern 
fortfarande var stor. Den 26 maj rapporterade han om hur "hetsiga sjukdo-
mar" nu börjat härja.114 

Stora delar av det svenska riket drabbades av 1690-talets svältkatastrofer. 
Men det var inte bara under detta decennium som skördarna slog fel. Svaga 
skördar eller missväxter återkom vid flera tillfällen under senare delen av 
stormaktstiden. Redan tidigt gjordes försök att bedöma skördevariationerna 
och frekvensen av missväxter i Sverige. Således försökte E. Ekman på 1780-
talet uppskatta skördarnas växlingar ända från 1500-talets början fram till 
1781. Hans undersökning baserades på både kvalitativa och kvantitativa 
källdata. Även om Ekmans undersökning har kritiserats kan man konstatera 
att hans sammanställning på många punkter sammanfaller med bedömningar 
i senare forskning.115 

I en nyligen publicerad studie identifierar Daniel Larsson elva större 
missväxter i Sverige mellan åren 1647 och 1775, varav fyra under perioden 
1690-1720.116 Alla fyra sträckte sig över flera än ett år. Sammanlagt drabba-
des 10 år av den sena stormaktstidens tre decennier av missväxter. Den mest 
utdragna var krisen 1695-98. Ekmans bedömning av krisåren 1695-98 får ett 

                               
114 Söderberg m fl. 
115 Ekman 1783, s 123-183, särsk. s 134-141. Ekman lär ha varit styrd av hypotesen att miss-
växter uppträdde med intervall av ungefär ett decennium. Enligt hans kritiker har denna förut-
sättning påverkat hans datasammanställning. För en kritisk kommentar till Ekman se Larsson 
1972, s 151, not 3. 
116 Larsson 2006, s 68. 
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tydligt stöd i Larssons studie. Dessa år markeras av Ekman som särskilt svå-
ra, med etiketter som "knapp årsväxt" eller "missväxt". Hos Larsson talas om 
nödår. De båda studierna är relativt samstämmiga även när det gäller andra 
perioder av svaga skördar eller missväxter. Andra källor pekar i samma rikt-
ning.117 

Diagrammet nedan visar ett medelindex över skördeomdömen 1683-
1719.118 I diagrammet framträder 1687-88, 1693, 1695-97, 1708-09 och 
1717-19 som mycket svaga skördeår, medan 1700 och i viss mån 1701 samt 
1713 framträder som mycket goda år. Det är tydligt att successionen av goda 
och svaga skördar tenderar att uppträda i kluster av år med liknande utfall. 
Det finns ett påtagligt drag av cyklicitet i skördeomdömena där 1680-talets 
senare del fram till 1688, 1693-1698, åren runt 1708-09 och 1710-talets sista 
år framstår som svaga cykler, medan 1700-05 och 1711-15 präglats av rela-
tivt gynnsamma skördeförhållanden. 
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Diagram 11. Medelindex av skördeomdömen, riket 1683-1719  
                               
117 Kellgren 1931; Jutikkala 1955; Mäntylä 1988, Muroma 1991; Söderberg m fl. 
118 Diagrammet bygger på följande källor: Ekman 1783, Johanson 1934, Kellgren 1931, 
Helmfrid 1949, Jutikkala 1955, Larsson 2006 samt Söderberg m fl (2007, pågående projekt). 
Källornas skördeomdömen varierar i formen från sifferangivelser eller grafisk karakterisering 
till berättande beskrivning. Omdömena har här konverterats till siffervärden enligt en femgra-
dig skala från -2 till +2 indikerande skördeutfall från mycket svaga till mycket goda skördar 
(jmf nästa not). Johanson 1924 ger två parallella bedömningar, en grafisk och en berättande. I 
de få fall dessa divergerar har jag valt ett medelindex mellan värdena. Regionala och lokala 
index (Helmfrid 1949 och Kellgren 1931) har tilldelats halva värden för att dessa geografiskt 
begränsade områden inte ska få för stort genomslag i diagrammet.  
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Skördar i östra Mellansverige 
Det ser ut som om den allmänna bedömningen för riket som helhet i diagram 
8 håller i grova drag vid en närmare regional granskning. Diagrammet nedan 
är ett försök att konstruera ett skördeindex utifrån olika typer av sk. proxyda-
ta.119 Det är baserat på lokala eller regionala prisdata, produktionsdata (en-
dast en serie) och skördeomdömen, som är hämtade från olika källor med 
anknytning till i östra Mellansverige (Uppland, Stockholm och Östergöt-
land).120 

Jämför man systematiskt med sammanställningen i diagram 8 framträder 
vissa år som samstämmiga, och de mer sammanhängande perioderna av 
svaga respektive goda år bekräftar i stor utsträckning varandra. Båda sätten 
att mäta tycks således visa samma bakomliggande verklighet av skördevaria-
tioner.121 Den mer framträdande skillnaden mellan diagrammen är det förhål-
landevis svaga utslaget av dåliga skördar under åren 1687-88 i det östsvens-
ka diagrammet. Här ger de äldre serierna av skördeomdömen hos Ekman 
(Sverige) och Johanson (Finland) en annan bedömning än Larssons aktuella 
undersökning. Larsson talar tvärtom om perioden 1676-90 som "en femton-
årig period av förhållandevis goda skördar".122 

Även i det regionala diagrammet finns ett tydligt drag av cyklicitet. 
Sammanhängande perioder av svaga och goda skördar framträder och bildar 
kluster i tiden. Det är inte omöjligt att klimatvariationer kan ligga bakom, 
men även ekonomiska konjunktursvängningar kan ha bidragit eftersom pris-
data väger tungt i indexet.123 Samtidigt finns ingen anledning att dra för kate-
                               
119 I diagrammet är skördeindikationerna uttryckta som ett index, i vilket de olika datatyperna 
transponerats till en värdeskala från -2 (mycket svag skörd) över -1 (svag skörd), 0 (normal 
skörd), +1 (god skörd) till +2 (mycket god skörd). Index har beräknats som avvikelser från 
dataseriernas kvartilvärden och medianer, så att utfall utanför kvartilerna har tilldelats värdena 
+2 resp. -2. Utfall mellan kvartilvärdet och halva skillnaden mellan median och kvartil har 
givits värden +1 resp. -1, medan de centrala utfallen däremellan har fått värdet noll, dvs nor-
mal skörd. När det gäller prisdata har avvikelser från den rörliga medianen använts som bas-
värde. För produktionsdata (i detta fall bara en serie) har det bedömts tillräckligt att utgå från 
central och spridningsmåtten för hela dataserierna. Efter omräkning av samtliga dataserier har 
dessa förvandlats till ett gemensamt index, ett kombinationsindex, genom att seriernas års-
summor har dividerats med antalet belägg för vart år. Eftersom indexet är byggt på flera 
dataserier innebär detta att de extrema utslagen -2 eller +2 behöver stöd av samtliga för att 
dessa värden ska uppnås. Lägre värden står antingen för att data pekar åt olika håll och tar ut 
varandra, eller att de samstämmigt pekar mot det lägre värdet. Kombinationsindexets kon-
struktion innebär också att indexvärdena oftast faller ut som delar av heltal. Antalet serier som 
bygger upp kombinationsindexet är givetvis viktigt. Det redovisas i det kompletterande dia-
grammet (diagram 12b), där det framgår att antalet årsdata varierar från 8 till 11. 
120 För Uppland se Eli Heckscher 1936, diagram IX, XII. För Uppsala län se Ekman 1783, 
markegångstaxor. För Stockholm se Arne Jansson och Johan Söderberg 1991. För Östergöt-
land (Östra Eneby härad, Ståthöga by och hela landskapet) se Björn Helmfrid 1949. 
121 Samtidigt är det inte svårt att hitta år där indikationerna pekar i olika riktningar. En förklar-
ing till skillnaderna kan vara de olika sätten att närma sig skördeutfallet och/eller skillnader i 
geografisk omfattning. 
122 Larsson 2006, s 233. 
123 Se Hansson 2006, s 58-78 ang. priscykler på spannmål och andra varor. 
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goriska slutsatser om regelbundenhet i variationerna. Cykliciteten är tydliga-
re efter 1690-talets senare del än tidigare. 
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Diagram 12a. Skördeindex för östra Mellansverige 1683-1719 
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Diagram 12b. Skördeindex antal indikationer, Sverige 1683-1719 

Variationsmönstret 1683 till 1719 är inte helt olikt det mönster som fram-
trädde i min tidigare studie från södertörnskusten 1566-1623. Även i den 
studien kunde man urskilja drag av cyklicitet och sammanhängande kluster-
bildningar av svaga eller goda år. De båda studierna visar dessutom en viss 
samstämmighet i frekvensen av extremt goda eller dåliga år. De 5 goda och 
7 svaga åren under perioden 1683-1719, motsvarades för perioden 1566-
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1623 av 7-8 extremt goda och lika många extremt svaga år. Tar man hänsyn 
till skillnaderna i periodlängderna ger detta i genomsnitt 3-årsintervaller 
mellan de extrema skördarna för den förstnämnda perioden och ca 3,8-
årsintervaller för den sistnämnda. Den iakttagna cykliciteten stöder emeller-
tid inga slutsatser om generellt verkande bakomliggande faktorer. Cyklerna 
1683-1719 var 10 till 13 år långa, medan motsvarande svängningar 1566-
1623 sträckte sig över 25- till 30-årsintervaller. Det är tveksamt om man 
utifrån sådana skillnader kan dra slutsatser om gemensamma bakomliggande 
orsaker. 

Perioden från 1690-talet till 1720-talets början skildras ofta i dystra fär-
ger. Det var en tid präglad av krig, missväxter och svåra epidemier. Diagram 
12a jävar inte den bilden. Under de knappa fyra decennier som täcks av dia-
grammet var åren 1693, 1697-98, 1708-09 och 1717-19 präglade av svaga 
skördar eller mycket svaga skördar.  

Flera av åren på 1690-talet måste ha inneburit påtagliga umbäranden för 
befolkningen i östra Mellansverige. 1690-talets klimatkris framträder tydligt 
med kraftiga krisindikationer 1693 och 1697, samt ett svagare utslag 1698. 
Den synbarligen djupa krisen 1693, som mycket väl kan vara en fördröjd 
priseffekt på dåliga skördar året innan, kan ha försatt lokalsamhällena i en 
instabil situation, som inte gick att balansera innan de nya krisåren 1697-98 
(möjligtvis 1696-97 om man förutsätter en fasförskjutning i prisreaktionen). 

Det är högst troligt att krisindikationerna för åren 1708-09 beror på kli-
matframkallade dåliga skördar.124 Den svenska staten stod visserligen på 
krigsfot vid denna tid, men den stora katastrofen vid Poltava ägde inte rum 
förrän 1709. Den kan inte direkt ha påverkat skördebilden dessa år. Större 
risk är det då att utskrivningarna nått en sådan nivå att skördarna började 
hotas. Oavsett direkt orsak startade här en period av socio-ekonomiska och 
demografiska problem. De dåliga skördarna följdes av nederlaget i Poltava 
och den sista stora pesten 1710-11. Vid det här laget går det knappast att 
hålla isär klimatfaktorer från sociala faktorer när man vill förklara skördein-
dexets svängningar. Liksom mot slutet av stormaktstiden började vid denna 
tid en trevande oppositionsrörelse mot den enväldiga kungen i Bender. Tiden 
var dock inte mogen för att driva fram en kursändring i svensk utrikespolitik. 
Den icke-auktoriserade riksdag som sammankallats mot slutet av året 1713, 
skingrades utan opposition när ett brev med order om detta anlänt till Stock-
holm från den landsflyktige monarken.125 

Allra svårast förefaller läget ha varit i slutskedet av det Stora Nordiska 
Kriget då den sviktande svenska stormakten var utsatt för maximalt tryck 
från fientliga makter. De oroliga tiderna under Karl XII:s sista år och de 

                               
124 Ekman 1783; Ekholm 1899; Johanson 1924; Kellgren 1931; Larsson 2006. 
125 Carlsson/Rosén 1961, s 557f; Karlsson 1993, s 145ff. 
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första åren efter hans död utspelades mot en ekonomisk bakgrund av nöd-
mynt, soldatutskrivningar, höga spannmålspriser och svaga skördar.126 

Dödligheten i egentliga Sverige 
De demografiska effekterna av klimatkrisen var påtagliga även på den 
svenska sidan av Östersjön. I en nyligen publicerad studie av Lennart An-
dersson Palm framträder åren 1697 och 1698 med förhöjd dödlighet i egent-
liga Sverige.127 Det stora Nordiska Kriget efter år 1700 blev en ytterligare 
påfrestning även för svenska bygder. Sverige drabbades av krigsperiodens 
stora pest, samt vissa år av dåliga skördar och ekonomisk desorganisation. 
Diagrammet nedan illustrerar inte minst den dramatiska effekten av pesten 
1710-1711. 128 Dödligheten i egentliga Sverige nästan tredubblades under de 
två peståren, och födelsenettot sjönk till 0,4 födda per döda.129 Den svenska 
befolkningen låg i stort sett stilla på samma storleksnivå under de tjugo åren 
1700-1720.130 

På länsnivån kan man se att den demografiska krisen på 1690-talet främst 
tycks ha slagit mot östra, centrala och norra Sverige. Palms undersökningar 
visar att de östliga, centrala och nordliga länen i Sverige hade dödlighetstop-
par på 1690-talet, medan de sydliga och västliga länen saknar tecken på att 
skördarna slagit fel.131 

                               
126 Larsson 2006, s 234f; Johanson 1924; Hansson 2006, s 175ff, 247; Lindegren 1993, s 147-
187. 
127 Palm 2001, s 66, 70f. 
128 Palm 2001, s 95ff. Pesten 1710-11 visar nedslag i Palms länsdiagram i Stockholms, Upp-
sala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Blekinge, Skaraborgs, Örebro län 
samt i Stockholm stad. Däremot inte i staden Göteborg, norrlandslänen, Gotlands län och 
länen i västra Sverige från Värmland ned till Göteborgs- och Bohus län. Svaga spår efter 
pesten ser man i Hallands, och Malmöhus län. 
129 Palm 2001, s 71. 
130 Här bör dock inflikas att en äldre retrospektiv rekonstruktion av befolkningsutvecklingen 
under denna tid kom fram till en obruten befolkningsökning från 1600-talet. Flertalet senare, 
mer källbaserade, studier har emellertid påvisat en klar stagnationstendens. För den "udda" 
rekonstruktionen se Widén i Hofsten m. fl . 1976. Ang. denna beräkning se också Lindegren 
1993, s 11 samt not 6. För det etablerade forskningsläget se framför allt Palm 2000 och 2001, 
samt Lindegren 1993. Jmf Larsson 2006, appendix B, s 215-222. Beträffande städerna jmf 
även Lilja 1996 och 2000. 
131 Palm 2001, s 95ff. I Palms grafiska rekonstruktioner framträder 1690-talets demografiska 
kris tydligt i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Skaraborgs, Värmlands, Öre-
bro, Kopparbergs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens-Norrbottens län, samt mind-
re markerat i Östergötlands, Västmanlands och Gävleborgs, län. Framför allt åren 1697-98 
uppvisar klara födelseunderskott, men även åren 1692-93 kan i vissa län urskiljas som demo-
grafiskt besvärliga år. Län som inte tycks ha drabbats nämnvärt är Jönköping, Kronoberg, 
Kalmar, Blekinge, Kristianstad, Malmöhus, Hallands, Göteborgs- och Bohus och Älvsborgs 
län. Inte heller Göteborg visar några tecken på demografisk kris. Det är tydligt att 1690-talets 
demografiska kris i egentliga Sverige främst berörde landets östra, centrala och norra delar. 
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Diagram 13a. Antal födda och döda i Sverige 1685-1720 
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Diagram 13b. Antal begravda per döpta i Sverige 1685-1720 
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I Larssons undersökning ingår en omfattande studie av den geografiska för-
delningen av dödligheten i samband med missväxterna. Han har således 
undersökt de tre stora krisskedena i 109 geografiskt spridda församlingar 
under den period som den här artikeln behandlar, 1696-98, 1709-11 och 
1717-18. Det visade sig att 1690-talets kris vandrade söderut från att främst 
ha drabbat Norrland 1696, via en markant ökande dödlighet i mellansvenska 
socknar 1697 till en påtagligt förhöjd mortalitet även i många församlingar i 
Götaland 1698. Krisskedet 1709-12 hade en helt annan geografisk fördel-
ning. Det första året handlade det främst om en missväxtrelaterad dödlighet 
som i huvudsak drabbade mellansvenska inlandsområden, men i viss mån 
också södra Sverige. De följande tre årens dödlighet var koncentrerad till 
mälarregionen, Vätterns sydspets och kustområden i Småland och Skåne. 
Dödlighetstalen hade då också markant ökat i förhållande till 1709. Det var 
pesten 1710-12 som slagit till framför allt mot tätbefolkade områden med 
hög folkomsättning. Under krisåren 1718-19 är dödlighetens geografi tillba-
ka i ett mer inlands- och norrlandsbaserat mönster, som var resultatet av de 
årens omfattande missväxter.132  

Trots skördekrisernas omfattning och frekventa återkomst på 1690-talet 
och 1700-talets första decennier kan de som människodödare inte mäta sig 
med epidemin 1710-1711. Visserligen kan man finna lokal överdödlighet i 
samma storleksordning som pestens, så till exempel drabbades av allt att 
döma Uppsala län av en hungerkris som kunde mäta sig med pesten, men 
inget talar för att större regioner, eller hela östersjöområdet, skulle ha drab-
bats av en svältkatastrof av dessa dimensioner. De möjliga undantagen är 
delar av Finland och Baltikum, med den omfattande demografiska katastrof 
som blev följden av missväxterna 1695-97 i dessa områden. 

Virulenta epidemier krävde sannolikt fler dödsoffer i det förmoderna 
samhället än svältkatastroferna.133 Samtidigt kan man inte bortse från att de 
tre stora människodödarna under förmodern tid ofta samverkade i en ond 
spiral av utarmning, flykt och överdödlighet. Pesten 1710-1711 kom från 
områden utanför Skandinavien, men dess framfart blev antagligen svårare 
som en följd av de skördekatastrofer och krigsmotiverade pålagor och ut-
skrivningar som drabbat området de föregående 15-20 åren. Larssons studie 
har etablerat ett nära samband mellan epidemier och missväxter. "Perioderna 
av överdödlighet 1647-1775 kan i samtliga fall utom 1654 och 1710-1712 
relateras till missväxter och utbrott av tyfus och dysenteri."134 Tyfus och 
dysenteri var epidemier tydligt relaterade till undernäring. Dysenteri drabba-
de visserligen alla åldersgrupper och båda könen, men barnen var något 
överrepresenterade bland de döda. Sjukdomen spred sig i vatten och föda, 

                               
132 Larsson 2006, s 80ff. 
133 Appleby 1981 diskuterar ingående de ofta komplicerade sambanden mellan klimat och 
epidemier under den Lilla Istiden. Jmf. Larsson 2006, s 93-120. 
134 Larsson 2006, s 118. 
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men kunde också föras vidare av flugor. Under normala förhållanden var 
chanserna goda att överleva, men i situationer av undernäring ökade dödsris-
ken dramatiskt, ibland upp till 30 %. Tyfus dolde sig ofta under dunkla be-
teckningar som "feber" eller "brennsot" och är därför svårare att identifiera i 
källorna. Sjukdomen hade bland annat samband med matbrist, och feber var 
ett av dess symptom. Spridningsmönstret hade vissa likheter med dysenteri. 
Smittan spreds via mat, vatten och flugor eller via direktkontakt mellan 
människor.135 

Av skördekriserna 1690-1720 var det framför allt under de stora missväx-
terna 1695-97 och 1708-09 som dessa båda sjukdomar uppträdde. Dysenteri 
har således belagts 1695-98, och i Larssons fallstudie av Lima-Transtrand 
kan han konstatera en epidemi 1696 som vuxit till en svår epidemi 1697. I 
övrigt var de båda församlingarna i stort sett förskonade från sjukdomen 
mellan 1631 och 1699. Utöver 1690-talets utbrott finner han bara enstaka 
fall och epidemier 1651-52 och 1654.136 Larssons studie av Lima-Transtrand 
visar ett liknande mönster för tyfus, eller sådant som kan tolkas som tyfus. 
Normalt rörde det sig om enstaka fall, som ibland kunde växa till epidemiska 
utbrott. Det första tecknet på en epidemi hittar Larsson först 1672, då 16 
begravda personer fått en diagnos som tyder på tyfus. Hungeråret 1675 kul-
minerade epidemin. Nästa stora epidemi drabbade församlingarna under de 
stora missväxterna i slutet av 1690-talet. Spridda fall började på våren 1697. 
På sensommaren bröt en häftig epidemi ut; en epidemi som varade ända till 
våren 1699. Nästa sammanhängande epidemi finner Larsson 1712-17.137 

Larssons studie tyder på att missväxterna och hungerkrisen 1695-98 var 
nära sammankopplade med epidemiska utbrott. Det är mycket som talar för 
att det var epidemiska sjukdomar relaterade till näringsbrist som orsakade 
större delen av dödligheten under de stora svältkatastroferna. Det tycks ha 
varit mindre vanligt att människor dog av ren svält. Vad som framträder är 
en komplicerad händelsekedja som börjar med ett för jordbruket otjänligt 
klimat och så småningom leder till överdödlighet i befolkningen. Problema-
tiken är analog med den som man funnit rörande dödligheten i 1600-talets 
krig. Modern forskning har konstaterat att epidemier i fältlägren var ett stör-
re hot mot soldaternas överlevnad än de faktiska krigshandlingarna.138 Det 
var inte så enkelt att brist på mat ledde till ökad dödlighet på grund av svält. 
Om vi vill diskutera klimatfaktorns roll för sociala och historiska händelser 
och processer måste den långa händelsekedjan från direkt orsak till slutlig 
verkan tas i beaktande. 

                               
135 Larsson 2006, s 105ff. 
136 Larsson 2006, s 106f. 
137 Larsson 2006, s 111ff. 
138 Lindegren 1980, s 162ff; Nilsson 1990. 
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Dödligheten i östra Mellansverige 
Den regionala effekten av missväxtåren på demografin i östra Mellansverige 
var omfattande.139 Födelsenettot sjönk till 0,8140 och antalet dödsfall steg med 
ca 50 %. Den omvittnat svåra demografiska situationen under 1696-97 tyder 
på att lokalsamhällena runt Stockholm inte haft resurser nog att möta miss-
växterna vid denna tid.141 Under de värsta krisåren överträffade dödligheten i 
de av Palm undersökta länens socknar nästan två och en halv gånger födelse-
talen (diagram 14b), men krisen slog regionalt ojämnt. Det var framför allt 
socknarna i Uppsala län som drabbades hårt (diagram 14a). Dödligheten 
översteg där femfaldigt födelsetalen under krisåret 1697. I Stockholms, Sö-
dermanlands och Västmanlands läns socknar låg dödligheten närmare 2,5 
gånger födelsetalen. I flertalet av länen var 1698 det allvarligaste krisåret, 
men 1697 drabbades utöver Uppsala även Stockholms län. Det tycks finnas 
en nord-syddimension i den regionala dödligheten på så sätt att Östergötland 
är det län som klarat sig bäst genom krisen. Överdödligheten nådde här inte 
över 1,6 döda per födda 1698. Mycket talar för att klimatkrisen 1695-98 
hade sin geografiska gränszon i östra Mellansverige. Palms studier på riksni-
vån visar ju tydligt hur södra och västra Sverige ända upp till Östergötland 
och Västmanland drabbades mycket svagare eller inte alls av krisen. 

Studerar man de aggregerade resultatet av den demografiska krisen i östra 
Mellansverige blir det tydligt att dödlighetskrisen på 1690-talet som männi-
skodödare trots allt inte stod mycket efter den stora pesten 1710-11. Pesten 
ledde till en minst trefaldig överdödlighet, vilken kan jämföras med hunger-
krisens överdödlighet på 2,3.142 Även pestens dödlighetsmönster framträder 
som regionalt ojämnt. Det var främst de undersökta socknarna i Uppsala och 
Södermanlands län som drabbades hårt medan Västmanland tycks ha klarat 
sig lindrigare undan. 

 

                               
139 Sifferunderlaget till diagrammen 14 och 15 har vänligen tillhandahållits av L. A. Palm och 
D. Larsson. (Palm/Larsson 2007) Data gäller endast ett geografiskt spritt urval av ett sextiotal 
socknar. De fem undersökta länen bestod av ett mångfaldigt större antal socknar. 
140 Palm 2001, s 71. 
141 Palm 2001, s 95. Palms länskurvor för Stockholms, Uppsala och Södermanlands län visar 
tydliga nedgångar åren 1696-97. 
142 Det är möjligt att skillnaden underskattas något eftersom risken för underregistrering av 
antalet döda bör vara större under en så omfattande pestepidemi som den 1710-11. Å andra 
sidan kan även den storskaliga hungerkrisen på 1690-talet ha lett till underregistrering av 
antalet dödsfall. 
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Diagram 14a. Antal döda per födda i östra Mellansverige, länsvis 1680-1720 (ag-
gregerade sockendata) 
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Diagram 14b. Döda per födda i östra Mellansverige, 1680-1720 
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Normalt var den demografiska balansen i östra Mellansverige positiv med en 
naturlig folkökning som följd. Under flertalet undersökningsår låg dödlighe-
ten markant under födelsetalen, men det var inte bara krisåren 1697-98 och 
peståren 1710-11 som uppvisade förhöjd dödlighet. Tecken på viss regional 
överdödlighet kan noteras även 1693-94, då alla länen hade en viss om än 
begränsat negativ demografisk balans. Eftersom närliggande år även fram-
trädde i materialet från Ösel och Estland är det rimligt att anta att även dessa 
år var drabbade av en mindre klimatkris med överdödlighet som följd. Inget 
tyder emellertid på att den krisen skulle ha haft samma omfattning och djup 
som krisen 1695-98, men den bidrar till uppfattningen om ett 1690-tal präg-
lat av klimat-, hunger- och mortalitetskriser. 

Det är tydligt att klimatkrisen slog brett mot östra Mellansverige. Det 
framträder ingen markant skillnad mellan inlands- och kustområden om man 
studerar de undersökta socknarna ur det perspektivet. Visserligen finns teck-
en på att inlandssocknarna drabbats något hårdare av klimatkrisen, men även 
kustsocknarna visar en kraftigt förhöjd dödlighet under krisåren.  
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Diagram 15. Döda per födda i kust- respektive inlandssocknar i östra Mellansverige, 
1680-1720 
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Dödligheten i vid södertörnskusten 
En lokalstudie av socknarna längs Södertörns kust visar att pesten 1710-11 
fick ett kraftigt genomslag i demografin, men att den tycks ha slagit ojämnt 
(Diagram 6).143 Västerhaninge fick en kraftigt förhöjd dödlighet på drygt fem 
döda per födda 1710, och på Utö slog pesten än hårdare med en överdödlig-
het av nio döda per födda. De andra socknarna drabbades också av pesten, 
men dödligheten var inte markant högre än den som kan noteras för krisåren 
1697-98. Samtidigt är det värt notera att södertörnssocknarna under i stort 
sett hela 1690-talet hade negativa födelsenetton. Det enda riktiga undantaget 
var året 1695. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

16
80

16
82

16
84

16
86

16
88

16
90

16
92

16
94

16
96

16
98

17
00

17
02

17
04

17
06

17
08

17
10

17
12

17
14

17
16

17
18

17
20

år

dö
da

 p
er

 fö
dd

a

Tyresö med Dalarö ST Utö ST
Värmdö, Ljusterö, Boo, Djurö ST Västerhaninge ST
Österhaninge ST Södertörns kustsocknar

 
Diagram 16. Döda per födda i Södertörns kustsocknar 1680-1720 

I det demografiska materialet från Södertörn framträder samma krisskeden 
som tidigare noteras i lokalstudien från Ösel. Det negativa födelsenettot på 
Södertörn avviker emellertid från resultaten på Ösel, där den dominerande 
trenden var demografisk tillväxt. Undersökningsområdena är små och därför 
långt ifrån representativa, men de antyder ändå att det kan ha rått olika de-
mografiska regimer i de båda områdena. 

Vilket av områdena tycks ha drabbats hårdast av krisen? En överdödlighet 
under krisåren i storleksordningen två till tre döda per född i Södertörn 

                               
143 Palm/Hansson 207. 



 70 

1697-98 motsvarades av nära 2,5 döda per födda på Ösel. Klimatkrisen 
1695-98 tycks alltså ha drabbat dessa två områden på var sida om Östersjön 
ungefär lika hårt. Man kan dessutom se, liksom på Ösel, hur krisen tycks ha 
slagit ojämnt mellan närliggande socknar och med delvis olika fördelning 
mellan åren. 

Generellt tycks krisen i östra Mellansverige ligga ungefär ett år efter kri-
sen i norra Sverige och Finland. De hårdast drabbade åren i den mellan-
svenska regionen var 1697-98, medan överdödligheten i Finland och Norr-
land har konstaterats redan från 1696. Det tycks i själva verket handla om en 
serie av mortalitetskriser framkallade av en serie av klimatkriser, där de 
ogynnsamma klimatförhållandena började redan 1695, men fick sina demo-
grafiska konsekvenser först under de följande åren. 

Krisens orsaker och konsekvenser 
Det är en öppen fråga vad som orsakade klimatkrisen, de dåliga skördarna 
och överdödligheten på 1690-talet. En sådan diskussion bör skilja mellan 
naturliga och sociala orsaker. Inom båda sfärerna hittar man faktorer som ger 
goda bidrag till en förklaring, men det torde vara svårt att hitta en slutgiltig 
och grundläggande förklaring. En distinktion mellan natur och samhälle ter 
sig dock relevant för 1690-talet, eftersom detta var ett fredligt decennium. 
Händelseutvecklingen efter år 1700 framstår som mer komplex, med en be-
tydligt delikatare sammanvägning av faktorer, där samhälle och natur knap-
past går att särskilja om man begränsar problemställningen till att bara gälla 
befolkningsutvecklingen. Hur ska man exempelvis bedöma ett sådant feno-
men som pesten 1710-1711? Det faktum att smittkällan var en mikroskopisk 
produkt av den naturliga evolutionen innebar inte att mänskligt beteende och 
mänskliga boendeformer, dvs. rent sociala faktorer, saknat betydelse för 
sjukdomens spridning och omfattning. 

Krisen på 1690-talet var "renare" i den meningen att det tryck som skapas 
på ett samhälle under krigstider inte kan ha bidragit till den stora dödligheten 
under detta decennium. Den viktigaste förklaringen här är en klimatförklar-
ing även om en sådan inte alltid är så lätt att fastställa, särskilt som den bör 
skiljas från en mer kortperiodisk väderförklaring. 

Väder som orsak 
De kortsiktiga väderväxlingarna ter sig förhållandevis åtkomliga för histo-
riska studier. Den typen av orsaker åberopades av samtidens människor och 
tecknades ofta ned i olika typer av historiska dokument.144 De svåraste kris-
åren på 1690-talet, 1696-1698, tycks ha uppkommit genom en kombination 
                               
144 Lamb 1992, s 80ff; Brazdil m fl, s 370ff; Söderberg m fl. 
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av väder och agrarekonomiska faktorer. Väderförhållandena satte igång en 
händelsekedja som slutligen ledde till överdödlighet i befolkningen. 

Enligt publicerade rapporter från nödåren var redan sommaren 1695 kall 
och frosten slog till i september.145 Vintern 1695-96 var däremot varm och 
regnig. Ihållande regn pågick under hösten 1695 och förvintern 1696. Ännu i 
slutet av januari väntade man på vintern, och man hade dittills inte sett nå-
gon frost. Seglationen från Gotland kom igång under första hälften av febru-
ari och den 2 februari fann man fingerlångt grönt gräs i Stockholm. Den 17 
februari var Djurgården grön och viken ren. I Västmanland noterade man 
visserligen några kölddagar i februari men tövädret tog snart vid. Här upp-
levde man den 5 februari stark blåst och kraftigt åskväder med blixtar. Tio 
dagar senare försvann snön och sjöarna började öppna sig.146 

Men snart frös vattnen till igen. Den 3 mars rapporterades om slädföre 
mellan Stockholm och Järva. Gullfjärden blev istäckt. Den 9 mars kunde 
man åka släde från Ulriksdal till Stockholm och den 18 mars var det slädföre 
på Brunnsviken. Redan den 6 mars rapporterades om stark köld i Västman-
land, och den 30 mars drogs vinternot på isen. I Norrland frös grödan.147 

Våren kom sent men i april vände vädersituationen till mildare förhållan-
den. Den 5 april gick sjöarna upp i Västmanland. Vårsådden försenades på 
grund av regn, men därefter rådde lång torka till midsommar. Sommaren 
blev kall. I Norrbotten fortsatte de vintriga förhållandena. Ännu i juli låg 
snön djup och den försvann först i augusti. Den 8 augusti slog nattfrosten till, 
och frosten slog till även den 10, 17, 18 augusti och 2 september. Regnväder 
försvårade situationen under hösten 1696, även om vädret tycks ha slagit om 
till mildare förhållanden. Man kunde plocka smultron den 9 september och 
hallon den 10 oktober.148 

Den följande vintern blev sträng och lång. I Blekinge rapporteras den ha 
varat ända till påsk. Mälaren blev islagd för slädföre redan 1 december, och 
så fortsatte det enligt rapporter genom den 9 januari, 8 och 10 februari fram 
till den 8 mars 1697. Det goda slädföret omtalas även 31 mars, då det danska 
sändebudet i Stockholm klagade över att isen på sjöarna nog kommer att bli 
kvar ända till 2 á 3 veckor efter påsk. Den 4 april beordrades soldater att 
såga upp den två alnar tjocka isen för att öppna infarten till Stockholm. Den 
24 april fick en skeppare hjälp att såga igenom isen, men försöket misslyck-
ades. Den natten rådde hård köld. På landsbygden låg snön manshög i sko-
garna. Skörden tog givetvis skada. I Mora frös säden bort. Där hade en bon-
de drabbats av samma elände två år i rad. I Norrland blev säden helt avfrusen 
detta år, det dystert minnesvärda "svartåret".149  

                               
145 Jutikkala 1955. 
146 Söderberg m fl.  
147 Söderberg m fl. 
148 Söderberg m fl; Jutikkala 1955; Johanson 1924. 
149 Söderberg m fl. 
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Med den sena våren och sommaren kom nya problem. Vårfloden blev 
svår i Rytterne, Västmanland och sommaren torr och het. Kornet skadades 
av torka på Gotland, och den omtalade morabondens prövningar var inte 
över. Just detta år var det inte kölden som tog hans säd. I stället torkade sä-
den bort.150 

Vädrets nyckfullhet fortsatte. Ett häftigt tordönsväder slog till den 18 au-
gusti, och en storm drabbade Stockholm den 15 september. Den 27 novem-
ber såg man i Rytterne Västmanland sju ljungeldar vid två tillfällen i öster. 
Vintern kom med stora mängder snö. Den 18 december 1697 drabbades 
Stockholm av ett stort snöväder. Snön nådde nästan ända upp till hästbogen 
och alla vägar var igenkorkade.151 

Sammanfattningsvis var åren 1695 till 1697 meteorologiskt växlingsrika 
år. Perioden började med en kall sommar och tidig frost, för att sedan övergå 
i en varm och regnig vinter. Den egentliga vintern 1696 tycks ha inträffat 
under mars månad detta år, men även våren och sommaren kom med pröv-
ningar. Vårregn och en kall sommar skapade problem för jordbruket som 
förvärrades under en regnig höst. Det följande året kännetecknades av en 
sträng och utdragen vinter som pågick ända in i sena april. Skördar frös bort. 
Den heta sommaren ledde till torka, åtminstone på Gotland. Anmärknings-
värda åskväder och storm noterades under hösten innan vintern i december 
slog till med väldigt snöoväder. 

De skördekriser som kan iakttas under dessa dramatiska år hade alltså 
flerfaldiga direkta orsaker. Skördarna drabbades i en serie väderhändelser av 
nära nog allt som kunde skada årsväxten. Kalla, heta och torra somrar, vår-
och höstfrost, vår och höstregn, utdragna vintrar och sena vårar bidrog sam-
mantaget till en okontrollerbar situation. Agrarsamhällets återhämtningsför-
måga räckte inte till för en sådan följd av olyckliga väderförhållanden. 
Trycket nådde över den gräns där svältkatastrofen blev oundviklig. 

Klimat som orsak 
Vad innebär en klimatförklaring som ska hållas isär från de mer kortperio-
diska väderförklaringarna? Bör inte en sådan handla om mer stabila klimat-
förhållanden över längre tidsperioder? I klimathistorisk litteratur förekom-
mer ofta begrepp som "klimatepok" och "klimatregim" som termer för mer 
stabila och varaktiga klimatsituationer. För den period som behandlas i den 
här artikeln är det framför allt begreppet den Lilla Istiden152 som är mest 

                               
150 Söderberg m fl. 
151 Söderberg m fl. 
152 Den Lilla Istiden är nu föremål för en ganska omfattande vetenskaplig diskussion som 
både behandlar dess fakticitet, dess utsträckning i tiden och dess innebörd. Den är ifrågasatt 
men återkommer ständigt, den har professionaliserats i den internationellt gångbara akrony-
men LIA (Little Ice Age) och kontrasteras ofta med sina konkurrerande akronymer MWP 
(Medieval Warm Period) och GW (Global Warming). Den Lilla Istiden är ett begrepp som 
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relevant. Begreppet täcker bland annat en temperatursänkning under senme-
deltid och tidigmodern tid som bröts först mot 1800-talets slut. Inom den 
större "klimatepoken" tycker man sig också uppfatta flera klimatsvängning-
ar. 

I och med det växande intresset för historisk klimatologi har det publice-
rats en mängd studier som bland annat försöker identifiera klimatsvängning-
ar i kortare intervaller än sekler. Frågan är idag så het att nya kurvor, basera-
de på nya data eller nya metoder, fortsätter att publiceras kontinuerligt. I de 
flesta kurvorna framhålls 1600-talets senare del som en av den Lilla Istidens 
kallaste perioder. Då rådde av allt att döma en riktig köldfas inom den Lilla 
Istidens ramar.153 Mycket talar alltså för att den stora klimatkrisen på 1690-
talet ägt rum under en större "klimatregim" som var präglad av förhållande-
vis låga genomsnittstemperaturer. De oroliga väderförhållandena åren 1695-
97 kan därför ses som ett utfall av ökad risk för extrema väderförhållanden 
under en större klimatregim. 

Vad kan ha orsakat det sena 1600-talets "klimatregim"? I den klimathisto-
riska litteraturen förekommer några sammanhang som åtminstone kan bidra 
till en preliminär förståelse. Så exempelvis pekar Lamb i sin stora klimathi-
storiska översikt på både solfläckar och oceanströmmar som möjliga orsa-
ker.154 Det har länge varit en stående uppfattning i klimatologiska och kli-
mathistoriska studier att solens strålningsintensitet har betydelse för klimatet 
på jorden.155 Emellertid tycks de mer detaljerade påståendena att skördarna 
på jorden skulle vara direkt påverkade av solfläckscykler i mer eller mindre 
jämna intervaller ha övergivits. 156 Vad som kvarstår av denna forskningstra-
dition är mer allmänna korrelationer mellan längre perioder av solfläcksvari-
ationer och klimatförhållanden på jorden. Framför allt har man framhållit 
utdragna perioder av solfläcksminima som en möjlig orsak till temperaturfall 
på jorden, och därmed ökad risk för felslagna skördar. I diskussionen om den 
Lilla Istiden har således slutet av 1600-talet kopplats till en solfläcksfattig 

                                                                                                                             
tycks ha kommit för att stanna. Jmf Fagan 2000; Lamb 1992 kap. 12; Jones and Briffa 2001, s 
7. 
153 Luterbacher m fl 2005; Moberg m fl 2005; Brazdil m fl 2005. Den kurva som kanske 
framför allt provocerat fram det aktuella forskningsläget är den sk Mannkurvan (1999), som 
visar temperaturutvecklingen från år 1000 till 1990-talet som en hockeyklubba med trendmäs-
sigt fallande temperatur fram till ca 1900, då utvecklingen plötsligt bryts och i stället visar 
tvärt uppåt. Även i Mannkurvan kan man emellertid urskilja de oftast utpekade klimatsväng-
ningarna/klimatregimerna. Se Weart 2003, s 184. 
154 Lamb 1992, s 60ff, 69, 222, 226, 229, 232. Här bör betonas att Lamb inte systematiskt 
diskuterar just 1690-talets kris, men han för passerande resonemang och ger goda illustratio-
ner till de mekanismer som kan ha legat i bakgrunden. För en generell diskussion om klimat-
baserade sociala förändringar se Brázdil m fl 2005, s 402ff. Redan 1955 sammanfattade Utter-
ström ett då ganska långt kommet forskningsläge, som visar förvånande likheter med den 
diskussion som förs idag. 
155 Fagan 2000, s 120ff; Lamb 1992, s 320f.  
156 Man tycker sig således ha fastställt en elvaårscykel, men försök att koppla denna till 
spannmålspriser och liknande har inte givit positiva resultat. Fagan 2000, s 120; Lamb 1992, s 
321. Ang elvaårscyklerna se också Friis-Christensen (1993), s 27ff. 
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period. Efter upptäckaren kallas detta solfläcksminimum Maunderminimum 
(1645-1715), och det åberopas som en möjlig mekanism bakom det påvisat 
kallare skedet mot 1600-talets slut.157 I dagens klimathistoriska litteratur 
riktas uppmärksamheten ofta mot den senare delen av Maunderminimum, 
den sk Late Maunder Minimum som pågick ungefär under perioden 1675-
1715. I moderna studier konstaterar man bland annat att temperaturnivån då 
låg markant lägre än den gör idag.158  

När det gäller oceanströmmarna tycks det vara ett faktum att dessa har 
haft inflytande på klimatets variationer. Exempelvis skulle klimatet i Skan-
dinavien vara bistrare om inte den varma Golfströmmen bidrog till att mildra 
effekterna av ett relativt polnära läge. Gränszonen mellan varma sydliga 
strömmar och kalla nordliga har förskjutits under årtusendena, och detta har 
av allt att döma samvarierat med klimatförändringar. Lamb reproducerar ett 
isografiskt kartdiagram som illustrerar denna förskjutning ända tillbaka till 
den senaste istidens höjdpunkt. Vid den tidpunkten låg gränszonen i en vid 
västlig båge från Pyreneiska halvön ut i Atlanten, dvs. åtskilliga hundra mil 
söder om dagens gränszon norr om Island. Det intressanta med Lambs dia-
gram är att det också visar var denna gränszon var belägen på 1600-talet. 
Den låg då söder om Island i en båge från Södra Grönland över till Norges 
västkust. Mer specifikt för 1690-talet tycks den ha haft en ytterligare något 
sydligare riktning och snuddat Norges sydkust i stället.159 I den mån de var-
ma atlantströmmarna har betydelse för klimatregimen i Skandinavien och 
östersjöområdet måste effekten ha blivit ett kallare klimat.  

Aktuell forskning har också pekat på en relativt hög grad av korrelation 
mellan den så kallade Nordatlantiska Oscillationen (NAO) och isförhållan-
dena i Östersjön.160 NAO, ett index som speglar lufttryckets växlingar över 
Atlanten, anses ha betydelse för klimatet över Europa. Ett högt NAO-index 
innebär ett relativt lågt lufttryck runt Island och ett motsvarande högt luft-
tryck utanför Portugals kust medan ett lågt NAO innebar en motsatt luft-
trycksfördelning. Eftersom lufttrycket styr vindrörelserna innebär NAO:s 
växlingar att klimatet över Europa varierar. Ett högt index på NAO indikerar 
således en situation av dominerande västliga vindar som för värme och mäk-
tiga stormar från Atlanten in över kontinenten. Det leder till milda vintrar 
med risk för torka i södra Europa och regn i de nordligare delarna. Ett lågt 
index å andra sidan innebär svagare västvindar och mycket lägre vintertem-

                               
157 Ang längre perioder av solfläcksminima se Fagan 2000, s 120; Lamb 1992, s 321. Ang, 
solcykler och globala temperatursvängningar se även Friis-Christensen/Lassen 1991. 
158 Brazdil m fl 2005, s 367, 387, 407ff. Jmf aktuell studie av Scafetta/West (2006), som 
konstaterar en temperatursänkning på -0,7 K under Maunder minimum 1645-1715, och -0,6 K 
under Dalton minimum 1795-1825. 
159 Lamb 1992, s 60f.  
160 Girjatowicz (2005) har således konstaterat en hög grad av korrelation mellan variationer i 
Nordatlantiska Oscillationen (NAO) och isförhållandena i skyddade vikar i Östersjön. 
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perturer över kontinenten. Kalla vindar från norr och Sibirien tränger söderut 
och större områden än normalt täcks med snö.161 

Publicerade isstudier från östra Östersjön av Jevrejeva och Tarand/Nordli 
visar emellertid inga tydliga indikationer på att isförhållandena skulle ha 
varit extrema under 1690-talet.162 Dokumentationen är dock tvetydig. Pågå-
ende studier och modellberäkningar av Daniel Hansson och Anders Omstedt 
över Östersjön som helhet indikerar tydligt att vintertemperaturerna låg klart 
under medeltemperaturen för 1900-talet och att isutbredningen i Östersjön 
sannolikt var ovanligt omfattande under 1690-talet.163 Temperaturavvikelsen 
jämfört med 1990-99 kan ha varit så stor som -0,8 till -1,6 grader under åtta 
av decenniets tio år. Isutbredningen överträffade 1990-talets under sju av de 
tio åren. Inga andra perioder mellan 1680 och 1719 visar i modellberäkning-
en liknande sammanhängande sviter av kalla avvikelser från 1900-talets. Det 
är främst åren 1691-92 och 1694-99 som ger starka utslag i beräkningarna, 
med tydliga köldmarkeringar vintrarna 1694-95 och 1697-98. Liknande 
köldår var sannolikt betydligt ovanligare under stormaktstidens sista fyra 
decennier. År som märks i beräkningarna är 1684, 1709 (huvudsakligen is-
utbredningen), 1716 och 1717 (i viss mån). De tre sista åren är alla förknip-
pade med svaga eller mycket svaga skördar, vilket kan betyda att skördarna 
påverkats av vintertemperaturen de åren. Att detta var fallet under 1690-
talets skördekris är väl dokumenterat. Sena vårar och kalla höstar återkom då 
vid flera tillfällen. Hela det avslutande stormaktsskedet framträder som en 
kylig klimatregim. Daniel Hansson karakteriserar således perioden 1663-
1706 som "en kall period".164 

Hanssons studier och beräkningar på regional nivå pekar i samma rikt-
ning. I samtliga de tre regionala östersjöbassänger som täcker mellersta och 
norra Östersjön söder om Bottenviken och Ålands hav visar temperaturbe-
räkningarna tydliga kallperioder under 1690-talet.165 I den västra östersjöbas-
sängen låg vattnets temperaturnivåer på genomsnittlig årsbasis under 4,0 
grader 1694 till 1699. Det är den enda perioden under hela skedet 1680-1720 
som temperaturberäkningarna kryper under 4,0 grader. Nedslaget är nästan 
lika entydigt för den östra östersjöbassängen, där värden under 4,0 grader 
noteras 1691, 1694-1699 och 1716. I Riga-bassängen är bilden något mer 

                               
161 Fagan 2000, s 23ff. 
162 För isförhållandena i Östersjön se Jevrejeva (2001) och Tarand/Nordli (2001); Hans-
son/Omstedt in press; Hansson i mail 2007.03.08 och 2007.03.09. 
163 Hansson/Omstedt in press. 
164 Hansson i mail 2007.03.08. 
165 Bassängen Northwestern Baltic Proper täcker västra Östersjön i nord-sydlig riktning från 
Blekinges sydöstra hörn upp till södra Ålands hav, och i väst-östlig riktning från kusten ut till 
Gotland i höjd med Bråviken samt vidare österut till Finska vikens mynning. Bassängen 
Eastern Baltic Proper omfattar hela sydöstra Östersjön i en nord-sydlig linje från Bråviken 
norr om Gotland via Gotland ned till nordtyska kusten. Dess norra avgränsning går diagonalt 
över till Finska vikens sydvästra hörn. Den tredje bassängen är Rigabukten ut till Ösel, vilken 
således inte ingår i Eastern Baltic Proper. Hansson i mail 2007.03.09. 
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splittrad, men den pekar ändå tydligt i samma riktning. Havstemperaturerna 
låg här generellt högre, men med gränsvärdet 5,9 framträder 1690-talet som 
en köldperiod. Det var bara under året 1693 temperaturen nådde upp till 6,0, 
och 1697 noteras den lägsta temperaturen på 4,9 grader. Andra år under 6,0 
grader i Riga-bukten var 1688, 1705, 1713 och 1716. Hanssons data över 
isutbredningen ger inte lika tydliga nedslag, men bekräftar i stora drag tem-
peraturberäkningarna. Årtiondet före sekelskiftet 1700 var en period av 
ovanligt många år med omfattande isutbredning. 

Det är slående hur väl Hanssons beräkningar korrelerar med nödåren på 
1690-talet. I den östra bassängen noteras åren 1695 och 1697 som år med 
särskilt låga temperaturer på respektive 3,0 och 3,4 grader. Dessa båda år 
noteras dessutom för nästan hundraprocentig isutbredning (99,9 respektive 
99,7 %). I den västra bassängen framträder samma båda år med såväl låga 
temperaturer (3,3 respektive 3,5 grader) och en isutbredning på 99,9 % båda 
åren. I Riga-bukten bildade åren 1695-1697 en sammanhängande period med 
temperaturer på respektive 5,1, 5,2 och 4,9 grader.166 Det är rimligt att dra 
slutsatsen utifrån Hanssons data att åren 1695-97 var år av osedvanlig kyla 
tvärs över norra och centrala Östersjön. De livfulla väderbeskrivningarna i 
skriftliga källor får här sitt uttryckliga stöd. 

Stora vulkanutbrott och serier av vulkanutbrott betraktas ofta som en fak-
tor bakom utdragna temperatursänkningar på jorden. De största utbrotten 
kastar ut sådana mängder materia i atmosfären att solstrålningen kan dämpas 
under en följd av år efter utbrottet. De systematiska förteckningar som gjorts 
av historiska vulkanutbrott innehåller försök att ange storleksordningen och 
styrkan i utbrotten. Vulkanutbrott har historiskt sett varit mycket vanliga 
men inte alla har haft sådana dimensioner att de på allvar kan ha påverkat 
jordens klimatförhållanden. De siffror som publicerats tyder på att flera ut-
brott ägde rum på 1690-talet, men inga av dem var kraftiga historiskt sett. 
Perioden framträder inte som särskilt präglad av vulkanisk aktivitet. De all-
varligaste utbrotten under 1680-1720 går inte att relatera till klimatkriser i 
det svenska riket. Utbrott med ett Vulcanic Explosion Index (VEI) högre än 
3 (måttligt till stort utbrott) var inte vanliga. Inte fler än ett tjugotal har note-
rats av totalt över 300 utbrott. De våldsammaste utbrotten tycks ha ägt rum 
1680 då vulkanen Tongkoko (Sulawesi, Indonesien) gick i luften och 1707 
då det berömda berget Fuji i Japan exploderade. Båda utbrotten har uppskat-
tats till styrka VEI 5, vilket brukar betraktas som mycket stora utbrott. Inga 
motsvarande utbrott ägde rum på 1690-talet. Detta decennium är inte an-
märkningsvärt i jämförelse med andra decennier under tidigmodern tid och 
krisåren framträder inte alls, snarare tvärtom. Normalt inträffade mellan 5 
och 17 utbrott under ett år, med ett medel strax över 8 per år. Under 1690-
talets klimatkris i Skando-Baltikum inträffade bara 5-7 utbrott per år, och 

                               
166 Isutbredningen ger inte samma goda indikation här, eftersom Riga-bukten normalt var 
isbelagd till över 90 %. 
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högst två av dem låg med osäkerhet över 3 VEI. År med relativt många ut-
brott var 1690 (varav 3 högre än 3 VEI), 1706, 1709 och 1720. Bara 1706 
skulle i bästa fall kunna kopplas till följande skördekriser (1708-09) i öster-
sjöområdet.167 

Slutligen kan nämnas de kosmiska sammanhang som antas styra klimat-
regimernas succession på jorden. Klimatologiska rekonstruktioner som 
gjorts över en tidsskala på tiotals- till hundratals tusen år pekar på att vi nu 
befinner oss ganska nära värmeklimax efter senaste istidens slut. De domine-
rande tendenserna tyder på en långsam avkylning och kanske en återgång till 
istida förhållanden någon gång långt in i framtiden. Det som kallats den lilla 
istidens kallaste period, 1600-talet, kan alltså även vara en produkt av den 
långsiktiga milleniära trenden.168 

Problemet med den här typen av naturförklaringar är att de blir väl opreci-
sa för att enkelt förklara även geografiskt sett omfattande klimatkriser. Kau-
salmekanismerna är mycket komplicerade. En mängd faktorer påverkar i 
själva verket förhållandet mellan solens strålning och klimatet på jorden. 
Sådant som molnigheten och ismängden på jorden får lätt alltför enkla kli-
matmodeller att byta förtecken på grund av det som kallas albedoeffekten, 
dvs. reflektionen från jordytan av solen strålning. Mekanismer som antas 
leda till temperaturfall och ökad nederbörd, kan i andra tolkningsmodeller få 
rakt motsatta effekter. Till denna komplikation kommer också att vissa kli-
matrekonstruktioner har lett till slutsatsen att ganska små förändringar i or-
saksfaktorerna kan få stora och snabba effekter.169 Mycket återstår uppenbar-
ligen att göra innan vi med säkerhet kan fastställa de underliggande naturliga 
orsaksmekanismerna bakom sådana klimatkriser som 1690-talets skördeka-
tastrofer i Skando-Baltikum.  

Samhället som orsak 
Samtidigt kan vi inte bortse från att samhället spelar en betydande roll även 
bakom demografiska kriser som inte har uppenbara sociala orsaker som krig 
och pest. Om problemet är att förklara överdödligheten förvandlas samhäl-
lets oförmåga, eller ovilja, att dämpa effekterna till en orsak bakom den höga 
dödligheten. Effektivare skydd skulle ha satt ned dödligheten. Den irländska 
potatissvälten på 1840-talet är ett ofta åberopat exempel. Här samverkade 
doktrinär laissez faire-liberalism med politisk oförmåga till att skapa kata-
strofala effekter; detta samtidigt som enkla hjälpinsatser kunde ha mildrat 
eller kanske till och med hävt nöden.170 

                               
167 Simkin/Siebert 1994, s 196ff. 
168 Lamb 1992, s 139-148, 354ff. 
169 Lamb 1992, s 320f; Weart 2003, s 78, 186f. 
170 Fagan 2000. kap. 11; Lamb 1992, s 16, 252f. 
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Att staten och samhället spelar en stor roll för utfallet av dåliga skördar är 
ofta påpekat i litteraturen om demografiska kriser. Så till exempel konstate-
rar Amartya Sen i en artikel från 1980 att de stora svältkatastroferna i Östaf-
rika och Indien 1940 och 1973-74, inte skulle ha fått sådana konsekvenser 
om staten och samhällsorganisationen fungerat på ett effektivare sätt. Han 
menar att en nedgång i tillgången på livsmedel kunnat mötas med åtgärder 
om de politiska och historiska omständigheterna varit för handen. En bland-
ning av tillfälligheter, ideologi och rädsla för att underminera den egna eko-
nomiska ställningen bidrog till att svälten bredde ut sig. Det var ytterst män-
niskornas rätt till livsmedel som avgjorde hur de skulle klara kriser.  

Sen utgår från nyckelbegreppet "food availability decline, FAD", men 
menar att det måste kompletteras med vad han kallar "the entitlement appro-
ach" enligt vilken människors rätt till föda spelar en avgörande roll för om 
hungersnöd ska uppstå. "This sees starvation as arising from failure on the 
part of groups of people to establish entitlement over a requisite amount of 
food". Individens möjlighet att möta hotande svältkatastrofer beror därför i 
första hand på de sociala faktorer som bestämmer hennes rätt i detta avseen-
de. "What a person is entitled to in a given society is constrained by a collec-
tion of relationships covering the legal system (e.g. ownership laws), the 
political system (e.g. presence or absence of social security of work), eco-
nomic forces (including those of the market), as well as social and cultural 
influences (e.g. the family's system of sharing incomes and food.)"171 

Jutikkalas och Mäntyläs skildringar av svälten i Finland på 1690-talet, 
liksom rannsakningskommissionens arbete i Estland 1698-1700, illustrerar 
tydligt hur sådana sociala och politiska mekanismer kunde utvecklas under 
den svenska stormaktstidens krisfyllda slutskede. Det rådde en latent eller 
öppen dragkamp om de agrara överskottsresurserna, och i tider av subsis-
tenskris riskerade spänningen att eskalera till öppna konflikter. Ett revoltför-
sök i Kopparberg måste ha framstått som en hotande varning för överheten. 
Man slog hårt tillbaka för att markera sin makt och kontroll över resurser-
na.172 De regler som sattes upp för distributionen av spannmålen innehöll 
uppenbara rättighetsinslag. Spannmålen fick köpas eller lånas men vissa 
utsatta grupper nåddes inte av hjälpen. Kronan var noggrann med att hålla 
reda på såväl lämnade spannmålskrediter som avkortningar i skattebortfallet 
och ödeläggelser av gårdsbruk. 

Samtidigt gjordes stora insatser för att lindra nöden, och säkerligen även 
för att dämpa risken för utbredd social oro. Spannmål transporterades över 
Östersjön ända längst upp i Bottenviken, ett fast pris sattes när marknadspri-
set slog i taket på hösten 1697, när nöden var uppenbar beviljades lån för 
akuta behov och i krisens efterdyningar avskrevs skatterestantier. Vad som 

                               
171 Sen 1980. Sen studerar hungersnöderna i Etiopien 1973 och 1974, Bengalen 1943 och 
Bangladesh 1974. Cit s 615. 
172 Haggren 2001, s 283. 
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inte täcks in i Sens förklaring är de historiska tillfälligheter som förstärkte 
krisen. Samma nyckfulla väderförhållanden som orsakade skördekrisen bi-
drog till att kraftigt försvåra eller försena hjälpleveranserna. Bidrag till utsä-
de som anlände för sent kunde inte mildra nöden då den sådda spannmålen 
inte fick tillräckligt lång växtsäsong för att hinna mogna till skörd. Svårighe-
terna gjorde att hjälpen i stor utsträckning blev verkningslös. Centralmakten 
och tidens samhällsstrukturer ställdes inför en historisk situation som 
överskred det förväntade och förutsägbara. Läget bar drag och kaos, där 
maktstrukturerna oavsett intentioner inte räckte till för att lösa problemen. 
De historiska aktörernas intentioner överflyglades av tillfälligheternas spel. 

Det är nödvändigt att ta hänsyn till de begränsningar som den tidens sam-
hällsorganisation och tekniska nivå satte. Sens analys bär trots allt ganska 
långt som samhällsförklaring även till 1690-talets skando-baltiska klimat-
kris. Ett senfeodalt samhälle som 1600-talets Sverige var ett hierarkiskt sam-
hälle, med avgrundsdjupa sociala klyftor. Eliten, från kungen till högadeln, 
prästeståndets ledare och de främsta borgerliga skikten, var på ungefär sam-
ma sätt som motsvarande sociala skikt idag, involverad i en inbördes makt-
kamp om överskottsresurserna i samhället. Detta födde mentaliteter, ideolo-
gier och ett judiciellt-kameralt regelsystem med en tydlig okänslighet för de 
som skapade det ekonomiska överskottet, därav de ofta tröga och sena reak-
tionerna på krissignaler från lokalsamhället. Men det innebar inte att en om-
fattande klimatinitierad demografisk katastrof skulle ha kunnat mildras 
nämnvärt med 1600-talsstatens resurser. Den svenska eliten var liten, för-
modligen en bra bit under 5 % av totalbefolkningen, de geografiska avstån-
den stora, transporttekniken primitiv och det ekonomiska överskottet begrän-
sat. När svälten slog till i stor skala hjälpte det inte mycket vilken inställning 
gentemot bönderna överheten höll sig med. 
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Facing the sea  

Marika Mägi 

A prehistoric harbour site in a ritualized landscape 
Research into Estonian prehistoric and medieval maritime landscapes got 
wind in its sails from the second half of the 1990s, and particularly in the 
early 2000s. To a certain extent, there has always been some discussion of 
historical harbours, but it has remained on the level of romantic visions of 
prehistory. The actual localization of archaeological harbour sites has been 
generally considered more or less impossible until very recent times.  

One of the main reasons why archaeologists did not deal with historical 
maritime landscapes in Estonia was the system of numerous restrictions 
connected to coastal areas in the Soviet Union. There was also the Iron Cur-
tain in a broader sense, separating Estonian archaeologists from the western 
academic thought and publications. Free access to the sea turned into a beau-
tiful dream, and people started to believe that sailing to other countries was 
risky and complicated. The prevailing political situation was unintentionally 
projected back into history. 

Another important aspect was the scarcity of cartographic material. Maps 
that Soviet-time archaeologists could use were only for very general over-
views and often deliberately misleading, while exact maps were concealed. 
Although the land mass rise in the western and northwestern parts of Esto-
nia, and even the speed of it1 was generally known, it remained impossible to 
evaluate the process on landscape – maps with contour lines belonged to 
special files. In the early 1990s when the maps on a scale of 1:10000 and 
with contour lines after every meter, originally meant for the use of Soviet 
military forces, became available for archaeologists, research on landscape 
archaeology changed remarkably. New general mapping of Estonia on a 
scale of 1:5000, which started in the 1990s, is still in process, and several 
areas are not yet covered. In addition, new perspectives opened to research-
ers in the early 1990s with the possibility of working in the archives of other 
countries – for instance, the greater part of late 17th-century land survey 
maps of Saaremaa are kept in the Swedish State Archive in Stockholm. 
                               
1 The speed of the land mass elevation in Estonia is 2.5-3 m in 1000 years. 
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The research project “Maritime landscapes on late prehistoric and medie-
val Saaremaa,” initiated in 2003, concentrated on coastal landscapes of 
Saaremaa, the biggest Estonian island.2 On a smaller scale, the subject had 
been treated already in preliminary research in the second half of the 1990s. 
In the course of the study, methods and criteria have been worked out for the 
definition of ancient coastal landscapes, for the interpretation of littoral set-
tlement pattern and the localization of harbour sites. Unfortunately, many 
places that could have served as prehistoric harbour sites by their topog-
raphical and cultural conditions proved to have been completely demolished 
by Soviet-time landscape development or military buildings.3 Several prehis-
toric or medieval harbour sites have nevertheless been located, and archaeo-
logical excavations have been carried out at some of them (Fig. 1).4 At pre-
sent, the research is concentrated on selected areas with a well-preserved 
landscape. One of them is Viltina in the northeastern end of the Kõiguste 
peninsula on southern Saaremaa. 

 
Figure 1.  Prehistoric and medieval harbour sites investigated on Saaremaa so far. 
Sites mentioned in text: 1 Kurevere, 2 Pälla, 3 Rõõsa (Paemõis), 4 Viltina, 5 Neemi, 
6 Tornimäe.  
                               
2 The project is financed by Estonian Science Foundation, Grands No 5432 and  
6998. 
3 Mägi 2004. 
4 See e g Mägi 2005. 
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Location in the cultural landscape 
Present Viltina is a small dispersed village with seven farmsteads, which 
only come back to life during summer-season. The farms remain at a dis-
tance of 500-1500 m from the present sea-shore. Former single farmsteads 
were established as a village only during the 18th century, and at the end of 
the century, a hamlet called Filtin is marked on the map of Saaremaa .5 

On late 17th-century land survey maps, the site of the later Viltina village 
is occupied by single farmsteads. The most prominent of them seems to have 
been Kofferra farm at the distance of about 600 m from the 17th-century 
coast. This and the other farms in the present Viltina area belonged to Audla 
(Haucül) manor 7.5 km away while all other farmsteads in the surroundings 
were subjects of local manors.6 On the map from 1874-75, the site of the 
earlier big Kofferra farm is empty but a small farmstead next to the site is 
called Linna (Fort, in present language also Town; Fig. 2). A field next to the 
latter is marked as Linnamäe põld (Hill-Fort Field)7. 

 
Figure 2. Viltina village and its surroundings. Re-drawn from a map from 1875 
(EA* 3724-5-2946). 1 stony elevations, 2 borders, partly probably stone fences, 3 
buildings, 4 brooks, 5 probable harbour site. 
* EA - the Estonian Historical Archives, Tartu 

                               
5 Mellin 1798. 
6 EA 308–2–64. 
7 EA 3724–5–2946. 
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Study of (micro)toponyms on the coastal areas of Saaremaa has demon-
strated that place names connected to “hill-forts” or “towns” can be consid-
ered as indirect indicators of prehistoric harbour sites.8 For instance the hill 
of the Viking Age Tornimäe harbour, which has been excavated several 
times, was known as Linnamägi (Hill-Fort) up to as late as the early 19th 
century.9 Elevations in later wetlands, the earlier sea, known in local tradi-
tion as hill-forts, have been also recorded elsewhere, e. g. at Neemi in east-
ern Saaremaa, and at Kuru 5 km west of Viltina.10 Surface surveys at the 
above-mentioned Linnamägi sites have indicated that they were definitely 
not used as fortifications, if used for human activities at all. In a few cases, 
prehistoric harbour sites were according to local tradition also believed to 
have been manors. 

Place names connected to power structures can be considered as symbols 
in the manifestation of authority over the landscape.11 Harbour sites that once 
functioned as centres of sorts remained in local tradition as such, even 
though the memory of their original function was erased and replaced with 
other explanations. In a situation when the actual harbour sites were not con-
spicuous in the landscape, and had remained remote from the prevalent 
coast, the obscure memory of the significance of the place could easily have 
been attributed to some more dominant place in the terrain, e. g. to some 
hills or knolls that resembled prehistoric hill-forts. 

Nevertheless, there actually was a hill-fort only 1400 m away from the 
Viltina site, associated with another field nearby called Linnamäe põld (Hill-
Fort Field). The fortified settlement of Asva was first used at the end of the 
Bronze Age, when it probably functioned as a centre of bronze casting and 
international trade. The settlement was situated on an islet near the coast of 
those days, and the proposed landing place next to it can be considered a 
Bronze Age predecessor of the Viltina harbour. The fortified settlement has 
been the object of excavation several times.12 6th-9th-century finds on top of 
the Bronze Age layer indicate that the former site was taken into use again in 
the second half of the 1st millennium AD, when a small hill-fort was built on 
what was then a narrow cape on the coast. 

The soil in the present Viltina village is particularly stony and unproduc-
tive. Arable lands of somewhat better quality can be found around Randvere 
and Asva villages, both at approximately the same distance, that is 1–2 km, 
from Viltina (Fig. 3). The settlement unit at the place of present Randvere 
village has been there since the first centuries AD at the latest, as is demon-
strated by an excavated cairn in the middle of the village fields. In the Vi-
king Age, a burial ground, consisting, on the one hand, of stone circle 
                               
8 Mägi 2004, 145-146. 
9 EA, 2072-3-419; Luce 1811; Mägi 2005. 
10 Mägi 2004, 145-146. 
11 See also Westerdahl 2002. 
12 See e g Indreko 1939; Lõugas, Selirand 1989, 204-205. 
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graves, and, on the other, of a stone cemetery without any formal structure, 
has been established right next to the old grave.13 The settlement unit of Asva 
is not marked by stone graves in the vicinity, but burial grounds from vary-
ing periods can be found on the fields of Kahtla and Laimjala settlements a 
bit further away from Asva and Randvere. 

 
Figure 3. Viltina and surrounding cultural landscape. 1 present arable lands, 2 areas 
presently covered with buildings, 3 present roads. 

In the 10th century, a stone cemetery was founded on top of a hill right on the 
contemporary coast at the present Viltina village. This cemetery – Viltina 
Rutiränk – was almost completely uncovered in 1940, and proved to be one 
of the largest late prehistoric burial grounds ever excavated in Estonia, with 
abundant find material.14 It actually consisted not only of the cemetery on top 
of the hill, but of several additional small cairns on the surrounding fields. 
Most of them were probably individual graves, and some of these were also 
uncovered in 1940. Investigations of the area, which started anew in 1999, 
point to even more burial grounds in the vicinity.15 

The unproductive arable lands of the Viltina village are in contradiction 
with the abundance of graves and the often luxurious or foreign artifacts in 
them. This suggests that the large cemetery was founded there and used due 
to some sort of ritual significance of the area, perhaps because of a (sacred) 
meeting place for rituals and negotiations in the vicinity. As in other littoral 

                               
13 Mägi 2002, 47–51. 
14 Mägi 2002, 60–63. 
15 See e g the Käo-Matsi grave; Mägi 2000. 
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areas, such places were often marked by a concentration of burial grounds 
(e.g. Kurevere in western Saaremaa or Muuksi in North-Estonia), and were 
located close to suitable landing places – travel by seaways was presumably 
preferred.   

The coastline of southern Saaremaa was and still is heavily indented, ena-
bling the selection of quite a number of naturally suitable landing places. 
Nevertheless, in selecting a place for a prehistoric harbour, direct connection 
with agrarian hinterlands seems to have been a determinant factor. The in-
vestigation of maritime landscapes on Saaremaa has indicated that prehis-
toric harbour sites can only be found in the neighbourhood of truly arable 
lands.16 It is essential to note here that the coastal area must be understood as 
not only the actual coast but a zone up to about 5 km inland from the sea. In 
all cases of located prehistoric harbours on Saaremaa, settlement units with 
truly arable lands, often medieval manors, have remained at a distance of 1-4 
km from the harbour site.17 

In the vicinity of Asva and Viltina, the comparatively deep sea water of a 
protected inlet reached close to arable lands, thus creating favourable condi-
tions for harbour sites. It is likely that the actual harbour was situated in 
varying places during different periods of history; at the present time, there 
is still a small harbour in Ruhve, 2 km south of Viltina. The gradual “move” 
of the actual harbour closer to the open see can be followed at many prehis-
toric and later harbour places, and has been predominantly caused by the 
upheaval of the land mass.18 As long as society was economically based on 
the same primary resources, i.e. agriculture, the harbour sites of local com-
munities remained in the same area of cultural landscape. 

The present Viltina village is situated at the southern end of the prehis-
toric Pöide district, in a periphery regarding the central hill-fort and later the 
church about 15 km away. Still, the abundance of various archaeological 
sites there suggests that, in prehistory, it might have been considered a sort 
of local level centre. The area seems to have lost its importance in the Mid-
dle Ages. From the 13th up to the 16th century it formed a border area of only 
marginal usage in the furthest end of the lands belonging to the Livonian 
Order, regarding the infertile arable land’s probably poor and insignificant 
periphery. A manor economy was established in Kõiguste only in the 18th 
century. 

                               
16 For a similar connection in Sweden see Näsman 1991. 
17 Mägi 2004. 
18 Mägi 2004, 147–152; Scandinavian parallels see e g Lundström 1981; Carlsson 1999, 181–
184. 
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Research history 
The surroundings of the present Viltina village are one of the archaeologi-
cally best investigated areas on the island of Saaremaa. The excavations at 
Asva fortified settlement started as early as 1934, and continued, with sev-
eral breaks, up to the year 1966. However, most of the sites in the Kõiguste 
peninsula were excavated in 1940 in connection with the annexation of the 
area by Soviet army bases. These were rescue excavations carried out in a 
hurry. The cemetery of Viltina Rutiränk, 3,236 m2, was uncovered within a 
period of two months; at the same time, excavations took place at the Roman 
Period and Viking Age stone graves at Randvere. The archaeologists work-
ing at these sites also tried to conduct surface survey in the surroundings of 
the graves. In course of these trips, a third cemetery in the southern part of 
the Kõiguste peninsula was recorded but excavations there were already 
opposed by Soviet military authorities. The archaeologists Artur Vassar and 
Marta Schmiedehelm, who excavated the Viltina Rutiränk cemetery, were 
checking other possible stone graves around it, and reported that no more 
burial places were recorded in the area. Later investigation has showed that 
they were wrong. 

However, buildings for the military bases demolished only some areas in 
the southern part of the Kõiguste peninsula. The plans were changed due to 
the 2nd World War, and the inhabitants could turn back to their homes in 
Viltina and in the surrounding villages. The area remained peripheral 
throughout the Soviet era. The infertile soils there were probably the main 
reason why land development works of the period, which wiped out several 
archaeological sites from Estonian landscape, hardly reached the Viltina 
surroundings. The number of local inhabitants remained comparatively 
small, and now most of the farms in Viltina, as well in the surrounding vil-
lages, are only used as summer houses.  

Stone cemeteries 
The Viltina Rutiränk cemetery, a hill covered with an abundance of stones 
and nowadays also trees, stands right on the seashore of late prehistory. Till-
age of the land had probably destroyed a part of the cemetery, before it was 
uncovered for the most part in 1940. The site was known by the locals as an 
ancient burial ground even before the war, and various finds were obtained 
from there.19 

The burials in the cemetery dated mostly to the 10th-12th centuries and 
were remarkable for the precious metal artefacts and luxury items they con-
tained. A large portion of the grave goods was made up of weapons as well 
as horse gear:  stirrups, bridles, and bits. Regarding the finds, the place had 

                               
19 Saaremaa 1924, p 105; Vassar 1940, p 1. 
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been most intensively used during the 12th century. The latest burials in the 
cemetery were probably three inhumations, equipped with 13th–14th-century 
artifacts. Among other finds, much greater variety of ceramics than in other 
excavated cemeteries on Saaremaa can be pointed out, presumably reflecting 
the overseas connections of the local community.20 

Research from the last few decades has made it reasonable to assume that 
Estonian prehistoric stone cemeteries were burial grounds only for select 
elite families while the rest of the population was buried in some way that 
did not leave archaeological traces. Burials were often mixed. To a certain 
extent more individual graves characterized mainly the Viking Age and later 
Saaremaa.21 Calculations for estimating the number of burials in the Viltina 
burial ground have, however, remained very obscure. Vassar estimated that 
over 50 individuals had been buried in the eastern part of the cemetery, 
which he had excavated.22 Adding the burials from the rest of the cemetery, 
the full number of the deceased from the preserved part of the Viltina ceme-
tery could be about a hundred. The finds indicate that both males and fe-
males were buried in the graves. Accordingly, the burial ground might have 
been used by two or three families.  

The analyses of the Randvere cemetery, belonging to one of the settle-
ment units that formed the hinterland of the Viltina harbour, have indicated 
that new burials there stopped nearly completely in the end of the 11th or in 
the 12th century. After that, the old grave remained a burial place mainly for 
children. It suggests that the members of Randvere elite family who had died 
as adults were now also buried in Viltina cemetery, together with people 
from Asva, and perhaps some other (elite) families.23 

Such practice can reflect the increase of maritime activities and/or the in-
creasing attraction of Viltina as a sacred place. When the subsistence strate-
gies of a settlement unit are thoroughly agricultural, power is often demon-
strated through stone graves on the outskirts of arable lands or inside fields. 
At Viltina, as probably in several other cases, maritime activities and 
seaborn connections might have played a notable role in the local economy, 
which resulted in the erection of stone graves near to a place that was the 
most essential for the community – the harbour. 

Harbour site 
Already Vassar noticed the location of the Viltina Rutiränk cemetery on the 
contemporary coast, at the end of a little bay protected from sea winds by 
small islets. He was the first scholar to link the cemetery with a possible 

                               
20 Mägi 2002, 60–63; Tvauri 2005, 87–118. 
21 Mägi 2002, 125-137. 
22 Vassar 1940, 8. 
23 Mägi 2002, 47–49, 62. 
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harbour in the vicinity.24 Clear correlation between stone graves on coast and 
prehistoric harbour sites on Gotland has been claimed by Dan Carlsson.25 
The investigation on the maritime landscapes of Saaremaa has demonstrated 
that the example from Gotland is appropriate there as well, although it seems 
not be true for some other areas in Scandinavia, e.g. Denmark.26 On Saare-
maa, where stone graves on higher sites have probably dominated the land-
scape during their time of use, all graves known so far, which have been 
situated on the earlier coastline, mark areas that could have been used for 
harbour sites on the basis of both natural and cultural evidence.27 

Vassar also drew attention to the fact that in the eastern part of the Viltina 
Rutiränk cemetery there were two areas that contained considerable amounts 
of boat rivets spread in oval circles. At the same time, the place comprised 
very few stones and seemed to lack any cultural layer. The boat rivets had 
not been in a fire and probably originated from boats that had been dragged 
to the borders of the cemetery and left there to decay. These areas never 
contained any bones, though some find complexes had occurred there. Vas-
sar believed that these complexes were cenotaphs or that the bones had com-
pletely disappeared.28 

An alternative possibility is that the boats had been intentionally left to 
disintegrate on the margins of graves, precisely during the use of the ceme-
tery or afterwards. The special treatment of old watercraft, burning the boats 
at Midsummer festivities or leaving them to decay on particular places, has 
been widespread on Estonian islands up to our days. The custom of letting 
old boats decay on stone cemeteries has also been in use in Karelia, and the 
archaeologist Nils Cleve has explained the frequent occurrence of boat rivets 
in Finnish stone graves by this custom.29 

The probable prehistoric harbour place near the Rutiränk cemetery was 
indeed discovered in the spring of 1999.30 Moving along the Late Iron Age 
coastline and taking soil samples for phosphate analyses (later analysed in 
the laboratory at the Institute of History of Tallinn University), 3-4 times 
higher content of phosphate was recorded in an area about 50 m north-
eastwards from the Rutiränk grave, and about 100 m further. The area was 
spread along a slope where the coastline must have been about 1,000 years 
ago. The ground at the foot of the slope is soggy even nowadays. Trial pits 
dug in the upper part of the slope revealed a layer of black soil, about 40 cm 

                               
24 Vassar 1940. 
25 Carlsson 1992. 
26 Ulriksen 1998,113–142; Christoffersen 1996. 
27 Mägi 2004, 140-142, 147-152. 
28 Vassar 1940. 
29 Cleve 1978, pp 86–89 and references. 
30 Mägi 2000. 
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thick, which contained some burnt stones, uncremated bone fragments, and a 
few pieces of charcoal.31 

Investigation of the area with a metal detector resulted in quite a number 
of metal finds: bronze belt buckles, belt fittings, an axe, silver and bronze 
ornaments, some Kufic coins, weights and several boat rivets (Fig. 4, 5). The 
most remarkable find was a deposit of different artefacts in a pile: a sword, a 
large spearhead, two javelin heads, a knife together with the bronze mounts 
of a man’s knife sheath, a belt buckle of the Gotland-Baltic type, a smaller 
knife, two spiral finger rings with middle-plates, bits, iron bridle mountings, 
and a fragment of some bronze plating. The objects had deliberately been 
damaged and been in a fire. No bones were found in the immediate 
neighbourhood of the deposit, but a cluster of cremated bones, together with 
rectangular belt mountings, came to light about 30 cm from the weapons. 
The deposit was interpreted as a probable cenotaph.32 All items belonging to 
it, as well as all other artefacts from the site, dated to the 11th, seldom to the 
12th century.  

 
Figure 4. Silver artifacts and weights found during surface survey trips to Viltina.  

                               
31 Mägi 2000. 
32 Mägi 2000. 
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Figure 5. Artifacts found during surface survey trips to Viltina. 

While most of the finds were found near the slope, in a dark soil with only a 
few stones or without any stones at all, the 11th century deposit was uncov-
ered in a stony area. It was the beginning of a ridge that ran parallel with the 
ancient coastline, at a distance of about 20-25 m from it. The ridge consisted 
of a tight bed of lime and granite stones, resembling the infill stones of 
Saaremaa graves. It was interpreted as a stone grave with cremation burials, 
typical of the Late Iron Age on Saaremaa. 

Regarding the preliminary results, the site was assumed to have been a 
probable late Iron Age harbour place, with another stone cemetery – called 
Viltina Käo-Matsi, according to the nearest farm – right next to it. Archaeo-
logical excavations there were initiated in 2004.  

Archaeological excavations 2004–2005 
During two months in 2004 and 2005, 174 m2 were uncovered at the Viltina 
site. The area was divided between four excavation plots in different parts of 
the area (Fig. 6). 



 94 

 
Figure 6. Map of the Viltina exacavations. 1–4 excavation plots, A the edge of the 
slope, B stony elevation, C stone fence. 

The excavation plot No 1 was the biggest of the four: the final area opened 
by 2005 was 116 m2. In many parts of the plot, subsoil gravel came to light 
right underneath a thin layer of sod, while in some other places stone girdles 
were recorded (Fig. 7). In a few cases, the latter formed more regular stone 
structures, and sometimes contained stones placed regularly in circles, 
probably indicating places of posts.  
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Figure 7. Presumable building remains in the central and western part of the plot No 
1 at Viltina. View from SE. 

The prevailing technique for building houses in Estonia, as well as in most 
part of Eastern Europe, has been the horizontal log technique since the 
Bronze Age at the latest.33 It complicates the ascertainment of prehistoric 
building remains: timber constructions do not preserve and there was no 
reason for digging post-holes in the stony ground. Post-holes rarely occur 
also at archaeological settlement sites34 and in ethnographic architecture, 
especially in Coastal Estonia.35 Parallels with the above-mentioned evidence, 
as well as with similar-looking stone structures, excavated at Finnish and 
Scandinavian sites,36 suggest that the stone girdles at the Viltina site were 
remains of timber buildings. The idea is supported by dozens of iron nails 
and rivets found in this area. Drawing parallels with ethnographic buildings, 
the stones might have been stuck underneath the walls of timber houses. 

Regarding the girdles of limestones, the houses might not have been very 
big. About 4x5 m houses have also been recorded in other excavations in 
Estonia;37 these small houses seem to have been especially common on hill-
forts where the space between the walls was limited. No traces of ovens, 
characteristic of Estonian dwelling houses, were found at Viltina, but quite a 
large sooty area – probably a spread fireplace – was uncovered in the middle 

                               
33 Lang 1996, 38–40. 
34 See e.g. Lavi 2005. 
35 Ränk 1939; Tihase 1974. 
36 See e g Westerdahl 1989, 101-104. 
37 See e g Lavi 2005. 
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of the excavation plot. It all suggests light, probably temporary buildings, 
which were built close to each other. 

Small pieces of charcoal were found in different parts of the excavated 
area. More charcoal surrounded by stones came to light in the southwestern 
corner of the plot, probably indicating a fireplace. Most of these remains 
were left outside of the excavations of 2005.  

The clearest lines of stones – a nearly complete circle of granite stones, 
with a diameter of 2.8 m, which, after a narrow gap, was surrounded by a 
presumably quadrangular zone of limestone slabs – was found in the eastern 
part of the excavated area, a bit more than 10 m from the beginning of the 
slope (Fig. 8). The circular construction, however, resembled a stone circle 
grave, a grave form characteristic to Viking Age Saaremaa. Still, it lacked 
proper infill stones, surrounding deposit of stones or cremation deposit in-
side the circle, which all characterized the stone circle graves. Similar tem-
porarily buildings on stone foundations, e.g. conical summer kitchens, are 
common in Estonian ethnographic architecture. Constructions resembling 
the circle at Viltina have been recorded in some other archaeologically exca-
vated settlement sites in Estonia, and interpreted as some kind of storage 
buildings.38 Limestone slabs forming a clear semicircle with a diameter of 2-
2.75 m also came to light in another Viking Age harbour site on Saaremaa – 
Tornimäe.39 

 
Figure 8. Circular stone structure in the eastern part of the plot No 1 at Viltina after 
the remove of the sod. View from SW.  
                               
38 Deemant 1986. 
39 Mägi 2005. 
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The circle at Viltina was open in the northern part; in this gap, an axe and 
some boat rivets were found during a surface survey trip in 1999 (Fig. 9). 
The rest of the finds inside the circle consisted mainly of potsherds, cre-
mated and unburnt bone fragments.  

 
Figure 9. Axe and boat rivets found from Viltina. 

The western part of excavation plot No. 1 was stony, and was partly reached 
on the ridge that in surface survey trips was interpreted as a stone cemetery. 
There, between and next to bigger stone boulders, at least one probable cre-
mation burial was indeed recorded. A great number of small bronze rings 
were found together with the cremated bones, suggesting that the bones were 
originally wrapped in some sort of bronze-decorated garment. No other finds 
could be connected with the burial. 

The area of excavation plot No. 2 was 30 m2, and it was situated on a 
slope between the area with culture layer, and the wetland, former sea. On 
the slope natural gravelly ground without any kind of finds was found right 
underneath the sod. The horizontal part of the plot was characterized by 
stones that formed girdles similar to these in plot No. 1. The most interesting 
find was a cremation burial next to a bigger granite stone right at the edge of 
the slope. The bones had been in an earthen vessel, and covered with a flat 
stone. Although the pot represented common local late Iron Age ceramic, 
urn burials were generally unknown on Viking Age Saaremaa. It gives a 
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reason to believe that the dead buried in this ceramic vessel at Viltina were 
not local either. 

Burial customs different from the local ones have been recorded in the vi-
cinity of several prehistoric harbour sites. It is predominantly characteristic 
to trade ports, and usually explained by the possibility that tradesmen and 
other visitors who had happened to die during their stay in the harbour or 
market place were buried there as well. On Saaremaa, some data also refer to 
unusual burials in the vicinity of some harbour sites, especially the ones that 
were important at the district level. For instance, uncremated human bones 
and some swords were found by grave digging in the later Orthodox ceme-
tery near the Tornimäe harbour site.40 In 1866, an inhumation burial of a man 
with a Viking Age Baltic-type scabbard and a one-edged sword was found in 
Laadjala, 1–1.5 km away from the probable main harbour of Kaarma dis-
trict.41 Inhumations did normally not occur on Viking Age or 12th-century 
Saaremaa, and both above-mentioned burials can, therefore, be considered 
exceptional.  

The small excavation plot No. 3 at Viltina was opened on an elevated 
stony ridge, probable cemetery, where a deposit of weapons and other arti-
facts had been found in 1999. As estimated, the area contained many more 
stones than other excavation plots of Viltina. Though some semi-circular 
lines of stones could be observed, no real constructions were possible to 
distinguish – maybe because of the limited size of the area excavated. Next 
to a big rock, which partly remained in the excavation plot, another deposit 
of 11th-century artifacts came into light – this time consisting of ornaments 
typical of Saaremaa women (Fig. 10). All artifacts were intact and had not 
been in fire. No bones could be associated with this find complex but cre-
mated bones were uncovered in other places at excavation plot No 3, sug-
gesting that the stony ridge really was a cemetery. Several smaller metal 
finds as well as ceramics were also recorded outside the two deposits. 

                               
40 SMM 1924, 102; Mägi 2005. 
41 SMM 1924, 24; Mägi 2004, 142. 
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Figure 10. Collection of 11th-century female ornaments found in the plot No 3 at 
Viltina. 

The most interesting construction was found in excavation plot No. 4. 
Measuring heights on the one-time coast, the slope towards the present wet-
land proved to be much steeper than normal in an about 20-m-long sector, 
suggesting that it had intentionally been dug steeper.  20 m2 was opened in 
the beginning of the steeper part of the slope. On the horizontal part of the 
plot, gravelly soil occurred right underneath the sod, together with a clear 
straight line of stones along the beginning of the slope. The stones had been 
laid there in the Viking Age, as indicated by some potsherds between them. 
The construction of stones continued on the slope, where two places of posts 
lined with stones were uncovered, both 1.6 m from the straight line of stones 
along the edge of the slope (Fig. 11). The lower part of the slope was cov-
ered with 30–40-cm-thick layer of wetland soil without any sort of finds. 
The construction can be interpreted as the remains of a wooden platform 
built on the slope. Taking into consideration that the slope had been the sea 
coast, the platform should be interpreted as a wharf. 
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Figure 11. Remains of probable jetty in the plot No 4 at Viltina. View from SW.  

Remains of wooden wharves or jetties in archaeological harbour sites are 
quite rare. On Saaremaa, obscure data of wooden constructions have been 
also collected from Tornimäe in the eastern part of the island. Writings from 
the beginning of the 19th century mention that local peasants found the re-
mains of a “wooden palisade” while ploughing on the slope of the hill that 
has later been excavated and proved to have been a Viking Age harbour 
site.42 Although the exact location and character of these finds remains ob-
scure, it is likely to suggest that the “palisade” originally formed a part of the 
harbour construction, or perhaps indicated a wooden jetty. 

War harbour, meeting place, or cult site? 
Viltina remains quite remote – at a distance of about 15 km – from centres of 
its time, in a periphery where surrounding big wetlands made the overland 
communication with other districts of Saaremaa complicated.  It must have 
been much easier to access Viltina by sea. However, the culture layer at 
Viltina is too thin to indicate frequent use of the place, and differs clearly 
from that at e.g. Tornimäe, another harbour site from almost the same time. 
The finds of Tornimäe consisted mainly of potsherds as well as of a great 
number of animal and fish bones, but smaller bronze items, glass beads, and 
even intact weapons have come to light there as well in the course of time.43 
                               
42 Luce 1811; Mägi 2005. 
43 Mägi 2005. 
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Finds of ceramics, as well as bones, were much rarer at Viltina; intact 
bronze, iron and even silver items, however, were more frequent. Many arti-
facts found in the area with the remains of buildings at Viltina were fittings 
of bridles or belts that may have been lost accidentally; other artifacts, espe-
cially the deposits of weapons and ornaments can be considered offerings. A 
fragment of a broken silver pin with two silver coins and weights, found 
during surface survey, were perhaps the contents of a purse. The unifying 
feature of the Viltina and Tornimäe sites, however, is the comparatively 
large number of boat rivets and nails in both of these places. 

The archaeological material at Tornimäe was similar to that of other 
dwelling places – the similarity to ordinary settlements has nevertheless been 
also reported at harbour sites from neighboring countries. Regarding the 
bone material, such maritime activities as fishing and seal hunting were re-
peatedly undertaken from there, while some bones with cutting marks, a few 
pieces of iron slag, and fragments of burned glass indicated handicraft. Dur-
ing the excavations in 2004, the remains of at least one building that used a 
horizontal log technique were uncovered. The location and intensive culture 
layer, as well as the find material similar to the district hill-fort 7 km away 
suggest that Tornimäe was a central harbour of the prehistoric Pöide dis-
trict.44 

Trial excavations at Pälla in the neighborhood of Püha parish church on 
southern Saaremaa in 2004 and 2005 have already resulted in a culture layer 
similar to Tornimäe, which made it possible to interpret the site as a late 
prehistoric central harbour of another district on the island. At Pälla, a prob-
able vassal castle had been built on top of the abandoned place in the 16th 
century, thus demonstrating the continuity of the cultural landscape. 
Tornimäe had been in use as a harbour for a medieval tax-collecting centre 
as well.  

Nothing like that ever happened at Viltina. The site was in use during the 
11th-12th centuries and then abandoned – because of the land rise or, what is 
more likely, because of changed society. It is difficult to interpret the site, 
however. Its location and the probable remains of seasonally used buildings 
indicate harbour site. This interpretation is supported by the traces of a plau-
sible wharf. Single burials have also been found in Scandinavian and Finnish 
prehistoric harbour places,45 and the same is true for the deposits of artifacts 
as well as for individual offerings.  

The thin culture layer and the remains of light buildings at Viltina suggest 
that people only gathered there occasionally. Cemeteries and single burials 
in the vicinity, as well as several deposits of artifacts – cenotaphs or offer-
ings – suggest the sacral character of the site. Perhaps it was a place for con-
ducting common rituals and/or negotiations. My earlier writings presented 

                               
44 Mägi 2005. 
45 See e g Lundström 1981, 117–120; Carlsson 1999. 
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idea that the Viltina site might have functioned as a war harbour, and this 
can not be excluded either – the meeting place might have been used for 
gathering war ships as well. All conclusions at the present stage of investiga-
tion are preliminary, however, and can be changed when excavations at the 
site continue in the summer of 2006. 

Abbreviations 
EA - the Estonian Historical Archives, Tartu 
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Fornlämningar och resursutnyttjande i den 
södermanländska utskärgården 

Peter Norman 

Inledning 
Bakgrund 
I den södermanländska utskärgården finns ganska rikligt med lämningar 
efter mänsklig verksamhet förr i tiden. Det rör sig mest om grunderna efter 
byggnader som använts i samband med fiske, men även jakt och fångst. An-
tingen är det grunder till små enkla stugor (figur 1) som oftast inte varit stör-
re än 15 – 25 m2 (figur 2) eller så är det lämningar efter ännu enklare bygg-
nader som närmast är att betrakta som kojor (figur 3). En sådan lämning 
kallas med en arkeologisk term för tomtning. Skillnaden mellan en husgrund 
och en tomtning är mer morfologisk än funktionell. Medan husgrunden är 
det fundament som huset stått på är tomtningen de stenvallar som utgjort 
nedre delen av byggnadens väggar. I bland har man även utnyttjat en klipp-
avsats eller ett stenblock som vägg. Huset har haft ett golv ovan markytan 
medan den byggnad som tomtningen är resterna av har haft markytan som 
golv. Tomtningen är stenröjd invändigt vilket husgrunden inte behöver vara. 
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Figur 1. På många platser, i anslutning till skyddade vikar längst ut i skärgården, 
finns små byggnader som främst använts som bostäder i samband med säsongsfiske. 
Huset på bilden står på Lövskären i Bråvikens mynning. (Foto: Peter Norman) 

 
Figur 2. Grunderna efter de små husen i utskärgården är ofta oansenliga. Vanligen 
kan man emellertid urskilja både en kvadratisk eller rektangulär stenfot och ett spis-
röse i ena hörnet. (Foto: Peter Norman) 
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Figur 3. Bilden visar en lämning efter en byggnad som närmast har varit att betrakta 
som en koja. Den antikvariska termen för sådana lämningar i maritim miljö är tomt-
ning. Läget intill en väl skyddad vik i den yttre delen av skärgården är emellertid 
detsamma som de byggnader som finns på säsongsfiskelägena. (Foto: Peter Nor-
man) 

I många tomtningar och husgrunder har man påträffat eldstäder. Dessa ligger 
oftast i anläggningens ena hörn. Husgrunderna är ofta försedda med en eld-
pall. I vissa fall kan man även urskilja ett skorstensröse. De tomtningar som 
ligger i samma topografiska läge som husgrunderna i utskärgården är oftast 
försedda med en enkel härd vilket indikeras av mängden eldskadade stenar i 
ena hörnet. 

För att skilja tomtningar från lämningar efter andra typer av enklare 
byggnader, t.ex. kolarkojor och byggnader på vissa fäbodar, har man i defi-
nitionen lagt till att de ska ha ett maritimt läge och ursprungligen sannolikt 
varit strandbundna.1 

Husgrunder och tomtningar i den södermanländska ytterskärgården ligger 
främst i klungor i skyddade lägen i anslutning till en nu uppgrundad vik vil-
ken en gång haft funktionen som hamn. Undantag finns emellertid. Vissa 
tomtningar kan ligga högt i terrängen men ändå väl skyddade för väder och 
vind. En tredje kategori ligger högt i terrängen, helt öppet och oskyddat. 

                               
1 Norman 1993, s 27. 
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Syfte 
Fram till i slutet av 1990-talet byggde bilden av resursutnyttjandet i den sö-
dermanländska utskärgården främst på generell kunskap med exempel häm-
tade från andra delar av landet.2 Den senaste dryga tioårsperioden har man 
emellertid genomfört en rad arkeologiska undersökningar i området. Analy-
ser av dessa har resulterat i en rad frågor om resursutnyttjandet i utskärgår-
den.3 Perspektivet har främst varit lokalt och regionalt. I projektet ”Förmo-
derna kustmiljöer” har dessa frågor diskuterats och blivit utgångspunkter för 
kompletterande fornminnesinventeringar och ytterligare arkeologiska under-
sökningar. Dessa har i sin tur gett ett tillskott på dateringar samt kunskap om 
funktionella, historiska och topografiska samband, viktiga delar i ett resone-
mang om resursutnyttjandet över tiden i utskärgården. 

Syftet med den här artikeln är att mer i detalj diskutera när och hur de här 
beskrivna lämningarna använts och vilka inbördes samband de eventuellt har 
haft. Syftet är inte att närmare gå in på de bakomliggande samhälleliga fak-
torerna. Dessa kommer istället att diskuteras i projektets avslutningsvolym 
och då med utgångspunkt i de två modeller som jag beskrivit i projektets 
inledningsvolym.4 Modellerna är till sin karaktär socioekonomiska. Den ena 
modellen är rumsligt vertikal (överlappande) och den andra rumsligt hori-
sontell.5 

Fiske 
Tidigare kända bebyggelselämningar i den södermanländska utskärgården 
har i princip uteslutande ansetts ha samband med det extensiva fiske som 
förr bedrevs där under sommarhalvåret. Det finns uppgift om ett 25-tal ut-
skärsfiskelägen mellan Källskären i söder och Bullerö i norr (figur 4).6 

                               
2 Jensen 1984, s 147 ff, Norman 1993, s 36 ff. 
3 Landin & Rönnby 2002, Norman 2004, s 101 ff. 
4 Norman 2006 
5 Under yngre järnålder och medeltid kan man utläsa åtminstone tre nivåer för resursutnytt-
jandet i Södermanlands skärgård: A – en lokal nivå, bestående av självförsörjande bönder som 
hade sin hemvist i skärgården eller utnyttjade skärgården för jordbruk (mest boskapsskötsel) 
och fiske. B – en regional och urban nivå, bestående av 1) en överhet (frälse och kronan) som 
beskattade skärgårdens bönder, 2) bönder och borgare som bedrev fiske vid utskärsfiskeläge-
na och ev. annan verksamhet till avsalu. C – en interregional, nationell och internationell nivå, 
bestående av den sjöfart som genomkorsade skärgården utan att ha vare sig start eller mål i 
denna. När det gäller bebyggelseutvecklingen i skärgården kan man dela in den i tre geogra-
fiska zoner: Zon 1 utgörs av de större öar – Mörkö, Muskö och Utö – som hade bofast bebyg-
gelse redan under vikingatid. Zon 2 utgörs av de områden i innerskärgården som erhöll bofast 
bebyggelse under medeltiden. Zon 3 utgörs av den ytterskärgård som under hela tiden utnytt-
jats extensivt och endast har säsongsmässigt utnyttjad bebyggelse. 
6 Norman 2006. 
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I anslutning till de bebyggelselämningar som ligger i klungor i skyddade 
lägen intill en vik har man i många fall hittat rester efter gistgårdar – 
nättorkningsplatser – i form av små rösen eller stenvallar vilka utgjort stöd 
för de stolpar man hängt näten att torka på. Ytterligare lämningstyper som 
brukar finnas på de här platserna är båtlänningar eller andra typer av båt-
landningsplatser och labyrinter. Med båtlänning – eller kås – menas en an-
läggning som består av två parallella, vinkelrätt mot strandlinjen upplagda 
stenrader med ett stenröjt utrymme för en båt emellan.7 En labyrint är i det 
här sammanhanget, en rund figur som mestadels är anlagd på en berghäll och 
består av flera enskiktade stenrader lagda i system, utgående från en kors-
formig grundplan (figur 5). Det finns även labyrinter som är inristade i berg-
hällar. I vårt land förekommer labyrinter nästan enbart i maritima miljöer.8 

Funktionen är delvis omtvistad men enligt många traditioner har de byggts 
för att utöva magi, bl.a. i fiskebefrämjande syfte.  

 
Figur 5. Labyrinter påträffas oftast i anslutning till fiskelägen i utskärgården eller på 
platser som har anknytning till sjöfart. Labyrinten på bilden ligger på Kyrkgångsskär 
i Misterhults socken i Småland. 

Många platser med tomtningar eller husgrunder i lägen som ovan är dessut-
om omnämnda som fiskelägen i äldre litteratur och skriftliga handlingar. En 
del platser är även markerade som fiskelägen på äldre kartor. 

                               
7 Norman 1993, s 27. 
8 Norman 1993, s 94, Kraft 1977, s 61 ff. 
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Sälfångst/jakt 
Utmed norrlandskusten ligger många tomtningar högt, från 10 meter upp till 
mellan 25 och 30 meter över nuvarande havsyta (figur 6).9 Dessa tomtningar 
är ofta större till ytan än de som ligger lägre och som har ett tydligt samband 
med fiske.10 En annan skillnad är att de högt belägna tomtningarna har lägre 
vallar än de lågt belägna. En tredje skillnad är att högt belägna tomtningar 
utmed norrlandskusten har härden i mitten, medan de lågt belägna och mer 
för väder och vind skyddade tomtningarna har härden placerad i ena hörnet. 

 
Figur 6. Utmed norrlandskusten ligger många tomtningar högt över den nuvarande 
stranden. De flesta har emellertid en gång i tiden anlagts i anslutning till stranden 
men då inte i samma skyddade läge som de vilka kan kopplas till fiske. De har haft 
ett mycket mer offensivt läge och trolig funktion har varit bostad för säljägare. 
Tomtningen på bilden ligger på den östra sidan av en större ö i det yttersta havsban-
det. (Foto: Peter Norman) 

När det gäller dessa högt belägna tomtningar finns det flera tolkningar.11 En 
är att bönder från närbelägna gårdar på fastlandet använt tomtningarna då de 
under hösten fiskade säl med nät.12 En annan tolkning är att de högt belägna 
tomtningarna utmed norrlandskusten utnyttjats i samband med säljakt på isen 
under vårvintern.13 Den senare tolkningen bygger på argumentation kring 
topografiskt läge och på skrifthistoriska källor. Tomtningarna ligger högt, på 
                               
9 Norman 1993, s 39 f. 
10 Norman 1993, s 47 f. 
11 Norman 1993, s 23 ff. 
12 Broadbent 1988, s 150 ff, 1989, s 18 ff, 1991, s 223 ff, Nilsson 1989, s 44. 
13 Varenius 1964, s 51, Lindström/Olofsson 1990, s 91. 
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svagt mot öst och sydöst sluttande klapperstensfält. Gärna på de yttersta 
öarnas yttersta uddar, d v s rakt ut mot det öppna havet.14 Snön packas sällan 
samman i sådana lägen, vilka dessutom är mycket exponerade för sol. De 
högt belägna tomtningarna ligger inte vid naturliga hamnar – som de lågt 
belägna tomtningarna gör – utan vid en öppen strand. Om isen är landfast, 
vilket den är på vårvintern, behövs heller ingen båthamn. Tomtningarnas 
lägen längst ut mot havet är också optimala med tanke på närheten till land-
vredet – gränszonen mellan landfast is och drivis – där sälen brukar hålla till 
på vårvintern.15  

En tredje tolkning är att de högt belägna tomtningarna utmed norrlands-
kusten är rester efter samisk kustbebyggelse.16  

Kronologiska, rumsliga och ekonomiska samband 
Det som vi kallar för tomtningar har i vårt land daterats till tiden från yngre 
romersk järnålder fram till modern tid. De äldsta dateringarna kommer från 
högt belägna tomtningar utmed norrlandskusten. Sådana har daterats till en 
period som sträcker sig från sista delen av äldre järnålder till 1200-talet.17 Det 
har visat sig att av dessa tomtningar, är de som ligger högst i terrängen oftast 
äldre än de som ligger lägre.18 Av detta kan man dra slutsatsen att det bör ha 
spelat roll var stranden har legat då man anlade tomtningarnas byggnader. 
Den strandförskjutning som förekommit och fortfarande förekommer är allt-
så en faktor att räkna med när man undersöker äldre, strandbunden maritim 
bebyggelse. 

Lågt belägna tomtningar som ligger i anslutning till en skyddad vik eller 
en uppgrundad sådan har som äldst daterats till vikingatiden. Deras topogra-
fiska läge antyder att det även här har spelat roll var stranden har legat. 
Många tomtningar har dessutom legat i anslutning till båtlänningar och även 
om dessa ligger långt uppe på land idag måste de ha anlagts i strandlinjen.  
Båtlänningarna bör alltså kunna ge ett visst stöd vid datering av intilliggande 
tomtningar. I de fall man fått C14-dateringar från tomtningar som ligger i 
omedelbar anslutning till båtlänningar har dessa dateringar stämt överens 
med ”strandförskjutningsdateringar” av intilliggande båtlänningar.19  

Man kan också fråga sig om det finns ett kronologiskt samband mellan 
tomtningar och husgrunder, d v s om tomtningarna är rester efter äldre enkla-
re byggnader som föregick husen på fiskelägena? Även om det finns vissa 
topografiska och geografiska indikationer på att det kan vara så – tomtningar 

                               
14 Lindström/Olofsson 1991, s 15. 
15 Gustafsson 1989, s 45, Hallström 1949, s 75, Lindström/Olofsson 1991, s 22 ff. 
16 Broadbent 2003, s 3 ff. 
17 Norman 1993, s 39 f, Serning 1960, s 22 f, 150, pl 29, s 3, 12. 
18 Norman 1993, s 39 f och där anförd litteratur. 
19 Norman 1993, s 65 ff. 
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ligger oftare vid äldre uppgrundade hamnlägen än vad husgrunder gör – kan 
man inte hävda detta generellt.20 

Utmed kusten mellan Brömsebäckens utlopp (den gamla riksgränsen mel-
lan Sverige och Danmark) och Torne älv (gränsen mellan Sverige och Fin-
land) har man påträffat drygt 1250 tomtningar.21 Cirka 600 av dessa – på 
omkring 200 platser – har bedömts vara rester efter byggnader som använts i 
samband med fiske. Med tidigare undersökningar har man velat visa att det 
äldsta fiske, som kan kopplas till tomtningar, bedrevs i Kalmarsundsområdet 
redan vid slutet av vikingatiden. Detta fiske har satts i samband med ett upp-
sving för marknaden med stapelvaror.22 De fysiska platserna för sådana 
marknader var städerna och deras föregångare och i Kalmarsundsområdet 
etablerades en plats i Köpingsvik på Öland i slutet av 900-talet. 

Under 1100- och 1200-talen ökade omfattningen av utskärsfisket i Kal-
marsund, vilket sammanfaller med den period då städer etablerades och bor-
gar byggdes i södra Sverige upp till Mälardalen.23 Behovet av stapelvaror 
blev större. Det var också under den här perioden som de hittills äldsta kända 
fiskelägena etablerades utmed Södermanlands kust. Uppkomsten av utskärs-
fisket utmed norrlandskusten på 1400- och 1500- talen har satts i samband 
med ett ökat konsumtionsbehov i Mellansverige och ett intensifierat utnytt-
jande av Norrland som resursområde.24  

Frågeställningar 
Frågan är om den bild av resursutnyttjandet i Södermanlands utskärgård som 
vi hittills tolkat genom fornlämningarna fortfarande gäller? Vissa bebyggel-
selämningar, lågt i grupper belägna tomtningar intill en uppgrundad vik, kan 
väl fortfarande kopplas till säsongsfiske, men ska man göra den kopplingen 
när det gäller alla lämningar? De senaste åren har man ju påträffat tomtning-
ar i samma höga och öppna lägen som tomtningar utmed norrlandskusten 
vilka knutits till sälfångst eller säljakt. Kan även vissa av de södermanländs-
ka tomtningarna ha haft med sälfångst/jakt att göra? 

En annan fråga är vad de högt belägna tomtningarna i skyddade lägen re-
presenterar (se sid 105)? Ska man knyta dessa till fiske, sälfångst/jakt eller 
något annat?  

Ytterligare en fråga som kan ställas är vad den bebyggelselämning som 
preliminärt tolkats som en kapellgrund haft för funktion. Den ligger i anslut-
ning till en plats med husgrunder vilken omtalas som fiskeläge på 1600-talet. 

Det finns inga säkra uppgifter om att det funnits kapell på utskärsfiskelä-
gena innan 1600- och 1700-talen. Under dessa århundraden blev det emeller-
                               
20 Norman 1993, s 38. 
21 Norman 1993, s 183. 
22 Norman 1993, s 184. 
23 Norman 1993, s 184. 
24 Norman 1993, s 185. 
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tid vanligt, framför allt utmed norrlandskusten. Att det inte förekom kapell 
på fiskelägena tidigare har bl.a. stöd i de s.k. hamnordningar som fanns för 
många fiskelägen.25 Dessa tjänade som ordningsstadgor vid utskärsfiskeläge-
na. En del av dem syftade också till att fixera och kontrollera skatten till 
kronan. Den äldsta kända hamnordningen har daterats till 1450 och gäller för 
fisket vid Huvudskär i Stockholms skärgård. Den finns bevarad i en version 
från 1500-talet och är en ren ordningsstadga. Hamnordningen från Huvud-
skär har stått som modell för hamnordningar till andra fiskelägen. En intres-
sant detalj i jämförelsen mellan de olika versionerna av hamnordningen från 
Huvudskär är att den från 1500-talet saknar uppgifter om närvaroplikt vid 
gudstjänst. Denna närvaroplikt måste ha ansetts vara betydelsefull under 
1600-talet eftersom den i föreskrifterna från den tiden berörs redan i första 
paragrafen. 

Överhuvudtaget finns det få säkra uppgifter om kapell i skärgården innan 
1600-talet. De fåtal platser som finns med mer eller mindre säkra uppgifter 
om medeltida kapell utmed norrlandskusten har främst satts i samband med 
andra verksamheter än säsongsfiske.26 De medeltida kapellen vid Kyrkohamn 
på södra Öland och Kapelludden (Sikavarp) på den östra sidan av ön är be-
lägna på platser av mer komplex karaktär än utskärsfiskelägen. Kyrkohamn 
och Kapelludden kan förslagsvis sättas in i samma urbana eller preurbana 
sammanhang som Skanör/Falsterbo och andra platser med merkantil funk-
tion.27  

Till sist ska den förmodade lerbotten diskuteras som undersöktes vid en 
arkeologisk utgrävning år 2000 på Hamnskär utanför Oxelösund.28 En lerbot-
ten är en grund oregelbunden eller kvadratisk nergrävning vilken är klädd 
med ett tunt skikt lera.29 Storleken varierar från mindre än en meter i diame-
ter till uppemot 3-4 meter. Lerbottnar är vanliga utmed kusterna i östra de-
larna av det gamla Danmark (främst Skåne och Blekinge), men förekommer 
även på Öland och Gotland. De har påträffats i städernas kulturlager och på 
fiskelägen av urban eller semiurban karaktär, dock aldrig så långt norrut som 
i Sörmlandsskärgården. Kronologiskt kan de placeras i tidsavsnittet mellan 
mitten av 1100-talet och tidigt 1300-tal. Funktionen är omstridd. Leifh Sten-
holm m.fl. anser att lerbottnarna har använts som kärl för framställning av 
tran ur det avfall som blev över vid sillrensningen.30 Man lät sillrenset ruttna 
i lerbottnen varvid tranet frigjordes. Metoden skall ha övergivits då tyska 
handelsmän började dyka upp på de sydskandinaviska fiskelägena i större 

                               
25 Norman 1993, s 181. Jfr Arén 1955, s 24 ff, Jansson 1964, s 33 ff, Hedenstierena 1949, s 
241, Eskeröd 1946, s 328 ff, Isaksson 1964, s 49 ff. 
26 Norman 1993, s 81. 
27 Jfr. Ersgård 1988, s 177 ff, Blomkvist 1979, s 77 ff. 
28 Se avsnittet om Hamnskär nedan. 
29 Ersgård 1988, s 41 ff. 
30 Stenholm 1986, s 98 f. 
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antal. De förde med sig lüneburgersalt och trankokeritekniken, som gjorde 
det möjligt att exportera sill och mera rationellt ta till vara på fiskrenset. 

Viktor Svedberg, som studerat fiskelägeslämningar på västkusten, har 
identifierat formationer som med viss sannolikhet kan vara lerbottnar på 
några platser utmed hallandskusten.31 Svedberg anser dessutom att gropar i 
klapperstensfält, som ligger i anslutning till platser med tomtningar i den 
nordhalländska och bohuslänska skärgården, kan ha haft samma funktion 
som lerbottnar, d.v.s. ha haft med beredningen av sillen att göra. 

Lars Ersgård, som särskilt studerat lerbottnarna på Falsterbohalvön, har 
tolkat dessa som rester efter enkla marknadsbodar.32 Ersgård polemiserar 
med de övriga och hävdar bl.a. att Stenholms kronologiska resonemang om 
lerbottnarna, att de togs ur bruk då tyska handelsmän började dyka upp på 
fiskelägena, inte stämmer. Redan från 1200-talets mitt finns nämligen flera 
privilegiebrev där tyska städer får rätt att bedriva handel i Skanör. Förkla-
ringen skulle istället kunna vara den att lerbottnarna tillhör ett stadium i 
marknadernas utveckling som föregick en period med stadigvarande bebyg-
gelse.33 Funktionen skall enligt Ersgård ha varit mer symbolisk än bygg-
nadsmässigt rationell och likformigheten – de ser ju ut på samma sätt i hela 
det östra medeltida Danmark – är ett resultat av en centralt dikterad strävan 
efter enhet i bebyggelsen.  

Fornlämningarna i den södermanländska utskärgården 
I det här kapitlet skall jag redogöra för de inventeringar och arkeologiska 
undersökningar som genomförts i den södermanländska utskärgården den 
senaste 10-årsperioden (figur 7). Det berörda området sträcker sig från 
Hamnskär utanför Oxelösund till Gunnarstenarna öster om Landsort. 

Hamnskär, Oxelösunds socken, Oxelösunds kommun 
Hamnskär är 400 x 200 meter stor. Ön är bergig och till stor del beväxt med 
tallskog och enbuskar (figur 8). Centralt på ön finns en nu helt uppgrundad 
vik och där växer främst lövskog. De fornlämningar som påträffats ligger vid 
den inre delen av den uppgrundade viken. Fornlämningarna utgörs av elva 
tomtningar, tre båtlänningar och något som tolkats som en lerbotten.34 

                               
31 Svedberg 2006, s opublicerat manus. 
32 Ersgård 1988, s 41 ff. 
33 Ersgård 1988, s 45 ff, 71. 
34 Raä 38 i Oxelösunds socken. 
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Figur 8. Karta över Hamnskär och Högskär i Oxelösunds socken. 

År 2000 delundersöktes en av tomtningarna och den förmodade lerbottnen. 
Även om de arkeologiska utgrävningarna inte resulterade i så många fynd – 
några spikhuvuden och lite matavfall (ben från nötkreatur) i tomtningen – 
kan man av kontexten konstatera att det funnits ett fiskeläge på Hamnskär.35 

De två träkolsprov som analyserats daterar lämningarna till medeltid. Ett 
kolprov (Ua 17499) från tomtningen daterades till BP 515 +- 55 år. Kalibre-
rat värde, 2 sigma, är 1300 – 1480 e Kr. Med tanke på att det daterade träko-
let kommer från övre delen av kulturlagret i tomtningen, och antas härstam-
ma från slutskedet av dess användning, stämmer dateringen ganska bra över-
ens med de strandförskjutningsberäkningar, vilka gjorts utifrån de båtlän-
ningar som ligger i anslutning till tomtningen. Enligt dessa beräkningar, som 
inte kan vara annat än mycket ungefärliga, bör båtlänningarna ha anlagts 
under senare delen av 1200-talet.36 

Ett andra prov (Ua 17500) från den förmodade lerbottnen daterades till 
BP 940 +- 60 år. Kalibrerat värde, 2 sigma är 990 – 1220 e Kr. Även denna 
datering stödjer tidigare utförda strandförskjutningsberäkningar. Dessutom 
ger den ett kronologiskt stöd för tolkningen att den undersökta anläggningen 
verkligen är en lerbotten. Tidsmässigt har ju dessa placerats in i perioden 
mellan 1100-talets mitt och 1300-talet.37 

                               
35 Jörgensen och Wickberg 2000 a, Norman 2000. 
36 Norman 1993, s 67. 
37 Ersgård 1988, s 41 ff. 
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Bedömningen om fornlämningarna på Hamnskär är att de utgör resterna 
efter ett fiskeläge som etablerades någon gång i slutet av 1100-talet eller 
början av 1200-talet. När det gäller den förmodade lerbottnen är argumenten 
ganska starka för att det verkligen är en sådan. Dels ger dateringen stöd för 
en sådan tolkning. Dessutom förekommer inte lera naturligt i området, utan 
den måste ha transporterats dit. Det senare verkar också ha varit fallet även 
när det gäller lerbottnarna i Sydskandinavien.38 Därutöver kan man anföra 
den rumsliga kontexten till fiskeläget. Det som talar emot tolkningen att det 
är en lerbotten, är förutom det geografiska läget – aldrig tidigare har en så-
dan anläggning påträffats så långt norrut – att den omges av en kvadratisk 
vall av övertorvade stenar, vilket inte är typiskt för de lerbottnar som påträf-
fats i t.ex. Skåne.39 Där saknas emellertid de naturliga förutsättningarna att 
omge lerbottnarna med stenvallar. Sammantaget talar det mesta för att det 
verkligen är en lerbotten. 

Högskär, Oxelösunds socken, Oxelösunds kommun 
Omedelbart norr om Hamnskär ligger Högskär och Högsten. Öarna som förr 
skildes åt av ett smalt sund har numera fast landförbindelse. Tillsammans 
utgör öarna en 700 x 100 – 250 meter stor landmassa. Högskär och Högsten 
är kuperade och till övervägande delen beväxta med granskog. Högsta punk-
ten, som är 19 meter över havsytan, ligger på Högsten. På Högskär har man 
påträffat fjorton tomtningar, tre båtlänningar, gistvallar40 och en begrav-
ningsplats41. Begravningsplatsen är från 1700- eller 1800-talet och har sanno-
likt ingen koppling till de andra lämningarna. 

Tomtningarna på Högskär skiljer sig på många sätt från dem på Hamn-
skär. Till ytan är de oftast större, men har inte lika distinkta fyrkantiga for-
mer. Vallarna är mestadels något lägre än vad de är på de mer tydliga Hamn-
skärstomtningarna. Tomtningarna på Högskär ligger något högre i terrängen 
(oftast på mellan tre och sex meter över havet, mot tre till fyra meter för 
Hamnskärstomtningarna). Även om Högskärstomtningarna ligger högt har 
de oftast skyddade lägen. 

I juni 2005 gjordes en mindre undersökning i en av tomtningarna på Hög-
skär (figur 9). Den som valdes ut för undersökning har tidigare karterats och 
ligger i anslutning till ytterligare några tomtningar och flera stensamlingar 
vilka har tolkats som gistgårdsrösen.42 Anläggningen ligger cirka 5,5 meter 
över havet söder om en flack vik på öns norra strand, och på norra sidan av 
en ca 20 meter bred svacka (Ö-V) mellan berg och berghällar. Omedelbart 
öster om anläggningen är ett sankt område om cirka 25 meter i diameter. 
                               
38 Stenholm 1986, s 100 fotnot 2, Ersgård 1988, s 43. 
39 Jörgensen och Wickberg 2000 a, Norman 2000. 
40 Raä 37 i Oxelösunds socken. 
41 Raä 34 i Oxelösunds socken. 
42 Jörgensen och Wickberg 2000 b. 
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Figur 9. Den undersökta tomtningen på Högskär innan undersökningen. (Foto: Peter 
Norman) 

I det kvadratmeterstora schaktet påträffades ett 0,1-0,2 meter tjockt kulturla-
ger med spridda bitar av skörbrända stenar, enstaka fragment av bränt ben 
samt längst nere några bitar träkol och tre klumpar av rostat järn. Ett kolprov 
(Ua 24643) –– har C14-daterats till BP 1050 +- 35 år. Kalibrerat värde, 2 
sigma, är 890 – 1030 e Kr. De tre klumparna av rostat järn röntgades och två 
av dem visades vara rester av båtnitar. 

Dateringen ger stöd för tolkningen att tomtningarna på Högskär är före-
gångare till dem på Hamnskär. Om den undersökta tomtningen är minst 200 
år äldre innebär det att strandlinjen låg betydligt högre än vad den gjorde på 
1200-talet. Detta samt tomtningarnas inbördes samband och för hav och vind 
relativt skyddade läge gör att man kan skapa en modell av ett vikingatida 
fiskeläge på Högskär som till sin yttre struktur liknar det som under medelti-
den låg på Hamnskär. 

De två båtnitarna kan mycket väl ha tillhört skeppsvirke som antingen an-
vänts till bränsle eller som material till en överbyggnad av trä, vilken vilat på 
det fundament som tomtningens vallar utgör. Vid några undersökningar av 
tomtningar, då hela anläggningen grävts ut, har det påträffats centralt beläg-
na stolphål. Detta tyder på att de kan ha varit stabila nog att bära permanenta 
överbyggnader.43 Möjligen har de varit försedda med sadeltak. 

                               
43 Norman 1993, s 157 
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Enskär, Bälinge socken, Nyköpings kommun 
Längst ut i Bälinge skärgård i Södermanland ligger Enskär (figur 10). Till-
sammans med en rad andra öar – Hartsö, Ringsö, Långö och Sävö – bildar 
ön en sprucken landtunga som sticker ut i Östersjön. Kommer man från ha-
vet i söder är Enskär den första större ön. Utanför finns bara enstaka kobbar 
och mindre skär. Enskär och de innanför belägna öarna är mycket kuperade 
och bergiga. De innanför belägna öarna hade bofast befolkning redan under 
medeltiden.44 Enskär har däremot aldrig haft bofast befolkning. 

 
Figur 10. Karta över Enskär, Hartsö och Hamnskär i Bälinge sockens skärgård. 

Enskärs topografi är som sagt bergig och kuperad. Mellan bergformationerna 
finns smala våtmarker som idag används till bete. För inte så länge sedan 
utgjorde dessa sund som delade det nuvarande Enskär i flera mindre öar. 

På södra delen av Enskärs västra sida finns ett antal bebyggelselämningar 
bestående av grunder efter enkla hus, något som möjligen är en lämning efter 
brygga eller kaj och stensamlingar som sannolikt är lämningar efter gistgår-
dar. I fornminnesregistret för Bälinge socken är lämningarna registrerade 
under Raä 105, 108, 109, 204 och 205 (Bilaga 1, figur a). 

Längst i väster, närmast stranden, finns en samling om minst fem hus-
grunder. De är belägna på en flack höjdrygg som sträcker sig i nordnordväst-
lig – sydsydöstlig riktning. Husgrunderna är 4 x 4 – 6 x 6 meter stora. Samt-
liga har spisröse i ena hörnet. I anslutning till husgrunderna har man även 

                               
44 Janzon 2001. 
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påträffat en 3 x 1 meter stor rektangulär stenpackning och ett antal mindre 
stensamlingar. De senare kan tolkas som fundament till stolparna i en gist-
gård. Stora ytor i området täcks av mycket tätt växande enar vilka sannolikt 
döljer ytterligare anläggningar.  

Lämningarna, som fått beteckningen Raä 108, är belägna på höjdryggens 
östra sluttning och vetter mot en långsmal sankmark som i norr mynnar ut i 
en vik till Östersjön i väster. Husgrunderna ligger mellan 2,5 och 3 meter 
över dagens medelvattenstånd. Den rektangulära stenpackningen ligger läg-
re, cirka 2 meter över dagens medelvattenstånd, mellan den ena av husgrun-
derna och sankmarken. Dess längdriktning är i sluttningens fallriktning. Pre-
liminärt tolkas stenpackningen som någon form av hamnanläggning. 

På andra sidan sankmarken finns ett tiotal husgrunder på en mindre berg-
rygg. Lämningarna är registrerade under Raä 105 i fornminnesregistret för 
Bälinge socken. Samtliga husgrunder utom tre innehåller någon form av 
spisröse, vanligen med inslag av både natursten och tegel. De flesta av hus-
grunderna är av samma storlek som husgrunderna inom Raä 108. En är 8 x 7 
meter stor och kan vara grunden efter en av de lotsbostäder som fanns på 
platsen under 1800-talet.45 Några av de mindre grunderna kan tillsammans 
med lämningarna inom raä 108 på andra sidan sankmarken utgöra resterna 
efter det fiskeläge som omtalas på Enskär i Johan Månssons sjöbok från 
1644.46  

Norr om Raä 108 och den ovan omtalade viken samt nordväst om Raä 
105, ligger ytterligare två husgrunder (Raä 204 och 205). Dessa är av samma 
karaktär som de mindre inom Raä 105 och 108. 

Högre i terrängen och längst i öster finns en husgrund som är ca 8 x 5 – 7 
meter stor (ÖNÖ-VSV). Husgrunden ligger ungefär mitt på en ca 25 x 23 
meter stor yta vilken omges av en stenmur. Dessa lämningar, Raä 109 i Bä-
linge socken, har stora likheter med andra lämningar som ligger utmed kus-
terna och som säkert är belagda som rester efter medeltida kapell. Beträffan-
de den här lämningen på Enskär kan därför nämnas att det i Nils Bossons 
(Grip) jordebok från omkring 1510 omtalas ett Kirkeskeer som sannolikt låg 
i närheten av Ringsö norr om dagens Enskär. Idag finns ingen ö med det 
namnet i området.47  

De få skriftliga uppgifter som finns om Enskär antyder en tämligen sam-
mansatt bebyggelsebild som också kan sägas bekräftas av fornlämningsbil-
den. Det finns ett antal grunder efter mindre hus som mycket väl kan ha varit 
bebyggelsen till det fiskeläge som omtalades av Johan Månsson på 1600-

                               
45 Under 1800-talet skall det på Enskär ha funnits en lotsutkik under Hartsö lotsplats (senare 
Sävö lotsplats). Se handlingar om detta i Lotsstyrelsens arkiv, bl.a. RR, EIIa:5, dnr 371/1874 
samt Sjöfartsverkets arkiv, ”Karta öfver känningsbåk och plats för vaktstuga jemte väg på 
holmen Enskär i Södermanlands län, Rönö härad, Bälinge socken. Upprättad år 1880 af Adolf 
Helander”. 
46 Månsson 1925 (1644), s 47. 
47 Janzon 2001:23. 
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talet.48 Funktionen som fiskeläge styrks också genom förekomsten av gist-
gårdsrösen. Ett fåtal grunder till större hus ligger på den plats som på en 
karta från 1880 markerats med bebyggelse för lotsar.49 Till sist finns det en 
husgrund som skulle kunna vara lämningen efter ett kapell vilket i sådana 
fall stämmer med uppgiften från 1510 om ett Kirkeskeer. 

För att undersöka om det finns någon relevans i resonemanget kring be-
byggelselämningarna på Enskär gjordes i augusti 2005 två mindre arkeolo-
giska utgrävningar (Bilaga 1). Dels undersöktes en av de små husgrunderna 
inom Raä 108 och dels den husgrund inom Raä 109 som preliminärt tolkades 
som en kapellgrund. Utöver att funktionsbestämma anläggningarna var syftet 
att undersöka deras kronologiska förhållande.  

Den husgrund inom Raä 108 som undersöktes ligger i anslutning till den 
ovan omtalade rektangulära stenpackning vilken tolkats som en hamnan-
läggning. Husgrunden är 4 x 4 meter stor och har en eldpall i ena hörnet. 
Delar av denna blottlades vid undersökningen (figur 11). I anslutning till 
eldpallen påträffades en del tegelrester och några bitar keramik av sent röd-
gods. Längst ner i det decimetertjocka kulturlagret tillvaratogs träkol som 
lämnades in för C14-analys i två prover. Det ena (Ua 24892) daterades till 
BP 295 +- 40 år. Kalibrerat värde, 2 sigma, är 1470 – 1670 e.Kr. Det andra 
kolprovet (Ua 24893) daterades till BP 260 +- 35 år. Kalibrerat värde, 2 sig-
ma, är 1490 – 1960 e.Kr. Dateringarna har en tidsmässig överlappning mel-
lan 1490 och 1670 e.Kr. En datering av husgrunden till 1500- och 1600-tal 
stämmer väl överens med en strandlinje som ligger cirka en och en halv me-
ter över nuvarande medelvattenstånd och som ger stöd för tolkningen att 
stenpackningen intill husgrunden är en hamnanläggning. Dessutom stämmer 
C14-dateringarna överens med dateringen av keramiken. 

                               
48 Månsson 1644 (1925), s 47. 
49 Lotsstyrelsens arkiv. Sjöfartsverkets arkiv. 
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Figur 11. Den undersökta husgrunden inom Raä 108 på Enskär i Bälinge socken. 
(Foto: Peter Norman) 

Raä 109 utgörs av en oregelbundet oval yta, 25 x 22,5 meter stor (ÖNÖ – 
VSV; figur 12), omgiven av en intill 0,4 meter hög mur av mestadels 0,2 – 
0,6 meter stora stenar lagda i kallmur. Ungefär mitt på den inhägnade ytan är 
en husgrund, till synes rektangulär eller konformad och 8 x 5-7 meter stor 
(ÖNÖ – VSV). Grunden är 0,3 meter hög och av mestadels 0,3 – 0,7 meter 
stora stenar. Mitt på den västsydvästra kortsidan är en flat sten, ca 1 meter 
lång och 0,4 – 0,5 meter bred, vilken tolkats som tröskelsten till en ingång. 
Inne i grunden förefaller marken vara stenröjd förutom mot den östra kortsi-
dan där markytan är något högre och ojämn. 
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Figur 12. Fornlämning Raä 109 i Bälinge socken utgörs av en husgrund med omgi-
vande bogårdsmur och tolkas ha varit en kapellplats. (Foto: Peter Norman) 

Ett 1 x 2 meter stort schakt togs upp från husgrundens östra vägg mot väster 
och lämningens mitt. Överst var ett 0,5 – 2 decimeter tjockt lager förna och 
torv. Under detta påträffades inom ett område som sträcker sig ca 1,6 meter 
åt väster från den östra väggen, rikligt med mestadels 0,5 till 2 decimeter 
stora stenar. Närmast väggen i öster ligger stenarna i tre till fyra ”lager”. Mot 
väster ligger stenarna inte lika tätt och endast i ett till två ”lager”. Mellan och 
under stenarna finns gråsvart och sotig humus med inslag av träkol vilket 
tolkas som ett kulturlager. Kulturlagret är mörkast och sotigast i öster. Under 
stenarna och kulturlagret är jordfasta stenar och naturlig svallad morän. 

Stenarna i stensamlingen närmast väggen i öster förefaller vara medvetet 
lagda. Mot stensamlingens kanter i väster låg stenarna inte lika samman-
packade. Norr och söder om schaktet verkar stenanhopningen fortsätta, men 
med mindre utbredning mot väster.  

Väster om stensamlingen är markytan jämn under torv och kulturlager. 
Här förefaller marken ha röjts från stenar. Av tillvarataget träkol lämnades 
två prov – kp 4 och kp 5 – in för C14-datering. Det ena (Ua 24894)50 datera-
des till BP 475 +- 40 år. Kalibrerat värde, 2 sigma, är 1320 – 1490 e.Kr. Det 
andra (Ua 24895)51 daterades till BP 515 +- 40 år. Kalibrerat värde, 2 sigma, 

                               
50 Kp 4 –,  
51 Kp 5 –,  
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är 1310–1450 e.Kr. Dateringarna har en tidsmässig överlappning mellan 
1320 och 1450 e.Kr. 

Stensamlingen i östra delen av husgrunden kan tolkas som ett fundament. 
En liknande stensamling, i samma läge, i grunden till Pata kapell söder om 
Mönsterås har tolkats som fundament till ett altare.52 Pata var namnet på ett 
stadsliknande samhälle nära Alsteråns mynning årtiondena kring 1500.53 Det 
lilla köpsamhället har betraktats som en föregångare till köpingen Pataholm 
som hade sin storhetstid som handels- och sjöfartssamhälle under 1700- och 
1800-talen.54 Kapellet i Pata har daterats till samma tid som köpsamhället, 
d.v.s. till decennierna kring år 1500. 

Av dateringarna och övriga omständigheter att döma bör man kunna dela 
in lämningarna på Enskär i tre grupper, både funktionellt och kronologiskt. 
Äldst är den förmodade kapellämningen som daterats till 1300-tal eller 
1400-tal. Eftersom Enskär förmodligen är identiskt med det Kirkeskeer som 
omtalades år 1510 är det möjligt att kapellet antingen fortfarande var i bruk 
då eller att traditionen om att det funnits ett kapell på ön ännu var levande. 

Näst äldst är fiskeläget. Både topografiska och arkeologiska omständighe-
ter talar för att detta inte är äldre än 1500-tal. C-14 dateringarna till 1500- 
och 1600-talet stämmer bra med uppfattningen om den påträffade kerami-
kens ålder och samtida litteraturuppgifter. Om uppgiften i Nils Bossons 
(Grip) jordebok från 1510 att Kirkeskeer räntar sex örtugar syftar på fisket 
vid fiskeläget bör detta av topografiska skäl och strandförskjutningen inte 
vara mycket äldre än detta årtal. Fiskeläget var i funktion ännu på 1700-
talet.55 

Yngst är lämningarna efter lotsverksamheten. Under 1800-talet fanns det 
en lotsutkik på Enskär under Hartsö (senare Sävsundets) lotsstation. Lotsut-
kiken låg på berget omedelbart norr om fiskeläget. Bostadsbebyggelsen till 
denna lotsutkik låg i anslutning till det gamla fiskeläget.56 

Hartsö, Lund, Bälinge socken, Nyköpings kommun 
Norr om Enskär ligger Hartsö (figur 10). Öns sydvästra del utgörs av en 
halvö med namnet Lund. Centralt på Lund, ca 5 meter över havsytan och 
intill en uppgrundad vik, ligger tre tomtningar och vad som preliminärt tol-
kats som resterna efter en gistgård.57 Två av tomtningarna är rektangulära, 5 
x 4 och 4 x 3 meter stora, medan den tredje är närmast kvadratisk, 4 x 4 me-
ter stor. Den förmodade gistgården består av glest lagda stenar och två mind-
re rösen på en 20 x 5 meter stor yta. 

                               
52 Jfr Klackenberg 2001, s 199 ff och opublicerat manus 1991. 
53 Ferm 1990, s 88 ff, Klackenberg 2001, s 199 ff. 
54 Ferm 1990, s 88. 
55 Se Kenneth Awebros artikel i denna volym. 
56 Fiskeläget var sannolikt övergivet vid den här tiden. 
57 Raä 113 i Bälinge socken. 
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Hamnskär, Bälinge socken, Nyköpings kommun 
På ett litet kalt skär (Hamnskär), knappt 200 meter i diameter, beläget cirka 
fem kilometer öster om Enskär, ligger resterna efter ett litet fiskeläge (figur 
10).58 Minst fyra husgrunder (4 x 4 – 4 x 5 meter stora, av vilka två har tydli-
ga spisrösen), ligger i anslutning till en hamnbassäng mitt på ön. Hamnbas-
sängen har förbindelse med havet genom en grävd kanal. Högsta punkten i 
kanalens botten ligger cirka två meter över dagens havsyta vilket betyder att 
denna blev obrukbar under medeltidens slut. Fiskeläget bör alltså ha anlagts 
senast under den perioden. 

Lacka, Västerljungs socken, Nyköpings kommun 
Lacka är en stor och delvis bergig ö längst ut i skärgården (figur 13). Ön har 
med säkerhet haft bofast befolkning sedan 1500-talet, men troligen redan 
sedan medeltiden.59  

 
Figur 13. Karta över Lacka i Västerljungs sockens skärgård. 

På öns sydvästra sida ligger en tomtning på nivån mellan 5 och 10 meter 
över havsytan.60 Den är väl skyddad bakom en tre meter hög klippvägg. 
Uppe på klippan har man vid utsikt över havet. Stranden nedanför är brant 
och klippig med få möjligheter att landa med en båt. Tomtningen är närmast 
                               
58 Raä 203 i Bälinge socken. 
59 Janzon 2006, s 122. 
60 Raä 255 i Västerljungs socken. 
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kvadratisk, 6 x 6 meter stor och 0,4 meter hög. Vallarna är 1 – 2 meter breda 
av 0,2 – 0,5 meter stora stenar. Den inre stenfria ytan är 2 x 2 meter stor. 

Några hundra meter nordväst om tomtningen finns det, intill en grund vik 
med flacka stränder, tre husgrunder och en båtlänning. En av husgrunderna 
har spisröse i ena hörnet. Lämningarna ligger 2 – 3 meter över havsytan.61  

Omkring 200 meter åt öster, intill en vik med namnet Hamnhamn finns 
några osäkra lämningar som kan vara rester efter bryggor och båtlänningar.62 

I ett skyddat läge, 5 – 10 meter över havsytan, på öns östra sida finns en 
rektangulär tomtning som är 5 x 2,5 meter stor och 0,5 meter hög.63 På tre 
sidor begränsas tomtningen av 0,5 meter höga stenvallar och på en sida av 
ett stort stenblock. 

 
Figur 14. Karta över Askö och Isskären (längst ner på kartbilden) i Trosa – Vagnhä-
rads sockens skärgård. 

Isskären, Trosa – Vagnhärads socken, Trosa kommun 
Isskären är en grupp bergiga öar som ligger sydväst om den sydligaste udden 
på Askö (figur 14). I en svacka, cirka 5 meter över havet, på den större av 
Isskären finns en närmast kvadratisk tomtning, 5 x 5 meter stor och 0,2 – 0,4 

                               
61 Raä 91 i Västerljungs socken. 
62 Raä 257 och 254 i Västerljungs socken. 
63 Raä 256 i Västerljungs socken. 
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meter hög.64 Vallarna består av 0,1 – 0, 4 meter stora stenar. På den ena sidan 
har tomtningen en öppning. 

Askö, Trosa – Vagnhärads socken, Trosa kommun 
Södra delen av Askö utgörs av närmast vegetationslös moränbunden klapper 
med uppstickande granitklippor. I sluttningen mot havet på den absolut syd-
ligaste delen av ön ligger en tomtning på nivån 15 meter över havsytan.65 
Tomtningen är 6 x 5 meter stor och har en synlig vall i nordöst, sydöst och 
sydväst. Vallen är 0,5 – 0,8 meter bred och 0,2 – 0,4 meter hög samt består 
av 0,2 – 0,5 meter stora stenar lagda i ett till två skikt. Innanför vallen är en 5 
x 3 – 4 meter stor stenfri yta. 

Längre norrut på Askö, i anslutning till byn Södra Askö finns på en flack 
förhöjning i annars låglänt mark intill byns hamnvik, flera husgrunder med 
spisrösen, bodgrunder utan spisrösen och brygglämningar.66 Platsen ska ha 
varit ett fiskeläge senast under 1700-talet.67 

Landsort 
På Landsort har man påträffat tomtningar på åtminstone sju platser (figur 
15). Samtliga ligger mer än 5 meter över havsytan. Vid den lilla viken Själ-
kroka på Landsorts västra sida finns en 6 x 4 meter stor tomtning i skydd av 
en bergvägg i väster (figur 16).68 Tomtningen69 är närmast rektangulär till 
formen och tre av väggarna utgörs av 0,4 – 1,5 meter stora stenar i enkla 
rader. Den fjärde består av bergväggen i väster. I mitten finns en samling 
flata stenar som kan ha utgjort fundamentet till en stolpe. Öster om de flata 
stenarna fanns en mörkfärgning som innehöll flera kolbitar. Här har det möj-
ligen varit en härd. I samband med undersökningen hittade man tre mycket 
enkla brynstenar av vilka en förmodligen är ett nålbryne.70 Dessutom påträf-
fades sex fragment av eldslagningsflinta. Några brända benbitar var för små 
för att artbestämma osteologiskt. Det arkeobotaniska materialet inskränkte 
sig till en bit av ett hasselnötskal och en slånbärskärna. 

                               
64 Raä 79 i Trosa – Vagnhärads socken. 
65 Raä 440 i Trosa – Vagnhärads socken. 
66 Raä 456 i Trosa – Vagnhärads socken. 
67 Skattläggnings- och arealmätningskarta av Askö 1773, Lantmäteriet i Nyköping. Ährlund & 
Kvist 1999. 
68 Landin & Rönnby 2002, s 19 ff. 
69 Raä 75 i Torö socken. 
70 Landin & Rönnby 2002, s 26. 
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Figur 15. Karta över Landsort i Torö sockens skärgård. 

 
Figur 16. Tomtningen vid Själkroka ligger väl skyddad intill en klippvägg vid det 
inre av en nu uppgrundad havsvik. (Foto: Johan Rönnby) 



 128 

Träkol från tomtningen daterades i tre prov till 873–978 e Kr, 890–1220 e Kr 
och 650–890 e Kr (kalibrerat värde, 2 sigma). En fosfatkartering gav förhöj-
da fosfatvärden inom ett område mellan tomtningen och den uppgrundade 
viken nedanför och som ligger högre än 4 meter över havsytan.71 Den sam-
mantagna bedömningen är att det varit aktivitet på platsen under vikingati-
den. 

En andra tomtning ligger ungefär 6 meter över den nuvarande havsytan på 
Vallbergets östra sida.72 Tomtningen ligger nära kartans femmeterskurva 
vilken bildar en vik med öppning mot söder. Tomtningen är 6 x 4 meter stor 
och närmast rektangulär. Väggarna är av 0,5 – 1,0 meter stora stenblock som 
delvis ligger i flera lager. I norra partiet finns en tät 2 x 2 meter stor pack-
ning av 0,3 – 0,5 meter stora stenar. 15 meter nordost om tomtningen finns 
ytterligare en tomtning. Denna är 4 x 4 meter stor och har väggar av 0,3 – 
0,7 meter stora stenar. 

I en provgrop i den först nämnda anläggningen påträffades träkol som i 
ett prov daterades till mellan 590 och 880 e Kr (kalibrerat värde, 2 sigma) 
vilket tidsmässigt stämmer bra med den nivå som tomtningen ligger på. 

På en platå belägen 7 meter över havsytan och i sluttningen av Saltmars-
klinten mot viken Saltmar finns en lämning som vid inventeringstillfället 
tolkades som två runda tomtningar.73 Endast enstaka stenar var synliga över 
grästorven. Vid en arkeologisk undersökning våren 2006 konstaterades 
emellertid att det var frågan om syllstenarna till ett hus som varit 5x5 m 
stort. Undersökningen är ännu inte publicerad men vid ett tidigare tillfälle 
togs ett träkolsprov vilket daterades till 460-780 e.Kr. 

Bodskär vid Norrskär, Torö socken, Nynäshamns kommun 
På Bodskär i Torö socken finns ett tiotal tomtningar och fem båtlänningar 
(figur 17).74 Flera av båtlänningarna ligger förhållandevis högt, mellan 
knappt två och drygt två och en halv meter över havsytan. Med stöd av upp-
gifter om strandförskjutningen i området kan man förmoda att fornlämning-
arna på Bodskär härrör från medeltidens mitt, kanske från mitten eller andra 
hälften av 1200-talet.  

Gunnarstenarna, Ösmo socken, Nynäshamns kommun 
Gunnarstenarna är några ensligt belägna öar längst ut i Nynäshamns skär-
gård (figur 17). På den största ön – Norrskär – finns ett drygt 50-tal fornläm-
ningar bestående av tomtningar, husgrunder och gistgårdslämningar. Alla 
                               
71 Karteringen gjordes som ett s.k. "spot-test". Ett spot-test är en enkel fältmetod där man med 
syra urlakar jordprover för att spåra områden med förhöjda fosfatvärden. 
72 Raä 76 i Torö socken. Landin & Rönnby 2002, s 27 ff. 
73 Raä 77: Torö socken. Landin & Rönnby 2002, s 30 ff. 
74 Norman 1993, s 66 f. Platsen har beteckningen Raä 60 i fornminnesregistret. 
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tomtningar – cirka 45 stycken – utom en ligger på sluttningarna till en dal 
med öppning mot öster. En tomtning – ”Gunnarsborg” – ligger på krönet av 
en höjd (figur 18). I ett klapperstensfält som sluttar mot öns västra strand 
finns resterna av en brunn med stensatta sidor. Nära en mindre vik på nordli-
gaste delen av ön ligger ett tiotal husgrunder med spisröse och lämningar 
efter gistgårdar (nättorkningsplatser).75  

 
Figur 17. Karta över Bodskär i Torö socken (till vänster på kartbilden) och Gunnar-
stenarna i Ösmo sockens skärgård. 

                               
75 Samtliga fornlämningar är registrerade under nummer 586 i fornminnesregistret för Ösmo 
socken. 
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Figur 18. Tomtningen ”Gunnarsborg” under utgrävning. (Foto: Johan Rönnby) 

I augusti år 2004 gjordes en mindre arkeologisk undersökning i den sydligast 
belägna tomtningen ”Gunnarsborg”, vilken ligger på krönet av den sydligas-
te av Norrskärs två höjder cirka 10 m ö h. Tomtningen är oregelbundet rund, 
9 – 10 meter i diameter och 0,3 – 0,4 meter hög. Innanför en 1 – 3 meter 
bred stenvall är en 4 x 4,5 meter stor röjd yta. Stenarna i vallen är mestadels 
0,2 – 0,4 meter stora. 

Ett kvadratmeterstort schakt grävdes ut i tomtningens nordvästra hörn. 
Under torven påträffades överst ett mörkfärgat, ställvis sotigt, jordlager med 
spridda fragment av brända ben. Därunder fanns ett rödfärgat jordlager med 
brända och obrända ben, spridda bitar av skörbrända stenar samt några me-
tallfragment. Längst ner påträffades en sluttande berghäll och en stenpack-
ning som förmodligen anlagts för få en jämnare golvyta än vad enbart berg-
hällen erbjuder. 

De påträffade benen kommer sannolikt från något nötkreatur och är troli-
gen matrester. Ett prov av de obrända benen har lämnats in för C14-analys. 
Provet (Ua – 24106) daterades till BP 700 +- 40 år. Kaliberat värde, 2 sigma, 
är 1220 – 1400 e. Kr. 
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År 2001 gjordes provundersökningar i två andra tomtningar inom Raä 
586, vilka ligger ett stycke nordväst om Gunnarsborg. Syftet med den under-
sökningen var främst att få dateringar, och påträffat träkol daterades till vi-
kingatid eller tidig medeltid. Det ena provet (Ua – 18659), daterades till BP 
1030 +- 60 år. Kalibrerat värde, 2 sigma, är 880 – 1170 e. Kr. Det andra 
provet (Ua – 18660), daterades till BP 1140 +- 60 år. Kalibrerat värde, 2 
sigma, är 770 – 1020 e. Kr. 

Funktionen för de två tomtningarna har dessvärre inte kunnat bestämmas 
arkeologiskt men innan vikingatiden utgjorde bottnen av den dal där tomt-
ningarna ligger ett sund som delade Gunnarstenarnas Norrskär i två öar. 
Detta sund grundades sannolikt upp under vikingatidens första del och kom 
att bilda en vik med öppning mot öster. Senare grundades även viken upp. 
Det relativt skyddade läget intill sundet och viken i det yttersta havsbandet 
gör att man gärna vill koppla tomtningen – och alla andra tomtningar i sam-
ma läge på platsen – till fiske. 

Diskussion 
Tomtningarnas topografiska läge 
I början av artikeln angavs att tomtningarna utmed Södermanlands kust kan 
delas in i tre olika grupper med avseende på sambandet med andra tomtning-
ar och topografiskt läge; 1) i grupper ”lågt” belägna tomtningar i skyddade 
lägen, 2) ”högt” belägna tomtningar i oskyddade lägen och 3) ”högt” beläg-
na tomtningar i skyddade lägen. Utgångspunkten för indelningen är främst 
de iakttagelser som gjorts vid inventeringar och andra fältarbeten. 

Strandbundenhet 
Ett viktigt kriterium för en tomtning är att den byggnad vilken den är en rest 
av anlagts vid stranden. Detta kriterium stämmer in på samtliga undersökta 
tomtningar utom två eller tre. Tidigare har man kunnat konstatera att tomt-
ningarna på Hamnskär utanför Oxelösund har tillhört byggnader som upp-
förts i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet i anslutning till en väl 
skyddad vik. Dessa tomtningar har legat bara någon meter över den dåva-
rande stranden. Fem daterade och delvis undersökta tomtningar – en på Hög-
skär utanför Oxelösund, två på Landsort och två på Gunnarstenarna – ligger 
betydligt högre i terrängen än de på Hamnskär men har annars samma närto-
pografiska läge intill en väl skyddad nu helt uppgrundad vik. Även om dessa 
tomtningar ligger relativt långt från stranden idag visar dateringar och en 
strandförskjutningskurva från området att de en gång byggdes alldeles intill 
stranden. 
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En till 1600-talet daterad husgrund på Enskär med samma närtopografiska 
läge som tomtningarna – i anslutning till en nu uppgrundad vik – har också 
anlagts bara någon meter över strandlinjen. 

Åtminstone två av de kända tomtningarna i undersökningsområdet avvi-
ker från den här bilden. Den ena är den tomtning som ligger på sydligaste 
änden av Askö. Den tomtningen är belägen hela 15 meter över nuvarande 
havsyta. Antingen har den precis som de andra tomtningarna anlagts nära 
stranden, men då är den betydligt äldre – från mitten av första årtusendet f 
Kr. – eller så är den ungefär samtida med de andra, men då har inte närheten 
till strand varit avgörande för dess placering.76 I det senare fallet är det osä-
kert om den ska betraktas som en tomtning eftersom en sådan definitions-
mässigt skall vara strandbunden. 

Den andra tomtningen som avviker från det normala är den med namnet 
Gunnarsborg som ligger på Gunnarstenarna. Denna tomtning ligger helt 
öppet på ett bergskrön 10 möh. Trots att tomtningen ligger högst av samtliga 
undersökta tomtningar är den yngst, daterad till medeltidens mitt. Till skill-
nad från alla andra daterade tomtningar så har alltså strandbundenhet inte 
varit något man tagit hänsyn till då man anlade den byggnad som tomtningen 
är lämningen efter. Därför är det osäkert om man ska betrakta anläggningen 
som en tomtning, precis som när det gäller lämningen på Askö. 

Tomtningarnas funktion 
Vid undersökningarna påträffade man endast ett fåtal fynd och enbart utifrån 
dessa kan man knappast med någon större säkerhet uttala sig närmare om 
den enskilda tomtningens funktion. Genom jämförelser med tomtningar som 
undersökts i andra områden kan man emellertid dra en del slutsatser. 

Sammantaget indikerar fyndomständigheterna att tomtningarna haft med 
boende att göra. Brända och obrända djurben, eldslagningsflintor och brynen 
m.m. är typiskt boplatsmaterial. Tydliga kulturlager visar att tomtningarna 
använts frekvent. Relativt rikligt med träkol och i vissa fall eldskadade ste-
nar är belägg för att man eldat. Fyndet av två båtnitar i en tomtning på Hög-
skär utanför Oxelösund passar väl in i en maritim kontext. 

Många platser med grupper av tomtningar belägna i det yttre havsbandet 
är i skriftliga källor kända som utskärsfiskelägen. Två exempel är Furön och 
Taktö i Kalmarsund vilka är omnämnda som fiskelägen på 1500- och 1600-
talet.77 Vid undersökningar av tomtningar på Furön har man förutom fiskben 
påträffat både nätsänken och fiskkrokar.78 De äldsta dateringarna av tomt-

                               
76 Miller 1986, s 38 
77 Ferm & Brunius 1990, s 185 not 5, Modéer 1931, s 17, Rhezelius 1634. 
78 Norman 1993, s 122. 
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ningar på Furön är från vikingatiden. En tomtning på Taktö har daterats till 
vikingatid eller tidig medeltid.79 

På vissa platser i utskärgården, vilka omtalas som fiskelägen i skriftliga 
källor, finns både tomtningar och husgrunder. Gunnarstenarna omtalas för 
sitt fiske på 1500-talet.80 Vid den tiden utgjordes fiskeläget sannolikt av hus-
grunderna och gistgårdarna på norra delen av ön. Den vik intill vilken tomt-
ningarna anlagts var då helt uppgrundad och förutsättningarna för att bedriva 
fiske därifrån fanns inte längre. På andra platser har man bara påträffat hus-
grunder, t.ex. på Enskär i Bälinge socken. Där fanns enligt skriftliga källor 
ett fiskeläge under 1600-talets mitt.81 Den enda tänkbara platsen för detta 
fiskeläge är det område med husgrunder och gistgårdslämningar som ingår i 
denna studie. I Stockholms skärgård finns flera platser som tidigt varit kända 
som fiskelägen där det fortfarande finns fiskelägesbebyggelse, till exempel 
Huvudskär och Svenska Högarna. Båda skall ha varit fiskelägen sedan åt-
minstone 1400-talet.82 

I den södermanländska utskärgården verkar det alltså finnas ett nära sam-
band mellan fiske och tomtningar eller husgrunder som ligger i grupper på 
platser som ligger skyddade för väder och vind. Vissa av dessa fiskelägen är 
äldre – från vikingatiden eller något tidigare – och ligger högt i terrängen, 
mer än 5 meter över nuvarande havsyta. Andra är yngre – från medeltidens 
mitt och senare – och ligger lägre. Samtliga har anlagts i omedelbar närhet 
till stranden. 

I undersökningsområdet finns emellertid flera ensamt belägna tomtningar. 
De flesta av dessa ligger väl skyddade i anslutning till någon vik eller en för 
länge sedan uppgrundad sådan. Det gäller t.ex. ett par tomtningar på Lacka, 
en tomtning på Isskären och några tomtningar på Landsort. Samtliga dessa 
tomtningar ligger relativt högt och den av dem som har undersökts arkeolo-
giskt – en av tomtningarna på Landsort – har daterats till vikingatid. Frågan 
är vad man kan sluta sig till för funktion när det gäller dessa? 

Fynden i den tomtning som undersökts säger ingenting om den näring 
man ägnat sig åt på platsen. Alternativen är emellertid inte särskilt många. 
Det man har att välja mellan är fiske och jakt. I det senare fallet bör det ha 
handlat om jakt på säl. Tomtningens läge med lä för både sjö och vind, anty-
der emellertid att den använts under den isfria delen av året och då ligger 
fiske närmast till. 

Av skriftliga källor om fiske förr i tiden kan man dra slutsatsen att det 
handlade mycket om organisation.83 Det fanns ordningsstadgar – s.k. hamn-
skrån – för fiskeläget och fisket i sig var ofta ett lagarbete. Allt detta pekar 
mot att fiskeläget var en kollektiv plats där många personer samsades på en 
                               
79 Norman 1993, s 146. 
80 Jansson 1964: 42 not 1. 
81 Månsson 1644 (1925), s 47 
82 Rinaldo 1974, s 124 ff. 
83 Norman 1993, s 77 f, 80 ff. 
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mindre yta. Denna uppfattning har stöd i det faktum att de flesta av tomt-
ningarna och husgrunderna på platser som i källorna omtalas som fiskelägen, 
ligger i grupper. Exemplen i de skriftliga källorna är få där fisket i utskär-
gården bedrevs enskilt från en enskild plats. 

Ett av skälen till att fiskarna trängde ihop sig på vissa platser kan också 
vara kronans ambitioner att hävda utskärsfisket som regale. Man bestämde 
helt enkelt att fisket bara fick ske från bestämda fiskelägen. Detta lyckades 
man med tämligen väl under reformationen och stormaktstiden.84 Avsakna-
den av skriftliga belägg har emellertid tolkats som att den svenska kronan 
hade små möjligheter att hävda någon överhöghetsrätt före mitten av 1400-
talet.85 En hypotes skulle därför kunna vara att de ensamt belägna tomtning-
arna i den södermanländska utskärgården representerar ett äldre skede i hi-
storien då ingen lyckades med, eller hade intresse av, att hävda någon över-
höghet i detta område. Även om det mesta fisket bedrevs kollektivt, vilket de 
i grupper belägna tomtningarna skulle kunna antyda, fanns det utrymme för 
enskilda initiativ. De ensamt belägna tomtningarna skulle i sådana fall kunna 
vara resultat av sådana. 

Tolkningen av vad de människor ägnat sig åt som använt den högt beläg-
na tomtningen på Askö är mycket osäker. I analogi med resonemanget kring 
de högt och för sjö och vind öppet belägna tomtningarna utmed norrlands-
kusten skulle man visserligen kunna hävda att den använts i samband med 
säljakt under vårvintern. Eftersom den, vad man vet, är ensam i sitt slag sö-
der om hälsingekusten är det emellertid ytterst vanskligt att dra några långt-
gående slutsatser om dess funktion. Tolkningen om funktion som lägerplats 
för säljägare får betraktas som en djärv hypotes. 

Lika djärv kan man betrakta en hypotes om funktionen för Gunnarsborg, 
dvs. den anläggning som ligger på ett bergskrön på Gunnarstenarna. Den 
rumsliga kopplingen till de tomtningar som ligger intill den nu uppgrundade 
viken nedanför behöver inte vara liktydigt med funktionellt eller kronolo-
giskt samband. Allt tyder på att dessa tomtningar är rester efter ett fiskeläge 
som var i funktion åtminstone under vikingatiden. Den vik intill vilket fiske-
läget låg måste ha varit helt uppgrundad vid mitten av medeltiden. Detta 
betyder att en mycket viktig förutsättning för fiskeläget, en skyddad hamn-
vik, inte fanns då Gunnarsborg var i bruk. Alltså bör fiskeläget ha varit över-
givet vid den tiden. 

Det som verkar ha varit avgörande för placeringen av Gunnarsborg är ut-
siktsläget. Funktionen bör då primärt ha varit en annan än bostad för fiskare. 
Att det rör sig om lämningen efter en bostad antyds av fyndmaterialet som 
består av både brända och obrända benbitar vilka tolkats som matavfall. 

                               
84 Bergström 1957, s 11, Rothlieb 1925, s 151 ff, Plaenge Jacobsson 1978, s 15 ff. Jfr Norman 
1993, s 73 f, 79 f. 
85 Hasslöf 1949, s 447, Rothlieb 1925, s 147, Prawitz 1968, s 704, Schalling 1959, s 335. Jfr 
Norman 1993, s 73 f, 79 f. 
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Dessutom verkar det som att man fyllt ut den ojämna berghällen med små-
sten för att få en jämnare yta invändigt vilken sannolikt varit anläggningens 
golv. Men vad har den använts till? Ett förslag kan vara någon form av vakt-
hållning. I Södermannalagens konungabalk talas det om att man ska sätta ut 
”utvakt, invakt och byvakt” för att värja ”sitt land för fiendehär”.86 Upp-
landslagen har andra beteckningar för vakthållningen; bergvakt (eller bötes-
vakt) strandvakt och byvakt, medan Hälsingelagen endast nämner bergvakt 
och strandvakt.87 Att bergvakt eller bötesvakt är detsamma som vårdkase-
vakt, d.v.s. vakthållningen vid vårdkasen kan man väl knappast betvivla. 
Spåren efter denna vakt är tydliga vid flera vårdkaseplatser där man hittat 
rester efter vindskydd och kojor. Även Södermannalagens ”utvakt” har tol-
kats som bötesvakt.88 Var byvakten var placerad kanske också kan ses som 
självklar. Frågan är om landskapslagarna ger utrymme för en form av vakt-
hållning på en plats som Gunnarstenarna längst ut i havsbandet med vid ut-
sikt över ett mycket stort havsområde? Tanken bör ändå vara logisk utifrån 
dagens föreställning om hur landets försvar fungerade under medeltiden men 
stämmer den överens med samtidens uppfattning om försvar? 

En annan tanke är att Gunnarsborg (även) kan ha fungerat som sjömärke. 
Gunnarstenarna är ju jämte Landsort de öar som ligger närmast Gotland och 
mellan Södertörn och Gotland var ju trafiken tät redan under medeltiden. Det 
finns emellertid endast få belägg för andra sjömärken än naturliga sådana 
som är så gamla som från medeltiden. Arkeologiskt är det svårt att datera 
sjömärken eftersom de man känner till inte innehåller några daterbara fynd. 
Vissa försök har emellertid gjorts med språkliga dateringar. Ivar Modéer, 
som behandlat sjömärken utmed Smålandskusten menar med viss reserva-
tion att ortnamn som är i obestämd form är fornspråkliga, d.v.s. de har senast 
kommit till under medeltiden.89 Då denna hypotes prövades på kända sjö-
märkesnamn som finns med på ett antal historiska kartor över smålandskus-
ten, motsades den åtminstone inte.90 Av en mängd sjömärkesnamn var det 
flera som kunde beläggas i obestämd form och samtliga av dessa hade för 
sjöfarten strategisk geografisk placering.   

Inledningsvis i denna artikel ställs frågan om det finns ett kronologiskt 
samband mellan tomtningar och husgrunder på utskärsfiskelägen, d v s om 
tomtningarna är rester efter äldre enklare byggnader som föregick husen? 
Även om det finns vissa topografiska och geografiska indikationer på att det 
kan vara så – tomtningar ligger oftare vid äldre uppgrundade hamnlägen än 
vad husgrunder gör – har man hittills inte kunnat hävda detta generellt.91 

Efter den här genomgången av fornlämningarna i Södermanlands yttre skär-

                               
86 Holmbäck & Wessén 1940, s 47. 
87 Holmbäck & Wessén 1933, s 50, 1940, s 63, 291. 
88 Holmbäck & Wessén. 1940, s 47. 
89 Modéer 1932, s 53 f. 
90 Norman 1993, s 95 f. 
91 Norman 1993, s 38, 67 f. 
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gård kan man dock med någorlunda säkerhet säga att hus, som de definieras 
här, inte förekommer förrän tidigast under medeltidens sista skede i detta 
område och att tomtningar som är rester efter bostäder, är äldre. Sen kan det 
förekomma en och annan tomtning som haft annan funktion än bostad, t.ex. 
förråd, som är senare än från medeltiden. 

Kapellet på Enskär 
Även om det inte påträffades några fynd vid undersökningen av husgrunden 
raä 109 på Enskär är det sannolikt att det har varit frågan om ett kapell.92 

Utseendemässigt och i konstruktionsdetaljer, som bogårdsmur och en sten-
packning intill den östra kortsidan, påminner den om anläggningar som även 
med stöd av fynd och skriftliga belägg ansetts vara kapell. Uppgiften från 
början av 1500-talet om en plats med namnet Kirkeskeer i området stärker 
dessutom kapellhypotesen. 

Frågan är emellertid vilken funktion som kapellet har haft. Mats Anglert 
har delat in de medeltida kapellen i tre grupper: 1) capelle non curate, dvs. 
kapell utan själasörjare; 2) kolonisationskapell, dvs. kapell i marginal- eller 
kolonisationsbygder; 3) sockenkapell, dvs. kapell som tillkommit genom 
sammanslagning av två socknar.93 

Till grupp 1 har Anglert även fört helgon- eller votivkapell och stadska-
pellen. För att skilja grupp 2 och grupp 3 åt är det viktigt att ha sockenindel-
ningen klar för sig. Till grupp 2 hör byggnader vilkas funktion kom att änd-
ras från kapell till kyrka.94 Exempel på sådana är kapell som byggts i socknar 
med stor skogsbygd i samband med bildandet av en kapellsocken. Senare har 
kapellsocknen kommit att bilda en ny socken. När det gäller grupp 3 är det 
tvärt om. Två socknar har slagits samman med följden att den ena socknen 
blev modersocken och den andra annexsocken eller kapellsocken.95 

Beträffande de skånska kapellen har Mats Anglert skrivit att de flesta har 
kustanknytning och att de troligtvis i stort sett har fungerat oberoende av 
sockensystemet.96 Kustkapellen har en tämligen jämn spridning men med en 
viss koncentration till Skälderviken i landskapets nordvästra del. Anglert 
menar också att den största gruppen av kapell har anknytning till det medel-
tida sillfisket och sjöfarten samt att merparten har tillkommit under 1100- 
och 1200-talen. 

Förekomst av ett kapell på Enskär passar bra in i Anglerts första grupp, 
den med kapell utan själasörjare där han även placerar helgon- eller votiv- 
och stadskapellen. Av dateringarna, men även av det topografiska läget att 
döma, uppfördes kapellet på Enskär långt innan det fiskeläge som funnits på 
                               
92 Se bilaga 1 till denna rapport 
93 Anglert 1984, s 14 f. 
94 Schück 1959, s 202 f. 
95 Schück 1959, s 202 f. 
96 Anglert 1986, s 118 
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platsen och som knappast kan vara äldre än från 1500-talet. Det är t.o.m. 
möjligt att kapellet inte fanns kvar då fiskeläget etablerades. 

En sannolik förklaring till kapellets funktion är sjöfarten. Av de platser 
utmed kusterna där det finns kapell eller kapellämningar från medeltiden 
ligger många strategiskt för sjöfarten. Till exempel låg flera av de öländska 
medeltida kustkapellen i anslutning till kända hamnar, bland annat de på 
Kapelludden (Sikavarp), vid Kyrkohamn och på Stenskär vid inloppet till 
Grankullaviken (Örehamn).97 Fågelsundet i nordligaste Uppland var en plats 
där man kunde invänta lämpligt väder inför seglats över Gävlebukten. Där 
låg ett kapell av samma typ som de övriga. Även Drakön i Hälsingland har 
med sitt kapell tolkats som en viktig plats för sjöfarten.98 Ytterligare ett ka-
pell vars främsta tänkbara funktion har varit för sjöfarten är den så kallade 
Orrskärskyrkogården på Holmön i Västerbotten. Vid undersökningar på 
platsen 2003 påträffades de sannolika lämningarna efter ett medeltida ka-
pell.99 

Att Enskär var en sådan plats har stöd i både seglingsbeskrivningar och 
det faktum att det fanns en lotsutkik där på 1800-talet. Både Johan Månsson 
(1644) och Gustaf af Klint (1827) beskriver en farled som kommer in från 
havet omedelbart väster om Enskär.100 I beskrivningarna nämns Hartsö norr 
om Enskär som farledens ändpunkt. Båda är emellertid sena, nedtecknade 
vid tidpunkter – 1600- respektive 1800-talet – då den vik som låg nedanför 
kapellet blivit för grund för större fartyg än allmogens och borgarnas fiske-
båtar. Möjligen har den lilla viken en gång tjänat som hamn för andra farkos-
ter än fiskebåtar. 

Lerbottnar 
Som nämnts ovan talar det mesta för att den förmodade lerbotten som delvis 
har undersökts på Hamnskär i Oxelösunds socken verkligen är en sådan. För 
det första är den samtida med de lerbottnar som påträffats i det forna Öst-
danmark. För det andra har den, som de övriga, en klar rumslig koppling 
med fiske och för det tredje kan man, som när det gäller många andra ler-
bottnar, konstatera att leran måste ha förts till platsen. Det enda avvikande 
draget är att den omges av en låg stenvall eller stenfot. 

I början av artikeln presenterades två tolkningar av vad lerbottnar egentli-
gen haft för funktion. Enligt den första är lerbottnar rester efter ”gropar” där 
man framställt tran.101 Den andra tolkningen är att lerbottnar utgör rester efter 

                               
97 Fernholm 1986, s 10 ff, Blomkvist 1979, s 74 ff, 83 ff, Anglert 1984, s 13 ff 
98 T.ex. Mogren 2000, s. 200 ff. 
99 Huggert 2004, s 49 f. 
100 Månsson 1644 (1925): 47, af Klint 1827, s 67. 
101 Stenholm 1986, s 98 ff. 
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tillfälliga byggnader men att funktionen varit av mer symbolisk art och att de 
är ett resultat av en centralt dikterad strävan efter enhet i bebyggelsen.102 

Det finns mycket som gör den andra tolkningen tilltalande. Lerbottnar har 
i stort sett bara påträffats på platser av urban eller semiurban karaktär i södra 
östersjöområdet som är ett område där en överhet tidigt hävdade rätten till 
fisket i havet.103 Inom t.ex. det gamla norska området, där den feodala rätten 
knappast kom att tränga igenom på samma sätt och där kustfiskets frihet 
hävdades gentemot såväl feodala som privaträttsliga anspråk, finns inga sä-
kert belagda lerbottnar.104 

Ett källkritiskt problem är emellertid att man har relativt liten kunskap om 
fornlämningsbeståndet i anslutning till de platser vid kusten där man genom-
fört arkeologiska utgrävningar och sådana är sällsynta utanför de medeltida 
städerna. Visserligen har samtliga kuster fornminnesinventerats men lerbott-
nar tillhör de kategorier av fornlämningar som är mycket svåra att identifiera 
med enbart okulär inventering. Uppgifter från Halland tyder på att det kan 
finnas lerbottnar även utanför de stora medeltida fiskelägena vilket gör att 
tolkningen, att lerbottnar är ett resultat av centralt dikterad strävan efter en-
het i bebyggelsen, kan ifrågasättas. Förekomsten av en lerbotten på ett litet 
fiskeläge i den södermanländska utskärgården skulle då kunna användas som 
ett inlägg i debatten om lerbottnarnas funktion. 

Oavsett den här diskussionen om lerbottnarnas funktion så är den lerbot-
ten som påträffats på Hamnskär den hittills nordligast kända i östersjöområ-
det. Detta konstaterande ger en möjlighet att diskutera både kulturella och 
ekonomiska samband mellan den södermanländska kusten och södra öster-
sjöområdet. 

                               
102 Ersgård 1988, s 47. 
103 Hasslöf 1949, s 444, Jagow 1915, s 40 f, Ersgård 1988, s 186 ff. 
104 Hasslöf 1949, s 447 
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Förändringar av tidig bebyggelse och 
markanvändning i två kustområden i 
Södermanland och på Ösel  

Peter Norman och Bengt Windelhed 

Inledning 
Bakgrund 
Denna uppsats redovisar arkeologiska och geografiska fältarbeten på Rågön i 
Tystberga socken i Södermanlands skärgård och en förstudie på Kõiguste-
halvön i Pöide socken på sydvästra Ösel (fig 1, 2 och 3). Dessa arbeten ingår 
i studier av tidiga förändringar av landskapsutnyttjandet i Östersjöområdet 
inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Förmoderna kustmiljöer". 
Mer övergripande frågeställningar i projektet behandlar samspel mellan 
människor och resursutnyttjande i Östersjöns kustområden under de senaste 
1500 åren. Ett mål är härigenom att diskutera orsaker bakom förändringar i 
försörjningsstrategier, med fokus på betydelsen av naturförutsättningar.1 

Projektet har således ett Östersjöperspektiv, som metodiskt innebär jäm-
förande studier av förhållanden inom valda kustområden i östra och västra 
delen av Östersjön. Kring Östersjön har specifika natur- och samhällsförut-
sättningar bestämt och gett restriktioner för mänskliga levnadsförhållanden. 
Östersjön är världens största brackvattenhav. Geologiskt består Östersjöom-
rådet generellt sett i väster av urberg och i öster av låglänta områden. Det har 
påverkats först av glaciala avlagringar och därefter av en strandförskjutning 
som ändrat land – havrelationen. För befolkningen kring Östersjön har havet 
haft stor betydelse för både kommunikation och resursutnyttjande.2 De vikti-
gaste havsresurserna har historiskt varit fisk, sjöfågel och säl. Fysiska läm-
ningar från denna havsfångst är undersökta utmed den svenska kusten.3  Där-
emot är de dåligt undersökta eller inte undersökta alls utmed de finska och 
baltiska kusterna. Det samma kan sägas gälla studier av tidiga jordbruk i 
kustområden, vilka här står i fokus. 
                               
1 Lilja 2006. 
2 Markus 2004, s. 91-93. 
3 Norman 1993 och Norman 2008 
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Uppsatsens geografiska del vilar på en tidigare presenterad teoretisk 
grund baserad på ett sk aktörsperspektiv. Med det fokuserar studien på bön-
ders resursutnyttjande i tidigmoderna skärgårdsmiljöer i tid och rum relaterat 
till aktuella natur- och samhällsförutsättningar. För att kunna jämföra våra 
estniska erfarenheter med våra svenska, har vi sökt strukturera den här nytt-
jade och aktuella litteraturen efter teman, som med aktörsperspektivet be-
handlar naturförutsättningar och samhällsförutsättningar.4  

 

 
Figur 1. Karta Östersjön med Rågön och Ösel. 

 

                               
4 Windelhed 2006. 
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Figur 3. Ösel med Pöide socken. Kõigustehalvön ligger i kartans södra del.  
De skrafferade ytorna markerar åker på 1600-talet. Bebyggelser redovisad som byar 
och säterier. 
Källa: Mägi 1999, s. 200. 

Den arkeologiska uppsatsdelen vilar på en bebyggelsehistorisk tolkning av 
hur den sörmländska kolonisationen från tidigt etablerade centralbygder 
spred sig ut mot kusten i sen järnålder och efterhand nådde skärgårdens öar 
med en fast bebyggelse under medeltid.5  

                               
5 Norman 2006. 
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Denna regionala studie länkas här till en lokal studie av det tidiga land-
skapet på Rågön, belägen helt nära den sörmländska kusten (fig 3). 

För att utnyttja ett lämpligt jämförande studieområde i östra delen av Ös-
tersjöområdet, valde vi Ösel. Här, men även på den estniska västkusten, har 
det bedrivits en modern arkeologisk forskning. Den har särskilt uppmärk-
sammat Pöide socken på sydöstra Ösel. Där har Kõigustehalvön fått ett för-
hållandevis stort intresse. Detta har gjort att vi utnyttjat denna rätt välstude-
rade halvö för jämförande lokala studier i östra delen av Östersjön. 

Syftet med uppsatsen är därmed att inom vårt forskningsprojekt för det 
första redovisa inledande studier på Rågön och Kõigustehalvön. För det 
andra att genom att sätta in dessa båda delstudier i regionala bebyggelsehi-
storiska sammanhang ge exempel på tidiga lokala försörjningsstrategier 
inom Östersjöområdet. Målsättningen är därför att för det första sammanfatta 
befintlig kunskap om sociala och ekonomiska förhållanden från yngre järn-
ålder till ca 1700 i Södermanland och på Ösel. För det andra att redovisa 
våra erfarenheter från Rågön och Kõigustehalvön avseende tidiga föränd-
ringar av bebyggelse och markanvändning. För det tredje att med dessa erfa-
renheter och tidigare forskning ge tolkningar av två lokala försörjningsstra-
tegier på båda sidor av Östersjön. 

I uppsatsen följer vi en svensk tradition bland främst arkeologer och kul-
turgeografer att studera bebyggelsehistorien genom landskapsanalys.6 Dessa 
studier bygger ofta på fältstudier, arkeologiska och skriftliga källmaterial, 
historiska kartor och ortnamnsbelägg.7  Eftersom våra studier berör källfattiga 
perioder, blir kunskap om bebyggelsens och markanvändningens etablering 
och rumsliga förändringar viktiga för ekonomiska och samhällsvetenskapliga 
tolkningar. Med denna inriktning har avsikten varit att jämföra förhållanden 
mellan kustområden i östra Mellansverige och västra Estland. Vi vill för 
tiden från yngre järnålder till ca 1700 diskutera utformningen av och orsaker 
bakom förändringar av försörjningsstrategier och samhällsförhållanden.  

Våra slutsatser i uppsatsen vilar inte på några färdiga fältstudier från Rå-
gön och Kõigustehalvön. Istället vilar våra tolkningar av de båda försörj-
ningsstrategierna mer på publicerade erfarenheter. Våra erfarenheter av fält-
studierna sträcker sig för närvarande så långt att vi nu kan formulera pro-
blemställningar och därmed initiera fortsatta sådana inom studieområdena. 

Nedanstående båda avsnitt relaterar våra studier på Rågön och på Kõigus-
tehalvön på Ösel till regionala bebyggelsehistoriska bakgrunder. De fångas 
här med publicerade framställningar av förhållanden på både Södermanlands 
kust och Ösel. Vi har särskilt intresserat oss för nuvarande kunskap om be-
byggelsehistorien för de båda kustområdena med inriktning på försörjning, 
landskapsutnyttjande och samhällsförhållanden. I vårt undersökningsområde 

                               
6 Windelhed 2006. 
7 Norman 2006. 
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på Ösel är avsikten att studera företeelser som betraktas som generella för 
kustområdena i västra Estland.  

Södermanland och Rågön 
En arkeologisk projektrelaterad uppsats har behandlat bebyggelseutveck-
lingen i östra delen av Södermanland under yngre järnålder och medeltid 
utifrån en generell kunskap om utvecklingen i Mälardalen.8  Uppsatsen for-
mulerar också en bebyggelsehistorisk modell, som innebär att bebyggelsen i 
Södermanland i ett äldsta skede var koncentrerad till bördiga sk centralbyg-
der, ett stycke innanför kusten. De synliga spåren efter denna bebyggelse 
utgörs främst av gravfält med högar och runda övertorvade stensättningar. 
Utanför dessa områden, i sk marginalbygder, är förekomsten av bebyggelse-
rester från yngre järnålder mer sällsynta, framför allt i skärgården förekom-
mer de endast i undantagsfall. 

Skriftliga källor och ortnamn ger stöd för uppfattningen att stora delar av 
de mindre bördiga områdena utanför järnålderns bygder, bland annat skär-
gården, koloniserades under loppet av medeltiden.9  Medeltida diplom och 
kamerala källor från 1500-talet antyder att denna ”nya” bebyggelse till störs-
ta delen utgjordes av ensamgårdar. Under samma tid förtätades bebyggelsen 
i de centrala bördiga områdena. Där utvecklades ensamgårdar till byar. Be-
träffande ortnamnen förekommer byar med äldre namntyper endast i de bör-
digaste områdena ett stycke in i landet, medan bebyggelse med yngre namn 
förekommer i utkanten av eller utanför de äldre bygderna. 

Denna grovhuggna bild av kolonisationsförloppet, kan förfinas något med 
analogier från andra områden. På andra håll i östra Mellansverige förefaller 
det som om marginella bygder koloniserades när mer centrala bygder var 
fullt utnyttjande.10  Möjligen har kolonisationen skett etappvis från yngre 
järnålderns bygder i östra Mellansverige, bl a till områden i norr och nord-
väst.11  

Det finns antydningar att det första steget i anspråktagandet av nya områ-
den var att skogsmarken och skärgården brukades extensivt för t ex bete, jakt 
och fiske. Först så småningom, med början i tidig medeltid, etablerades bo-
fast bebyggelse i dessa områden. För kustbygden i norra Uppland visar fält-
arbeten i Barknåre by en inledande kolonisation med glest liggande ensam-
gårdar. Från dem skedde ett efterföljande extensivt gräsmarksutnyttjande 
(äng och bete) på avstånd från tidiga moderenheter. Denna markanvändning 
bildade senare en grund för markutnyttjandet bl a till en andra generation 
fasta bebyggelser, den vikingatida bebyggelsen på Hållnäshalvön.12  
                               
8 Norman 2006. 
9 Norman 2006. 
10 Jämför Sporrong 1985, s. 191-192. 
11 Bodvall 1959, s. 13 ff, Broberg 1990, s. 136 och Windelhed 1995, s. 236. 
12 Windelhed 1995, s. 250-253. 
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13  
                               
13 Gravhögar som finns registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.  
Beräkningsgrund är kartbladsindelningen på fastighetskartan – ekonomiska kartan – i  
skala 1:10 000. Ett kvartsblad är således ett fjärdedels ekonomiskt kartblad, dvs. 25 km². 
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Det förefaller också som om frälset och kronan har haft ett stort inflytande 
på kolonisationsförloppet i östra Södermanland. Detta mönster hade emeller-
tid inte någon generell giltighet i det medeltida Sverige.14 I norra delen av 
landet verkar det som om skattebönderna hade betydligt större möjligheter 
att hävda sig i kolonisationen av ”utmarken”. I Uppland ser det ut som att det 
förekom viss konkurrens mellan frälset och skattebönderna. I östra Östergöt-
land verkar det som om dominansen av frälset var närmast total, medan för-
hållandena i vissa områden av östra Småland mer liknade dem i östra Sö-
dermanland. 

I östra Mellansverige har vi rätt god översiktligt kunskap om detta förlopp 
på regional och lokal nivå. Mer i detalj är kunskapen god vad gäller händel-
seförloppet i centralbygder. Däremot är detaljkunskapen svagare beträffande 
förloppet i kust- och skärgårdsmiljöer, där vi saknar genomarbetade fältstu-
dier. 

Vi vet inte om ovan antydda förlopp också har förekommit i andra kust- 
och skärgårdsmiljöer. Det är emellertid en rimlig tanke att kolonisationen av 
den södermanländska kusten och skärgården skett på ungefär samma sätt. 
Samtidigt tvingas vi konstatera att vi måste generalisera bebyggelsehistorien 
och nyttja analogier från andra områden för att ge en tolkning av kolonisa-
tionsfasen i det sörmländska kustområdet. Därför vill vi med våra arkeolo-
giska och geografiska studier på Rågön bidra med ny kunskap om föränd-
ringar av bebyggelsen och markanvändningen. 

Estland och Ösel 
Forskningsmässigt har det historiska intresset för kontakter över Östersjön 
under senare decennier ökat. Detta har berott på ett generellt intresse för 
etnisk och kulturell identitet och på de vid slutet av det kalla kriget ökade 
kontakterna i Östersjöområdet.15 Sätter vi in nordvästra Estland i ett Öster-
sjöperspektiv har den historiskt viktigaste sjövägen varit den västra utmed 
den svenska kusten, över Ålands hav och Finska viken ner mot Estland. En 
annan väg gick från Ösel och vidare in i Rigabukten. Ytterligare en viktig 
sjöväg gick mellan Gotland och Ösel.16 Det har förekommit öst – västkontak-
ter i Östersjöområdet sedan neolitisk tid, men framförallt under bronsålder 
och från folkvandringstid fram till tidig medeltid.17 Särskilt under sen vi-
kingatid ökade kontakterna mellan Estland och Skandinavien. Detta är tyd-
ligt på Ösel, som länge haft kontakter med Gotland, uppenbarligen redan 
från slutet av järnåldern och åtminstone in i 1200-talet.18 

                               
14 Norman 2006. 
15 Markus 2004, s. 90-94. 
16 Markus 2004, s. 152. 
17 Markus 2004, s. 126-128. 
18 Markus 2004, s. 124, 143-144. 
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De nu aktuella föreställningarna om den tidiga kolonisationen av skärgår-
den i västra Östersjön står i kontrast till gängse tolkningar av motsvarande 
kolonisation utmed Östersjöns östra kust. Det är dock först på senare år som 
det här har bedrivits moderna bebyggelsehistoriska studier, t ex i Estland av 
framför allt arkeologerna Marika Mägi (2002), Kristina Creutz (2003) och 
Felicia Markus (2004). Under denna korta tid har det emellertid inte varit 
möjligt att bygga upp en bred historisk bakgrundskunskap motsvarande den 
som finns för Östersjöns västra kust. Det finns heller inte samma förutsätt-
ningar, när det gäller källmaterial och tolkningar, att föra resonemang jäm-
förbara med vad som är möjligt med den svenska bakgrundskunskapen. Den 
estniska bebyggelsehistoriska forskningen vilar till stor del på äldre forsk-
ning, vilken baseras på skriftliga källor såsom runstenar, sagor, krönikor och 
senare medeltida diplom och kamerala handlingar.  

I Estland har det tidiga samhällsförloppet varit mer dramatiskt än i Sveri-
ge, med en stark inblandning i lokalsamhället av utifrån kommande aktörer. 
De individer som förekommer i skriftliga källor från 900- och 1000-talen har 
tolkats som en elit, främst från Skandinavien, som strävade efter att öka sin 
sociala status och sitt välstånd. Vid sidan av dessa erövrare antyds mer fred-
liga kontakter i annat och mer svårtolkat källmaterial. Här framträder handel, 
emigration och giftermål. Begreppet bondeseglation, som egentligen är mer 
applicerat på senare tiders verksamheter, kanske ändå kan användas i detta 
sammanhang. Det förknippas ju med kustbönder som gjorde resor för fiske, 
säljakt och jakt. Dessa traditionella resor kom under medeltiden i konflikt 
med en storskalig handel, stödd av bl a den svenska kungamakten och orga-
niserad av Hansan.19 Närvaron av sådana aktörer har bidragit till att den äldre 
forskningen tolkat kolonisationen av det estniska kustområdet som styrd av 
utifrån kommande erövrare under tidig medeltid.20 

Tanken att det var kristna erövrare (tyskar, danskar och svenskar) som låg 
bakom kolonisationsföretag i estniska kustområden står nu under debatt. När 
det gäller orsakerna till att fast bebyggelse etablerades i kustområdena, har 
den estniska bebyggelsehistoriska forskningen länge framhållit ett inledande 
skede i kustzonen med ett extensivt nyttjande från andra områden. Nyligen 
har Felicia Markus vederlagt en äldre hypotes om att den estniska kustbyg-
den var helt obefolkad och outnyttjad innan kolonisatörer från Sverige bosat-
te sig där i början av medeltiden. Markus har bl a i sin fältarbetsbaserade 
arkeologiska avhandling visat att det finns betydligt äldre bebyggelseläm-
ningar i det estniska kustområdet. I sitt undersökningsområde norr om Hap-
salu, hävdar hon att det funnits en jordbrukande befolkning sedan 300-talet e 
Kr.21  

                               
19 Markus 2004, s. 126–128.  
20 Markus 2004, s. 86-89. 
21 Markus 2004, s. 188-193.  
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Sammanfattning 
Vid en jämförelse mellan den bebyggelsehistoriska forskningen om Öster-
sjökusten i Sverige och Estland, framträder intressanta skillnader. I östra 
Mellansverige anses kustområdena ha fått en etablering av fast bebyggelse 
under yngre järnålder och tidig medeltid. Tolkningen är att folk från regio-
nens centrala delar successivt kom att bosätta sig utmed kusten och senare 
allt längre ut i skärgårdarna. Även om vi vet ganska lite om hur dessa områ-
den utnyttjades före kolonisationen, finns tolkningar om ett extensivt nytt-
jande från bosättningar inåt land. När dessa områden fick ett högt resursut-
nyttjande inom befintliga organisationsformer för bebyggelsen och landska-
pet, uppstod behov av att också nyttja nya perifera områden.22 

I Estland har kustområdena diskuterats på ett något annorlunda sätt. Även 
här har man framhållit en äldre bebyggelsesituation i inlandsmiljöer och med 
någon form av extensivt nyttjande av kustmiljöer. Till skillnad från den 
svenska bebyggelsehistoriska forskningen har forskningen i öst, i den mån 
den intresserat sig för problemet, diskuterat hur västerifrån kommande 
svenska bosättningar etablerades i kustmiljöer från sen järnålder till tidig 
medeltid. Det förefaller som just denna utifrån kommande kolonisation länge 
stått i forskningsfokus. I mindre grad har man behandlat den äldre inlands-
bebyggelsens nyttjande av kustmiljöer vid tiden för den svenska kolonisatio-
nen. 

Kolonisationen i Östersjöområdets kust- och skärgårdsmiljöer kan beskri-
vas med pull- och pushresonemang. I Sverige har för tiden sen yngre järnål-
der och till tidig medeltid kustområden diskuteras som ett inomregionalt 
kolonisationsområde. Kolonisationen kan med ett pull-resonemang ses som 
att det funnits möjliga resurser att exploatera i skärgården. I öst har kusten 
under denna tid diskuterats som ett utomregionalt kolonisationsområde. Ko-
lonisationen ses som betingad av att något i samhället tvingat ut kolonisatö-
rer till dessa miljöer, ett push-resonemang. 

Fältarbeten på Rågön 
Inledning 
Rågön, i det inre av skärgården i Tystberga socken i sörmländska Rönö hä-
rad, är den största ön i Nyköpings skärgård. Terrängen är i huvudsak bergig 
och mellan bergknallarna ligger skogsbeväxta sankmarker, vilket ger ett 
tämligen ofruktsamt och otillgängligt intryck. Den nordligaste delen av ön 
har dock ett avvikande utseende med sammanhängande åkrar och betesmar-
ker. Här finns också gården Rågö, idag öns enda bebyggelse, bestående av 
två boningshus, ladugård, stallbyggnader och fiskebodar vid stranden (fig 5). 
                               
22 Sporrong 1985, s. 191-199 och Windelhed 1995, s. 250-270. 
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Figur 5. Rågön enligt Ekonomiska kartan från 1958. På kartan är markerat de 6 
geografiska schakten, läget för markprofilen vid Rågö, det arkeologiska undersök-
ningsområdet och Botvidskorset. Rågöns norra del visas och beskrivs i bilaga 3 
Skala: 20 % av originalet, dvs 1:50 000. 

Ytterligare bebyggelse har funnits på öns norra udde. Där finns bebyggelse-
lämningar som vid vårt första besök föreföll vara betydligt äldre än den be-
byggelse med namnet Eriksberg som fanns på platsen enligt Ekonomiska 
kartan från 1958. Vid Eriksberg låg då ett hus som byggdes vid mitten av 
1940-talet som bostad för skogsarbetare. Senare kom huset att användas som 
sommarstuga, innan det brann ner på 1980-talet. Idag är endast syllstenarna 
till detta hus bevarade. De äldre bebyggelselämningarna, bestående av hus-
grunder, terrasser och fossila åkrar, ligger på en 125 x 100 m stor yta, dels i 
en sluttning mot Rågösundet i väster, dels i sydostsluttningen mot åkermar-
ken. Mot öster och norr har lämningarna skydd av bergspartier. 
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Lämningarna vid Eriksberg är de enda äldre bebyggelselämningar som 
påträffats på ön23 och detta har väckt ett antal frågor om bebyggelsehistorien 
på Rågön. Att döma av diplom och kamerala uppgifter från 1400- och 1500-
talen samt kartuppgifter från slutet av 1600-talet, början av 1800-talet och 
kring sekelskiftet 1900, har det funnits ett hemman på Rågön. Gården kan 
dock ha varit ”sambrukad” av två brukare 1697 - 1706 och 1727 – 1795.24 
Från 1383 finns det emellertid uppgifter, vilka kan tolkas som att det funnits 
två bebyggelseenheter. Detta år bytte nämligen Bo Jonsson Grip till sig två 
egendomar på Rågön.25 Det var dels ett torp, som han bytte till sig av Nils 
Gädda, dels ett ”gods” taxerat till sex penningar, som lämnades i utbyte av 
Finvid Finvidsson (Frössviksätten).26  Om vi utgår ifrån att den nuvarande 
gården legat på samma plats sedan medeltiden och är den ena av de egendo-
mar som omnämndes 1383, blir den naturliga frågan om de påträffade be-
byggelselämningarna vid Eriksberg kan vara resterna efter bebyggelsen till 
den andra egendomen. 

Till förförståelsen ska även fogas legenden om den helige Botvid, en 
dansk seglingsbeskrivning från omkring år 1300 och ett eventuellt skepps-
varv från 1700-talet. 

Enligt legenden skall den helige Botvid ha blivit ihjälslagen av sin dräng 
på Rågön under en resa från fastlandet till Gotland. Till traditionen om denna 
händelse anknyter en grotta, det sk Bodvidskorset och en källa.27 Rågön är 
dessutom omnämnd tre gånger i det sk ”Danska Itinerariet”, en seglingsbe-
skrivning för vattenvägen mellan Danmark och Estland. Den förefaller ha 
nedtecknats kring år 1300 och nämner cirka 100 ortnamn utmed kusten från 
Blekinge till Stockholms norra skärgård, vidare över Ålands och Nylands 
skärgårdar till norra Estland och Tallinn. Till sist, på andra sidan Rågösundet 
skall det enligt den lokala traditionen ha legat ett skeppsvarv. Om denna 
verksamhet vittnar, förutom några vrak och ett ortnamn, också några rist-
ningar från 1700-talet.28  

Dessa förhållanden bidrog starkt till att Rågön valdes som undersöknings-
lokal för en djupare studie av bebyggelsens utveckling i Södermanlands 
skärgård. Ön uppvisar många typiska drag för denna skärgård, vilket också 
var viktiga kriterier vid detta val. Rågön ligger nära kusten, den är relativt 
liten och saknar större odlingsbara områden över 5 m ö h. Att ön dessutom 
saknar förhistoriska gravar är ett tydligt tecken på att det inte funnits någon 
fast bebyggelse där innan tidig medeltid. Att det mesta av öns åkermark lig-
ger lägre än fyra meter över havet stöder också hypotesen att ön inte började 
användas av en bofast lantbrukande befolkning förrän tidigast efter vikinga-

                               
23 Olsson 1997, s. 12 ff. 
24 Rågö uå, Stencil. 
25 Janzon 2001, s. 120. 
26 Avskrift Kaj Janzon 1999-11-10 av SkSp 1/12 1312. 
27 Olsson 1997, s. 21-22, 31-33. 
28 Olsson 1997, s. 24. 
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tid. I detta perspektiv avser således studien på Rågön att här ge kunskap om 
ett kolonisationsförlopp i Östersjöns västra kustområde.  

Under hösten 2005 utförde vi fältarbeten på Rågön. Efter en landskapsin-
ventering, skedde kartering av odlingsspår på den norra delen av ön och av 
bebyggelselämningarna på öns norra udde. Här vid Eriksberg gjordes sedan 
en arkeologisk utgrävning i en av husgrunderna som syftade till att undersö-
ka bebyggelseutvecklingen. Dessutom gjordes en geografisk undersökning 
av röjningsrösen i anslutning till inägomarken kring Rågö och Eriksberg. 
Syftet var att undersöka den agrara markanvändningens etablering och för-
ändringar över tiden. 

Nedan beskrivs metodiken bakom det geografiska fältarbetet på Rågön 
rätt utförligt, dels för att tydliggöra förutsättningarna för en bebyggelsehisto-
risk tolkning, dels för att också skapa förståelse för hur vi gått till väga vid 
fältarbetet på Ösel. 

Det geografiska fältarbetet 
Modell för fältstudier 
För att studera det äldsta landskapsutnyttjandet på Rågön har det geografiska 
fältarbetet utgått ifrån en modell, som bör illustrera organisationen av en 
tidigt etablerad gård på en mindre ö i Sörmlands skärgård. Denna gårdsmo-
dell ger möjligheter att formulera hypoteser om markanvändningen för äldre 
bebyggelser på ön. Studien av Rågön får härigenom en probleminriktad ut-
gångspunkt, med möjligheter att pröva hypoteser med resultat från fältarbe-
ten. 

Modellen bygger på den nuvarande gården på Rågön. Dess bebyggelse 
ligger strategiskt mellan hav och odlingsbara marker (fig 6). Idag ligger be-
byggelsen ca 4 - 5 m ö h och ca 50 m från strandkanten. Från denna går en 
brant sluttning upp till byggnaderna, som är utplacerade på en ca 100 x 100 
m stor yta som även rymmer några bergklackar. I ett tidigt skede har således 
vattnet legat närmare bebyggelsen, som från sitt höjdläge är omgiven av 
åkrar. Söder om bebyggelsen ligger åkern rätt högt (ca 7 - 8 m ö h) och bor-
tom den vidtar skogen med höga bergklackar mot åkerkanten. Här och på 
bergklackarna invid bebyggelsen ligger röjningssten. Från denna tydliga 
odlingsgräns sluttar åkern ner mot havet. 

Denna modell för landskapsutnyttjande kommer, med kännedom om både 
strandförskjutningen och områdets avsaknad av förhistoriska gravar, att an-
vändas för att formulera hypoteser inför både fältinventering och fältarbete 
om den äldsta markanvändningen kring den förmodade första fasta bebyg-
gelsen. Modellen har använts för det första för att studera de äldsta förhål-
landena kring den nuvarande gården Rågö, för det andra för att undersöka 
lämningar efter den nu övergivna bebyggelsen på norra delen av Rågön, 
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särskilt kring de åkrar vid Eriksberg som är markerade på Ekonomiska kar-
tan. 

Enligt gårdsmodellen låg en tidigt etablerad bebyggelse helt nära en 
skyddad havsvik. Kring bebyggelsen låg små åkrar och bl a ner mot havs-
stranden fanns fuktiga ängar. Inägomarken omgavs av ett bergigt skogsom-
råde som gav sommarbete. De äldsta åkrarna har legat högt och successivt 
har den odlade marken utvidgats, bl a ner mot vattnet, på den tidigare ängs-
marken. 

 
Figur 6.  Den bebyggelsehistoriska gårdsmodellen illustrerad som en höjdprofil. 
Från havet reser sig terrängen upp mot boplatsläget, omgivet av små åkrar. På 
avstånd ligger större åkrar. De når fram till den rätt högt belägna utmarken, nyttjad 
bl a som skogsbete under sommaren. Utmarken utgjordes av skogsbeklädd, bergig 
och blockrik mark.29 

Indikationerna på två tidiga bebyggelser har varit utgångspunkt för inventer-
ing och fältarbete på Rågön. Ett viktigt påpekande är emellertid att indika-
tionerna till stor del bygger på tolkningen av de båda ovan nämnda medelti-
da diplomen. Vi vet varken var torpet eller det omtalade ”godset” har legat 
på Rågön. Vi känner heller inte till innebörden av begreppet ”gods”. Handlar 
det bara om ett stycke mark eller fanns här en bebyggelse? Dessutom behö-
ver inte bebyggelselämningarna vid Eriksberg ha varit en agrar enhet. Fråge-
tecknen kring de olika indikationerna är rätt många, vilket gjorde det intres-
sant att genomföra ett mindre fältarbete. Detta särskilt som det skulle kunna 

                               
29 Modellen bygger på höjder och avstånd vid gården Rågö. Där ligger bebyggelsen ca 4 m ö h 
och den närbelägna åkern ca 5,5 m ö h. Höjd och längd i figuren är i meter och i olika skalor. 
Profilen, som ligger i nord-sydlig riktning och med norr till vänster, är placerad just öster om 
boningshuset, se fig 5. 
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ge spännande inblickar i framväxten av ett tidigt landskapsutnyttjande på en 
ö helt nära den sörmländska kusten. 

För att söka återfinna förekomsten av eventuellt två tidiga bebyggelser har 
en utgångspunkt varit att de haft en agrar markanvändning. Ett visst stöd för 
detta finns i utformningen av åkermarken på Ekonomiska kartan från 1958. 
Kartan visar dels ett västligt åkerområde kring den nuvarande gården, dels 
ett östligt åkerområde kring Eriksberg (fig 5). 

Metod för inventering och studier av äldre landskap 
Det ovanstående skulle kunna antyda två bebyggelseenheter, etablerade un-
der tidig medeltid. För att hitta den ena och undersöka de båda har vårt fält-
arbete anpassats till projektets resurser. Med problemformuleringar om Rå-
göns äldsta landskapsutnyttjande, härledda från gårdsmodellen, syftade en 
fältinventering till att hitta platser lämpliga för utgrävning. 

Området med åkrar markerade på den Ekonomiska kartan har först inven-
terats på lämningar efter tidiga bebyggelser och odlingsspår. De mest intres-
santa odlingsspåren har varit åkermark som bedömts upptagen och brukad av 
den äldsta bosättningen. Enligt modellen bör den äldsta åkern ha legat nära 
en bebyggelse, relativt högt över havet (minst 3-5 m) och haft en förhållan-
devis stor yta på dränerade jordarter. Sådana partier kring nuvarande åkrar 
har inventerats bl a för att hitta röjningssten. Några av dessa har undersökts 
med schakt för att få information som testar gårdsmodellen. 

Det handlar om små schakt, grävda för att framförallt samla in två pro-
ver.30 Det ena är ett kolprov för C 14-datering av sk brandröjningskol. Det är 
träkol efter bränning av bl a ris vid sk brandröjning vid åkerns anläggande. 
Tanken är att med ett eller flera schakt med C 14-prov datera när en åker 
blivit anlagd. Det andra är ett sk miljöprov, ett jordprov för miljötolkning 
med hjälp av makrofossiler (växtdelar som barr, frukter och frön), som indi-
kerar den tidiga vegetationen på platsen. Med miljöprovets innehåll av växt-
delar är avsikten att beskriva markens karaktär innan brandröjningen.31 

På Rågön är det vanligt att röjningsstenen ligger utkastad i sluttningar 
nära åkerkanter. Ibland finns mer ordnade röjningsrösen, vilka ligger rätt 
högt (några meter) ovan åkern och på små terrasser. Sådana röjningsrösen 
har bedömts som äldst och lagda innan bönderna riktigt fått grepp om hur 
stor den odlade ytan kunde bli. Efterhand har åkern fått ett fastare läge och 
då har röjningsstenen slängts upp mer oordnat utmed sluttningen kring 
åkern. När ett förmodat tidigt åkerområde hittats, har ett röjningsröse eller en 
större röjningssten valts för utgrävning.  

                               
30 Den använda fältarbetstekniken har beskrivits för motsvarande fältarbete i norra Uppland 
(Windelhed 1995, s. 44-47).   
31 Här bör också framhållas att det varit möjligt att pröva metodens tillförlitlighet. Fältarbetet 
inom en ensamgård i Barknåre - området kunde jämföras med skriftligt källmaterial från 
1500- och 1600-talen, vilket gav stöd för de erhållna C 14-dateringarna och miljöprovens 
information om vegetationsförändringar (Windelhed 1995, s. 218-221). 
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Röjningssten bör då dessutom ligga på ett lite större och jordigt parti i den 
bergklacksrika sluttningen. På sådana partier har det funnits en viss vegeta-
tion innan brandröjning och stenröjning för den intilliggande åkern. Detta 
skapar förutsättningar för att hitta fossila markytor under röjningsstenar. I 
den fossila markytan bör det finnas makrofossiler, som berättar om vegeta-
tionen innan brandröjningen och placeringen av röjningsstenen på platsen. 
Miljöproverna skall således ge information om en vegetation som speglar 
markutnyttjandet innan åkern. Det är i detta sammanhang som betydelsen av 
stenstorleken blir tydlig. Under större röjningsstenar bör det organiska mate-
rialet från markytan ha blivit bevarat i moränen i en rätt lufttät miljö. 

Därför har en större röjningssten valts ut (ofta med en diam om ca 0,7 - 
0,9 m), särskilt om den är kraftigt övertorvad och omgiven av äldre röjnings-
sten. Kring den har schaktet placerats. Själva utgrävningen av schaktet inleds 
med att avlägsna jorden ned mot stenens botten. Det är viktigt att inget re-
cent (sentida) organiskt material rasar ner när stenen försiktigt tas bort. I den 
underliggande jorden, som först rensas från eventuellt nedfallet material, tas 
proverna. Först ett miljöprov, som består av ca 1 liter jord som läggs i en 
plastpåse. Därefter plockas brandröjningskol. Ibland finns så mycket att stör-
re kolbitar kan plockas direkt i det tunna fossila matjordslagret under stenen. 
Ibland har några liter jord samlats in, sållats och därefter har träkol plockats 
för C 14-analys. 

Schakten har endast dokumenterats i text, eftersom det inte förekommer 
särpräglade jordlager eller konstruktioner. Istället är förhållandena väldigt 
enahanda (fig 7). 
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Figur 7. Schematiserat schakt. Under den stora mörka röjningsstenen finns ett ljust 
skrafferat lufttätt fossilt matjordslager, som överlagrar den prickade övre delen av 
mineraljorden. I den fossila matjorden tas ett miljöprov och ett C14-prov från brand-
röjningskol.  
Källa: Windelhed 1995, s. 46, fig 4.1. 

Sammanfattning av det geografiska fältarbetet 
Det har varit budgetmässigt möjligt att placera sex schakt på sk problem-
lösande partier kring två tänkbara tidiga bebyggelselägen på Rågön (fig 8). 
Det är tre schakt vid Eriksberg och tre nära gården Rågö. Schakten och land-
skapsinventeringen är redovisade i Bilaga 3 (se även kartan fig 1 i bilagan). 
För närvarande är dock inte kol- och miljöproverna analyserade, vilket gör 
att den slutliga tolkningen får vänta till projektets slutrapport. Schakten syf-
tar till att datera brandröjningar för tidiga åkrar och karakterisera den mark-
användning som fanns på platsen innan röjningen. Denna information om 
landskapsutnyttjandet skall ligga till grund för att tolka den bofasta bebyg-
gelsens etablering och vilken markanvändning den hade. Sådana tolkningar 
leder sedan till tolkningar av vilken social ställning de första bofasta hade på 
Rågön, framförallt om de var självständiga bönder eller om det var personer 
inordnade i någon form av specialiserad ekonomi, styrd t ex av ett frälse-
gods.  

En viss möjlighet att bedöma detta finns i att söka rekonstruera markan-
vändningen och därigenom tolka den tidiga agrara ekonomin på Rågön. En 
vikig del i detta är självklart resultaten från de arkeologiska utgrävningarna 
inom boplatslämningarna vid Eriksberg. 
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Figur 8. Utgrävning av ett mindre schakt i ett röjningsröse för att ta till vara träkol 
och jord för analys av makrofossiler. Schakt 3 vid Eriksberg, se fig 5 och fig 1 i 
Bilaga 3.  
Foto: Peter Norman 

Det arkeologiska fältarbetet 
Undersökningsområdet 
Det arkeologiska fältarbetet utgjordes av dels en kartering av området kring 
Eriksberg nära öns nordligaste udde, dels en arkeologisk utgrävning i en av 
husgrunderna i området. Vid karteringen registrerades en rektangulär hus-
grundsterrass som var 11,5 – 12 x 8,5 – 9 m.32 Husgrundsterrassen ligger på 
en bergig avsats och därifrån har man utsikt över Rågösundet i norr (se fig e 
och f i bilaga 2). I terrassens nordliga hörn är en 5 x 3,5 m stor rektangulär 
förhöjning. I anslutning till husgrundsterrassen ligger flera mindre husgrun-
der, ytterligare terrasser, en källargrund, en brunn och fossila åkrar. Vid 
stranden finns röjda ytor som inte har med odling att göra.  

Lämningarnas möjliga ålder 
På Ekonomiska kartan från 1958 finns en husmarkering omedelbart sydöst 
om terrassen. Huset användes då som sommarstuga, innan det brann ner på 
1980-talet. Spridda syllstenar finns kvar. Vid detta hus visar kartan även ett 
trädgårdsland. 

Enligt samtal med den familj som sist nyttjade denna byggnad som som-
marstuga, uppfördes huset som en skogshuggarbarack efter andra världskri-

                               
32 På översiktskartan i Bilaga 2 är husgrundsterrassen benämnd ”Övre terrassen”. 
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get. Byggnaden hyrdes därefter först av en hyresgäst och senare av vår in-
formant. Den var av trä och hade tjärpapp på taket, dvs inte tegelpannor. Just 
söder om huset fanns ett litet trädgårdsland. Däremot fanns inte en träd-
gårdsanläggning, såsom Ekonomiska kartan visar. Dess underliggande karte-
ringsarbete utfördes 1956, således innan vår informant tog platsen i besitt-
ning. Informanten berättar vidare, att det inte skapats några ytterligare senti-
da anläggningar på platsen. Dessutom berättar han att det finns ett skepps-
vrak en bit ut i viken nedanför huset. Avslutningsvis nämnde han att det stått 
en ca 100-årig gran just norr om huset och att den fälldes på 1970-talet.33 
Ovanstående uppgifter har haft betydelse för vår tolkning av både området 
och kulturlager i det grävda schaktet. 

Med tanke på den ännu bevarade granstubben i husgrundsterrassens syd-
västra hörn, bör bebyggelselämningarna vara minst 140 år gamla. Häradskar-
tan från omkring sekelskiftet 1900 markerar ingen bebyggelse på platsen. 
Det gör heller inte en karta över Rågön från 1807. Enligt en karta från 1600-
talet fanns det endast en bebyggelse schematiskt markerad på Rågön34, men 
det är sannolikt gården Rågö som ligger 200 - 250 m sydväst om den aktuel-
la platsen, Eriksberg. 

Av betydelse för tolkningen av de äldre bebyggelselämningarna på Eriks-
berg är, för det första att utöver trädgårdsanläggningen har inga markaktivi-
teter skett på platsen under de senaste dryga 50 åren. För det andra, att den 
kanske 100-åriga granen i husgrunden antyder att tillhörande hus måste ha 
varit i funktion före 1800-talets mitt. 

Det är därför osannolikt, att terrassen varit bebyggd efter 1800-talets mitt. 
Det finns en möjlighet, även om det är mindre sannolikt, att den varit be-
byggd under 1800-talets första hälft, efter det att 1807 års karta ritades och 
innan granen som efterlämnade stubben i terrassens sydvästra hörn slagit rot. 

Husgrundsterrassen har med den stora förhöjningen i nordvästra hörnet, 
likheter med husgrunder som påträffats i borgmiljöer från medeltidens slut. I 
bland annat både Faxehus, utanför Söderhamn, och Hultaby, utanför Vetlan-
da, finns undersökta husgrunder med en stor eldpall i ena hörnet.35 

Källargrunden, nära husgrundsterrassen i Eriksberg, ligger i en slänt. 
Grunden, uppbyggd av kallmurade stenar, är av allmän karaktär och kan 
dateras på utseendet från medeltid och framåt. Den två meter stora stensam-
lingen nära stranden, ligger i en kontext som antyder en medeltida datering. 
Stensamlingen ligger i ett låglänt parti, som utgjort en naturlig liten vik un-
der medeltiden. Den skulle kunna vara resterna efter en stenkista eller ett 
fundament till en brygga.    

                               
33 Stubben till granen är markerad på planritningen över husgrundsterrassen. Se fig f i Bilaga 2.  
34 Olsson 1997, s. 18. 
35 Hansson 2000, s. 31 ff, 35 och Mogren 2000, s. 258. 
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Syfte, frågeställningar och metod 
Med stöd av skriftliga källor, kartor, lämningarnas utseende och omständig-
heter kring vegetationen finns det fog för att pröva hypotesen att lämningar-
na vid Eriksberg härrör från en av de två bebyggelser som kan ha funnits på 
Rågön under medeltiden. 

Därför genomfördes en undersökning i husgrundsterrassen.36 Ett 3 m långt 
schakt togs upp något norr om terrassens mitt och 2 m från dess västra kant.37 
Schaktet lades ut i terrassens längdriktning. Bredden var en halv meter i 
söder och en meter i norr. Den sammanlagda ytan var 2 m². 

Schaktet syftade till att med en begränsad arbetsinsats beskriva, datera 
och om möjligt funktionsbestämma husgrundsterrassen. Problemet på plat-
sen var bl a att den enligt Ekonomiska kartan i sen tid kan ha överlagrats av 
en trädgårdsanläggning invid sommarstugan. 

Av markytan att döma är det svårt att avgöra om husgrundsterrassen här-
rör från en eller två husgrunder. Det syns nämligen en svag svacka i ungefär 
öst - västlig riktning och vinkelrätt mot terrassens längdriktning. Dessa indi-
kationer gjorde att det 0,5 m breda schaktet om 3 m längd placerades i ter-
rassens längdriktning på ömse sidor om svackan. Härigenom avsåg schaktet 
att också undersöka om det funnits två husgrunder med ett mellanrum som i 
väster slutade i trappstegen. Schaktet och fältarbetet är närmare beskrivet i 
Bilaga 2. 

Tolkning 
Terrassen är grunden till ett hus. Under torven påträffades ett brunaktigt och 
fyndförande jordlager vilket tolkades som ett avsatt kulturlager. Fynden ut-
gjordes främst av delar av tegelstenar och tegelflis, några spikar, skärvor av 
keramik (B-gods) och fönsterglas (grönbrunt och genomskinligt). Fyndmate-
rialet låg koncentrerat i anslutning till den rektangulära förhöjningen. Under 
det fyndförande lagret fanns flera omrörda lager som tolkades vara påförda. 
Dessa lager innehöll, till skillnad från lagret ovanför, relativt mycket sten. 
Annars var de fyndtomma. Gränsen mellan det fyndförande lagret och lagren 
under tolkades som den ursprungliga golvnivån. Den försänkning eller 
svacka som lagret bildar i profilen söder om förhöjningen ligger i linje med 
en svacka i terrassens västra kant. Då torven togs bort på detta ställe fram-
kom stenar lagda som trappsteg. Tolkningen är att vi här har husets ingång 
och golvet innanför denna har trampats ner till en rännlik fördjupning, vilken 
syns som en svacka i profilritningen (se fig g i bilaga 2). 

Den rektangulära förhöjningen i terrassens nordvästra hörn tolkas som en 
eldpall. Den har utgjorts av en ram av större stenar lagda i kallmur. Utrym-
met innanför ramen har fyllts med 0,1 - 0,3 m stora stenar. Högst upp har 

                               
36 I utgrävningen deltog, förutom författarna till denna artikel, även Nils Ringstedt, som varmt 
tackas för en värdefull arbetsinsats. 
37 Se fig f i bilaga 2. 
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eldpallen klätts med tegel. Lagren under det fyndförande lagret, vilka tolkas 
som påförda, tillfördes anläggningen då man byggde terrassen. Fyndmateria-
let ger totalt sett ett recent intryck. Både glaset och keramiken ser sena ut.38 
Bland fynden finns också en kapsyl som definitivt är sen. Teglet är emeller-
tid handslaget och spikarna är handsmidda. 

Det troliga är att terrassen och bebyggelsen på denna uppfördes före 
1800-talets början. En del av fynden är recenta inslag, som har tillförts an-
läggningen under den tid som platsen varit bebyggd under 1900-talet. Detta 
kan i sin tur innebära att terrassen verkligen använts som trädgårdsanlägg-
ning vid tiden för rekognoseringen för Ekonomiska kartan 1958. 

Sammanfattning Rågön 
Rågön är en av flera undersökningslokaler som vi använt för att analysera 
förändringar i den tidigmoderna försörjningsekonomin i Östersjöområdet. 
Resultaten från Rågön skall bidra med kunskap om förhållanden i västra 
delen av Östersjön, här representerat av Sörmlandskusten, och därmed ingå i 
projektets jämförelser av kustområden i västra och östra delen av Östersjön. 

När det gäller Rågöns roll i vår kunskapsuppbyggnad har syftet varit att 
länka dess bebyggelsehistoria till den regionala bebyggelsehistorien. Den 
visar en spridning av den agrara bebyggelsen i Södermanland från en tidig 
etablering i centralbygder till allt mer marginella områden i kustbygder och 
skärgårdar under sen yngre järnålder och tidig medeltid. 

I det sammanhanget har vårt intresse för Rågön varit att utveckla kunskap 
om när och hur kolonisationen och förändringar av agrarsamhället gick till 
på en ö som ligger i en regionalt sett sent etablerad marginalbygd. Under-
sökningen på Rågön har därför riktats mot att med skriftliga källmaterial och 
fältstudier datera och karakterisera bebyggelsen och markanvändningen. 

Vi har sökt fältinformation som rimligen bör vara användbar för en dis-
kussion av Rågöns tidiga bebyggelsehistoria. Den är för närvarande rätt svår-
förståelig. Vad gäller bebyggelsen på ön är det viktigt att bedöma när en fast 
bosättning blev etablerad. Det kan tidigast ha skett under tidig medeltid, bl a 
eftersom ön saknar förhistoriska gravar. Dessutom, med indikationer i bytes-
handlingarna från 1383, är det viktigt att bedöma när ön eventuellt fick två 
bebyggelser. Deras förekomst och eventuellt tillhörande markanvändning 
har vi sökt spåra med våra begränsade och strategiska utgrävningar. Kolpro-
verna, miljöproverna och fyndmaterialet har hittills inte kunnat analyseras. 
Det gör att vi inte kan komma längre i våra tolkningar, eftersom vi inte vet 
om t ex dateringarna är tidigmedeltida eller kanske mycket sena i t ex Eriks-
berg. Lämningarna där kan vara samtida med den fastighet som ingick i by-
tet på 1300-talet, men fyndmaterialet kan också tolkas som en sen verksam-

                               
38 Muntligen Lars G Henriksson 2005-10-27. 
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het på platsen. Fältarbetet har också sökt skaffa information om bebyggel-
serna varit länkade till agrar verksamhet.  

Vår fältinformation bör även kunna antyda den sociala karaktären på de 
båda bebyggelseenheterna. Vid nuvarande gården Rågö har fältarbetet riktats 
mot det vi bedömt vara den äldsta åkermarken. Vi förväntar att insamlat 
brandröjningskol skall ge dateringar som visar när denna bebyggelse skaffa-
de en agrar markanvändning som tyder på en fast och självförsörjande bo-
sättning. Det bör framgå av när brandröjningen skett för antingen gräsmarker 
och/eller åker, vilket bör gå att bedöma med resultaten från de insamlade 
miljöproven. 

En intressant fråga är också vem som tog initiativet till etableringen av 
denna bosättning. Var det en enskild bondefamilj eller en storman som initi-
erade kolonisationen? Initiativet är viktigt för det första för att öka förståel-
sen för den ovan antydda bebyggelsehistorien för Södermanland. För det 
andra viktig för kunskapen om förändringar i kustområdet. Kolonisationen 
på Rågön kan också ha initierats av en självständig bondefamilj, vars fastig-
het senare togs över av en lokal storman. En sådan är ju omnämnd i bytes-
handlingarna från 1383. 

Frågan om initiativet är svår att besvara, men måste utgå ifrån kännedom 
om när den fasta bosättningen etablerades på Rågön. Dessutom bör känne-
dom om den tidiga markanvändningen antyda vilken ekonomi man valde, 
vilket är en annan betydelsefull ledtråd. En specialiserad ekonomi kan indi-
kera att initiativet till bosättningen var en del av ett stormannaprojekt. Visar 
däremot dateringar av brandröjningskolet och miljöproverna att den första 
fasta bosättningen vilade på en för tiden normal agrar ekonomi, med bl a 
odling och boskapsskötsel, är sannolikheten större att bosättningen hyst en 
självständig bondefamilj.  

När det så gäller de förväntade resultaten från fältarbetet vid Eriksberg, 
var utgångspunkterna liknande de som antytts ovan. Områdets mer begrän-
sade naturresurser antyder dock en senare fast bosättning jämfört med går-
den Rågö. Fältarbetet i bebyggelselämningarna vid Eriksberg visade dock att 
anläggningarna knappast kan tolkas som lämningar efter en vanlig bondgård. 
Det beror på utformningen av stenkonstruktionerna (husgrunden och terras-
seringarna), det påträffade teglet och fyndmaterialet (bl a fönsterglas, men 
också avsaknaden av t ex hushållsavfall). För närvarande är anläggningen 
inte möjlig att ge en mer nyanserad tolkning. Det beror främst på att vi ännu 
inte kunnat datera insamlade kolprover. Frågan när anläggningen blev eta-
blerad och använd är avgörande för att diskutera frågor som till vad platsen 
har använts, vem som initierade anläggningen och om användningen ändrats 
över tiden? 

Anläggningens karaktär för tankarna till ett nyttjande av havsresurser (t ex 
fisk, säl, sjöfågel och sjöfart) länkat till en storman, samtidigt kan vi inte 
bortse från en koppling till legenden om den helige Botvid. Denna, vår äldsta 
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helgonlegend, berättar att den helige Botvid blev ihjälslagen av sin dräng på 
just Rågön.39  

Kopplingen till en storman skulle kunna handla om att någon låtit under-
såtar exploatera resurser i skärgården eller att bevaka sådana intressen. 
Kopplingen till Botvid skulle kunna handla om att anläggningen skapades 
för att på något sätt ta emot besökare till platsen för ett helgons dramatiska 
död. Båda dessa tolkningslinjer kan passa ihop med anläggningens lite ståtli-
ga karaktär och frånvaron av ett normalt hushållsavfall på platsen. En annan 
tolkning är att platsen har en funktionell koppling till sjöfart. Rågön är ju 
omnämnd i seglingsbeskrivningen från omkring 1300. Platsen kan ha varit 
en replipunkt för sjöfarande, men även en sådan bör ha stått under kontroll 
av någon storman. Ytterligare en tolkning kan vara att anläggningen vid 
Eriksberg har något att göra med den varvsverksamhet som förekommit på 
Högholmen vid andra sidan av Rågösundet. Varvet har inte daterats, men 
ristningar på en häll inom varvsområdet daterar sig till 1774 och 1775.40  

För vår tolkning av Eriksberg har vi möjlighet att föra samman fältinfor-
mationen från bebyggelselämningarna med erfarenheter från markanvänd-
ningen. Brandröjningskol och miljöprover ger underlag för att tolka land-
skapsutnyttjandet kring Eriksberg. För närvarande är relationerna mellan 
bebyggelselämningarna här och den kringliggande agrara markanvändningen 
inte möjlig att tolka. Vi vet inte när och hur bebyggelsen och landskapet 
blivit utnyttjat. Först med resultaten från kol- och miljöproven kan vi avgöra 
om bebyggelselämningarna i Eriksberg varit länkade till agrar markanvänd-
ning. Det kan också vara så att anläggningarna i Eriksberg varit frikopplade 
från agrar verksamhet. Istället har ett agrart landskapsutnyttjande skett från 
bebyggelsen i väster, Rågö. 

Det finns en bebyggelsehistorisk potential i det insamlade fältmaterialet 
från Rågön. Provsvaren kan tydliggöra frågeställningar som ger större för-
ståelse för det tidiga agrarsamhället både på Rågön och utmed Sörmlands-
kusten. Våra tolkningar härifrån blir användbara i jämförelsen med samtida 
förhållanden i östra delen av Östersjön. 

Ser vi till våra nuvarande bebyggelsehistoriska kunskaper om Rågön finns 
flera intressanta möjligheter att placera öns bönder i olika aktörsperspektiv. 
En möjlighet är att utgå från självständiga bönder som från kolonisationen 
verkat på ön fram till en tid innan 1300-talets frälsebyte. Här gäller det att 
tolka varför kolonisationen på ön skedde, hur den tidiga försörjningen var 
organiserad, vad som låg bakom frälseinblandningen och vilka konsekvenser 
det fick för bondegenerationer på Rågön. Aktörsperspektivet, med fokus på 
öborna, innebär då en tolkning av situationen att inleda kolonisationen, att 
skapa en ekonomi på ön och att efterhand komma att få ekonomin att vara 
styrd av någon utanför ön. 

                               
39 Lundén 1983, s. 247 ff och jfr Olsson 1997, s. 33. 
40 Olsson 1997, s. 24. 
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En annan möjlighet utgår från att en storman alternativt en frälseperson 
redan från början låg bakom kolonisationen, den efterföljande ekonomin och 
etableringen av en ny brukningsenhet på ön. Om aktörsperspektivet fortfa-
rande utgår från bönder/bönderna på ön, innebär detta en fokusering på hur 
öborna ingick i en ekonomi styrd av någon utanför ön. 

Ett tredje aktörsperspektiv utgår ifrån att det från början endast funnits en 
agrar brukningsenhet och efterhand en bebyggelseenhet som varit inriktad på 
antingen havsresurser, botvidskulten eller varvsverksamhet. Här blir aktörs-
perspektivet mer komplicerat, men om det riktas mot agrara aktiviteter kan 
följande vara rimligt: 

Kolonisationen kan antingen ha skett genom en självständig bonde och att 
senare generationer blivit frälsebönder, eller på initiativ av en storman. Ef-
terhand etablerades en verksamhet vid Eriksberg. Vare sig denna verksamhet 
varit relaterad till havsresurser, botvidskulten eller varvsverksamhet, bör den 
ha påverkat den agrara enheten Rågö. Ses den i ett aktörsperspektiv, har dess 
förutsättningar ändrats genom verksamheten vid Eriksberg. 

Avslutningsvis, det ovanstående antyder svårigheter att för närvarande 
bedöma relationer mellan öns potentiella naturresurser och graden av mänsk-
ligt nyttjande av dessa. Beträffande naturresurserna, vet vi rätt lite om vilka 
som nyttjades, utöver de som bör ha varit relaterade till ett traditionellt jord-
bruk. Dessutom vet vi inte vem som kontrollerade resurserna. Det tidiga 
frälseinslaget på ön kan ju ha påverkat böndernas möjligheter att nyttja Råg-
öns potentiella naturresurser. 

Tidiga förändringar av bebyggelse och markanvändning 
på Kõigustehalvön i Pöide socken på Ösel 
Inledning 
För att få bebyggelsehistoriska inblickar i baltiska kustområden, har vi in-
tresserat oss för Ösel. Valet av denna stora ö som studieområde har bl a be-
rott på att den varit i fokus för en modern estnisk arkeologisk forskning. Vårt 
undersökningsområde är Kõigustehalvön i Pöide socken på sydöstra Ösel.41 
Där finns, som vi uppfattar det, en bebyggelsehistoria som förefaller repre-
sentativ för det vi idag vet om Ösel. Det innebär att erfarenheter från halvön 
kan användas för att diskutera förhållanden på Ösel, vilka får ge det baltiska 
perspektiv som vårt forskningsprojekt eftersträvar för att jämföra med för-
hållanden på den svenska östkusten. 

En utgångspunkt för att studera halvön har varit en svensk lantmäterikarta 
från 1600-talet.42 Kartan ger en tidig bild av områdets rumsliga organisation, 

                               
41 Se karta fig 3. 
42 Se nedan. 
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som skall ligga till grund för en tolkning av böndernas verksamhet i ett ak-
törsperspektiv över tiden. Kartan används metodiskt för att analysera två 
tidsperspektiv, ett är situationen vid karteringstillfället och det andra är det 
långtidsperspektiv som historiskt ligger bakom de processer som format 
1600-talets landskap. För både det korta och det långa tidsperspektivet 
kommer landskapets organisation att analyseras utifrån landskapsbegrep-
pet.43  Det sker med inriktning på hur bönder organiserat ett landskapsutnytt-
jande anpassat till befintliga naturresurser. Aktörsperspektivet bör sedan 
träda fram när böndernas landskapsutnyttjande relateras till aktuella samhäl-
leliga förutsättningar.44 

Mot denna bakgrund är syftet med vår studie på Ösel för det första att be-
skriva utformningen av och analysera orsaker till förändringar av lokalbe-
folkningens ekonomi. För det andra att jämföra dessa förändringar med mot-
svarande erfarenheter vi skaffat från Södermanlands skärgård för att förstå 
orsaker till förändringar av resursutnyttjanden i Östersjöns kustmiljöer. 

Därför har målsättningen med den baltiska projektdelen varit att: 
 

1. Översiktligt sammanfatta bebyggelsehistorisk kunskap om både västra 
Estlands kustbygd och Ösel. 

2. Med denna kunskap och egna detaljstudier av ett lokalt område på Ösel 
beskriva och analysera förändringar av den agrara bebyggelsen och 
markanvändningen från förhistorisk till tidigmodern tid och att tolka för-
ändringar av resursutnyttjandet. 

För att få ett perspektiv på bebyggelsehistoriska förhållanden inom studie-
området på Kõigustehalvön, har vårt intresse för den estniska forskningen 
riktats mot framställningar av bebyggelsens och markanvändningens etable-
ring och förändring från kolonisationen och fram till den svenska lantmäteri-
kartan från 1600-talet i kustområdet på Ösel. För Kõigustehalvön inskränks 
vår framställning till en preliminär landskapsanalys och förslag på fördjupa-
de studier. Bebyggelsehistoriska tolkningar av området borde förutsätta kun-
skap om såväl skärgårds- och kustområden, som närliggande inlandsområ-
den. Här bör bl a den strandförskjutning som pågått sedan senaste inlands-
isen spelat in, eftersom den successivt har ökat landmassan och möjliggjort 
näringsmässiga förändringar. Andra faktorer, som samhälleliga förändringar, 
bör också ha bidragit till den utveckling som lett fram till kustlandskapets 
utseende på 1600-talet. 

                               
43 Windelhed 2006. 
44 Windelhed 2006. 
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Ösel 
Ösel är Östersjöns näst största ö, ca 10 x 6 mil och något mindre än Gotland. 
Ön, som ligger rätt nära Estlands västra kust, är omgiven av flera och olik-
stora öar. 

I de skandinaviska sagorna omtalas Ösel som Eysysla (ey betyder ö och 
sysla var en administrativ enhet). Ösel heter på estniska Saaremaa, vilket 
betyder ungefär det samma (öarnas distrikt).45 Efterleden –syssla, har också 
mer preciserat tolkats som belägg för att ön varit ett administrativt och 
fiskalt distrikt i en kunglig skandinavisk organisation.46 

Ösel ligger på den nordestländska kalkstensplatån.47  Landskapet påmin-
ner om det gotländska. En stor del av ön är skogsklädd, med både tallskog 
och lövträd. I norr finns en ca 20 m hög klintkust. Med få höjdpartier, om 
högst 50 m ö h, sluttar terrängen svagt söderut ner mot flacka kuststränder. I 
söder och i öster har kustlinjen blivit påtagligt förändrad av en strandför-
skjutning om 2,5 – 3 m de senaste 1 000 åren.48  

Vanligtvis är jordtäcket på ön tunt och magert. Det finns emellertid rela-
tivt bördiga jordar på öns centrala och östra delar.49 Landskapet utgörs av 
långsträckta och flacka höjdpartier, omgivna av grunda sänkor, där kalk-
berggrunden täcks av ett moränskikt med brottstycken av kalksten.  

Bebyggelsen utgörs idag av ett antal tätorter, där huvudorten Kuressaare 
är störst med 25 000 invånare, en äldre jordbruksbebyggelse och yngre kol-
chosbebyggelse från sovjettiden. Den äldre jordbruksbebyggelsen ligger 
oftast samlad i klungor. Särskilt i de inre delarna av ön finns stora och aktiva 
jordbruk. Ett markant inslag är också huvudgårdarna till de stora gods som 
dominerade landskapsbilden innan sovjettiden. Dessa egendomar var rester 
efter feodala system som i norra Baltikum härstammar från 1200-talet, då 
korsriddare från Danmark och Tyskland erövrade regionen.50  Även efter 
Tyska ordens kollaps vid 1500-talets mitt, kunde den tysktalande överklas-
sen upprätthålla en stark position på grund av privilegier kopplade till 
jordegendomar.  

Nyttjandet av landskapet tycks ha avtagit under de senaste 15–20 åren (se 
nedan). Jordbrukslandskapet är öppet i varierad grad. Vissa delar har växt 

                               
45 Mägi 2002, s. 31. 
46 Markus 2004, s. 111. 
47 Tammekann 1961, s. 31, 39. 
48 För Ösel utgår Mägi från att strandförskjutningen har varit 2,5 - 3 m under de senaste 1000 
åren (2002, s. 5). I sin bebyggelsehistoriska studie av Nuckö, skriver Markus om de få studi-
erna av strandförskjutning i området. Hon hänvisar till en studie av nordvästra Estlands kust-
område och som omfattat C 14-dateringar och diatomeanalyser. Studien visar en landhöjning 
på 2,8 – 3,2 mm/år och ett rätt linjärt förlopp under det senaste årtusendet. Själv nyttjade 
Markus en landhöjning på 2 mm/år för Nuckö (2,5 m kurvan = 750 AD, 5 m kurvan = 500 
AD) (2004, s. 147).  
49 Mägi 2002, s. 5. 
50 Maandi 2005, s. 68. 
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igen, medan andra delar brukas, då främst för boskapsproduktion. Skogarna 
växer sig täta, sällan ser man någon skogsgallring. 

Estland och Ösel i bebyggelsehistorisk forskning 
Den litteratur, som för Estland behandlar olika förhållanden mellan männi-
ska och landskap under äldre tid, kan delas in på olika sätt. Kronologiskt kan 
litteraturen delas i en äldre grupp från företrädesvis första hälften av 1900-
talet. En yngre grupp bildar skrifter från tiden efter 1991, då Estland blev 
fritt från den sovjetiska annekteringen. Andra kriterier för att gruppera litte-
raturen kan vara efter författare, nationell eller annan tillhörighet, eller efter 
forskningsteman. Denna aktuella litteratur är nämligen skriven av olika äm-
nesföreträdare och ger självklart olika beskrivningar av agrarsamhällen och 
förklaringar till deras förändringar. Den litteratur vi studerat har också be-
handlat hur den bebyggelsehistoriska forskningens inriktning, utförande och 
teoretiska bas, starkt var påverkad av ideologier, både inom Sovjetunionen 
och i de fria staterna i Baltikum under 1900-talet.51 Den baltiska arkeologin 
styrdes under mellankrigstiden av nationalistiska strömningar och från 1940- 
till 1990-talet av ”politiserande marxistiska paradigmer”. I dem ingick uni-
versella föreställningar om hur produktionskrafter formade sociala model-
ler.52 

För att snabbt få en kunskapsmässig översikt har särskilt några nyligen 
utgivna större arbeten av estniska och svenska arkeologer och svenska geo-
grafer varit värdefulla. Flera intressanta svenska avhandlingar har sin bak-
grund i Göran Hoppes forskningsprojekt Geografiska aspekter på estlands-
svenskarna. Förändringar i samhälle, landskap och kulturella möten under 
800 år.53  

För att söka konkretisera den kunskapsbakgrund som behövs för vår stu-
die, är det först viktigt att återfinna en tidpunkt, från vilken det är rimligt att 
följa agrarsamhället fram till 1600-talet. Det följande tar utgångspunkt i 
framställningar av den yngre järnåldern, en tid varifrån vi kan följa forsk-
ningens ståndpunkter om förändringar i landskapet under medeltiden fram 
till den aktuella situationen under 1600-talet. Vi behöver således referensra-
mar för att kunna analysera det aktuella undersökningsområdet. Dessa får 
sedan sättas samman med egna erfarenheter om långsiktiga tolkningar av 
bebyggelsen och markanvändningen från Ösel. För att fånga ett långt tids-
perspektiv på böndernas ekonomiska verksamhet på Ösel är särskilt några 
bebyggelsehistoriska arbeten betydelsefulla. De behandlar två fenomen; 
kolonisationen av kustzonen och samhällsförhållandena under yngre järnål-
dern. 

                               
51 Creutz 2003, s. 100-107, Mägi 2002, s. 8-10 och Markus 2004, s. 42-46. 
52 Bl a Mägi 2002, s. 8-11. 
53 Markus 2004, s. 13. 



 166 

För den översiktliga kunskapen om Ösel är det först viktigt att nämna Fe-
licia Marcus arkeologiska avhandling, trots att den behandlar en fältarbetslo-
kal på det estniska fastlandet 70 km nordost om Ösel.54 Markus behandlade 
bl a etableringen av den tidiga skandinaviska bosättningen på nordvästra 
Estlands kust. Det sker med en sammanfattning av den bebyggelsehistoriska 
forskningen om kustbygderna i Finland, Åland och Estland. 

Markus visar i sin utförliga litteraturgenomgång att den tidigare forsk-
ningen tolkat kolonisationen av det estniska kustområdet både som tidigme-
deltida och styrd av utifrån kommande erövrare. Detta ger perspektiv på 
kolonisationsförloppet på Ösel. Med sina fältarbeten i Enby i Nuckö socken 
norr om Hapsalu (fig 9), uttalar sig Markus om såväl när och hur bebyggel-
seetableringen skett i kustområdet i nordvästra Estland, som hur landskaps-
utnyttjandet har förändrats från etableringsfasen till 1600-talets svenska 
lantmäterikartor. 55  

Vid sidan av forskningen om kolonisationsförloppet, finns en intressant 
forskning om tidiga estniska samhällsförhållanden. Under mellankrigstiden 
betraktades samhället under yngre järnåldern i Estland som egalitärt. Med 
självständigheten under 1990-talet växte det fram en föreställning om ett 
socialt och ekonomiskt stratifierat samhälle i Estland redan under bronsål-
dern.56 

Nyligen har arkeologerna Marika Mägi och Kristina Creutz diskuterat 
samhällsförhållanden under yngre järnålder på Ösel.57  Mägis diskussion vilar 
främst på en omfattande genomgång av gjorda arkeologiska gravfältsunder-
sökningar, men hon nyttjar också det begränsade tidiga skriftliga källmateri-
alet. Det använder även Creutz, vars framställning bl a om samhället på 
Ösel, främst är en utförlig studie av vikingatida spjutspetsar. 

Både Mägi och Creutz anser att Ösel hade ett tydligt stratifierat samhälle. 
Mägis grundläggande arbete om detta samhälle är en omfattande framställ-
ning av den sociala och politiska organisationen på Ösel under yngre järnål-
dern, men även tidig medeltid.58 I denna moderna arkeologiska litteratur 
framträder intressanta tolkningar av samhällets sociala och politiska karak-
tär. Fokus ligger ofta på samhällets övre sociala skikt. Det är sällan som 
böndernas situation kommer fram. Vidare visar denna litteratur att viktiga 
drag i lokalsamhället på Ösel grundlades under den yngre järnåldern. 

 
 

                               
54 Markus 2004. 
55 Dessvärre tolkar hon sina fältstudier främst med svenska resonemang, som får tydliggöra 
avgörande händelser i Estland. För en landskapsstudie på Ösel är det viktigt att kritiskt grans-
ka hennes fältresultat och hur hon tolkat Enby. 
Från samma fastlandsområde har Berencreutz kulturgeografiska studie behandlat den senme-
deltida ekonomiska situationen för estniska och svenska bönder (1997). 
56 Mägi 2002, s. 8-10. 
57 Mägi 2002 och Creutz 2003. 
58 Mägi 1999 och 2002. 
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Figur 9. Karta över Estland och Nuckö.  
Källa: Marcus 2004, s. 146. 

Nedan sammanfattar vi först Mägis tolkningar av gravar och gravfält, själva 
grunden för hennes samhälleliga tolkningar. De har också byggt på erfaren-
heter från Kõigustehalvön i Pöide socken, som bidragit till hennes regionala 
ståndpunkter om samhällsförhållanden på Ösel (fig 10). 
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Figur 10. Pöide socken med grävfält, fornborgar, sockenkyrka och strandlinjen för 
ca 1000 år sedan. På kartan framträder Kõigustehalvön i sydväst. Kartan visar även 
hur de markerade lämningarna från yngre järnålder och tidig medeltid är lokalisera-
de till den odlingsbara marken (dagens åkrar markerade som vita ytor).  
Teckenförklaring: 1 = Stengravfält. 2 = (möjliga) Skelettbegravningar. 3 = Forn-
borg. 4 = Sockenkyrka. 5 = Trolig strandlinje för ca 1000 år sedan. Gravfält: 1 = 
Randvere. 2 = Viltina.  
Källa: Mägi 2002, s. 48, fig 13. 
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Gravskick under yngre järnålder och tidig medeltid 
Mägis arkeologiskt uppbyggda samhällstolkning utgår från befintliga och 
förhållandevis väldokumenterade gravfältsstudier på Ösel, som omfattar 
gravar från 800-talet (en grav) till 1300-talet. Flertalet gravar tillhör 1000- 
och 1100-talen.59 Tidiga vikingatida gravplatser är nästan okända på Ösel, 
men man har påträffat enkla tidiga vikingatida begravningar i äldre gravan-
läggningar (bl a tarandgravar).  Den materiella kulturen under yngre järnål-
der på Ösel, påminner mer om den i Livland, Kurland och Gotland än den i 
övriga Estland.60  Det vanligaste gravskicket under vikingatiden var rösen 
utan konstruktionsdetaljer.61  

Ösel och västra Estland verkar ha varit en egen region, avskild från övriga 
Estland sedan romersk järnålder. Nästan samtliga begravda döda har kreme-
rats och lagts i sk stengravar (stonegraves 62) med väl urskiljbara strukturer. 
Sådana stengravar med kremering började bli vanliga under 900-talet. Kre-
meringen skedde på annan plats och bålresterna flyttades till gravplatsen, 
vilket innebär att gravgömman inte behöver ge en komplett bild av det som 
lagts på bålet. Kring gravgömman byggdes en stencirkel, ofta 2,5 – 4,5 m i 
diameter, varefter anläggningen täcktes med sten.63  

På Ösel och Muhu känner vi idag till 60 gravfält med stengravar, varav 7 
har blivit arkeologiskt undersökta. I den äldre forskningen betraktades grav-
fälten som bygravfält, men nuvarande tolkning är att dessa gravfält användes 
för begravningar av samhällets ”elitfamiljer”.64 Mägis tolkning blir att det i 
inledningen av vikingatid på Ösel var viktigt att vid begravning ”betona 
kontinuitet och släktband”. Först senare, från mitten av 900-talet, betonades 
social status med ”nya storslagna monument” och rika gravgåvor.65  

På 1000-talet ändrades gravskicket på Ösel och på 1100-talet dominerade 
stengravfält, utan formella strukturer. De ses dock som samma gravskick 
som de äldre mer fyndrika stengravarna med kantkedja och röse.66 Nu blev 
                               
59 Mägi 2002, s. 7, 26, 31 f, 137. Inledningsvis är det viktigt att känna till att Mägi för Ösel 
betecknar den traditionella vikingatiden (800 – 1050) och hela 1 000-talet som ”vikingaeran”. 
Denna för svenska förhållanden utvidgade vikingatid, tillsammans med det skriftlösa 1100-
talet, benämns yngre järnålder och 1200- och 1300-talen betecknas tidig medeltid.  
60 Mägi 2002, s. 125, 158. 
61 Mägi 2002, s. 24-32. 
62 ”Stonegraves” är den engelska termen som används i estnisk arkeologisk litteratur för 
gravfält där gravarna är övertäckta med stenar. Närmast jämförbara gravfält på västra sidan av 
Östersjön är höggravfält eller gravfält bestående av övertorvade stensättningar. På båda sidor 
av Östersjön ligger gravfälten högt, t ex på krönet av en höjd, i närheten av bebyggelsen. När 
det gäller höggravfält och gravfält med övertorvade stensättningar är de enskilda gravanlägg-
ningarna lätta att urskilja. På Ösel och i västra Estland dominerar ”stonegraves” där det ofta är 
svårt att identifiera enskilda gravanläggningar. Skelettgravar är ovanliga och datering till 900- 
till 1100-talet dominerar. I övriga Estland saknar nästan samtliga vikingatida ”stonegraves” en 
struktur (jmf Mägi 2002 s. 24 -32). 
63 Mägi 2002, s. 125-128. 
64 Mägi 2002, s. 6-7, 10-11, 74. 
65 Mägi 2002, s. 125. 
66 Mägi 2002, s. 129-129. 
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det plötsligt inte viktigt att ”betona varje död persons individualitet med ett 
separat gravmonument”. Dessutom visar gravfynden att ”den sociala kretsen 
med dem som hade rätt att bli begravda i stengravar hade utvidgats”.67   

Kring sekelskiftet 1200, ändrades gravskicket igen. Brandgravar ersattes 
på kort tid av fyndfattiga skelettgravar under flat mark på nya gravplatser i 
anslutning till kapell eller kyrkor. Där begravde man samtliga döda, till 
skillnad från 1100-talets stengravfält som bara nyttjades av ”Ösels elitfamil-
jer”.68 

Jämfört med det estländska fastlandet är skelettgravar på Ösel sena – från 
1200-talet. Övergången till kristet gravskick tycks ha gått fort och skedde 
genom influenser från närbelägna områden i öst och väst.69 För närvarande 
har man bara funnit tidiga skellettgravar på ett yngre järnåldersgravfält. I 
Viltina Rutiränk har tre skelettgravar från 1200-talet påträffats (se nedan). 
Mägi tolkar detta som ett belägg på kontinuitet, en familj fortsatte att nyttja 
det gamla gravfältet efter konverteringen till kristendom.70 

Första hälften av vikingatiden kännetecknas av fyndfattigdom. Tiden har 
tolkats som ”konsolideringen av den lokala eliten”. Förekomst av befäst-
ningar antyder ”lokala samhällen med hög stratifiering”. Gravskicket antyder 
att makt legitimerades främst genom förfäder. 

Under 900-talet var vapen sällsynta i gravarna. Vapen i gravar symbolise-
rade makt snarare än ”yrke”. Generellt uppvisar gravskicket likheter med 
Gotland och centrala Sverige. Under 1000-talet ökade plötsligt antalet va-
pengravar (61 % av alla gravar). Endast en minoritet av befolkningen blir 
begravda och då i stengravar och i dem är fyndrikedomen hög, särskilt i 
form av vapen.71 Först i slutet av 1100-talet avtog gravskicket med rika 
gravgåvor och vapen genom den kristna influensen.  

Kõigustehalvön 
Inledning 
Ovanstående bakgrundskunskap har givit utgångspunkter för våra studier av 
Kõigustehalvön i Pöide socken vid Ösels sydöstra kust. Halvön erbjuder ett 
källmaterial som nyttjats av Mägi och Creutz för ekonomiska och sociala 
tolkningar, som vi återkommer till. Det som intresserat forskningen är näm-
ligen att halvön uppvisar typiska drag för bebyggelseutvecklingen på Ösel, 
vilket vi kunde konstatera under en första fältresa runt hela ön hösten 2004.72  
                               
67 Mägi 2002, s. 129. 
68 Mägi 2002, s. 153-154 
69 Mägi 2002, s. 32, 142. 
70 Mägi 2002, s. 153. 
71 Mägi 2002, s. 139-142. 
72 Med på denna bilresa var Kristin Ilves, en bebyggelsehistoriskt kunnig arkeolog från histo-
riska institutionen vid Tallinns universitet. Vi vill tacka henne för att hon under tre resdagar 
gav oss en god arkeologisk inblick, bl a genom att visa undersökta gravfält och äldre hamnar. 
Det är ju kring detta som arkeologen Marika Mägi har grundat mycket av sina publikationer 
under de senast åren (Mägi 2002 och 2008). På resan hade vi dessutom med oss kopior på de 
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Målet med denna första resa var att hitta ett område, som efter analys av 
bebyggelseutvecklingen, kunde jämföras med ett område utmed den svenska 
kusten. Det var dock inte så enkelt, eftersom den bebyggelsehistoriska 
forskningen på Ösel hittills inte varit särskilt omfattande. Erfarenheterna från 
resan gjorde dock att vi valde Kõigustehalvön för att analysera bebyggelse-
historiska förlopp i bygder i västra Estland. Ovan har vi också framhållit att 
det var viktigt att halvön ingått i en arkeologisk forskning, som givit oss 
värdefulla erfarenheter. 

Under en andra och tredje resa till Ösel 12–19 juni 2005 respektive 13–17 
augusti 2006 var avsikten att inventera Kõigustehalvön för att lära känna 
landskapet och finna platser lämpliga för daterande fältarbeten. Under inven-
teringen kom vi särskilt att intressera oss för den södra delen av en långsmal, 
flack bördig ås som sträcker sig över hela Pöide socken från kusten i norr. 
Jordmånen är en slags kalkmorän (morän blandad med kalkflis). På båda 
sidor av åsen finns sankare marker. I öster vidtar havet.  

På en utlöpa av åsen, med en sträckning i nordväst- sydöstlig riktning från 
denna, finns ett område som idag benämns Viltina.73 Här finns några mindre 
ensamgårdar i utkanten av en bygd med stora byar, ofta med fler än tio går-
dar. Vid en av gårdarna i Viltina finns ett av Ösels mest kända gravfält – 
Viltina Rutiränk (fig 10). Här och på det närbelägna gravfältet i Randvere, 
utfördes 1940 de första större arkeologiska utgrävningarna av stengravar (sk 
stonegraves, se ovan) på Ösel. Undersökningarna skedde under stor tids-
press, inför risken att området skulle förvandlas till sovjetisk armébas. Ut-
grävningarna blev undermåligt utförda och avrapporterade.74 Båda gravfälten 
beskrivs nedan, eftersom de fått stor betydelse i både Mägis och Creutzs 
framställningar. 

Fältinventering på Kõigustehalvön i Pöide socken 
Vår landskapsinventering 2005 baserades på den svenska lantmäterikartan 
från 1698.75 I fält använde vi en kopia av denna äldsta karta över området. 
Inventeringen syftade både till att lära känna området och att finna ett be-
gränsat antal daterbara platser för kommande utgrävningar som kan få bety-
delse för att beskriva områdets äldre bebyggelsehistoria. Det kan handla om 
bebyggelselämningar och framförallt detaljer relaterade till åkermarken som 
innehåller röjningssten (se avsnittet om Rågön). Utgrävningsresultaten skall 
ligga till grund för en beskrivning av hur områdets bebyggelse och markan-
vändning vuxit fram från ett etableringsskede till utformningen av landska-
pet på 1600-talskartan. 

                                                                                                                             
svenska lantmäterikartorna från 1600-talet, vilka också gav fina inblickar i det äldre landska-
pet. 
73 Viltina ligger mellan Randvere och Asva, vilka är markerade på kartorna fig 3 och 10. 
74 Mägi 2002, s. 12.  
75 Av utseendet att döma är kartan en konceptkarta (308-2-64). För närvarande vet vi inte så 
mycket om den, t ex varför den ritades. 
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Landskapet och förutsättningar för fältinventering 
Innan vi redovisar fältinventeringen är det betydelsefullt att presentera en 
konkret estnisk landskapshistorik. Den och det befintliga källmaterialet gav 
oss nämligen helt nya erfarenheter för att inventera landskap. 

I Estland har flera sentida händelser i samhället starkt förändrat landska-
pet och ödelagt spåren efter äldre markslag och fornlämningar. Uppenbarli-
gen var det i kustområdena som landskapsomvandlingarna under sovjettiden 
var särskilt omfattande.76 Den storskaliga sovjetiska landskapsomvandlingen 
och utarmningen av marken, har bidragit till att det idag är svårt att få ett 
aktivt och lönsamt jordbruk i Estland. Här har dessutom staten genom en 
landreform 1991 sökt reglera återlämnandet av marker till ägare vid tiden för 
nationaliseringen 1940. Problemen med detta är att ett storskaligt jordbruk 
skall omvandlas till ett fragmenterat ägandemönster, vilket tillsammans med 
dåliga jordar, försvårat skapandet av ett modernt jordbruk.77 

Markus har för Nuckö beskrivit de dramatiska förändringarna i landskapet 
under de senaste 60 åren, med nationaliseringen av marken 1940 och kollek-
tivisering som inleddes 1947, vilket innebar att markägare och kunnigt folk 
fick lämna gårdar. Landsbygden fick en minskad befolkning, trots att bl a 
ryssar flyttade in. Dessutom, gjordes större förändringar i landskapet och 
produktionen koncentrerades. På Nuckö etablerades den första kolchosen 
1949. I början var kolchoserna rätt små, efterhand slogs de ihop och på 
1970-talet fanns två stora kolchoser. De hade ett centrum med nyuppförda 
flerfamiljshus och runt dessa nyttjades marken intensivt. Perifera marker 
nyttjades mer extensivt eller lades öde. Den tidigare markanvändningen änd-
rades också genom att produktionen i Estland under sovjettiden lades om till 
boskapsproduktion. Från 1950-talet blev mycket av åkermarken i Estland 
också påverkad i en strävan mot jordförbättring. Marken dikades ut och od-
lingshinder rätades ut. Fornlämningar, som t ex hägnader och röjningsrösen, 
kördes ihop i stora stentippar.78 

Ovanstående dramatiska förändringar, har också inträffat i vårt undersök-
ningsområde. För oss som landskapsforskare var det också en stark upple-
velse att nyttja svenska lantmäterikartor från sent 1600-tal i ett främmande 
land. Vi förstår kartornas innebörd, kan läsa texten och såg hur väl den aktu-
ella kartan stämmer överens med dagens landskap. Visst har storjordbruk 
under 1700- och 1800-talen, liksom senaste tiders sovjetiska kolchoser, ut-
vidgat åkermarken på flera ställen, men påfallande mycket av det äldsta 
finns kvar. 

I viltinaområdet var dock flera av de små ensamgårdarna mycket svåra att 
inventera. En titt på den svenska lantmäterikartan antyder tämligen enkla 
landskap kring de olika gårdarna (fig 11). Kommer man till platsen för en 

                               
76 Markus 2004, s. 147-149. 
77 Markus 2004, s. 148-149. 
78 Markus 2004, s. 147-150. 
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sådan gård, börjar svårigheterna. Var låg bebyggelsen, som är markerad på 
kartan? Är det på samma ställe som den moderna gården som vi ser idag? 
Om en gård är ödelagd, var ligger dess lämningar? I terrängen visar det sig 
att en övergiven gårdstomt, har lämnat begränsade fysiska lämningar. Det-
samma gäller gårdens hägnader och åkermark på 1600-talet. Då tycks häg-
naderna, ha varit trägärdesgårdar. Vi har inte funnit belägg för att en enda 
gärdesgräns på 1600-talskartan varit en stenhägnad. Ibland kan dock en gär-
desgräns på 1600-talskartan i terrängen idag vara gjord av upplockad sten. 
Det visar sig dock att detta kan ha berott på att hägnaden blivit uppbyggd 
efter en omformning av landskapet under kanske 1700- eller 1800-talen. Det 
innebär att stenhägnaderna i de flesta fall knappast kan användas som date-
ringsunderlag för nyckelobjekt i landskapet. Det finns en osäkerhet när det 
gäller åldern på det daterbara träkol som bör finnas under hägnaderna och 
som skulle kunna datera dess etablering (jämför fältarbetsmetodiken för 
Rågön ovan). Kolet kan ju vara relativt ungt och möjligen datera den yngre 
stenmuren och inte den på kartan markerade hägnaden. 

Det visar sig också att landskapspartierna mellan gårdarna på lantmäteri-
kartan blivit utfyllda av vad vi uppfattar som ett säterilandskapsutnyttjande 
under 1700- och 1800-talen. Detta tycks ha varit inriktat på boskapsproduk-
tion. Mellan gårdarna finns ibland ett otal hägnader och stenmurar. Vanligen 
går de i helt andra riktningar än de som finns på 1600-talskartan. Kartans 
linjespel är naturorienterat, medan det senare säterilandskapet åstadkommit 
ett linjespel som skär naturliga linjer i landskapet. 

Avslutningsvis försvåras landskapsinventeringen, av ett svårtolkat kart-
material från senare tid. För vårt undersökningsområde finns, utöver den 
svenska lantmäterikartan från 1698, ryska kartor dels från sent 1800-tal, dels 
1970- och 80-talen. De håller visserligen en hög noggrannhet, men det är 
svårt att förstå de olika karttecknen och vad kartan verkligen visar. 

1600-talskartan är visserligen noggrann inom, men översiktlig mellan in-
ägorna. Vid en landskapsinventering finns mycket lite att hänga upp detaljer 
på i kartan. Landskapets igenväxning och det bräckliga kartmaterialet gjorde 
att vi inte fick någon detalj ”gratis”. Vi har således inventerat ett svåroriente-
rat landskap utifrån en svag historisk bakgrundskunskap.  

Beskrivning av 1600-talets landskap och erfarenheter från 
landskapsinventeringen 
Enligt 1600-talskartan hade undersökningsområdet en variationsrik agrarbe-
byggelse, med större och mindre byar i halvöns inre delar och ut mot kusten 
ett flertal utspridda ensamgårdar eller grupper om två gårdar (fig 11). Detta 
bebyggelsemönster och den relaterade markanvändningen vill vi beskriva bl 
a för att formulera bebyggelsehistoriska problemställningar och därigenom 
jämföra våra erfarenheter med tolkningar i den estniska forskningen. 

I norra delen av området finns de båda stora byarna Kahtla och Üüvere, 
idag i en svagt kuperad och öppen fullåkersbygd. Kring bebyggelselägena 
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visar kartan ett stort åkerområde, sönderskuret av impediment, på vilka det 
ofta ligger röjningssten. I söder och norr vidtar lägre och fuktigare marker. I 
väster finns ett område med sandiga åsar och lägre liggande fuktiga marker. I 
öster gränsar byarna mot Asvas inägomark (se nedan). 

Üüvere ligger i ett platt landskap med svaga nivåskillnader. Landskap och 
bebyggelse är kraftigt förändrat sedan 1600-talet. De äldre små åkrarna låg i 
landskapets lägre partier. Impediment och vägar låg på höjdstråken. På by-
tomten finns idag två gårdar och ruinerna efter ytterligare några. Kartan från 
1970-talet markerar fyra gårdar och kartan från 1698 visar sex gårdar. Byn 
har uppenbarligen länge legat på samma plats utmed en slingrande väg.  

Öster om bebyggelsen har vägen fått en ny sträckning i förhållande till 
1600-talskartan. I anslutning till ett enormt röjningsröse ligger en modern 
åker, medan 1600-talsåkern har fått en fortsättning åt väster. Söder om be-
byggelsen har åkern jämfört med 1600-talskartan blivit röjd från alla detal-
jer. Stenmaterialet ligger i några större röjningsrösen. På samma sätt har 
åkern norr om bebyggelsen blivit uppbruten. Slutsatsen är att 1600-talets 
åkrar kring bebyggelsen har fått en ny storskalig form fri från landskapsde-
taljer.  

Det verkar rimligt att byn på 1600-talet låg i tvåsäde, med de båda gärde-
na norr och söder om den slingrande vägen genom bybebyggelsen. Att date-
ra tvåsädet låter sig dock inte göras annat än med en mycket noggrann fält-
inventering.  

På sandåsarna väster om Üüvere finns ett gravfält med beteckningen 17 
på kartan från 1970-talet. Gravfältet ligger i en öppen glänta i en tallskog.79  

På vad som idag är dels åkermark, dels impediment ca 300 m öster om 
Üüveres bytomt låg enligt kartan från 1698 Kahtla by. Byns 25 gårdar låg 
dels i skärningen mellan tre vägar (18 gårdar), dels omedelbart norr om 
åkerområdet (7 gårdar). Bebyggelseplatsen norr om åkerområdet, som låg på 
en svag höjdrygg, är idag helt borta. Åkerkanten i sydväst framträder tydligt. 
I norr har alla landskapsdetaljer blivit borttagna. Vidare är vägsträckan i öst-
västlig riktning ändrad, vägen åt nordväst är helt borta. 

1600-talskartan antyder att byn låg i tresäde. Det hade varit intressant att 
söka datera de tre gärdena, men landskapet är så starkt förändrat att gärdes-
gränserna nu inte går att återfinna. Idag ligger Kahtla by några hundra meter 
nordöst om bebyggelseläget 1698. Här i norra delen av undersökningsområ-
det finns således två olikstora byar med ett stort åkerområde nyttjat både i 
två- och tresäde. 

Söderut, omgivet av ett stort skogsområde som på 1600-talskartan marke-
rades som ”mulbete”, ligger byarna Kõiguste och Randvere. Byarna ligger i 

                               
79 På platsen står en skylt med texten Arkeolougiamälestis. Kivikalmed Astatuhot on rikliku 
Kaitse all nr 2493. Gravarna framträder genom att några stenar sticker upp i den sandiga och 
fasta gräsmarken. Här går det tydligt att urskilja en ofylld rund stensättning, 2,5 m i diam och 
med 0,3 – 0,5 m stora stenar. Mindre tydliga är 2 – 3 flacka högar med ca 10 m i diam. 
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en flack, öppen och nu igenväxande fullåkersbygd. I norr och i sydöst vidtar 
fuktiga ängs- och hagmarker. På 1600-talet var det stora åkerområdet rätt 
fritt från impediment. Lantmätaren tycks ha ritat fyra gärdesgränser i åkern 
kring de båda bybebyggelserna. För att diskutera åkermarkens organisation, 
behöver vi granska bebyggelsen och det gravfält som finns i området.  

De 11 gårdarna i Randvere, låg på 1600-talet vid den östra kanten av 
åkerområdet. Byn, som idag utgörs av flera gårdar, har på 1970-talskartan 
åtta gårdar. Enligt kartan från 1698 låg byn på samma plats som idag. Ome-
delbart väster om bytomten låg ytterligare två gårdar (27 och 28). 

Kõiguste bytomt ligger idag väster om den stora inägomarken (ungefär 1 
km² stor). Läget var detsamma på 1970-talet. På 1690-talet låg emellertid 
bytomten just norr om åkermarken och ungefär mitt emellan dagens bebyg-
gelseläge och Randvere. Kartan visar 13 gårdar på Kõiguste bytomt. Den 
platsen, ett område på ungefär 250 x 100 m, är idag åkermark med impedi-
ment i öster och väster. En rimlig tolkning är att dessa impediment till stor 
del utgör de uppschaktade resterna efter bytomten. Den gamla bytomten 
genomkorsas av en hägnad i nord-sydlig riktning. 

400 – 500 m söder om Kõiguste gamla tomt och 200 m sydväst om Rand-
vere finns resterna efter gravfältet i Randvere. Gravfältet, som är skadat av 
odling, är utgrävt i sin helhet (totalt 606 m2).80 Det har använts från 900-talet 
till slutet av 1100-talet.81 Där har i söder funnits ett röse från romersk järnål-
der. De flesta begravningarna skedde under 1000-talet. I samband med den 
arkeologiska undersökningen (se ovan) påträffades ”inga stenkonstruktio-
ner” på huvuddelen av gravfältet. Däremot låg kremerade ben och kol i an-
samlingar, som visade lägen för begravningar. Ofta kunde de avgränsade 
ansamlingarna innehålla två olika begravningar. Tidigare har gravfältet an-
setts omfatta 60 begravningar. Mägi hävdar dock 11 begravningar varav så 
många som 6 är barnbegravningar. Dessutom finns två mans- och två kvin-
nobegravningar från 1000-talet och en mansbegravning från 1100-talet. De 
11 gravarna i Randvere hade ett rikt och varierande fyndmaterial. Gravfältet 
tolkas av Mägi som nyttjat av ”en enda gård, troligen belägen på platsen för 
den senare byn Randvere, belägen mitt i den odlingsbara marken”.82  

1600-talets gärdesindelning i Randvere är inte helt enkel att tolka. Lant-
mäterikartan visar en indelning i fem gärden, men de har mycket varierande 
storlek. Om de båda gärdena i väster ses som ett gärde och de båda gärdena 
norr och söder om Randvere slås samman till ett gärde, bildas således tre 
ganska jämnstora gärden till en by med två bebyggelselägen. Det antyder 
odling i tresäde. Tolkningen skulle således innebära en bebyggelseform med 
två stora bebyggelselägen och ett gemensamt tresädessystem för hela 
åkerområdet.  

                               
80 Gravfältet består av sk ”stonegraves”, enligt Mägi. Se not 62. 
81 Mägi 2002, s. 47 ff. 
82 Mägi 2002, s. 47-51. 
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Gravfältet här och gravfältet vid byarna i norr skulle kunna antyda, att de 
båda stora bebyggelserna med omgivande åkerområde haft ett förhistoriskt 
ursprung. Detta ursprung blir sedan en grund för organisationen av markan-
vändningen som framträder på 1600-talets lantmäterikarta. 

Det går också att anlägga en annan tolkning. 1,2 km nordöst om Kõigus-
tes 13 gårdar ligger ensamgårdarna 25 och 26 (se nedan). Just öster om 
Randveres gårdar (1 - 11) ligger de båda ensamgårdarna 27 och 28 (se ned-
an). Ytterligare mot nordöst ligger gård 30, en gård 29 finns inte med på 
kartan. 

Med de numrerade gårdarna dels i två större bebyggelseklungor, dels i 
åtminstone fem utspridda gårdar, framträder en rätt svårförståelig bebyggel-
sesituation. Om den sammanhållna nummerserien antyder ett samlat jordin-
nehav för någon form av större bebyggelseenhet, kan de båda bebyggelserna 
kanske också tolkas som rätt självständiga enheter inom denna större enhet. 
Då kanske också åkermarken kring bebyggelseklungorna vid Kõiguste och 
Randvere kan tolkas på ett annat sätt. De båda västra gärdena skulle kunna 
ses som belägg för att Kõiguste låg i tvåsäde. Detta trädessystem skulle ock-
så kunna gälla för Randvere, som alternativt legat i tresäde. 

Ruhve ligger i ett flackt kustområde, som österut sluttar mot öppet hav. 
1600-talets karta visar, att inägomarken omfattade ett relativt stort och sam-
manhängande åkerområde, med endast ett större impediment. Kartan har 
enkla markeringar för de båda gärdesgränserna, som visar att byn låg i tresä-
de. Enligt kartan låg byns 9 gårdar koncentrerade utmed bygatan i nordöstra 
delen av inägomarken. På kartan från 1970-talet finns bara en husmarkering 
på den gamla bytomten. Enligt kartan fanns det även bebyggelse i västra 
kanten av inägomarken. Denna bebyggelse finns kvar idag, men är inte med 
på kartan från 1698. 

Kring Ruhve låg, enligt 1600-talskartan, några ensamgårdar som på mot-
svarande sätt som beskrevs ovan, kan länkas till en större bebyggelseenhet. 
Nordväst om Ruhve låg ensamgården 10 i tresäde. Åkrarna ligger lågt, idag 
närmast sankt. Ängsmarken är belägen på en höjdrygg väster om åkrarna. 
Bebyggelsen har legat på en platå i norr, på gränsen mellan åker och äng. 
Från bebyggelseplatsen går resterna av en väg norrut. Efter en kort sträcka 
möter denna väg en väg i öst – västlig riktning. Dessa vägar är också marke-
rade på 1600-talskartan.     

Söder därom och ett stycke väster om Ruhves inägomark låg gårdarna 11 
och 12 i tvåsäde. Dessa bebyggelser besöktes 2006. Bebyggelseplatsen för 
gård 11 är sannolikt fortfarande bebyggd. Den troliga platsen för bebyggel-
sen till gård 12 är idag helt igenväxt. De enda möjliga spåren är en vildapel 
och en stensträng. Åkrarna ligger öster om bebyggelsen. Åkrarna till gård 11 
ligger torrt på en höjdrygg. Söder om dessa ligger åkrarna till gård 12, mes-
tadels lågt och sankt. Mellan de ursprungliga bebyggelselägena för gårdarna 
11 och 12 finns idag några bostadshus som tillhör Tartu universitet. Den väg 
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som på 1600-talskartan förbinder gårdarna 11 och 12 används till stora delar 
fortfarande.  

På 1600-talskartan finns en sidvallsäng markerad ett stycke öster om går-
darna 11 och 12. Ängen besöktes 2006 på grund av att det finns osäkra upp-
gifter om att man skall ha observerat förhistoriska gravar där.83 Några sådan 
påträffades emellertid inte. Det kunde heller inte konstateras, att platsen varit 
uppodlad vid något tillfälle. Hårdvallsängen har alltid fungerat som äng. 

Sydväst om Ruhve låg gårdarna 13, 14 och 15, med ett invecklat åker-
mönster som inte självklart tydliggör trädessystemet. Gårdarna 14 och 15 är 
också markerade på 1970-talskartan.  

På ungefär liknande sätt går det att föra ihop gårdarna i undersökningsom-
rådets östra del. Asva ligger i en svagt kuperad fullåkersbygd. I väster grän-
sar Asva mot inägomarken till Üüvere och Kahtla. Öster och sydöst om by-
tomten ligger fuktiga ängsmarker. Här i sydöst ligger Asvas fornborg, vars 
ursprung daterats till bronsålder. 

Den gamla bytomten är väl synlig och ligger, precis som på 1600-talet, 
delad i två bebyggelsegrupper på ömse sidor av vägen i nord-sydlig riktning. 
På kartan från 1698 finns i norr sex (1 - 6) och i söder tre husmarkeringar (7 
– 9). Åkrarna ligger också delade i två jämnstora åkerblock på båda sidor om 
vägen genom bebyggelsen. Runt bebyggelsen i Asva finns idag den öppna 
och moderna åkern som skapats genom en stenröjning som tagit bort alla 
odlingshinder. 

Väster om bebyggelsen fanns på 1600-talet en tresädeshägnad, som nu är 
helt borta. Dess läge antyds emellertid i terrängen, då åkern just väster om 
bebyggelsen är relativt låg och vid platsen för gärdesgränsen finns en svag 
höjdrygg. Öster om läget för gärdesgränsen finns en sentida gärdesgräns i 
nord – sydlig riktning. Det västra gärdet har en gärdeshägnad åt sydväst ut 
från bytomten. Möjligen skall detta tolkas så, att byn ursprungligen legat i 
tvåsäde och att man ganska nära karteringstillfället infört tresäde. Det har 
inte på 1600-talskartan hunnit resulterat i tre jämnstora gärden. 

På kartan från 1698 finns söder om bytomten en husmarkering (10). Här 
är dock bebyggelsespåren osäkra, här syns t ex inga husgrunder. Det som 
vittnar om att platsen varit bebyggd är några fruktträd. Emellertid är bebyg-
gelseläget väl valt på en höjdrygg ca 30 m bred i nordost-sydvästlig riktning, 
nu beväxt med en tät tall- och enskog. Läget stämmer även väl med de synli-
ga spåren efter åkermarken på kartan från 1698. Riktningen på åkerkanten 
stämmer i väst och i norr har 1600-talsåkern i sen tid utvidgats upp mot 
höjdryggen. Även ängens utbredning stämmer i väster. Den har delvis blivit 
uppodlad. Gården 10 låg möjligen i tresäde på 1600-talet. 

Idag består Viltina-området, på halvöns östra del, av tre gårdsbebyggelser, 
nedlagda åkrar och flera övergivna bebyggelselägen som kan identifieras 
med hjälp av kartorna från 1874–1875 och 1970-talet. Bebyggelselägena 
                               
83 Mägi 1999, s. 200.  
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ligger på en av kalkmorän uppbyggd flack ås som sträcker sig från nordväst 
till sydöst. Åsen har varit uppodlad på krön och sidor. I öster vidtar en 
sankmark, som sluttar från 2 m över havsytan i nordväst till havet i sydöst. 
Väster om åsen är terrängen låglänt, mestadels sank och utan odlingsbar 
mark, men med bra bete. På vissa platser i de sanka områdena på ömse sidor 
om åsen finns mindre, torrare förhöjningar med spår efter ängsbruk. Områ-
det är kraftigt igenväxt. På vissa platser har täktverksamhet förekommit un-
der sen tid. 

Gravfältet Viltina Rutiränk ligger 2,5 km från Randvere (fig 10). Gravfäl-
tet har ett tämligen udda läge, eftersom det till skillnad från de flesta andra 
gravfält från yngre järnålder på Ösel har anlagts i anslutning till den vikinga-
tida kustlinjen. Andra gravfält ligger mer centralt i vad som tolkats vara 
gammal jordbruksbygd. 

Gravfältet ligger 30 – 130 m norr om den nuvarande bebyggelsen till en 
av gårdarna Viltina. Från gravfältet sluttar marken svagt mot söder. Mot norr 
däremot sluttar marken brantare ner mot ett sankområde. På gränsen till 
sankmarken, ett 50-tal meter från gravfältet, ligger det område som Mägi 
tolkat som en vikingatida hamnplats (se nedan). 

Viltina Rutiränk är utgrävt till större delen och det är delvis skadat (se 
ovan). Gravfältet består av anläggningar täckta av ett rätt tunt lager med 
osystematiskt lagda stenar. Gravarna innehåller både enskilda och sekundära 
begravningar. Yngre gravar har fått sten från äldre. 

Grävningsrapporten anger 30 - 40 gravar, men begravningar är svåra att 
urskilja i utgrävningsdokumentationen och gravfältet kan ha haft flera svår-
upptäckta gravgömmor. Dessutom kan gravar ha odlats bort.84 

Mägi bedömer att ca 100 personer kan ha blivit begravda på gravfältet, 
främst i brandgravar. Gravfältet började användas i slutet av 900-talet, flest 
gravar är från 1100-talet och gravfältet har använts till ca 1200. Emellertid 
kan tre skelettgravar vara från 1200-talet. Under ca 250 år har således ca 100 
personer blivit begravda, vilket gör att Mägi anser att ”en större enhet än en 
familj har nyttjat gravfältet.” Hennes tolkning blir, att gravfältet utnyttjades 
av två gårdar.  

”Viltinas gravfält är anmärkningsvärt genom sina dyra metallföremål och 
det lyxiga fyndinnehållet.” Här finns hästutrustningar och importerade före-
mål. Mägi anser att det rika fyndmaterialet står i ”stark kontrast till den mag-
ra och steniga jorden” i området. Rikedomen för folket i Rutiränk ”var till 
stor del baserad på en gynnsamt belägen hamn.” Mägi menar nämligen att 
gravfältet placerats på den dåtida strandlinjen och att det finns en hamn 50 m 
från gravfältet.85 Här har hon gjort arkeologiska undersökningar inom ett lågt 
beläget område, där karteringar visar höga fosfatvärden. Hon framhåller, 

                               
84 Mägi 2002, s. 60-61. 
85 Mägi 2002, s. 61-62.  
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med stöd i gotländska förhållanden, att gjorda fynd stärker hypotesen om en 
vikingatida hamn.86 

Omkring 30 m norr om den förmodade hamnplatsen finns en stenmur 
kring en 25 x 25 m stor oregelbundet kvadratisk yta. Muren är 0,3 – 0,6 m 
hög, 0,8 m bred och uppbyggd av 0,2 – 0,4 m stora stenar. Den har öppning-
ar i norr och söder. Svaga ojämnheter på den inhägnade ytan kan vara rester 
efter byggnader, eventuellt en brunn eller källare. Platsen kan tolkas som en 
mjölkningsfålla, vilken i sådana fall inte är samtida med hamnplatsen.  

Den gårdsbebyggelse som idag ligger i anslutning till gravfältet Viltina 
Rutiränk finns inte med på 1600-talskartan. Det gör inte heller den åkermark 
som ligger i anslutning till gårdsbebyggelsen. 

Ett hundratal meter sydöst om Viltina Rutiränk låg, enligt 1600-
talskartan, två gårdar som tillhörde ”Haücüls bönder” enligt karttexten (fig 
11). Norr om tomten för dessa finns idag minst två husgrunder, av vilka åt-
minstone den ena har varit ett boningshus. På platsen finns även en brunn. 
Bebyggelsen är markerad på kartan från 1874 – 1875. På denna plats anlade 
man vid inventeringstillfället två nya hus. Sydöst om bebyggelseläget är 
marken sank och bortom den anar man idag havet. Området där utgörs idag 
av åker, vilket även var fallet 1874 – 1875. 

1600-talsåkrarna väster om bebyggelseplatsen för de båda gårdarna är 
idag mycket svåra att lokalisera (fig 11). I detta svårinventerade område, är 
sikten är bara några meter pga den kraftiga igenväxningen av enar. Att se 
området i sin helhet är omöjligt, men det går att orientera mellan brytpunkter 
till de tre åkrarna. Just väster om bebyggelseläget är den norra 1600-
talsåkern öppen, men efter 75 m börjar en tät ungskog, som täcker resten av 
åkern. I denna ungskog finns spår av åkerkanter, på vilka det rätt ofta finns 
äldre röjningsrösen. Den norra delen av åkern väster om bebyggelseläget ser 
ut att vara bortschaktad i sen tid. Däremot är området mellan åkern i norr och 
de båda sydliga åkrarna lämpligt att undersöka, för att datera den troligen 
äldsta åkern i området. Det fina läget ligger på impedimentet mellan de tre 
åkrarna. Här finns ett rätt stort område med röjningssten (0,1 - 0,3 m i diam) 
och med inslag av stora stenar, lämpliga för miljöprover. Det bör antyda 
etableringen av bosättningen. 

Ett möjligt äldre bebyggelseläge identifierades även 200 – 250 m nord-
väst om den nuvarande bebyggelsen vid gravfältet. I området, som saknar 
bebyggelse på kartorna både från 1600-talet och från 1874 – 1875, finns idag 
fossil åkermark och några röjningsrösen. 

Drygt 1 km nordväst om gravfältet Viltina Rutiränk ligger en bebyggelse 
bestående av en tomt med kvarvarande byggnader och en tomt med ruiner 
efter en bebyggelse. På kartan från 1874 – 1875 finns det två gårdar på plat-
sen. Norr om de nuvarande gårdstomterna finns lämningar efter ännu äldre 
bebyggelse bestående av husgrunder, stensträngar och en brunn. Med ut-
                               
86 Mägi 2008. 
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gångspunkt från dessa, var det möjligt att identifiera åkrarna som tillhörde 
gårdarna 25 och 26 på 1600-talskartan. Gårdarna tillhörde alltså Randvere 
och Kõiguste på 1600-talet. 

Omedelbart sydöst om gårdarna 25 och 26 finns på 1600-talskartan går-
den 13. Denna, vars åkrar och bebyggelseläge identifierades 2006, tillhörde 
”Haücüls bönder” på 1600-talet, liksom de båda gårdarna söder om gravfäl-
tet vid Viltina. 

I anslutning till dessa bebyggelser i Viltina - området finns rester efter yt-
terligare minst fyra gårdar och två väderkvarnar (stubbkvarnar). Dessa är 
inte markerade på 1600-talskartan, men finns med på den ryska kartan från 
1800-talet. De ligger dessutom avsides i förhållande till de gårdar som tol-
kats som mer intressanta för våra frågeställningar, och kommer därför inte 
att beröras vidare. 

Diskussion av bebyggelsehistoriska förändringar på Kõigustehalvön 
För att söka ge en tolkning av de långsiktiga bebyggelsehistoriska föränd-
ringarna i undersökningsområdet på Kõigustehalvön, skall detta avsnitt först 
presentera några användbara arkeologiska resonemang från aktuell forsk-
ning. Med dem skall vi sedan delge våra egna erfarenheter av undersök-
ningsområdet för att därefter föreslå fortsatta studier i området. Det leder 
avslutningsvis fram till en jämförelse mellan de förmoderna agrara förhål-
landena på Ösel och i Södermanlands kustområde. 

Den här använda litteraturen har visserligen haft ambitionen att tolka tidi-
ga samhällsförhållanden på Ösel. Deras fokus har däremot inte legat på det 
aktuella lokalsamhället med dess bebyggelse och markanvändning. Ändå ger 
litteraturen vissa glimtar av lokalsamhället. Det är dessa vi vill antyda nedan 
och ställa mot erfarenheter vi fått från Kõigustehalvön. Även här, liksom för 
Rågön, är det viktigt att observera att vi saknar en förankring i egna fältarbe-
ten. 

Ett av skälen till valet av Kõigustehalvön för vår baltiska studie var ju den 
förhållandevis moderna bebyggelsehistoriska forskningen, som bedrivits 
framförallt av arkeologerna Mägi och Creutz. De har med både arkeologiskt 
material och det äldsta skriftliga källmaterialet tolkat den yngre järnålderns 
samhälle på Ösel och då utnyttjat erfarenheter från Pöide socken där Kõigus-
tehalvön ligger. 

Pöide socken i bebyggelsehistorisk forskning 
I skriftliga källor framträder Pöide socken tidigt som ett centrum. Här fanns 
en kyrka på 1100-talet. Socknen, skriftligt omnämnd första gången 1254, var 
etablerad som kyrkligt administrativt distrikt från 1100- till 1300-talet.87  
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Dessutom byggde Tyska orden en försvarsanläggning här 1261. Denna fun-
gerade fram till 1343, då den ödelades av folk från Ösel. 

Mägi anser, utifrån rumsligt samband mellan stengravfält och tidiga herr-
gårdar, att det på Ösel finns en kontinuitet mellan det hon kallar centra under 
yngre järnåldern och tidigmedeltida feodala gods. Hon rekonstruerar sådana 
centra och gods med hjälp av tidigt skriftligt källmaterial och arkeologiska 
förhållanden, särskilt i Pöide socken.88 Eftersom Mägi också behandlat cent-
ra på Kõigustehalvön, som ju ligger i Pöide socken (fig 3), blir det intressant 
att ta del av hennes resonemang. Intresset kommer även att riktas mot 
Creutz, som i sin arkeologiska avhandling också behandlat Pöide socken. 
Både Mägi och Creutz har för yngre järnåldern gett tolkningar av territoriel-
la, samhälleliga och ekonomiska förhållanden på Ösel. Efter en presentation 
av deras resonemang behandlar vi motsvarande förhållanden för den tidiga 
medeltiden. Härigenom får vi en bakgrund till en diskussion bl a kring be-
byggelsesituationen på 1600-talets karta över vårt undersökningsområde. 

För slutet av yngre järnålder rekonstruerar Mägi den rumsliga utform-
ningen av den lokala politiska makten på Ösel. Hon anser att det då fanns en 
elit på Ösel som behärskade territorier, vilka idag utgörs av odlingsbygder 
med förekomst av stengravfält. Både Mägi och Creutz hävdar ju att det var 
en begränsad del av samhällets medlemmar som blev begravda i de vikinga-
tida gravfält som vi känner till.89  

Mägi tycker sig på Ösel kunna urskilja sju centra, territorier som hon 
hävdar styrdes av eliter. Enligt Mägi fanns vid denna tid två typer av centra. 
Den ena var ”dubbla socknar”, som senare bildar två medeltida socknar. Den 
andra typen av centra var ”administrativa centra”, rekonstruerade utifrån 
fyndrika stengravfält, områden med goda odlingsförutsättningar och senare 
med tidigmedeltida sockenkyrkor. Eftersom flera av dessa centra legat i 
jordbruksområden antas gravfält ha blivit bortodlade. De enstaka lösfynden 
från sådana (troligen bortodlade) gravfält har inte den höga kvalitet som 
fynden från de centralt belägna och säkert belagda gravfälten.90 

I hennes resonemang är som sagt det tidiga sk Pöide – distriktet ett tolk-
ningsmässigt nyckelområde. Det hade, bl a genom sitt kustnära läge och 
relativt bördiga jordar, goda förutsättningar för ekonomiskt välstånd.91 I Pöi-
de - distriktet, menar Mägi, har det funnits flera lokala stormannafamiljer, 
först representerade av de många stengravarna från yngre järnålder och sena-
re av tidigmedeltida godskomplex (se nedan).92  

Creutzs motsvarande diskussion av tidiga territorier vilar på en detaljerad 
analys av en enda fyndkategori, nämligen vikingatida spjutspetsar av Peter-
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sen typ M.93  Sådana spjutspetsar är genomgående av hög kvalitet, ofta med 
inläggningar av silver, och de är kända över hela Östersjöområdet.94 Genom 
noggranna studier, med bl a elektronmikroskop, kan Creutz visa både att de 
studerade spjutspetsarna tillverkats av 25 lokalt verksamma smeder och att 
få spjutspetsar lämnat sina geografiskt avgränsade tillverkningsområden. 
Ungefär hälften av de 105 estniska spjutspetsarna av Petersen M - typ har 
Creutz t ex kunnat härleda till speciella smeder.95  

Spridningsbilden av en smeds återfunna spjutspetsar formar en sk 
”smedszon”.96  Detta ”flexibla” begrepp använder Creutz för ett område ”där 
en specifik smed var aktiv”, här producerades och användes spjutspetsarna. 
Smedszonerna kan rekonstrueras till bl a bynivå och olikstora regionala ni-
våer. Begreppet rymmer således en vag geografisk dimension, men Creutz 
betonar att ”det är omöjligt att komma närmare dessa indelningar på basis av 
spjutspetsmaterialet”. Områdena har gett smederna ett arbetsnamn relaterat 
till ”smedens arbetsområde”, ”ett område för en ledare av något slag” 
och/eller ett ”produktionscentra”.97 Detta sociala och ekonomiska samman-
hang, menar Creutz, tyder på ett stratifierat samhälle med personer som kun-
de hålla sig med högt specialiserade vapentillverkare.98 Den ledande perso-
nen i en sådan organisation, den sk organisatören, var mäktig och hade ett 
stort kontaktnät (se nedan). 

På Ösel har hon spårat två spjutspetssmeder, Pöide- och Kaarmasmeder-
na. Av de 11 spjutspetsarna funna i Pöide socken, har Pöidesmeden tillverkat 
två och Kaarmasmeden en spjutspets.99 I de båda välundersökta gravfälten i 
Pöide socken, har tre spjutspetsar hittats i gravfältet vid Viltina Rutiränk och 
två spjutspetsar i gravfältet vid byn Randvere (se ovan). Två av de tre spjut-
spetsarna från Viltinagravfältet är gjorda av Pöidesmeden. 

Mägis framställning av lokalsamhället under yngre järnåldern på Ösel ut-
går från att stengravfälten nyttjades av eliter. Dessa styrde ekonomin inom 
behärskade territorier.100 När det gäller att bedöma utbredningen av dessa 
territorier, är kunskap om att dessa både hade en viss storlek och innehöll 
agrar produktionsmark viktig. Hon hävdar nämligen att de brukades av en 
underlydande bondebefolkning, som främst levererat jordbruksprodukter till 
eliterna. 

Till denna kunskap bör fogas att det finns ett samband mellan fornläm-
ningar och stora byar på 1600-talet, vilka därmed blir liktydigt med gamla 

                               
93 Creutz 2003. 
94 Creutz 2003, s. 33 ff. 
95 Creutz 2003, s. 161 
96 Creutz 2003, s. 161, 272 ff. 
97 Creutz 2003, s. 192-193. 
98 Creutz 2003, s. 290. 
99 Creutz 2003, s. 50, 166, 195. 
100 Mägi 2002, s. 13-14. 
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byar. De stora byarna ligger främst i bördiga områden en bit innanför kus-
ten.101  

Dessutom finns på Ösel ett fåtal gravfält som ligger utanför de stora byar-
na och vid den vikingatida kusten. Dessa gravfält kan, enligt Mägi, hypote-
tiskt ha anlagts vid vikingatida hamnar.102 Mägi hävdar bl a att Viltina troli-
gen fungerat som ett ”ganska självständigt område i (Pöide) distriktet, med 
sin ekonomi grundad till stor del i nyttjandet av hamnen eller kanske pirat-
verksamhet.”103 

Mägi är trots allt ganska vag i sin tolkning av ekonomin och de ekono-
miska förändringarna under yngre järnåldern på Ösel. Hon hävdar att det i ett 
hövdingadöme under vikingatid och 1100-talet, fanns underlydande gårdar 
som bl a odlade spannmål.104 1100-talets gravar på Ösel innehåller ofta va-
pen. Det har tolkats som ”social prestige som tenderar att betona ’krigarattri-
but’”. Under 1100-talet vilade, enligt Mägi, samhällsekonomin på ”interna-
tionell handel, plundringsekonomi, med jordbruk”.105 Social prestige kom 
mindre från markutnyttjande och mer från räder. Mägi finner stöd för detta i 
det tidiga skriftliga källmaterialet från början av 1200-talet, som talar om 
fördrag med Ösel. Här antyds också att handel (export av spannmål, hästar 
och timmer) var viktig för ekonomin på Ösel. Förutom denna export fanns 
en plundringsekonomi även under 1200-talet.106  

Mägi antyder också sociala förändringar över tiden på Ösel. Hon hävdar 
utifrån sina gravanalyser ”en högre grad av hierarki i förhistoriska samhällen 
på Ösel än vad tidigare forskning föreslagit”. Från 900-talet började Ösel få 
ett allt mer stratifierat samhälle. På 1000-talet utvecklades en ”krigarideologi 
i samhället”. Under 1100-talet blev gravarna allt rikare och rätten att bli be-
gravd i en stengrav gällde bara en liten del av befolkningen. Den lokala soci-
ala och politiska organisationen kännetecknades av stark hierarki och eko-
nomin baserades på internationell handel och plundring samt ett bakomlig-
gande jordbruk.107  

Mägi finner många paralleller med Gotland, som hon anser ha haft ”en 
likartad ekonomi, ideologi och social och politisk struktur” som Ösel. Hon 
framhåller dessutom att samhället på Ösel haft en ”synkron utveckling” med 
andra öar och kustområden kring Östersjön. Slutligen ser hon inte erövringen 
och kristnandet som så konfliktfyllt och dramatiskt som äldre forskare. Eu-
ropeisering, feodalisering och kristnande på Ösel karakteriseras istället som 
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”kompromisser”. Det äldre hierarkiskt uppbyggda samhället på Ösel kom att 
länkas till i ett nytt feodalt system.108  

Creutz generella föreställning om vikingatida samhällen i Östersjöområ-
det är att de var lokala stratifierade samhällen för avgränsade grupper som 
bodde, försörjde sig och bedrev verksamheter som var relaterade till andra 
sådana samhällen. Denna samhällsmodell har hon särskilt diskuterat för ”Pö-
ide - regionen”.109 Creutzs resonemang om territorier utgår från de ovan be-
skrivna smedszonerna och att smeden för sin verksamhet behövde järn. Den 
i detta sammanhang intressanta sk Pöidesmeden tolkas som ha ”försett en 
större region med vapen”. För att få järn till denna lokalt verkande smeden i 
Pöide krävdes att den sk organisatören hade externa kontakter, t ex troligen 
med järnframställningen i Paatse, ca 40 km från Pöide på nordvästra Ösel. I 
Creutzs tolkning skaffade organisatören i Pöide järnet i ”utbyte mot produk-
ter och försvarstjänster”.110 

Avslutande diskussioner 
Ovanstående ger underlag för två diskussioner. En kretsar kring tidiga lokal-
samhällen på Ösel. En annan berör erfarenheter om resursutnyttjande inom 
kustområdena i västra och östra delarna av Östersjön. 

Diskussion av tidiga lokalsamhällen på Ösel 
Både Mägi och Creutz anser att Ösel under yngre järnålder hade ett stratifie-
rat samhälle med en styrande elit, som dels styrde ett befolkningsmässigt 
flertal, dels drev en komplex ekonomi vilande på olika resurser. De båda 
arkeologerna ger visserligen spännande tolkningar av detta elitsamhälle, men 
deras likartade samhällsmodeller ger rätt lite information om samtida lokala 
bönder. Det är i och för sig naturligt, eftersom deras studier haft annat fokus. 
Deras studier bygger ju främst på en översiktlig fornlämningsbild, grav-
fältsmaterial och arkeologiska undersökningar av andra produktionsplatser 
än agrara. Mägi och Creutz ger således begränsade inblickar i det samtida 
agrara landskapsutnyttjandet. 

Mägi ger en framställning av ett stratifierat samhälle i förändring. Hon har 
gjort en imponerande materialsammanställning och i hennes intressanta 
tolkningar träder bl a förändringar fram även för tidig medeltid, men hennes 
perspektiv inbjuder till några funderingar.111 I Mägis tolkning av ett övre 

                               
108 Mägi 2002, s. 158. 
109 Creutz 2003, s. 283-287.  
110 Creutz 2003, s. 286–288. 
111 Ett metodproblem gäller det tillgängliga arkeologiska källmaterialet. På Ösel saknas det en 
tillförlitlig fornminnesinventering. Den fornminnesinventering som redovisats är selektiv och 
berör i princip endast förhistoriska lämningar. Därtill kommer att de gjorda utgrävningarna 



 186 

samhällsskikt, hamnar folkflertalets sociala och ekonomiska situation i bak-
grunden. Ett exempel kan hämtas från den ovan redovisade estniska arkeolo-
giska forskningen kring gravmaterialet på Ösel. Mägi framhåller ju att under 
yngre järnåldern begravdes inte alla, utan gravplatserna tillhörde särskilda 
familjer.112 Hon antar ”att den yngre järnålderns elit på Ösel demonstrerade 
sin status främst genom stengravar” (de sk ”stonegraves”). Gravfälten med 
dessa gravar var ”begravningsplats för en kanske två familjer”. Enligt denna 
tolkning har majoriteten av befolkningen på Ösel begravts så att de inte ”ef-
terlämnat arkeologiska spår”.113  

Enligt vår mening är en förutsättning för en mer fördjupad tolkning av de 
vikingatida gravfälten att vi skaffar oss en klarare uppfattning om bebyggel-
sens utveckling på Ösel. I det sammanhanget är det inte minst viktigt att få 
en uppfattning om vilken status gravfälten hade. Var de gårds- eller bygrav-
fält eller har de haft annan betydelse? På Kõigustehalvön har byn Randvere, 
belägen i jordbruksbygd inåt landet, ett gravfält från yngre järnålder (se 
ovan). Detta liknar situationen i Mälardalen vid samma tid. Enligt svensk 
landskapshistorisk forskning finns det ett nära rumsligt samband mellan 
gravfält från den yngre järnåldern, främst vikingatid, och läget för by- eller 
gårdstomter före Storskiftet. Det andra gravfältet från yngre järnålder på 
Kõigustehalvön, det vid Viltina, ligger nära den vikingatida strandlinjen. 

Har dessa gravfält varit gårds- eller bygravfält stämmer knappast den ge-
nerella bild av bebyggelseutvecklingen som gäller för Mälardalen in på det 
här området, att kustremsan och skärgården fick bofast bebyggelse först 
under medeltiden. Den traditionella uppfattningen, om att den estniska kus-
ten saknade bofast befolkning innan medeltid, stämmer inte heller. 

För att få mer detaljerade ekonomiska och sociala kunskaper framhåller 
Mägi betydelsen av fler arkeologiska studier av boplatser.114 Arkeologen 
Kristina Creutz betonar å andra sidan betydelsen av forskningar kring lokalt 
avgränsade samhällssystem i Östersjöområdet, vilka då bör ha ”en intern 
inriktning med fokus på intern kapacitet, interna relationer och intern utveck-
ling”.115 Våra erfarenheter talar också för att det krävs breda ansatser i den 
bebyggelsehistoriska forskningen i Estland för att det ska vara möjligt att ge 
ett aktörsperspektiv på den yngre järnåldern på Ösel. I den forskningen går 
det inte att komma förbi Mägis framställning. Den ger en modern samman-
ställning av ett omfattande källmaterial, som speglar samhällsförhållanden 
på Ösel under yngre järnålder. Perioden är viktig, eftersom den sannolikt 
grundlade samhällsförhållanden, som över medeltiden ledde fram till det för 
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oss intressanta landskapsutnyttjandet på 1600-talet. Detta och de bakomlig-
gande processerna, kan vi också ställa mot våra erfarenheter från östra Mel-
lansverige, ett område som även Mägi finner likheter med i sin framställning 
av Ösel. 

Därmed vill vi reflektera över våra rumsliga erfarenheter av det agrara 
landskapet på Kõigustehalvön. Här kännetecknas bebyggelsen på 1600-
talskartan för det första av att byarna företrädesvis låg inåt landet och en-
samgårdar ute i kustzonen. För det andra fanns kring alla byarna, utom Üü-
vere och Kahtla, en ensamgårdsbebyggelse. Detta och några aspekter på 
landskapets organisation vid denna tid kommer att bilda utgångspunkt för 
vår diskussion av hur landskapet på Ösel kan ha vuxit fram under den senas-
te 1000-årsperioden. Den blir sedan en grund för vår analys av ett aktörsper-
spektiv på bönder i tidigmodern tid i kustområdena i västra delen av Öster-
sjön. 

På kartan från 1698 verkar två av de tre bebyggelsegrupperna i Kaht-
la/Üüvere ingå i en gemensam nummerserie med numrerade gårdar. Det gör 
även gårdarna i byn Asva och ensamgården söder om denna. Randvere och 
Kõiguste ingick också i en gemensam nummerserie. Här ingår även de båda 
gårdarna 25 – 26, drygt 1 km nordväst om gravfältet Viltina Rutiränk. Det 
gäller även gård 30, som ligger 1 km nordöst om dessa. Tre gårdar, två allde-
les söder om gravfältet Viltina Rutiränk och en knapp kilometer nordväst 
därom, tillhörde ” Haücüls bönder”. Vad Haücül var eller var denna bebyg-
gelseenhet låg, framgår varken av 1600-talskartan eller av någon modern 
karta som vi känner till. Gårdarna i byn Ruhve slutligen, tillhör samma 
nummerserie som de ensamt eller parvist liggande gårdarna väster där om.  

Det är för närvarande inte så lätt att förstå numreringen av gårdarna. Den 
antyder någon form av tillhörighet på 1600-talet. I denna tillhörighet länkas 
både ensamgårdar till byar och ägandet till bebyggelser.  

Dessa reflexioner kring 1600-talets lokala agrarsamhälle reser flera frågor 
om vi nyttjar Mägis tolkning av den yngre järnålderns lokalsamhälle som 
historisk bakgrund. Mägi hävdar ju för det första att bebyggelsen under yng-
re järnålder bestod av ensamgårdar. 1600-talets landskap var organiserat i 
både olikstora byar och ensamgårdar. Kring detta uppstår åtminstone tre 
intressanta frågor. När och hur uppstod ensamgårdarna? Var det i en situa-
tion under yngre järnåldern eller relaterad till byarna alternativt säterierna? 
När och hur bildades byarna? När och hur uppstod de beskrivna relationerna 
mellan byar och ensamgårdar?  

1600-talets bebyggelsesituation med byar och ensamgårdar på Kõiguste-
halvön skulle kunna tolkas utifrån tre olika tolkningsmodeller. Den första 
bygger på Markus sammanfattning av forskningen i Finland, Åland och Est-
land. Enligt denna forskning har den äldre bebyggelsen från åtminstone äldre 
järnåldern legat i bygder relativt långt från kusterna. Från dessa centralområ-
den har kustzonen först blivit nyttjade som sk erämark, dvs extensiva marker 
bl a för jakt, fiske och skogsutnyttjande. Dessutom föreslår vissa forskare att 
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dessa områden efterhand kom att besättas av spontana svenska kolonisatio-
ner.116 

Hämtar vi en modell från östra Mellansverige får vi en något annorlunda 
tolkning. Även i den modellen blev de bästa jordbruksmarkerna inåt landet 
koloniserade tidigt. Här övergick en tidig ensamgårdsbebyggelse efterhand 
till först små, sedan allt större byar. När dessa fått en genomreglerad utform-
ning, skedde låsningar i markorganisationen. Nya gårdar kunde inte fogas in. 
Dessa etablerades istället successivt som en ensamgårdsbebyggelse på allt 
större avstånd och på allt sämre marker, ofta ut mot kusten.117 

Likheten mellan de båda tolkningsmodellerna är ett centrum - periferitän-
kande. Det vilar på en föreställning om ett tidigt nyttjat centralområde med 
goda naturförutsättningar för jordbruk. Från dessa områden etableras efter-
hand en ensamgårdsbebyggelse allt närmare kusten. Skillnaden kan vara att 
den svenska kolonisationen föreslås ha varit påverkad av förhållanden inom 
regionen. Det östliga kolonisationsförloppet anses ofta styrt av förhållanden 
som utifrån tvingas på regionen. 

Just denna inblandning ”utifrån”, bl a representerad av säteriernas närvaro 
på Kõigustehalvön under 1600-talet, kan ge en tredje tolkningsmodell. Enligt 
den har storjordägare under lång tid, från yngre järnålder, haft någon form av 
beslutanderätt bl a över bebyggelseförändringar på halvön. Det är osäkert 
hur de kan ha utnyttjat denna. Bland storjordägarna kan det ha funnits intres-
se att antingen behålla en viss äldre bebyggelsesituation eller att genomföra 
förändringar. Korsiktiga och långsiktiga strategier kan ha växlat beroende på 
växlingar i den politiska situationen över tiden. Det oförutsägbara innebär 
således att vi inte vet om, när eller hur storjordägare i området påverkat be-
byggelse och markanvändning. Den rumsliga situationen på 1600-talets 
lantmäterikarta kan kronologiskt vara resultatet av organisationsformer eta-
blerade när som helst i ett tolkningsspektrum med den ena extremen i sen tid 
och den andra som ett resultat av en lång historisk framväxt. Den första ex-
tremen kan också uttryckas som en sen reorganisation av landskapet och den 
andra som en långvarig evolution. De relationer mellan bebyggelser som 
framträder på 1600-talskartan, kan vara ganska sena, med tanke på säterier-
nas aktiviteter i området. Säterierna kan också ha tagit över äldre organisa-
tionsformer som kan återspeglas i 1600-talets karta. Det starka frälseinslaget 
på 1600-talet och förekomsten av stora jordägare under både förhistorisk tid 
och medeltid, måste således beaktas i tolkningen av landskapets framväxt. 
Förhållandena på 1600-talets lantmäterikarta måste relateras till en säkrare 
kronologi för genomförandet av viktiga händelser i landskapets utformning.  

Ovanstående antyder flera frågor om bebyggelsens etablering på Kõigus-
tehalvön. En fråga är hur byarna blivit etablerade, kring vilket det finns en 
mängd problem. Bybildning är ju en ofta diskuterad fråga i den svenska be-

                               
116 Marcus 2004, s. 69-72, 200-201. 
117 Sporrong 1985, s. 27-31, 196-199 och Windelhed 1995, s. 265-270.  
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byggelsehistoriska forskningen.118 När det gäller ensamgårdarna kan vi åter 
knyta an till diskussionen om de sk erämarkerna i östra Östersjöområdet. 
Överför vi den på vårt undersökningsområde uppstår frågor om åldersställ-
ningen för ensamgårdarna inåt land och ensamgårdarna utmed kusten. 

Dessutom kan ensamgårdarna ses mot bakgrund av den svenska diskus-
sionen som tolkat relationer mellan byar och närbelägna ensamgårdar. I 
Hållnäs socken i norra Uppland har det framkommit att byar efterhand ska-
pat så intrikata markorganisationer att en fortsatt nyetablering av bebyggel-
ser mer eller mindre tvingat fram ensamgårdar på avstånd från byarna.119 

För Viltina – området skulle man också kunna tänka sig att ensamgårdar-
na ute vid kusten representerar den äldsta bebyggelsen (där ligger även Ösels 
största gravfält), med marker som har goda jordbruksförutsättningar nära 
bebyggelselägena. Efterhand etableras stora byar en bit inåt landet, som ett 
resultat av den medeltida tyska säteriorganisationen. Ibland har dessa stora 
byar hamnat i lägen som inte passade in i senare sovjetiska storskaliga pla-
ner. Byar har blivit avhysta, men ensamgårdar fick finnas kvar. Dessa har 
haft goda odlingsförutsättningar, men inte i sådan storskalig omfattning som 
systemet krävde. Följden har blivit en viss nedläggning av gårdar och en 
gradvis igenläggning av landskapet. 

På motsvarande sätt är det intressant att diskutera den ovan behandlade 
ekonomiska framställningen för yngre järnåldern. Om vi t ex tar fasta på 
Mägis tolkningar finns några intressanta aspekter att framhålla: 

 
• En styrande elit behärskade markutnyttjandet i kraft av disposi-

tionsrätt till mark. 
• Eliten tycks ha fördelat mark så att underordnade bönder produce-

rade ett agrart överskott. 
• Denna produktion tycks främst ha varit inriktad på animalieproduk-

ter.120 

Mägis antydningar om en animalieproduktion under yngre järnåldern, väcker 
flera frågor om hur denna kan ha förändrats fram till en odlings- och bo-
skapsinriktad produktion på 1600-talet. 

En tidig produktion specialiserad på boskap borde inte vara långsiktigt 
hållbar för ett område som Kõigustehalvön. Om den elit hon föreslår forma-
de en animalieproduktion som skapade det överskott den önskade, borde ett 
sådant ensidigt markutnyttjande vid denna tid på sikt ha utarmat marken. På 
Ösel spelade detta kanske inte så stor roll. Den yngre järnålderns elit blev ju, 
enligt Mägi, inordnad i de tyska erövrarnas ekonomi från och med 1200-
talet. Kanske var det dessa, eller de svenska jordägarna på Ösel, som ändrade 

                               
118 Jämför Windelhed 1995, s. 90-97. 
119 Windelhed 1995, s. 265-270 och Broberg 1990, s. 83-90. 
120 Mägi är något otydlig på denna punkt (se ovan). 
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landskapsutnyttjandet mot en produktion som kombinerade odling och bo-
skapsskötsel? 

En annan fråga är hur arealeffektiv den tidiga animalieproduktionen var. 
En ofta framhållen relation gör ju gällande att animalieproduktion kräver 8 - 
10 gånger större markyta för att producera lika många kalorier som en yta 
för spannmålsproduktion.121 

Här uppstår således flera intressanta frågeställningar. Var det samhälls-
förutsättningar i form av en ny elit eller bönderna själva som ändrade inrikt-
ningen på ekonomin? Eller var det naturförutsättningarna som satte gränser, 
dvs den ekonomi man haft under yngre järnålder lade grunden, genom ut-
armningen, för en ny ekonomi? Mägi antyder ibland Ösels dåliga jordbruks-
kvalitéer, hon skriver t ex att öns ”åkrar var av låg kvalité”.122 Samtidigt an-
ser hon att många gravar från sen vikingatid ligger i de bördigaste områdena 
i anslutning till det som senare blev sockencentra.123   

Mot Mägis framställning om förhållandena under yngre järnålder kan vi 
ställa en möjlig tolkning av bondesamhället i området såsom det framträder 
enligt 1600-talets karta. Det lokala samhället kan då sammanfattas enligt 
följande: 

Landskapsutnyttjandet tycks spegla en ekonomi som vi känner igen från 
östra Mellansverige. Det innebär ett landskapsutnyttjande som kombinerade 
odling och boskapsskötsel. Även om vi accepterar att det under yngre järnål-
dern funnits en lokalt förankrad elit, är det svårt att på 1600-talskartan se 
spår av deras krav på böndernas ekonomi. Bönderna kan ha producerat ett 
överskott och ekonomin kan ha haft en speciell inriktning. Detta framträder 
dock knappast i markorganisationen på 1600-talskartan. 

Det vore således intressant att närmare studera hur det föreslagna lokalt 
förankrade stratifierade samhällena under yngre järnåldern på Ösel förändra-
des till det samhälle som möter oss på 1600-talets svenska lantmäterikarta. 
Här blottläggs svårigheter att tolka framväxten av den markanvändning som 
blev karterad på 1600-talet. Den vilade ju på odling och boskapsskötsel, men 
för närvarande vet vi inte när och hur den skapades. Det vore därför intres-
sant att datera gärdesgränser mellan inägomarker och utmarker. Dessutom är 
det intressant att datera åkermarkens indelning för både två- och tresäde samt 
närmare studera de äldre gårdarnas ägoförhållanden. 

En analys av bebyggelseutvecklingen på Kõigustehalvön är också värde-
full då man ska diskutera orsaker till den bofasta bebyggelsens etablering, 
vilket är en övergripande kärnfråga inom projektet ”Förmoderna kustmiljö-
er”. Ytterligare en viktig fråga kan vara att studera begravningsseder som 
sträcker sig över tiden från den bofasta bebyggelsens etablering på olika 
platser. 

                               
121 Welinder 1975, s. 29. 
122 Mägi 2002, s. 150. 
123 Mägi 2002, s. 74. 
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Sammanfattar vi vad som för oss är möjligt att arbeta vidare med på Kõi-
gustehalvön är det: 

 
• En djupare studie av 1600-talets lantmäterikarta och dess text. 
• Utvidga vår kunskap om det medeltida samhället på Ösel. 
• Utföra mindre fältarbeten i form av inventeringar och enklare ut-

grävningar, såsom vi utfört på Rågön. 

Erfarenheter om resursutnyttjandet i kustområden i östra och 
västra delen av Östersjön 
I denna uppsats har avsikten inte varit att formulera slutsatser i projektets 
anda, utan att presentera två delstudier inom projektet. Syftet är att jämföra 
erfarenheter från fältstudier inom ett kustområde på västra sidan av Öster-
sjön, här representerat av Rågön med omnejd i den sörmländska skärgården, 
med fältstudier i ett kustområde på östra sidan av Östersjön, här represente-
rat av Kõigustehalvön på Ösel.  

Med dessa bakgrundskunskaper vill vi söka formulera en hypotes som en 
syntes om två försörjningsstrategier inom två delområden kring Östersjön. 
Vi ser syntesen som ett preliminärt resultat i vårt pågående forskningspro-
jekt. 

Rågön och Ösel har olika karaktär. Rågön är en liten ö med etablering av 
en, kanske två, små jordbruksenheter under medeltid. Kõigustehalvön, på 
den stora ön Ösel, har en lång bebyggelsehistoria och enligt den arkeologis-
ka forskningen har landskapsutnyttjandet här under yngre järnålder skett i 
stratifierade lokalsamhällen. 

Det har inte varit möjligt att göra en mer fördjupad genomgång av estnisk 
bebyggelsehistorisk litteratur. Emellertid innehåller de nyttjade skrifterna av 
Markus, Mägi och Creutz omfattande litteraturgenomgångar som ger goda 
inblickar i estnisk forskning. Deras kunskapssammanställningar antyder en 
styvmoderlig behandling av samhällsformer från medeltiden och fram till 
tiden för 1600-talets lantmäterikarta. För närvarande tvingas vi således kon-
statera en estnisk kunskapsmässig obalans mellan den ganska utförliga dis-
kussionen om järnålderns samhälle och den hittills magra behandlingen av 
samhället under medeltiden. Det stärker oss i behovet bl a av att med 1600-
talets lantmäterikarta söka formulera nya frågeställningar kring den estniska 
bebyggelsehistorien. 

Vi tycker att det finns intressanta lärdomar att ta fasta på vad gäller det ti-
diga resursutnyttjandet i Östersjöns kustområden i Mägis och Creutzs fram-
ställningar. För det första vilar Mägis och Creutzs tolkningar av det tidiga 
samhället på Ösel på olika typer av studier, men de har givit likartade sam-
hällstolkningar. För det andra ger de likartade tolkningar av de medeltida 
samhällsförhållandena i Estland. Den härigenom framskymtade samhälleliga 
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kontinuiteten är intressant och ger en stabilitet åt tolkningen av förhållande-
na under yngre järnåldern. Både Mägi och Creutz framhåller dessutom en 
samhällsorganisation byggd på en ekonomi vilande på ett differentierat re-
sursutnyttjande. Vidare framhåller de en stratifierad samhällsorganisation 
som samordnade detta resursutnyttjande. Samordningen skedde genom den 
grupp Mägi benämner elit och Creutz beskriver med det välfunna begreppet 
organisatören. De framställer detta samhälleliga ledarskikt som något solitt, 
välorganiserat och med förmåga att få underlydande att skapa ett ekonomiskt 
överskott. 

Sammanfattar vi deras samhällsbeskrivning innebär den att det under yng-
re järnåldern fanns lokalsamhällen i det estniska kustområdet som behärska-
de och utnyttjade den stora variationsrikedomen av resurser, både på land 
och till havs. Resurserna i ett kustområde var naturresurser som mark, järn 
och kanske fisk. Bland resurserna fanns också folk som producerade agrara 
produkter, föremål som vapen och tjänster som krigare. Till detta kom kan-
ske också den plundring Mägi föreslår, vilken krävde en organisation av 
folk. Med båt var det möjligt att exploatera resurser och det var möjligt att 
utbyta resurser med andra lokalsamhällen. För att med dessa resurser och 
kommunikationsmöjligheter skapa ett ekonomiskt system var samhället or-
ganiserat på ett stratifierat sätt. 

Vi kan så jämföra med resursutnyttjandet i det sörmländska kustområdet. 
Här var det under tidig medeltid möjligt att ta nya resurser i anspråk. Strand-
förskjutningen erbjöd nya öar för att bl a etablera agrar verksamhet. Även 
här erbjöd havet olika naturresurser och kommunikationsmöjligheter. I detta 
kustområde framträdde relativt tidigt en bondebefolkning med ett småskaligt 
självhushåll. Här utvecklades också ett resursutnyttjande reglerat av frälse 
och kungamakt. Dessutom förekommer t ex fiske bedrivet av både bönder 
och städernas borgare. Vidare framträder kronan och kanske även frälset 
som aktör vad gäller t ex fiske och sjöfart. 

Vi vet inte när dessa olika aktörer börjar agera i kustområdet. Dessutom 
vet vi rätt lite om hur samverkan av resursutnyttjandet skedde. Aktörerna 
skymtar i det senmedeltida källmaterialet och vi anar några av dem längre 
tillbaka i tiden. Det gör att vi skulle kunna hävda att från yngre järnålder och 
fram över medeltiden fanns i kustområdena flera olika aktörer som nyttjade 
eller behärskade en eller några få resurser. 

Därmed kan vi jämföra resursutnyttjandena i östra och västra delen av Ös-
tersjön. I båda kustområdena finns likartade naturresurser och förutsättningar 
för kommunikation. I de båda kustområdena tycks dock den tidiga samhälls-
organisationen ha varierat. 

I den västra delen av Estland framträder under yngre järnåldern och den 
tidiga medeltiden starka lokalsamhällen och under medeltiden en tydligare 
feodal samhällsorganisation. I de tidiga stratifierade lokalsamhällena var det 
en lokalt förankrad elit som organiserade resursutnyttjandet. Senare kom 
denna organisation att ingå i ett feodalt system med utifrån kommande aktö-



 193

rer som behärskade resursutnyttjandet inom större områden. Ösel blev t ex 
basen för biskopen och senare den svenske jordägaren De la Gardie. 

I västra Estland har mångfalden av resurser länge skapat förutsättningar 
för en aktörs rätt till beslut om ett resursutnyttjande. Denna långa tradition 
att samla resursutnyttjandet till en styrande aktör skiljer sig från förhållande-
na i det sörmländska kustområdet. Naturresurserna här har redan tidigt nytt-
jats av olika aktörer. Det förefaller som att ingen kunde behärska alla resur-
ser. 

Därmed framträder en intressant utgångspunkt för den avslutande etappen 
för vårt forskningsprojekt när det gäller diskussionen om hur naturförutsätt-
ningarna påverkade befolkningen i Östersjöns kustområden. Utgångspunkten 
borde således bli att söka förstå hur tillgången på likartade naturresurser, 
hanterades inom olika samhällsorganisationer. Det blir således viktigt att 
diskutera vad olika samhällsförhållanden inneburit för folkflertalet när det 
gällde att hantera resurstillgångar eller hushållningen i vardagslivet. 
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Fisheries on the southeastern coast of the Gulf 
of Finland and the adjoining river basins,  
15th-18th centuries  

Alexei Kraikovski, Julia Lajus and Dmitry Lajus 

Introduction 

 
Map. The Gulf of Finland, Neva River, and Ladoga Lake region. 

The Northwest of Russia including the southern coast of the Gulf of Finland 
with the numerous rivers flowing into the sea, the Neva River basin, Ladoga 
and Chudskoe (Peipsi) lakes provides many opportunities for fisheries. The 
Atlantic sturgeon, Atlantic salmon, trout, the Baltic herring and other valu-
able commercial fish species have been caught in these waters through the 
ages. However, the history of fisheries in the Eastern Baltic has not yet been 
studied. This paper is the first attempt to outline the directions of research, to 
understand the state of fisheries in different centuries and the main trends of 
their development. 

Finnish tribes known later as Izhora settled the territory of the Neva River 
basin and the southern coast of the Gulf of Finland in the first millennium 
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AD. The Slavs appeared in this region not later than in the tenth century.1 
Since early times fisheries were very important for the local inhabitants,2 
although agriculture was their main economic activity.3  

Since the early Middle Ages the territory of the present St. Petersburg re-
gion was part of the possessions of the Great Novgorod.4 The territory of the 
Novgorod Republic was divided into five parts called Piatina (one fifth). 
Each Piatina consisted of districts called Uezd. The territory under study 
belonged to Vodskaia and Shelonskaia Piatina. 

In the late fifteenth century the Great Novgorod was included in the 
united Russian State,5 but the administrative division of the territory re-
mained the same. In the late sixteenth century the Russian State entered a 
terrible economic crisis6 and during the subsequent Time of Troubles in the 
early seventeenth century the whole coastal zone of the Eastern Baltic was 
occupied by Sweden and became part of the Ingermanland province.7 In this 
period numerous settlers came to this territory from Finland. The town 
Nyenskans in the Neva downstream became an important trade and eco-
nomic center of the Eastern Ingermanland.8 

In the early eighteenth century, during the Great Northern war, the area 
was re-conquered by Russia. St. Petersburg was founded on the islands in 
the Neva River estuary in May 1703. Since that moment throughout the 
eighteenth and the nineteenth centuries the area under study was part of the 
St. Petersburg Governance. The big imperial capital became a very influen-
tial factor for the economy of the area, including fisheries. 

Thus we can divide the history of the Russian Baltic into five periods. 
The first one started with the invasion of the Finnish tribes and ended in the 
ninth–tenth century, when this territory became part of the Old Russia. The 
second, the Novgorod period ended in 1475 with the joining of the Nov-
gorod Republic to the Moscow State. In the early seventeenth century the 
Swedish period started, and in the early eighteenth century it was ended with 
the beginning of Russian imperial governance. 

Our studies are based on cadastres and cadastre-like documents, which 
keep diverse information for the period from the late fifteenth up to the nine-
teenth centuries.9 Additional information was derived from all possible 
                               
1 Kepsu S. Peterburg do Peterburga. St. Petersburg. 2000. P. 6. (see also Kepsu S. Pietari 
ennen Pietaria. Sidottu. 1995)  
2 Ibid. P. 17. 
3 See Agrarnaia Istoria Severo-Zapada Rossii XVII veka. [Agrarian history of the north-west 
of Russia in the 17th c.]. Leningrad. 1989. 
4 On this issue see Kluchevskii V. O. Russkaia istoria. Book 1. Moscow. 1993. P. 377. 
5 Vernadskii G. V. Rossia v srednie veka. Tver, Moscow. 1997. P. 36 – 76. See also: Ver-
nadsky G. Russia at the dawn of the Modern Age. New Haven, 1959. 
6 See Agrarnaia istoria Severo-Zapada Rossii XVII veka. Leningrad. 1989. P. 8. 
7 Kepsu S. Op. Cit. P. 14. 
8 Ibid. 
9 Some of these cadastres were published in the 19th c. The most important one for us is the 
scribe book for Vodskaia piatina (province) completed in the early 16th c. In this document 
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sources including accounting and statistical documents, an eighteenth cen-
tury newspaper,10 and nineteenth century descriptions of fish and fisheries in 
the region.11 The following archives were examined: the Russian State Ar-
chives of the Ancient Documents (RGADA), the Central Historical Archives 
of St. Petersburg (CGIA SPb), the St. Petersburg Branch of the Archives of 
the Russian Academy of Sciences (PFA RAN).  

The main problem with collecting data on the Baltic fisheries is their at-
omized character in comparison with some other regions of Russia, for in-
stance, the fisheries in North Russia (White and Barents sea basins), which 
we collected and analyzed in 2001–2005 within the framework of the inter-
national program History of Marine Animal Populations (HMAP).12 We also 
encountered difficulties in attributing the data to the certain locations due to 
frequent changes of names of settlements during the period under study. To 
facilitate data analysis GIS techniques were applied. Tables, which include 
fishing places, catch compositions, sometimes the level of catches and num-
ber of fishermen, are organized in the database. The database is connected 
with an electronic map, forming the GIS, which reflects the spatial distribu-
tion of fisheries in the area under study in different time.13 

                                                                                                                             
the comparative data with the previous description is included. This book was published 
partly in Novgorodskie pistsovye knigi. Vol. 3. St. Petersburg. 1868 (later – NPK) and in 
Vremennik Obschestva Istorii i Drevnostei Rossiiskikh. Vol. 11. St. Petersburg. 1851 (later – 
VOIDR). 
10 The newspaper Sankt-Peterburgskie vedomosti was issued twice a week in the 18th c. It 
published diverse materials about fisheries along with all other materials on the economic life 
of the city of St. Petersburg and its environs.  
11 Kessler K. Opisanie ryb, kotorye vstrechautsia v vodah S.-Peterburgskoi gubernii. In: 
Estestvennoistoricheskie issledovania S. Peterburgskoi gubernii, proizvodimye chlenami 
Russkogo Etimologicheskogo obshestva v S. Peterburge. Vol. I. St. Petersburg. 1864; Grimm 
O.A. 1889. Ryby i rybolovstvo v reke Luge. [Fish and fisheries in the Luga River]. In: 
Sel’skoe khoziaistvo i lesovodstvo. Zhurnal ministerstva gosudarstvennykh imuschestv. 4. 
CLXII. St. Petersburg. P. 121-139. 
12 For this program see www.hmapcoml.org. Our main results were published in the following 
papers: Lajus JA, Alekseeva YA, Davydov RA, Dmitrieva ZV, Kraikovsky AV, Lajus DL, 
Lapin VV, Mokievsky VO, Yurchenko AV, Alexandrov DA. (2001). Status and potential of 
historical and ecological studies of Russian fisheries in the White and Barents Seas: the case 
of the Atlantic salmon (Salmo salar). Poul Holm, Tim D. Smith and David J. Starkey (eds.), 
The Exploited Seas: New Directions for Marine Environmental History. St. John's, New-
foundland: International Maritime Economic History Association, Research in Maritime 
History No. 21, pp, 67-96. Lajus DL, ZV Dmitrieva, AV Kraikovski, JA Lajus, AY 
Yurchenko, DA Alexandrov. 2005. Use of historical data on catches of commercial fish spe-
cies for the tracing of the influence of climate on fish populations: cases of the White and 
Barents Sea fisheries in 17 - 18th centuries. ICES Journal of Marine Sciences, 62: 1426-1435. 
Lajus, D., Dmitrieva, Z., Kraikovski, A., Lajus, J, Alexandrov, D. 2007. Historical records of 
the 17 – 18th century fisheries for Atlantic salmon in northern Russia: methodology and case 
studies of population dynamics. Fisheries Research 87: 240-254. 
13 The description of GIS and preliminary analysis of data see in: Kraikovski A, J. Lajus, Z. 
Dmitrieva, A. Karimov, P. Leontiev, I. Merzliakova and A. Sukhorukova. 2005. The Study of 
the Fisheries in the Eastern Baltic in the 15th - 18th cc. - Preliminary Results and Further 
Perspectives, in: History and Sustainability. 3nd Intern. Conf. of the European Society for 
Environmental History. Proceedings. Florence, pp. 269 – 273. GIS was announced also in 
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This GIS is based on a digitized topographical model that was made of 
four different modern maps of the region on a scale of 1:50 000. We used 
images for digitizing different themes, which include three types of objects: 
lines, points and polygons. Lines include the following geographic objects: 
rivers and channels, shore line of the Baltic Sea and lakes, isobaths. Point 
objects include the basin of the Baltic Sea, lakes, major rivers and river 
mouths, which are shown in the scale of the map. On this digitized modern 
map we put the historical map of the 19th c. - Topographical map of St. Pe-
tersburg Governance made by lieutenant-general Schubert in 1840. From 
this historical map we have taken and digitized the settlements. In a special 
linear theme we marked the parts of the sea shore and rivers, where fisheries 
are mentioned in the documents or on historical maps and plans. Objects of 
this theme are linked through the ID field with the database. This will allow 
users to make requests from the database to the map and vice versa. GIS is 
created in ArcView 3.2 package and organized as a special project in this 
program. This allows us to make all the data commensurable and to start to 
analyze the spatial distribution of fisheries and the dynamic of the species 
composition of catches. The development of GIS has more potential with the 
increasing of the amount of our data in the future. 

We paid special attention to interpretation of fish names, especially in 
early sources because local names sometimes were different in different 
parts of Russia and changed through time. Catch sizes were in most cases 
estimated based on taxes. The payments from the fishing grounds were most 
often collected in kind. The taxes probably corresponded with the tithe, the 
most common tax for the fisheries in the sixteenth – seventeenth centuries in 
Russia.14 We believe that fish species used for taxation were fished in the 
same location. Actual catches were calculated as taxes multiplied by ten. 

This paper consists of three case studies. The sources allow us to study 
general features and most important trends in the development of fisheries in 
the area around fortress of Koporye, in the area of the Luga River and its 
basin and along the right (Russian) bank of the Narova River. Results of our 
studies of fisheries in the Neva River form a separate paper.  

Fisheries in the Koporye area  
The Koporye area is situated in the southeastern part of the Gulf of Finland 
and includes the coasts of Koporye Bay and basins of the small rivers flow-
ing into this bay such as Sista and Kovashi, and also several of the right 
tributaries of the Luga River. The fortress of Koporye, which gave the name 

                                                                                                                             
Merzlyakova I. A. 2005. Historical GIS initiative in Russia. Historical Geography, 33, Special 
issue: Emerging Trends in Historical GIS (ed. by A.K. Knowles), pp. 147-149. 
14 See Lajus J. et al., 2001 
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to the bay, was founded in the thirteenth century. It gave also the name to the 
uezd of Vodskaia piatina. In the nineteenth and first half of the twentieth 
centuries Koporye Bay was one of the best —and closest to St. Petersburg 
— places for the under-ice herring fisheries. Now the environment of 
Koporye Bay is considerably changed. This region of natural reproduction of 
salmon is losing its significance because of increasing industrial activity, in 
particular, construction of new ports in Luga Bay. The main factor influenc-
ing the ichthyofauna in Koporye Bay are releases of waters heated by the 
Leningrad Nuclear Power Plant in Sosnovy Bor town. 

The earliest sources of information about the economy of Koporsky uezd 
is the scribe book of the early sixteenth century, which actually started from 
a description of the population and economy as they were developed in 
1470, when the previous assessment was made. The scribe books were writ-
ten for the purpose of taxation and include diverse information. The district 
was described village by village, the arable lands and other grounds were 
fixed, including the fisheries productive enough to be the object of taxation.  

From this first scribe book we see that the main fisheries in the area in the 
end of the fifteenth century were situated in the downstream of the Sista 
River, which flows into Koporye Bay (Table 1).15 The fisheries took place in 
the following eight settlements: Konduevo, Kuzmino, Novozuevo, Petrino, 
Sista, Strelna, Urmizno and Zamosh’e. In addition to the Sista River, there 
were fisheries in the Strelna and Kovosha (Kovoshi) rivers and Lake 
Zamostskoe. Fishing gear was not described, only once a net in the Sista 
River was mentioned. No weirs were noticed in that time. Possibly they were 
not used in 1470 at all, otherwise scribers would have recorded them because 
they were interested in increasing taxes and a weir was obviously an object 
for taxation. 

The same scribe book describes the situation in 1501.16 Fisheries were re-
corded in ten settlements, eight of which were named. The composition of 
villages was notably different from that in 1470: in 1501 fisheries took place 
mainly in the Rivers of Lemovzha, Oredezh, Vruda (right tributaries of the 
Luga River), in the River Kernova (now known as the Voronka River, feed-
ing Koporye Bay) and Lake Glubokoe (the Sista River basin). Weirs were 
recorded in all these rivers with two in the Kernova River and one weir, 
which was not attributed to particular location. Also rod fishing was men-
tioned in the Prikuplia village. 

We have to note that the amount of the fish in the catches, we have calcu-
lated, is very approximate and most probably reflects only a portion of the 
catches. More work is needed for archival search and proper quantification. 
Thus far we have analyzed mostly any mention of the fish species, which are 

                               
15 NPK. P. 499 - 776. 
16 Ibid 
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important as evidence of the presence of particular fisheries. However, 
changes in the taxes show some general trends in the dynamic of the catches.  

Three fish species were presented in the tax records in the 1500s. Russian 
names of these fishes are kurva, sig and losos’. Kurva or koriushka means 
smelt, Osmerus eperlanus. It is presented in the tax data for five settlements. 
The catches of smelt (taxes multiplied by ten) in one village ranged from 
3,000 to 10,000 fish and from 200 to 400 baskets. Sig is a whitefish, Core-
gonus lavaretus. Catches of 10 barrels were indicated in one settlement. 
Losos’ can potentially mean two species: the Atlantic salmon Salmo salar 
and also trout Salmo trutta, which are rather similar especially in a period of 
upstream migration and probably were not separated by fishers, so we will 
use for them both the generic name “salmonids.” In 1470 catches of sal-
monids were listed only in one settlement (Strelna village) and the catch size 
was very low - 30 fish only. 

In the scribe book of 1501 the same fish species as in 1470 were listed: 
namely whitefish in two villages on the Sista River with catches of 10 bar-
rels in each, smelt in two villages on the Sista River with catches of 10,000 
fish in each and salmonids in six villages situated on the Rivers of Vruda, 
Kernova, Lemovzha and Strelna with catches recorded in two rivers as 20 
and 30 fish (Table 1). In addition to these species in six villages, belaya ryba 
were mentioned. The literal translation of belaya ryba from Russian is 
“white fish”, which can be used as a general name for fish white in color and 
therefore potentially may refers to several cyprinid fish species such as 
vimba bream Vimba vimba, roach Rutilus rutilus, dace Leuciscus leuciscus, 
and ide Leuciscus idus. Moreover, given that white fish were listed in 
catches together with salmonids, in some way regarded as a less important 
addition to them, it also may include the whitefish Coregonus lavaretus, 
although this species in other villages was named sig. 

There is a clear relationship between the mention of weirs and the pres-
ence of salmonids in catches. In most cases salmonids were present in those 
settlements where weirs were used. The Oredezh River is the only exception, 
where in catches with weirs only white fish was mentioned, probably be-
cause this tributary of the Luga River is too far inland from the sea. It seems 
that fishing technologies changed considerably during the period from 1470 
to 1501, resulting in the spreading of weirs in the area. Clearly, weirs were 
not invented in this period, as they are the best known and wide-spread fish-
ing gear among Finno-Ugric peoples from prehistoric times. Most probably 
something changed in the economy of the area that made the efforts to con-
struct weirs worthwhile. As we know from the history of fisheries in the 
Russian North the construction of weirs was facilitated by population growth 
in the settlements or by the appearance in the area of the big landowner (for 
instance, a monastery).  

The construction of weirs led to an increase in the significance of sal-
monids. Probably as a result, salmonids, as the most valuable product, more 
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often than earlier became used for taxation purposes, instead of smelt. In 
1501 smelt was mentioned only in two out of ten cases in comparison with 
six out of eight cases in 1470. At the same time it is unlikely that smelt re-
ceived less attention from the fishers than early; it was most probably fished 
on the same level, but was more seldom used for taxation. In general it 
seems that smelt is one of the fish species that are easiest to fish – no special 
gear, and no special techniques and skills are needed for smelt fishing. When 
it goes into rivers in large quantities even women and children could fish it 
using buckets and baskets. 

The next description of the Koporye area was found in the Swedish ca-
dastres of the early seventeenth century.17 The town was known as Koporye 
or Caporie/Capurien, a residential town of the län of Caporie, which consti-
tuted an important part of Swedish Ingria. This was soon after the long and 
destructive war and the economic crisis that took place in the late sixteenth 
century in Northwestern Russia.18 The war probably resulted in decline of 
fisheries, and the Swedish documents mentioned only a few locations where 
fisheries occurred.19  

In the eighteenth century the Koporye area was controlled by the Em-
peror’s Court Office. The supply of the Emperor’s Court with food, includ-
ing fish, was a very important part of the activities of this institution. The 
Emperor’s Court Office possessed a lot of productive fisheries in the Volga 
River basin, and the major share of fish for the court was delivered from that 
area. As for the fisheries situated in the Eastern Baltic region, the Office 
used them not only for the fish supply, but also for getting money through a 
system of leasing. 

In spite of the existence of its own fisheries, the Emperor’s Court Office 
used to buy fish from the local merchants. The announcements on the open-
ing of the competition for the contract were published in the newspaper 
Sankt-Peterburgskie Vedomosti. For example, on June 2, 1735 it was pro-
claimed by the St. Petersburg Court Office that it would like to receive regu-
larly live and frozen fish of different sorts and crayfish. The announcement 
was supplemented with a table of prices for the different sorts of fish.20 From 
this list (see table 2) we can study the composition of the fish species deliv-
ered to the Tsar’s table from the St. Petersburg area. It is interesting to note 
that eel was relatively cheap in those times; even big fish more than 71 cen-
timeters long cost only 17 kopecks. 

As we can see, the fisheries of the Eastern Baltic provided the Emperor’s 
court with the different kinds of fish, including big salmon (more than 71 
centimeters long), trout about 40 centimeters long, and others. Such an-
                               
17 Gadziatsky S. S. 1947. Izhorskaia zemlia v nachale XVII veka [Izhora district in the begin-
ning of the 17th century]. In: Istoricheskie zapiski. T. 21. Moscow. P. 9. 
18 Agrarnaia istoriia… 1989. P. 8 – 9. 
19 Gadziatsky S. S. 1947. P. 9. 
20 Sankt-Peterburgskie vedomosti. June 2, 1735. P. 7. 
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nouncements were published regularly in the newspaper. To get an idea of 
the quantity of fish consumed by the Emperor’s Court, we have to analyze 
Table 2. The data on the fish consumption of the Court in 1751 was pub-
lished as additional information for the possible suppliers.21 Only the data on 
live and frozen fish delivered to the Court was given in the table. Another 
interesting fish mentioned in the documents that was delivered to the Court 
is the loach (golets in Russian). Today this fish is not an object for fisheries, 
but as we see from the sources, in the eighteenth century the situation was 
quite different. In 1752 the merchants sold 100 loaches to the Court Office 
for 29 kopecks – cheaper than 100 ruffs, but more expensive than 100 gud-
geons.22 

As we see from the table, all this fish could be delivered from the St. Pe-
tersburg region; they are typical for Northwestern Russia. Analyzing the 
species composition from the point of view of cookery it is evident that most 
of these fish species were used to cook a fish soup, very popular in Russia 
known under the name of ukha: such small fishes as ruff, gudgeons, small 
breams, ides etc. are perfect for this type of the soup.   

It is important that the Court did not consume marine fish from the Baltic, 
neither herring, nor plaice. The possible explanation for this is that they pre-
ferred to buy the imported herring and probably other marine fish, preserved 
using foreign technology and foreign salt. Certainly; Dutch herring was the 
best known, and later French labardan (salted cod) appeared on the market. 

Two accounting books of the Court Office for the years 1729 and 1730, 
which we managed to find, include data on the selling of salted and live fish 
on the market of the town of Koporye.23 A large fishpond to keep fish alive is 
mentioned in the documents more than once.24 The documents allow us to 
reconstruct the composition of the fish species sold on the market (Table 3). 

This source does not contain information on fishing locations, but we be-
lieve it took place in the Koporye area, i.e. rivers flowing into the Koporye 
Inlet and right tributaries of the Luga River. The source probably represents 
only a fraction of the total annual catch in the Koporye area but nevertheless 
allows suggestions about species targeted in fisheries and their ratio. 

The source reports six species among which are salmonids (150 and 209 
fish sold in 1729 and 1730 respectively), whitefish (144 and 1490 respec-
tively) and four new species with Russian names, salaka, syrt’, v’iun and 
minoga. The name salaka refers to the herring Clupea harengus, which is 
known as an important commercial fish in Koporye Bay in the nineteenth 
century. The amount of herring sold on the market in 1729 and 1730 was 
astonishingly small (2000 and 600 herrings). Syrt’ means vimba bream 

                               
21 Ibid. August 25, 1752. P. 10. 
22 Ibid. October 13, 1752. P. 5. 
23 RGADA. F. 1239. Op. 2. D. 654, 670.  
24 For example: Ibid. D. 670. L. 21. 



 205

Vimba vimba, which was a very important commercial fish in the area,25 but 
has completely lost its significance now. Probably, vimba bream was also 
fished earlier, in the fifteenth-sixteenth centuries, but the name syrt’ does not 
occur in the earlier sources either because vimba bream was called belaya 
ryba at that time or it was included in this group together with other cyprinid 
species (see above). Vimba bream was represented on a market also in quite 
small amounts, 31 and 28 fish.  

The name v’iun at present is used for the loach Misgurnus fossilus. This 
fish has no commercial significance now, but in the nineteenth century it was 
sometimes fished for food in the southern and western parts of Russia.26 
However, we assume on the base of explanations made by ichthyologist Karl 
Kessler27 that in this document this name was used for minoga, or the lam-
prey Lampetra fluviatilus. Kessler wrote that in the nineteenth century both 
names were used for lamprey – minoga was mostly used in places where its 
commercial fisheries took place, while the fishers who caught it irregularly 
named it v’iun.  

As we see, the majority of the fish species caught in the Koporye area are 
mentioned in the list published in Sankt-Peterburgskie Vedomosti (See Table 
1). The exceptions are vimba bream, lamprey, and Baltic herring. Thus, we 
may assume that the fisheries of the Koporye area took part in supplying the 
Court. It is interesting that the Baltic herring appeared on the market: it 
shows that sea fisheries had already developed in the region at least to a cer-
tain extent, but the catch was not sent to the Court. 

On the base of the market data we calculated the average size of the 
salmon sold on the market. It was as small as 1.7 kilogram.28 (In 1730 16 live 
salmons weighing about 27 kilograms). If this is correct, then the price of the 
one fish was on average about 8 – 9 kopecks. It is a very low price compared 
with those stated in the list (Table 2), and we may assume that the Court was 
interested only in fairly large salmon, and the fish sold on the market of 
Koporye was not of interest for the Court supply.  

Later the Court Office began to lease out the fisheries of the area. The an-
nouncements of the leasing of the fisheries allow us to determine the spatial 
distribution of the fisheries leased out. For example, on April 7, 1739, the 
Court Office decided to lease out the fisheries in the Rivers Mertvitsa and 
Vybia, in Lake Lipovskoe and “along the sea coast from Koporye waters to 
Narva waters.”29 Later the same announcement was published more than 
once – for example, in 1745 and 1750.30  

                               
25 Grimm O.A. 1889 
26 Neelov A.V. Ryby (Priroda Leningradskoi oblasti) [Fish. (Nature of the Leningrad region)]. 
Leningrad, 1987.  
27 Kessler K. 1864. 
28 RGADA. F. 1239. Op. 2. 654. L. 11 ob. 
29 Sankt-Peterburgskie Vedomosti. April 7, 1739. P. 4. 
30 Ibid. January 15, P. 8., November 16, P. 5. 
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The St. Petersburg Governance Chancellery also possessed fishing 
grounds in the area. For example, in 1753 the Chancellery declared that “the 
fisheries in the Koporye area – in Sotnikovsky churchyard, near the villages 
Karakolie, Luzhitsa and Peski and in the Luzhitsa River are to be rented.”31  

Thus, the documents studied tell us that in the eighteenth century the Bal-
tic Sea coast in the Koporye area was actively used for fisheries. The man-
agement system has not been studied yet, but the composition of fish species 
in the catches and the fact that these fisheries were at least partly controlled 
by the Emperor’s Court Office leads us to assume that Koporye area took 
part in supplying the Court with fish. 

The Luga River fisheries 
The Luga River, 353 km long, inflows into the Luga Bay of the Gulf of 
Finland and is connected to Narva River downstream by the tributary Ros-
son’. On the banks of the river there are a lot of settlements including two 
towns: Yamburg (present-day Kingisepp) and Luga. The emblem of the 
town of Luga, which it got in the end of the eighteenth century, depicts a 
salmon. In fact, this river was known as one of the main salmon rivers of the 
Eastern Baltic area.  

The earliest data on the fisheries in this region are dated to the early six-
teenth century.32 In 1500 – 1501 the fisheries were recorded in the villages of 
Variva and Kurovichi on the Luga River near the town of Yama (in the 
eighteenth-nineteeth centuries known as Yamburg, now Kingisepp). The 
source reports that the fishers of these villages must pay tithes on their 
catches. Two weirs were recorded on the River of Sola (or Solka), the right 
tributary of the Luga River downstream. 

The town Yama was first documented in 1384, when the Novgorodians 
built a fortress there against the Swedes. They called it Yama or Yamsky 
Gorodok, after a Finnish tribe which lived in the area. The fortress withstood 
sieges by the Teutonic Knights in 1395 and from 1444 to 1448. At the end of 
the Livonian War, it was ceded to Sweden, only to be returned 12 years later, 
in 1595. Following the Treaty of Stolbovo, it again passed to the Swedes, 
who kept the name which in Swedish orthography became Jama/Jamo. 

The Swedish documents of the early seventeenth century33 report that 
fisheries situated in the settlement Kuznetsova belonged to the Yamburg 
castle, the residence of the Swedish governor of the area. The fishers had to 
pay rent in kind, including Baltic herring and salted salmonids. 

                               
31 Ibid. November 12, 1753. P. 5. 
32 NPK. 1868. 
33 Gadziatsky S.S. 1947. P. 9. 
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In the early eighteenth century after the re-conquering of the region Peter 
the Great found well-developed fisheries there. Probably the Swedish ad-
ministration paid considerable attention to development of fisheries in the 
area. The big fishing weir dammed the Luga, which was well known later as 
Koza. This weir became the main element of the fishing infrastructure of the 
Yamburg area that included a number of riverside fishweirs and nets. The 
weir Koza played a special role in the fisheries of the area, and we need to 
address it in more detail. The weir was situated approximately one and a half 
kilometers upstream from the town Yamburg, on the Luga rapids.  

The earliest information we managed to find on this construction dates 
from 1704, when it was granted by Peter the Great to the Yamburg resident 
Budansky (or Butykin according to the other documents34) as an award for 
showing the ford in the Luga River to the Russian troops moving to Narva. 
Thus, we may suppose that Koza was founded during the Swedish occupa-
tion and generally the development of the fisheries in the Yamburg area felt 
a strong impact from the Swedish authorities. When the family of Budansky 
disappeared in 1838, the weir passed into the hands of the state. In 1842 one 
half of the weir was given back to a re-appearing legal heir of Budansky.35 In 
the middle of the nineteenth century it was owned fifty-fifty by the Ministry 
of the State Domain and the Yamburg town duma (municipality), which 
rented its half for 450 silver rubles per year.36 

The data on the fisheries in the eighteenth century on the Luga River 
downstream were obtained from the accounting books of the Yamskovit-
skaia farmstead situated in Yamburg district and controlled by the Emperor’s 
Court Office. Koza weir was the main part of the fisheries possessed by the 
farmstead. All the fish caught in the weir were registered in the accounting 
book. The officials of the farmstead collected 20% of the fish caught by the 
local peasants, and this was recorded in the books as the “Fifth fish” (Piaten-
naia ryba). All this fish was sold at the market and the money was sent to the 
central office.  

Two accounting books were found in the Russian State Archives of An-
cient documents (RGADA), in fond 1239 (Emperor’s Court Office).37 These 
documents described the fisheries and the fish trade in 1730 and 1731 . In 
the accounting book for 1730 the amount of fish caught is registered, while 
in the document for 1731 the money for the fish sold is recorded. Thus, the 
accounting book for 1730 enabled us to study the specific composition of the 
catches, and the source for 1731 gives the opportunity to study the turnover 
of the catches (salmonids first of all) on the market.  

                               
34 PFA RAN. F. 129 (K. E. von Baer). Op 1. D. 495. 
35 Ibid. 
36 Voenno-statisticheskoe obozrenie [The military statistical survey].Vol. 3. part 1. St. Peter-
burgskaya guberniia [The St. Petersburg Governance]. St. Petersburg. 1851. P. 98. 
37 RGADA. F. 1239. Op. 2. D. 588, 690. 
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According to the accounting book for 1730 salmonides were the most im-
portant species caught in the Luga river.38 The document mentions two 
names of salmonides – Lokh and Lososki (little salmons) with 266 and 273 
fish caught in 1730 and 1732 and 155 and 194 fishes respectively. We sup-
pose that Lokh is the name for the salmon itself. Normally in the Russian 
North this word is used for kelts, but Grimm mentioned that the inhabitants 
of the Luga river basin used it for all the salmons.39 This name most likely 
goes back to the Finnish name for salmon – Lohi.40 As for the second term, 
we assume that this was the name for the trout or the mixture of trout and 
small salmon, sold together. The catches noted in this document actually are 
very modest – in the nineteenth century about 3000 – 5000 salmons were 
caught in the Luga River, but at that time the main fishing had been moved 
to the river mouth.41 

Several other fish species were mentioned in catches in 1730 and 1731 
(see Table 3): whitefish (606 and 226 fish), eel (5 and 100), vimba bream 
(125 and 90), burbot (255 and 155), lamprey (3600 and 1100) dace (10 in 
1730), and pike (10 in 1730). As a rule these species are recorded as the fish 
caught by the local peasants in the small fishweirs, while the salmonids are 
mainly caught in the weir Koza. According to the document, the fishing sea-
son started in April.42 The lamprey was the main fish caught in this month. 
The weir Koza was constructed on May 11;43 May and June were the most 
productive months for the salmon and trout fisheries.44  

The accounting book for 1731 enables us to see that the salmonids were 
the main market-oriented species caught in the region. The fish was sold 
fresh, salted, and smoked. The fresh fish was sold in the period when the 
weir Koza was in operation – from May till October.45  However, at least in 
the nineteenth century, there was at all the times a passage in the weir which 
let some fish to pass the gear.46 

The average size of the salmonids can be calculated using the data on the 
number and the weight of fish sold in 1731. The average weight of the 
smoked Lokh was about 2.75 – 3 kg. It is rather hard to calculate the size of 
the fresh fish. We used the data from the documents of Solovetsky monas-
tery, which operated the fisheries in the Vyg River downstream, in the White 
Sea area. According to the accounting books of the monastery, the average 
weight of the fish before smoking was 6.5 kg.47 The smoked salmons 
                               
38 RGADA. F. 1239. Op. 2. D. 588. 
39 Grimm O.A. 1889. 
40 Kessler K. 1864. P 169. 
41 Grimm O.A. 1889. 
42 RGADA. F. 1239. OP. 2. D. 588. L. 6. 
43 Ibid. L. 6 ob – 7. 
44 Ibid. L. 7 – 7 ob. 
45 Ibid. D. 690.  
46 Grimm O.A. 1889. 
47 RGADA. F. 1201. Op. 5. D. 2693. L. 52. 
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weighted on average 3.6 – 5.7 kg.48 Thus the fish lost about 15 to 35% of its 
weight during the smoking. Thus, the average weight of the fresh Lokh 
should be 3.2 – 4 kg. 

The total income for the fish caught in 1731 was about 120 rubles.49 Later 
the Court Office preferred to lease these fisheries out. At November 15, 
1744, the newspaper Sankt-Peterburgskie vedomosti published the an-
nouncement that persons willing to take over the fisheries in the River Luga 
should apply to the Yamburg court office to the official von Palman.50 In the 
announcement the fisheries are described as “the weir and the collecting of 
the fifth fish from the small coastal fishweirs.” 

On May 22, 1747 in the announcement on the leasing out of the fisheries, 
the fisheries on the Luga River were described as “the weir, named Koza… 
and the collection of the fifth fish.”51 Thus, we can be sure that the fisheries 
of the area were profitable enough in the eighteenth century to be attractive 
for the possible lessees. In 1754 the Court Office wanted to get more than 
103.6 rubles per year for one half of the weir Koza, and for the right of the 
“fifth fish” collecting – more than 16 rubles per year.52  

The other fisheries of the region are also mentioned in the announcements 
on the leasing of the grounds. For example in the announcement published 
on November 16, 1750, the fisheries in the village of Kurovichy and waste 
plot Varivo were mentioned among the other grounds to lease.53 It is evident 
that these are the names of Variva and Kurovichi mentioned above and reg-
istered in the scribe books of the early sixteenth century. 

Thus, we may conclude that the fisheries in the region were probably af-
fected in the seventeenth century by the Swedish administration. In the 
eighteenth century the fisheries of the Luga River were productive and prof-
itable enough to be the object of leasing, providing catches at least at the 
level of 400 – 500 salmonids and an income of 120 silver rubles in the early 
1730s.  

Narva River fisheries 
For centuries, the Narva River was the western frontier of the Russian lands. 
So in this paper we present only the data from Russian sources describing 
the Russian, right bank of the river. At the same time no one doubts that the 
sources on the history of the town of Narva founded in the thirteenth century 
might contain a lot of information on the history of fisheries on the left bank 

                               
48 Ibid. D. 4390. L. 17. 
49 RGADA. F. 1239. Op. 2. D. 690. 
50 Sankt-Peterburgskie vedomosti. November 15, 1744. P. 7.  
51 Ibid. May 22, 1747. P. 6. 
52 Ibid. August 16, 1754. P. 6. 
53 Ibid. November 16, 1750. P.  5. 
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of the river. For instance, there are mentions that in the 1240s the settlement 
of Narvia (Narva) was inhabited by fishers and farmers.54 In 1345 the king 
Eric IV gave to the town of Narva the right to fish upstream and downstream 
from the fortress and to buy eel on the places where it was caught. In the 
fourteenth and fifteenth centuries images of sturgeon are seen on the emblem 
of Narva town.55  

According to records from the 1470s, inhabitants of the villages No-
rovskoe, Tyavzino, and Zakhanie on the Narva River banks paid a tithe for 
the fisheries.56 In 1492 the town of Ivangorod was founded on the Narva 
River right opposite the fortress of Narva and had a strong influence on the 
development of fisheries. In 1499 the scribe recorded that 30 weirs operated 
on the river by the inhabitants of the town Ivangorod.57 In 1565 one fishing 
station, 32 big weirs, and 23 small weirs were situated in the downstream of 
the Narva River, but then the amount of gear decreased, and in 1572 only 20 
big weirs and 19 small weirs were listed for almost the same area. 58  

The documents show that the spatial distribution of fisheries was rela-
tively stable. Thus, in 1571 the scribers recorded the fisheries in the same 
villages of Tyavzino and Norovskoe as in 1470.59 It was mentioned that the 
fishers of the latter settlement caught in the sea “Baltic herring, roach, and 
other fish”.60 It is the only data on fish species caught in the fifteenth – six-
teenth centuries, but a wide use of weirs allows us to suggest that the most 
important fish was salmon. 

For the early seventeenth century we know only that the Swedish gover-
nor of Ivangorod controlled the fishing grounds of Petrovsky pogost, which 
had to pay rent in money and in kind, including whitefish (Coregonus 
lavaretus), salted and fresh fish.61  

The data on the Narva River fisheries in the eighteenth century is rather 
scarce. Like all the major fisheries of the Eastern Baltic after it was re-
conquered by Peter the Great, the fisheries of the Narva River were con-
trolled by the Emperor’s Court Office. One interesting detail is that the fish-
eries were obviously operated jointly by the Emperor’s Court and the army. 
In 1745 those who wished to take over the Narva River fisheries had to ap-
ply to Narva garrison chancellery.62 Later the possible farmers had to apply 
to the Court Office or to the Chamber-College of Estlandia and Liflandia 

                               
54 Liber census Daniae.1240. See http://www.e-narva.info/modules.php?name=Pages&go= 
page&pid=3 
55 See http://geraldika.ru/symbols.php?coatid=2483; www.hot.ee/narvahistory/vapprus.html 
56 NPK. 1886. 
57 NPK. 1905. 
58 RGADA. F. 137. Op. 1. Novgorod. D. 8 
59 NPK. 1905. 
60 Ibid. 
61 Gadziatsky S.S. 1947. P. 9 
62 Sankt-Peterburgskie Vedomosti. July 2, 1745. P. 8. 
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(the state body responsible for the collecting of taxes in the region of the 
Baltic governancies).63 

We got some information on the state of these grounds using the an-
nouncements on the leasing of these fisheries published in the newspaper 
Sankt-Peterburgskie Vedomosti. As we can see from these announcements, 
the fisheries on the Narva River were divided into separate plots. At July 2, 
1745 the announcement was published that the fisheries “in the Narva River 
downstream from the rapids” are to be taken over.64 This announcement was 
published later in September and November with the remark that no mer-
chants had wished to participate in the competition for these grounds.65 An-
other part of the Narva River fisheries is mentioned in the announcement of 
June 23, 1746, where the fisheries upstream from the rapids are mentioned.66 

In the year 1746 the announcement was published on the possibility of 
taking over “the Lokh fisheries in the Narva River.”67 We can assume that 
this document concerns the fisheries downstream from the rapids. In the 
announcement published on June 20, 1755, the fisheries upstream from the 
rapids were described as eel fisheries.68  

Thus, it seems that in the eighteenth century salmon was considered as the 
most valuable fish caught in the Narva River downstream from the rapids, 
while eel was the main target for the fisheries upstream from the rapids. To 
evaluate the profitability and, thereby,  the productivity of the part of the 
Narva River fisheries, we analyzed the announcement of November 21, 
1749. It was stated there that for the fisheries in the Narva River downstream 
from the rapids to the bridge the farmers paid 215 rubles per year, but the 
officials wanted to get 45 rubles more in the future.69 Thus, the merchant was 
to be sure that the annual profit would be significantly higher than 260 ru-
bles.  

To calculate the minimum catch we used the data on the St. Petersburg 
fish prices published in Sankt-Peterburgskie vedomosti at January 27, 1747.70 
The police controlled the prices in St. Petersburg at that time, and the lists of 
the approved prices for the different commodities including the fish were 
published regularly. According to this list, the merchant could sell salted 
salmon in St. Petersburg for 1.54 rubles per pood, or 9 kopeks per kg. Thus, 
the minimum quantity of salted salmon to be sold in St. Petersburg to make 
the fisheries operate without a loss was about 2900 kg. The average weight 
of the salted Lokh in Yamburg (the Luga River basin) was about 4 kg (see 
                               
63 Ibid. November 21, 1749. P. 7., June 23, 1747. P. 6. 
64 Sankt-Peterburgskie Vedomosti. July 2, 1745. P. 8. 
65 Ibid. September 13, 1745. P. 8., November 5, 1745. P. 7. see also Ibid. October 13, 1749. P. 
6. 
66 Ibid. June 23, 1746. P. 6. 
67 Ibid. May 20, 1746. P. 8. 
68 Ibid. June 20, 1755. P. 6. 
69 Ibid. November 21, 1749. P. 7. 
70 Ibid. January 27, 1747. P. 8. 
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above). Thus, the minimum annual catch in this plot would have been about 
700 salmons. At the same time we have to remember the expenses for the 
fishing gear, for the preparing of the fish caught and for the transport, and 
we can assume that the minimum catch to make the fisheries profitable 
should be not less than 1000 salmons per year. 

Conclusion 
During a period under the study fishing mostly took place in rivers, and only 
on a very small scale in the inshore sea waters. Most likely it was because 
river fishing is more productive than sea fishing when using primitive gear. 
Only very seldom do sources of the fifteenth–eighteenth centuries mention 
sea fisheries, in particular, herring fisheries. 

The most important gear used in the rivers were weirs crossing the river, 
targeting mostly fish performing their upstream spawning migration, such as 
salmon, trout, whitefish, and vimba bream. These fish were also of the high-
est commercial value. This is why they more often occur in taxation docu-
ments, which are the most frequent sources for studying fisheries in that 
period. It is interesting to note that the Koporye area source from the end of 
the fifteenth century frequently mentions another anadromous species, smelt, 
which probably was readily available for very primitive gear during its mass 
spawning migration in small rivers.  

Sturgeon was obviously one of the oldest objects for fisheries in the re-
gion. Numerous sturgeon remains were found during the excavations of the 
settlements on the banks of the Volkhov River. However, the written sources 
studied do not mention sturgeon for other areas, where it probably was over-
fished in much earlier times.  

Freshwater fish such as roach, ide, pike, and perch regularly occur in the 
sources, but they were not so significant as the migrating fish species. This is 
due to several factors: (i) they are not so active in migrations and thus more 
difficult to catch by passive fishing gear like weir or nets. Migrations of mi-
grating fish take place in known seasons, which facilitates fishing for them; 
(ii) commercially, freshwater fish are less valuable and (iii) are less numer-
ous because they use only very limited local resources (rivers and lakes) 
whereas migrants use much richer sea resources for their growth and enter 
the river only for spawning. Riverine habitats are rather favorable for grow-
ing young because of the comparatively low pressure from predators. Eel, 
however, grow in rivers and spawn in the sea performing downstream migra-
tions, which suggests that migratory behavior is probably the most important 
feature determining targeting of fisheries in earlier periods. 

Originally, the sites of active fisheries were attached to large settlements 
(Ivangorod, Narva, Yamburg), but with the increase in fishing pressure they 
gradually moved downstream. We suppose that the dynamics of the number 
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of fishing weirs near the town of Ivangorod in the fifteenth–sixteenth centu-
ries was the first manifestation of this pattern. By as early as the end of the 
sixteenth century, the number of weirs was lower in this area than about half 
a century earlier. This could be explained by the moving of main fishing 
areas downstream rather than simple reduction in their number. Fisheries in 
the downstream of the Luga River were not well developed until the Swed-
ish occupation of this area in the early seventeenth century. In the eighteenth 
century the fisheries infrastructure here was better developed, most probably 
due to the Swedish heritage. 

Unfortunately at present we are not able to quantify the role of fisheries in 
the economy of the region in different time periods. This could be a future 
goal of our project. The other important question which we would like to try 
to address is the influence of climate on fisheries in the region. It is known 
that the second half of the seventeenth century was the coldest period in 
European history, but unfortunately this period coincides with the gap in our 
data, which could be filled by Swedish data in future.71 

                               
71 Acknowledgements: It was possible to start this project thanks to a small pilot project grant 
given by the international program “History of Marine Animal Populations” (HMAP) for 
2003 - 2004. We would like to thank our collaborators in this project, the historian of St. 
Petersburg region Anna Sukhorukova and GIS specialists Irina Merzliakova and Petr Leon-
tiev. 
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Table 1. The fishing grounds and the level of catches in the Koporye district in the 
15-16th cc. 

Year Name of 
village 

Name of water 
system (modern 
name in brackets, if 
different) 

Basin Fishing 
gear 

Fish species and 
estimated catch in 
brackets, if reported 

Taxes 

1470 Zamoshye Zamostskoe Lake ? No data Smelt  
(400 baskets) 

40 baskets 
of smelt 

1470 Kuzmino Kovosha (Kovoshi) 
River 

Gulf of 
Finland 

No data Smelt  
(3000 pieces) 

300 smelt 

1470 Novzuevo Kovosha (Kovoshi) 
River 

Gulf of 
Finland 

No data Smelt  
(3000 pieces) 

300 smelt 

1470 Konduevo No data ? No data Smelt  
(200 baskets) 

20 baskets 
of smelt 

1470 Urmizno Sista River Gulf of 
Finland 

No data Smelt  
(10000 pieces) 

1000 smelt 

1470 Petrino Sista River Gulf of 
Finland 

No data Whitefish  
(10 barrels) and smelt 
(10000 pieces) 

1 barrel of 
whitefish, 
1000 smelt 

1470 Sista Sista River Gulf of 
Finland 

Net No data No data 

1470 Strelna Strelna River Gulf of 
Finland 

No data Salmonids  
(30 pieces) 

3 salmonids 

1500 Reka i Reka Vruda River Luga 
River 

Weir Salmonides, white 
fish 

No data 

1500 No data Vruda River Luga 
River 

Weir Salmonides, white 
fish 

No data 

1500 Prikuplya Glubokoe Lake Sista 
River 

Rod White fish No data 

1500 Khodobzha Kernova (Voronka) 
River 

Gulf of 
Finland 

Two weirs Salmonides, white 
fish 

No data 

1500 No data Lemovzha River Luga 
River 

Weir salmonides, white fish No data 

1500 Velikaya 
Pozhnya 

Oredezh River Luga 
River 

Weir white fish No data 

1500 Osinovaya 
Luka 

Sista River Gulf of 
Finland 

No data whitefish  
(10 barrels) and smelt 
(10000 pieces) 

1 barrel of 
whitefish, 
1000 smelt 

1500 Kopanitsa Sista River Gulf of 
Finland 

No data Salmonids  
(30 pieces) 

3 salmonids 

1500 Petrino Sista River Gulf of 
Finland 

No data Whitefish  
(10 barrels) and smelt 
(10000 pieces) 

1 barrel of 
whitefish, 
1000 smelt 

1500 Strelna Strelna River Gulf of 
Finland 

No data Salmonids  
(20 pieces) 

2 salmonids 

Source: Novgorodskie pistsovye knigi, 1868, Vol. 3, St. Petersburg. 
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Table 2. The list of prices for fish to be delivered for the Emperor’s court in 1735 
and actual fish consumed in 1751. 
Fish Size (original data are pro-

vided in arsheens (0.71 m) 
and vershok (4.45 cm). 

Price per pood (16.38 
kg), in rubles 

Number of fish con-
sumed 

Sterlet 89 cm 4,68   
Sterlet 71 cm 4,05   
Sterlet 67 cm 3,685 5268 (unknown size) 
Sterlet 62 cm 3,525   
Sterlet 58 cm 3,435   
Sterlet 53 cm 3,235   
Sterlet 49 cm 2,785   
Sterlet 44 cm 1,735   
Sterlet 40 cm 1,48   
Sterlet 36 cm 1,08   
Sterlet 31 cm 0,67   
Pike 71 cm and more 0,73   
Pike 62 - 71 cm 0,53   
Pike 49 - 53 cm 0,41   
Pike 40 - 49 cm 0,35   
Pike 36 - 40 cm 0,24   
Pike 31 - 36 0,14 51824 (unknown size) 
Chub  0,35   
Ide 31 cm. 0,14 5165 
Bream 31 - 36 cm 0,3 5332 
Umber 27 - 31 cm 0,19 7855 
Small bream 
and ide 22 – 27 cm 0,14 51701 

Burbot 22 – 27 cm 0,075 18295 
Perch 22 cm 0,035 25005 (unknown size) 
Perch 9 – 13 cm 0,02   
Crucian carp 9 – 13 cm 0,03 234 
Roach 13 or less 0,015 99077 
Eel 71 and more 0,17 851 
Pike-peach 36 cm 0,37 13 
Whitefish (Sig) 31 cm 0,04 32230 
Salmon 71 cm and more 0,95 1585 
Crayfish  
(for 100)  0,97 12538 

Ruff  
(for 100)  0,43 52851 

Cisco  
(for 100)  0,2 9332 

Gudgeon  
(for 100)  0,3   

Trout 36 cm 0,38   
Smelt     2320 

Source: St. Petersburgskie vedomosti, June 2, 1735, August 25, 1752. 
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Table 3. Fish (numbers) sold in the markets of the towns of Koporye and Luga in the 
18th c. 

  Market in Koporye town  Market in Luga town 
1729 1730 1730 1731 

  

RGADA. F. 
1239. Op. 2. 
D. 670. L. 20 
back. 

RGADA. F. 
1239. Оp. 2. D. 
654. L. 11 
back. 

RGADA. F. 
1239. Op. 2. D. 
588. 

RGADA. F. 
1239. Op. 2. D. 
690 

Salmonids 250.5 209 421.5 467 
Whitefish 144 1490 605 226 
Vimba bream 31 28 125 90 
Eel 5 100    
Lamprey 1197  3600 1100 
V’uin (lamprey ?) 587 1150    
Baltic herring  2000 600    
Burbot 142 300 255 155 
Pike 95 204 10   
Ide 56 76 10   
Roach 2258 2225    
Perch 51 186    
Crucian carp   201     
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Towards a history of the Neva River fisheries: 
sources, methods, general tendencies  
(15th-18th cc.)  

Alexei Kraikovski and Julia Lajus 

Introduction 
The Neva River is one of the most important rivers of the Baltic Sea basin 
and its fisheries were significant for centuries. The Neva River (74 km. long) 
is the shortest major river in Europe. It flows from Lake Ladoga to the Gulf 
of Finland. At the same time the Neva River is one of the most full-flowing 
rivers in Europe: its average water discharge is 2,530 m³ per sec. So, Neva is 
one of the most important fishing rivers in the Baltic region. In 1987 46 spe-
cies of fish lived there.1 

The history of the fisheries in St. Petersburg region has not yet been stud-
ied. This branch of the economy never attracted the attention of the histori-
ans, and no special works dedicated to the history of fisheries in this area 
have been published. For the early period the main attention was paid to the 
history of agriculture that was the most important occupation for the inhabi-
tants of this area before the foundation of St. Petersburg. As for the history 
of the eighteenth century, many different aspects of the economy of the city 
of St. Petersburg have been studied, but not fisheries.  

In this paper we propose to survey the early history of fisheries in the 
Neva River. The period under study is distinctly split into three subperiods: 
from the appearance of the first written sources, which reveal the state of the 
economy of the region in the late 15th c. up to the Swedish conquest of the 
region in the early 17th c.; the period of Swedish governance and the 18th c., 
when the Swedes were displaced and St. Petersburg was founded. This paper 
is mostly concerned with the first and third subperiods, as the state of Neva 
River fisheries under Swedish authorities needs to be studied on the base of 
the Swedish sources. 

                               
1 Neelov A. V. Ryby (Priroda Leningradskoi oblasti) [Fish. (Nature of the Leningrad region)]. 
Leningrad, 1987. P. 4. 
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As for the latter period, mention of fisheries can be found in the works on 
the economic history of the area. Agriculture was the main economy here 
throughout the centuries, and the agrarian history is very well studied. At the 
same time the fisheries were important part of the peasant economy, and the 
authors of the works on the agrarian history had to pay some attention to this 
activity. For example, in the fundamental book Agrarnaia istoria Severo-
Zapada Rossii (The Agrarian History of the Northwest of Russia) some re-
marks can be found on the fisheries in the Eastern Baltic region.2 

Some data on the fisheries can also be found in works on urban history. 
St. Petersburg was the main center of a vast region from the beginning of the 
eighteenth century, and in studies on the history and pre-history of St. Pe-
tersburg some questions of the development of fisheries and the role of this 
activity in the economy of the area were mentioned. For example, S. Kepsu, 
in his book on the history of the Neva River downstream before the founda-
tion of St. Petersburg, stressed the importance of the fisheries in the econ-
omy of Nyenskans, the seventeenth-century Swedish town situated there.3 
He also pointed out that one of the islands in the Neva River estuary was 
named Fish Island (Kalasaari in Finnish).4 Some mention of the role of the 
fish in the life of the citizens of St. Petersburg can be also found in books on 
the history of the everyday life of this city.5 

Studies on the history of trade also include some information on the his-
tory of the fish trade in the Neva downstream. For example, I. P. Shaskolsky, 
in his book on the history of the Russian sea trade in the seventeenth century, 
presents data on fish exports from the Nyenskans port, situated on the Neva 
River downstream in the seventeenth century.6 

Some very limited historical information is also available from the ich-
thyological literature of the nineteenth century. The founders of Russian 
ichthyology Karl Ernst von Baer,7 Karl Kessler,8 and Oscar von Grimm9 
studied the fish and fisheries of the St. Petersburg region. However, they 
                               
2 Agrarnaia istoria Severo-Zapada Rossii XVII`veka [Agrarian history of the north-west of 
Russia in the 17th century] . Leningrad. 1971. P. 47, 205, 210 – 212. 
3 Kepsu S. Peterburg do Peterburga. St. Petersburg. 2000. P. 18. 
4 Ibid. P. 18. 
5 Semenova L. N. Byt i naselenie Sankt-Peterburga (XVIII vek) [Everyday life and population 
of St. Petersburg (18th century)]. St. Petersburg. 1998. P. 169. 
6 Shaskolsky I. P. Russkaia morskaia torgovlia ne Baltike v XVII veke (Torgovlia so Shvet-
siei) [Russian maritime trade on the Baltic Sea in the 17th century (Trade with Sweden)]. St. 
Petersburg. 1994. С. 168 
7 St. Petersburg Branch of the Archives of Russian Academy of Science (PFA RAN). F. 129. 
(Karl Ernst von Baer). Op. 1. D. 494 – 498.  
8 Kessler K. Opisanie ryb, kotorye vstrechautsia v vodah S.-Peterburgskoi gubernii [Descrip-
tion of fishes, which inhabit waters of St. Petersburg region]. In: Estestvennoistoricheskie 
issledovania S. Peterburgskoi gubernii, proizvodimye chlenami Russkogo Etimologicheskogo 
obschestva v S. Peterburge. Vol. I. St. Petersburg. 1864. 
9 Grimm O.A. 1889. Fish and fisheries in the Luga River,In: Sel’skoe khoziaistvo I lesovod-
stvo. Zhurnal ministerstva gosudarstvennykh imuschestv. 4. CLXII. S. Petersburg. P. 121-
139. 
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were more interested in fisheries in the region (in the Luga and Narva rivers 
and along the coast of the Gulf of Finland), than in fisheries in the city, and 
on the Neva River in general, which, probably, was not as important in their 
times as previously. 

Archaeological sources 
Archaeological remains are the only available source of information on the 
fisheries in the early period, before the end of the fifteenth century. The fish 
remains and the fishing gear are very common findings during expeditions, 
but as a rule these collections were not studied by the archaeologists, who 
were much more interested in other issues like ethnogeny.10 We can name 
the works by A. Kuza, E. Salmina, and I. Tarasov, who specially studied the 
history of fisheries and fishing gear in the North-Western Russia in the 
fifth—fifteenth centuries.11 A. Kuza stated in his dissertation that the period 
of the thirteenth and the fourteenth centuries was the time when villages 
settled with professional fishermen appeared in the Novgorod region. 

On the basis of the collections of archaeological remains from the settle-
ments Staraya Ladoga, Novye Duboviki, and Lubsha it is evident that fisher-
ies in the Volkhov River downstream, which is connected through Ladoga 
Lake and the Neva River with the Baltic Sea, were very well developed in 
the seventh–tenth centuries. 12  The fisheries took place all year round, and 
the fishermen were possibly professionals. The analysis of the fish remains 
shows that big Atlantic sturgeons, from 1 to 2.5 meters long , were the most 
important targets for the local fishermen. As for the fishing gear, nets were 
used relatively rarely, and the most common types were hook fishing gear, 
such as the kiddle.  

Scribe books 
The scribe books were the main documents necessary for taxation in Russia 
in the 16th and 17th cc. They were created periodically, approximately every 
25 – 40 years. Scribes, who were responsible for the full description of the 
town and the surrounding district, created the book. The document included 
                               
10 Salmina E. V. Personal communication. 
11 Kuza A. V. Rybolovstvo [Fisheries]. In: Drevniaia Rus’:Gorod, zamok, selo. Moscow. 
1985; Salmina E. V. Rybolovstvo srednevekovogo Pskova i Pskovskoi zemli (VIII – XVII 
vv.) po dannym arheologii. Dissertatsiiaa… kandidata istoricheskih nauk. [Fisheries of the 
medieval Pskov and Pskov region (8 – 17th cc.) on the base of the archaeological data. PhD 
Thesis.] Pskov. 1997; Tarasov I. I. O kharaktere rybolovstva v nizhnem Povolhovie [About 
the characteristic of the fisheries in the downstream of the Volkhov River]. 
http://www.nwae.spb.ru/Library/IIT/VolhovsFoshing.htm 
12 Tarasov I. I. Op.cit. 
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data on the town: its fortress, churches, monasteries, shops, streets and popu-
lation. The district was described village by village; the arable lands and 
other grounds were registered, including fisheries productive enough to be 
the object of taxation. The earliest scribe books we know were completed in 
the early sixteenth century. These documents include data from the previous 
books created in the 1470s and thus we have the information on the situation 
in the 1470s and 1500s in one book, and we can make a comparison.13 

The data on the fisheries in the Neva River downstream is presented very 
well in the scribe books. In the late fifteenth century the villages situated in 
the downstream of the Neva River had to pay taxes in kind, which included 
the salted white-fish (sig). For the village Zholnino it is mentioned especially 
that the taxes are to be paid by “the white-fish from the Neva River,”14 which 
always was recognized as the best one. The taxes actually were small and 
ranged from 50 fish to 1 barrel of white-fish. 

The description of the fisheries of this area in 1501 is more detailed. Be-
sides the white-fish two more species are mentioned in the taxes – Lokh and 
Moiva.15 Lokh is obviously the name for the Atlantic salmon (from the Fin-
nish Lohi16). According to Grimm, the inhabitants of the region of the River 
Luga used this name for all salmon,17 and we may assume that the same 
situation took place in the Neva River basin. Although the current Russian 
name moiva is used for the small north Atlantic fish capelin (Mallotus vilo-
sus), which does not occur in the Baltic Sea, historically it could be used for 
any kind of small fish, according to the Finnish usage of this word.   

The fishing stations and weirs fixed in the Neva River downstream were 
partly controlled by the local peasants. For example, the community of the 
village of Omut possessed the following grounds for fisheries in the early 
16th c.: “Sea, Fishing Station Omut for drift nets near the village Omut, Fish-
ing Station on the rapids near the village Bolshoi Dvor, Weirs.”18  

At the same time the townsmen of the town Oreshek, the administrative 
center of the Neva River basin, controlled some fishing stations in the Neva 
downstream. For example, the Community of the settlement of Minkino 
possessed “the Sea, the fishing stations near the village, under the Lower 
homestead, Fishing Station, divided in half with the peasants from Fomin 
island, Fishing Station in the Okhta River mouth owned together with the 
Orekhov city-dwellers.”19 

                               
13 See Novgorodskie pistsovye knigi [Novgorod scribe books] (later – NPK). Vol. 3. SPb. 
1868, Vremennik Obschestva Istorii i drevnostei Rossiskih (later – VOIDR), 1851. Book 11. 
Materiaty. 
14 VOIDR. 1851. Book 11. Materiaty. P. 125. 
15 Ibid. P. 121, 131. 
16 Kessler K. 1864. P. 169. 
17 Grimm O.A.  . 1889. 
18 VOIDR. P. 121. 
19 Ibid. P. 120. 
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Later the possessions of the Oreshek townsmen increased. In the scribe 
book for 1568/69 the fisheries in the Neva River downstream controlled by 
the inhabitants of Oreshek are registered. The scribers recorded a number of 
fishing stations in the different points on the Neva River downstream and a 
weir “on Ludushka”.20 

The same document enabled us to study the professional structure of the 
city-dwellers. 54 of 290 townsmen recorded in the documents are mentioned 
as professional fishermen.21 The majority of them lived on the Northern bank 
of the Neva River, on the Karelskaia side, and belonged to the “Younger 
people”, i.e. to the segment part of the townsmen.22 The sturgeon fisheries in 
the Volkhov River downstream are also described in this scribe book. Stur-
geon were caught by drift nets. 54 fishermen with 27 nets had to pay about 
15 rubles annually in taxes.23 

Maps 
Data on the Neva River fisheries in the 17th c. is very scarce at the moment. 
The maps produced by Swedish cartographers are an important source of 
information on the history of Neva downstream in the 17th c. The Swedish 
maps of the 17th c. are very detailed, and the fishing places are often re-
corded. For example, on the map completed in 1696 a fishing station is reg-
istered as being situated on the spit of Vasilievsky Island. This land belonged 
to de la Guardi.24  

Russian cartographers followed the traditions of their Swedish col-
leagues.25 The 19th c. maps of St. Petersburg enable us eventually to recon-
struct the spatial distribution of the fishing places in the city. For example, 
16 fishing stations and 1 weir are registered on the map completed in 1834 
by lieutenant-general Shubert.26 
                               
20 Frantsuzova E.B. (Ed.). Goroda Rossii XVI veka: Materialy pistsovykh opisanii. [The 
towns of Russia of the 16th century]. Moscow. 2002. P. 141. 
21 Ibid. P. 128 - 141. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Plan mestnosti, zanimaemoi teper Sankt-Peterburgom, sniatyi v 1698 godu do zavoevaniia 
eia Petrom Velikim s pokazaniem suschestvovavshikh na nei shvedskikh ukreplenii [Plan of 
the territory, which now is occupied by St. Peteresburg, made in 1698 before the occupation 
of it by Peter the Great, with deposition of Swedish fortifications]. Otdel kartografii. Rossis-
kaia Natsionalnaia Biblioteka [Department of Maps, National Library of Russia]. 
25 St. Petersburg and Ingermanland in Swedish archives. Sweden in St. Petersburg archives: 
Materials of the Russian-Swedish seminar. October 25-26, 2004. St. Petersburg / Ed. S.V. 
Sementsov. St. Petersburg. 2005. 
26 Karta Ust’iam Nevy. Gravirovana pri gydrograficheskom depo glavnogo Morskogo shtaba 
Ego Imp. Vysochestva so s’emki, proizvedennoi pod rukovodstvom direktora onogo depo 
general-leitenanta Shuberta. 1834  [The map of the Neva River estuary engraved by Naval 
staff of the Emperor under the supervision of Leutenant-General Shubert]. 1834. Otdel karto-
grafii. Rossiskaia Natsionalnaia Biblioteka [Department of Maps, National Library of Russia]. 
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Information on the fisheries of the Neva River basin on 
the pages of the newspaper Sankt-Peterburgskie 
vedomosti in the eighteenth century 
Some details on the development of the fisheries in the St. Petersburg area 
can be obtained from the newspaper Sankt-Peterburgskie vedomosti (St. 
Petersburg bulletin), published twice a week in St. Petersburg starting in 
1728. Most of the newspaper was dedicated to news from abroad, but in the 
end of the newspaper official and private advertisements were published. In 
these advertisements the information was presented on the purchase and sale 
of fish and seafood (oysters, for example), on the renting of the fishing 
places and so on. The quantity of advertisement on these matters increased 
strongly from the 1730s to the 1750s. The cause of this effect was obviously 
the growing popularity of the newspaper among the inhabitants of the impe-
rial capital. In the middle of the eighteenth century the author of an adver-
tisement published in St. Petersburg Bulletin could be sure that the informa-
tion would be read by a significant portion of the literate townsmen. 

The newspaper shows that the fisheries infrastructure in St. Petersburg 
was rather complicated. It included not only fishing places or weirs on the 
Neva River or on the small rivers like Moika and Fontanka, but also the 
fishponds situated on private land plots. For example on November 18, 
1740, two yards were rented on the bank of Fontanka River with the fish-
pond with its fish.27 Sometimes the state bodies constructed the fishponds for 
official purposes. For example on January 15, 1751, it was proclaimed that 
the fishponds were to be constructed on the plot from the Foundry to Fon-
tanka River to keep live fish for the provision of the Emperor’s Court.28 

The fisheries of the St. Petersburg area can be divided into three parts – 
the fisheries situated in the city of St. Petersburg, the fisheries of the Neva 
River upstream from St. Petersburg and the fisheries of Shluisselburg district 
including the adjacent part of Lake Ladoga. 

In St. Petersburg the fisheries were controlled by official bodies as well as 
by private owners. Information on the fisheries can be found in the docu-
ments of the different institutions that controlled the territories in St. Peters-
burg, including parts of the river bank, even if these organizations had noth-
ing to do with the fisheries. The leasing of the fishing places used to be an 
important source of income for these governmental bodies. For example, the 
Medical Office owned Aptekarsky Island (the Island of Druggists) in the 
eighteenth century. The garden for herbs was situated there, and only the 
druggists had the right to live on the island.29 In 1755 the Medical Office 
announced that the fishing place on the island was available for lease, and 

                               
27 Sankt-Peterburgskie vedomosti. November 18, 1740. P. 6. 
28 Ibid. January 15, 1751. P. 5. 
29 See Gorbachevich K. S., Hablo E. P. Pochemu tak nazvany? St. Petersburg. 1996. P. 297. 
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those interested were to apply to the office.30 It is interesting that even in the 
early twentieth century the fishing station existed apparently in the same 
place, in the Northern part of Aptekarsky Island. It was marked on the city 
map created in 1904.31 

The office of the Emperor’s Court and the members of the Regnant Dy-
nasty also controlled some fisheries in St. Petersburg. For example, in 1754 
the fishing place with the fishing weir in the Neva River across the river 
from the Smolnyi Palace in the territory know as Schuchya Gavan (Pike 
Bay) was available for lease. The Personal Estate Office of Her Imperial 
Majesty was the organization managing this fishing place.32 

The distribution of fishing places in the city was dependent on different 
factors, including the predilections of the landowner. For example, if part of 
the riverbank belonged to a nobleman, he was interested in the pier for a boat 
or in the beautiful landscape rather than in the fisheries. In this case the fish-
ing place appeared if the land changed owners. For example, when field 
marshal B. Ch. Minikh, the well-known confidant of the Empress Anna 
Ivanovna, was arrested according to the order of the new Empress Elizaveta 
Petrovna, his house was confiscated. In August 1752 an announcement was 
published that the place on the Neva River near the confiscated yard of  
Minikh in the 12th line of Vassilievski Island was available for lease. It was 
stressed in the announcement that the place is offered “for fishing and for the 
constructing of a fishweir”.33 

Another such example is the fishing place in the 9th line of Vassilievski 
Island, near the confiscated house of the arrested count Mikhail Golovkin. 
The Confiscation Office offered this fishing place for leasing more than 
once.34 This shows a possible avenue for further research – some interesting 
documents might be found in the archives of the Confiscation Office.35 It is 
worth noting that these confiscated grounds were at least partly managed by 
other bodies, for example – by the Office for the Construction of State 
Roads.36 

Military bodies, like the Peter and Paul fortress garrison, also managed 
fisheries; for example, the governor of the fortress operated sturgeon fisher-
ies and was obliged to provide sturgeon every year for the clergy of the Peter 

                               
30 Sankt-Peterburgskie vedomosti. December 16, 1754. P. 8., January 10, 1755. P. 5. 
31 Plan goroda St. Peterburga s pokazaniem ulits, naberezhnykh, ploschadei i proch.  s pris-
voennymi naimenovaniaimi, nachinaia s 7 marta 1880 goda po 1 senitiabria 1904 goda, a 
takzhe vsekh gorodkikh imuschestv, vod i otmelei v ust’e reki Nevy. 1904. [Plan of St. Pe-
tersburg with streets, embarkments, places with their names from 7 March 1880 to 1 Septem-
ber 1904 and with all municipal properties, waters and sandbanks in the mouth of the Neva 
River. 1904. Department of Maps. National Library of Russia.] 
32 Sankt-Peterburgskie vedomosti. December 17, 1753. P. 7., January 4, 1754. P. 6. 
33 Ibid. February 27, 1750. P. 8., August 18, 1752. P. 6. 
34 Ibid. May 18, 1750. P. 7., March 23, 1753. P. 5. 
35 Ibid. March 20, 1752. P. 8. 
36 Ibid. April 21, 1755. P. 5. 



 224 

and Paul cathedral on the festival date. This tradition existed throughout the 
history of imperial St. Petersburg. The economic documents of the military 
bodies (life guard’s regiments, the department of provisions, and others) 
seem to be a prospective source for further research. 

The Neva River upstream from St. Petersburg was divided into plots be-
longing to villages. The village Rybatskoe (The Fishermen’s village) is un-
doubtedly the most famous settlement in the St. Petersburg vicinity, with its 
population specialized in fisheries. This village was founded in 1716 on the 
left bank of the Neva River, between the rivers Murzinka and Slavianka. 
Fishermen resettled from the Oka River were the first inhabitants of the vil-
lage.37 The community possessed rich fisheries on the Neva River. In March 
1750 the fishing place in the Rybnaia sloboda (The Fish settlement, the 
eighteenth century name for the village Rybatskoe) was offered for leasing 
by the Personal Estate Office of Her Imperial Majesty.38 Unfortunately, by 
now we have not found any more information about eighteenth-century fish-
eries in Rybatskoe. In the late nineteenth century 60 fishermen caught about 
10 tons of salmon there annually.39 

Information on some fisheries in the Neva River upstream also can be 
found in Sankt-Peterburgskie vedomosti. Like the fisheries in the city of St. 
Petersburg, these grounds were managed by different bodies. The Emperors 
Court Office controlled some of them. For example the village of Kaika (or 
Kaikushi) situated upstream from St. Petersburg was offered for leasing to-
gether with its fishing places by this institution in 1750.40 

Two fishing places in Il’inskaya farmstead are another interesting case. 
This farm situated 15 versts upstream the Neva River from St. Petersburg 
was owned by the Court Stable office.41 In 1750s the upper and the lower 
fishing places were rented regularly. Firstly the Stable office administration 
wanted to lease both fishing places together.42 But later it turned out to be a 
problem to find prospective lessees for such a deal. The merchants preferred 
to lease the fishing places separately. For a two-year lease on the lower fish-
ing place, 35 rubles per year was proposed in March 1752.43 As for the upper 
fishing place, it was not rented in 1752, and later the announcements on the 
leasing of this ground were published more than once.44 

The source of the Neva River and the adjacent part of Lake Ladoga was 
part of Schlusselburg district. Also, some information is available on the 

                               
37 Gorbachevich K. S., Hablo E. P. Op. Cit. P. 228. 
38 Sankt-Peterburgskie vedomosti. March 13, 1750. P. 6. 
39 CGIA SPb. F. 260. Op. 2. D. 10. 
40 Sankt-Peterburgskie vedomosti. December 4, 1750. P. 6., January 29, 1751. P. 6. 
41 Ibid. March 10, 1755. P. 5. 
42 Ibid. February 28, 1752. P. 7. 
43 Ibid. March 3, 1752. P. 8. 
44 For example: Ibid. March 20, 1752. P. 7., March 12, 1753. P. 7. March 23, 1753. P. 5., 
April 2, 1753. P. 8. 
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Keksholm (now Priozersk, Leningrad Region) fisheries in the western part of 
Lake Ladoga .  

The fisheries of Schlusselburg district were rather productive. This can be 
seen from the amount of money paid for leasing. In the late 1740s the mer-
chant Terentiy Rezvoy paid 230 rubles 24 kopecks per year as a rent for the 
fisheries there.45 By 1752 the rent increased to 485 rubles 25 kopecks per 
year.46 These fisheries were under the authority of the St. Petersburg Prov-
ince Office, and prospective lessees had to apply to this institution to lease 
the grounds.47 In 1755 the situation changed, and the prospective lessees had 
to deal with the Office of the Big Ladoga Channel.48 

The Keksholm fisheries were owned by the Emperor’s Court Office. In 
1741 the annual rent for these grounds was established at the rate of 570 
rubles 62.5 kopecks.49 Later the rent increased to 601 rubles per year.50 
Salmon caught there was delivered for the Emperor’s table.  

Conclusion 
The sources allow us to outline the general tendencies of development of the 
fisheries in the Neva River from the Middle Ages to the eighteenth century. 
On the basis of archaeological data we may conclude that in the early period 
(sixth – tenth centuries) the big sturgeon was the main target for fishermen in 
this area. The sturgeon population was big enough and the human population 
was small enough to let people catch mainly big and delicious fish, while the 
smaller species were obviously caught as an important addition.51 

In the thirteenth–fourteenth centuries the social group of professional 
fishermen appeared.52 In the late fifteenth and early sixteenth centuries the 
villages settled by professional fishermen were recorded on the Neva River 
downstream, for example, on Vassilievsky Island. A system of fishing places 
and fishing weirs in the Neva River downstream developed.53 These grounds 
in the sixteenth century were partly controlled by the local peasants and 
partly by the inhabitants of the town of Oreshek – the administrative center 
of the Neva River basin.54 The sturgeon fisheries in the Volkhov River 
downstream were still productive but the gear changed from hooks to drift 
nets, which enabled them to catch sturgeon of all size, not only big ones. 
                               
45 Ibid. July 29, 1748. P. 6. 
46 Ibid. November 13, 1752. P. 7. 
47 Ibid. July 14, 1752. P. 6., August 10, 1753. P. 8. 
48 Ibid. November 28, 1755. P. 8. 
49 Ibid. October 11, 1742. P. 6. 
50 Ibid. December 21, 1753. P. 8. 
51 Tarasov I. Op. cit. 
52 Kuza A.V. Op. cit. 1985. 
53 Agrarnaia Istoria; VOIDR. 
54 VOIDR; Goroda Rossii XVI veka. 2002. P. 128 - 141. 
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The structure and management of the fisheries under Swedish governance 
have not yet been studied. There are at least some trade data that lead us to 
assume that fisheries continued and that some fish was even exported to 
Sweden. For instance, in 1641 20 barrels of salmon and 24 barrels of the 
other fish were exported from Nyenskans port. In the next year 36 barrels of 
salmon were removed from the Neva River downstream.55 We may assume 
that this fish was at least partly caught in the Neva River. The distribution of 
the fishing ground on the Swedish maps shows that the fisheries were impor-
tant to the local economy under Swedish authority. 

When the area was re-conquered by Russia and the new capital was 
founded, the fisheries obviously became an important part of the city econ-
omy. Fisheries were used not only by the citizens privately, but were also 
important sources of income for the different governmental bodies. The fish 
from the Neva River region played an important role in the food supply for 
the Emperor’s Court and for the Imperial capital in general. At the same time 
the fisheries became the part of the city culture when the traditions con-
nected with fishing appeared. 

                               
55 Shaskolsky I. P. Op. cit. 1994. P. 168. 
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Ett bottennapp för Sverige – fisket vid mitten 
av 1700-talet  

Kenneth Awebro 

Inledning 
Studiens målsättning och uppläggning 
När det gäller studiet av marina populationer är det helt klart att dagens situ-
ation har påverkats av människans utnyttjande över tid. Det är därför viktigt 
att undersöka utnyttjandet bortom dagens situation, något som ligger i linje 
med målsättningen för projektet ”Förmoderna kustmiljöer”. 

Avsikten med föreliggande studie är att klarlägga det svenska och finska 
fiskets inriktning och omfattning tvärs över Östersjön vid mitten av 1700-
talet och då särskilt avgränsat till perioden 1745-1755 och sedd i relation till 
den svenska statens intentioner och åtgärder på området under tidsperioden. 
Perioden var en brytningstid för svenskt fiske, genom att den omedelbart 
föregår den s.k. Stora sillepoken under andra hälften av 1700-talet. Dessut-
om är det en period då ny och förbättrad teknik började diskuteras. Fortsatta 
forskningar planeras att omfatta andra delar av Östersjön och också andra 
aspekter, för att därigenom erhålla en mer heltäckande bild av fisket och 
därigenom också fiskebestånden och deras utnyttjande vid denna tid. 

I detta sammanhang definieras Östersjön som det havsområde som 
sträcker sig öster och norr om Öresunds och Bältens södra mynningar och 
omfattar även Finska viken och Bottniska viken. När det gäller den svenska 
kusten brukar gränsen mellan Östersjön och Öresund dras vid Falsterbo. 
Särskilt fokus kommer i denna studie att ske på ett tänkt vattenområde som 
sträcker sig från Södermanlands kustområde, omfattande vattnen kring Got-
land och mot kusten utanför Nyland i Finland. Härigenom skapas ett band 
tvärs över Östersjön. Topografin skiljer sig åt. Gotland saknar egentlig skär-
gård, medan både Södermanland och Nylands län har vidsträckta skärgårdar.  

Undersökningen tydliggörs därefter genom att ett antal centrala områden 
inom näringen i länen Södermanland, Gotland och Nyland i Finland special-
granskas. Här finns ett svenskt regionalt perspektiv, på så sätt att ett antal 
viktiga områden granskas; nämligen tidens uppfattning om skärgårdsland-
skapets förutsättning för ett lönande fiske, den fångade fisken och då särskilt 
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förekomsten av olika fångade arter och relationerna mellan dessa, något om 
anförda omständigheter till fiskelyckans växlingar, den fångade fiskens han-
tering, hur fiskebåtarna byggdes och tillverkningen av nät och fiskeredskap, 
fiskekärlens tillverkning, hur fisk förekom som handelsvara – kvantitet och 
ersättning, antal fiskare och etablering av bolag och tidens tänkbara åtgärder 
för att förbättra och utveckla fisket. 

Omdömen om fiskeförhållanden och fångster varierar – och så har det 
ständigt varit. Materialet har för denna del av studien i de flesta fall hämtats 
från olika myndigheters verksamhet och har valts så att de skall kunna ge en 
regional bild av förhållandena och baserade på tillstånden i de olika länen. 
Enskilda spridda uppfattningar utan sammanhang är inte användbara, efter-
som en totalbild av förhållandena i valt område eftersträvas. I de flesta fall 
härrör de använda uppgifterna från aktörer på regional- eller riksnivå – kom-
pletterade med visst lokalt material – detta för att kunna åstadkomma en 
tillförlitlig bild av hur fiskenäringen i de tre valda länen betraktades ur ett 
myndighetsperspektiv. 

Historiker har försummat studiet av utnyttjandet av de marina resurserna. 
Detta trots att utnyttjandet av detta hade stor betydelse för många samhällen. 
Forskningsläget rörande fisket och dess betydelse i Östersjön är alltså föga 
omfattande, särskilt gäller detta svensk forskning. Mindre lokala studier, 
oftast kretsande kring den folkliga kulturen i skärgårdsområdet, finns dock 
från främst 1800-talets slut och 1900-talets början. I ”Svensk historia 2” sägs 
att fisket var, om det bortses från utpräglade skärgårdsbygder, en typisk bi-
näring. Visserligen förekom både saltsjö- och insjöfiske, men fisk skulle 
endast svara för några få procent av den totala livsmedelskonsumtionen. 
Omkring 1750 – egentligen först 1755 - då sillen började gå till på Västkus-
ten ändrades dock situationen och stora mängder fisk fångades där under de 
kommande 40-50 åren.1 Lars Magnusson förmodar i ”Sveriges ekonomiska 
historia” att exporten av sill och silltran från det rika sillfisket på 1750-talet 
gav upphov till en export till ett antal Östersjöhamnar – (Danzig, Riga osv) 
inklusive Danmark, men några belägg för detta finns inte.2 Danska forskare 
har undersökt dansk export från exempelvis Aalborg till Östersjöområdet, 
men det förefaller som om en ytterligare bearbetning av det svenska källma-
terialet också kan belysa danska förhållanden.3 

De flesta forskare som behandlat frågan om fisket i äldre tid har uttryckt 
sig väldigt försiktigt. K. A. Andersson sade ”ostkustfisket och särskilt 
strömmingsfisket (har) fordom spelat en förhållandevis större roll för landets 
ekonomiska liv än nu. Man kan då fråga sig, om fiskarnas antal och fångs-
tens mängd, absolut taget, är större än nu. Några statistiska uppgifter för att 

                               
1 Carlsson, S., Rosén.J., Svensk historia, 2, s. 41f.  
2 Magnusson, L., Sveriges ekonomiska historia, s. 280. 
3 The exploited seas: New directions for marine environmental history. 
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belysa detta spörsmål finnas icke”.4 Hans yttrande här är ganska representa-
tivt, men det finns dock material som kan användas för att närmare undersö-
ka området. 

Ett nationellt perspektiv 
Ett handelspolitiskt dilemma - svenskt fiske vid mitten av 1700-
talet 
Flera försök hade gjorts under frihetstidens första del att förbättra fiskets 
lönsamhet och öka fångsterna och då särskilt kustfisket som ansågs som 
eftersatt. Fiske längre ut på havet var i början inte ett angeläget område. 
Kunskap om hur det skulle bedrivas på ett effektivt sätt saknades. Den kung-
liga förordningen 1724 om kustfisket markerar en början, men fick ingen 
egentlig effekt. 

Bakgrunden till det ökade intresset för fisket vid seklets mitt kan sökas i 
den negativa handelsbalans som rådde i Sverige när det gäller handeln med 
fisk av olika slag. Nedanstående Tabell 1 visar värdet av exporterad och 
importerad fisk under här undersökt period utifrån ett riksperspektiv. 

Tabell 1. Värdet av exporterad och importerad fisk 1739 och 1745-1756 i dr smt 

År Import Export 

1739 464573 1967 
1745 689881 1148 
1746 623410 285 
1747 616734 218 
1748 796138 622 
1749 852922 868 
1750 753950 3127 
1751 1035549 1137 
1752 664058 738 
1753 588743 2420 
1756 546270 34301 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: dr smt = daler silvermynt 

Värdet av exporterad och importerad fisk från Sverige framgår således av 
Tabell 1 och siffrorna torde tala för sig själv. Inte heller mindre förändringar 
i penningvärdet under perioden ändrar förhållandena. Början på den kom-
mande sillperioden på Västkusten avspeglas i en stor exportökning år 1756 
och detta syns även i Tabell 8, men det är ändå inget emot det som skall 

                               
4 Andersson, K. A., Fiskar  och  fiske  i Norden, 1, s. 416. 
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komma. De kommande åren därefter skulle nämligen exporten av sill stiga 
dramatiskt. De stora sillstimmen gick till på Västkusten, men egentligen inte 
i Östersjön som kanske blev ett exportområde för svensk fisk under resten av 
1700-talet. Det är viktigt att också se vad som finns bakom siffrorna; kvanti-
teter och vilken typ av varor det rör sig om. För åren 1752-1755 finns sådana 
uppgifter. 

Tabell 2. Kvantiteter av importerad och exporterad fisk 1752-1755 

År och sort Import Export 

1752   
Sill  t:a 31283 16 
Salt fisk t:a 3447  
Torr fisk lp 20127  

1753   

Sill  t:a 27223 62 
Salt fisk t:a 1449  
Torr fisk lp 94418  

1754   

Sill  t:a 30339 20 
Salt fisk t:a 3135  
Torr fisk lp 122344*  

1755   
Sill t:a 22817 1657 
Salt fisk t:a 1230  
Torr fisk lp 122344*  

Källa:  Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: t:a = tunna  och lp = lispund. Ett lispund = 8,5 kg. 
* Avser sammanlagd mängden för 1754 och 1755.  

Det har inte varit möjligt att nu erhålla data för ytterligare år i Tabell 2 under 
den tidsperiod som denna studie omfattar, men det har ingen större betydel-
se, eftersom bilden ändå är så tydlig – nästan ingen export och stor import. 
Ytterligare en fiskeprodukt kan återfinnas i det statistiska materialet – näm-
ligen tran. Varken mängden eller värdet var särskilt betydande. 

Detta medför alltså – omsatt i moderna mått och räknat på 125 liter/tunna 
– att det år 1752 importerades sill motsvarande kanske knappt fyra miljoner 
liter eller ungefär lika många kg. Fiskimporten måste alltså ha haft en stor 
betydelse för den svenska folkhushållningen vid denna tid. 
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Tabell 3. Importerad och exporterad tran från Sverige 1745-1755 

År import export 

1745 2595 32 
1746 2032 6 
1747 1920 168 
1748 1302 30 
1749 1551 24 
1750 2120 140 
1751 1552 75 
1752 3220 169 
1753 1807 280 
1754 2506 94 
1755 1717 7 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. Historisk  statistik  för  Sveri-
ge, s. 124. 
Anm: När det gäller importen anges detta i riksdaler, medan exporten  avser kvantiteter och då 
uttryckta i fat. Ett fat = 157 liter 

Handelsbalansen när det gäller förhållandet mellan importerad och exporte-
rad fisk eller fiskprodukter var synnerligen ogynnsam för Sverige. En närma-
re granskning av tran bestyrker detta. Exporten av den produkten var också 
obetydlig och kom egentligen inte igång på allvar förrän under andra hälften 
av 1770-talet. Importen av en annan fiskeprodukt – fiskben – var synnerligen 
obetydlig. 

Vilka var de förnämsta svenska importområdena för fisk under större de-
len av perioden? Detta framgår av Tabell 4 – 7. Av Tabell 8 framgår expor-
ten av fisk från Sverige – här har endast något större kvantiteter medtagits. 
Det rör sig ändå om mycket små mängder. 

Tabell 4. Import av fiskvaror från Ryssland, Estland och Kurland 1745-1753 i dr 
smt 

År Värde dr smt 

1745 1382 
1746 678 
1747 1440 
1748 1031 
1749 1504 
1750 681 
1751 448 
1752 1287 
1753 974 
Källa:  Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
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Tabell 5. Import av fiskvaror från Danzig, Polen och Preussen 1745-1753 i dr smt 

År Värde dr smt 

1745 3013 
1746 42 
1747 1 
1748 2032 
1749 2775 
1750 3772 
1751 1563 
1752 1755 
1753 193 
Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 

Tabell 6. Import av fiskvaror från A: Königsberg/Preussen B: Svenska Pommern 
och Wismar C: Lübeck D: Hamburg och Holstein 1745-1753 i dr smt 

År A B C D 

1745 2264 1120 107 2766 
1746  828 425 3338 
1747 9 1076 340 1139 
1748 1481 1194 402 2154 
1749 1104 598 65 11743 
1750 1271 1607 31 3269 
1751 1075 1377 1261 4445 
1752 1026 637 381 3632 
1753 1386 678 164 1633 
Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 

Tabell 7. Import av fiskvaror från Danmark/Norge 1745-1753 i dr smt 

År Värde dr smt 

1745 608431 
1746 550523 
1747 488316 
1748 635089 
1749 706490 
1750 575586 
1751 815701 
1752 574832 
1753 521920 

Källa:  Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
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Tabell 8. Exporterad fisk från Sverige 1745-1756 i tunnor 

År Salt lax Makrill Sill Strömming Torsk 

1745 0,75  7,5   
1746      
1747 2   2,5  
1748 6,5 4,75 12,25 3,25 0,5 
1749 3,5  19,5 1,75  
1750 7,5  108 1,25  
1751 4,5   3  
1752 4  15,5 0,75  
1753 5 15 62 2 27,5 
1754 2,25 6 20  42,5 
1755 3,5 13,5 1656,75 0,5  
1756   1439,25  3 
Källa:  Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: En tunna = 125 liter 

Totalimporten av fisk till Sverige framgår av Tabell 17. Den värdemässiga 
importen av fisk av olika slag från östra delen av Östersjön var obetydlig 
under den här studerade perioden. Något högre siffror har noterats från södra 
och sydvästra delen av Östersjön. Den absolut största delen av importen kom 
från Danmark/Norge, men det har inte här varit möjligt att särskilja importen 
från Danmark, baserad på fiske i Östersjön, och importen från Norge och 
även Danmark som grundade sig på fiske i Atlanten, Nordsjön, Skagerack 
och Kattegatt. Det rör sig här om en nästan bedövande stor import som na-
turligtvis försämrade den svenska handelsbalansen avsevärt. Den ringa ex-
porten från Sverige vid samma tid i Tabell 8 – egentligen var den helt för-
sumbar – motsvaras väl av de värden som finns i Tabell 1 och ändå omfattar 
kvantiteterna här både Östersjön och Västkusten.  

Importen av olika slags fisk till Sverige 
Finns det någon möjlighet att utreda vilka typer av fisk som importerades till 
Sverige och då med en särskild fokusering på ett ursprung i Östersjöområ-
det? Frågan kompliceras på flera sätt, genom att det inte är säkert att olika 
fiskarter alltid hölls isär och lokala benämningar på samma art kan också 
finnas. Det kan också förekomma en reexport från skilda länder och där tun-
nan med innehåll inte alltid har sitt ursprung i det land varifrån den slutligen 
exporteras till Sverige där den konsumeras. År 1745 kom exempelvis 84 
tunnor ”skotsk sill” och 1749 kom 65 tunnor sådana varor från Danzig. Från 
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Svenska Pommern kom 1748 en tunna holländsk kabeljo.5 I sådana fall bör 
ursprunget sökas på annat håll än i Östersjön. Det är nog ändå rimligt att 
antaga att dessa olika typer av avvikelser är tämligen små – av naturliga skäl 
kan en vara som fisk inte skeppas fram och tillbaka mellan olika länder un-
der särskilt lång tid. Naturligtvis är det också möjligt att tänka sig en vidare-
export från Sverige av marginella kvantiteter. 

I viss utsträckning kan uppgifter erhållas om vilka hamnar som exporte-
rade fisk till Sverige och direkt information om kvantitet från varje hamn. 
Tabell 9 visar antalet hamnar för några svenska städer, varifrån det kom 
fiskvaror av olika slag till Sverige under år 1742.  

Tabell 9. Antal hamnar i Östersjön varifrån fiskvaror importerades till svenska stä-
der 1742 

Stad Antal hamnar 

Stockholm 28 
Kalmar  15 
Karlskrona 11 
Karlshamn 11 
Kristianstad 4 
Ystad 6 
Helsingborg 3 
Källa: Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 

Uppgifterna är alltså från 1742 och inte fullständiga i ett riksperspektiv, men 
det ger en uppfattning om möjligheterna med ett ytterligare detaljstudium. 
Huruvida bilden skiljer sig markant för den årsperiod som denna studie i 
huvudsak omfattar, förhållandena år 1742, är inte klart. Detaljerad kunskap 
kan erhållas; år 1742 importerades 1/6 tunna nejonögon från Danzig och tre 
kannor salta musslor från Wismar. De flesta exporthamnarna återfinns runt 
Östersjön, men dessa har bara klarlagts för ett fåtal år i mitten av 1740-talet 
och för städerna Visby, Nyköping och Helsingfors, vilket framgår av Tabell 
19 och 20. Hur sedan återförsäljning och konsumtionsmönster ser ut på de 
olika svenska importorterna och deras omland är okänt. Likaledes är det 
oklart hur mycket som konsumerades i kustområdet och hur mycket som 
transporterades vidare till inlandet. Rimligen bör dock Stockholm ha svarat 
för en stor del av konsumtionen. 

Hur stor del av den totala svenska importen som konsumerades i Öster-
sjöområdet – östra delen av Sverige och Finland - är oklart, men det bör ha 
varit en helt övervägande del. Detta med tanke på att fisket på Västkusten 
brukar betecknas som mer givande och därmed bättre kunde täcka hushål-

                               
5 Kabeljo var en holländsk eller tysk benämning på större Nordsjötorsk. I Sverige var det 
oftast en benämning på fläkt, i kar saltad och därefter svagt torkad långa utan huvud. Mera 
sällan rörde det sig om torsk eller lubb utan huvud. Svensk Uppslagsbok, 14, s. 913.  
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lens behov, men exakt klarhet rörande detta har inte kunnat ske inom ramen 
för föreliggande studie. Importen från Königsberg, Lübeck, Svenska Pom-
mern, Ryssland och olika tyska orter kan fastställas. I många fall rör det sig 
dock om så små kvantiteter att det knappast är meningsfullt att redovisa des-
sa. I Tabell 10 – 13 återfinns därför endast ett antal importvaror av någon 
större omfattning – i varje fall från något av områdena.  

Tabell 10. Import av gråsidor (torra och salta) från A: Ryssland B: Königsberg C:  
Danzig D: Svenska Pommern och Wismar E: Lübeck  F: Hamburg och Holstein och 
andra tyska orter 1745-1755 i lispund 

År A B C D E F 

1745   166 78  1376 
1746  16    1527 
1747 2 90  80 2 296 
1748 46,75  122 181  406 
1749   20  17 2727 
1750   142,5 51  150 
1751      50(161) 
1752 175     25(4) 
1753      39,75(7,5) 
1754   20 180  70(82) 
1755 1065,5  5    
Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Mellan  åren 1751-1754 särredovisas  importen  från  Holstein  inom parentes 

För klarhetens skull skall här nämnas att ”gråsidor” var en benämning på 
oftast torkad gråsej (SAOB). Den fläktes upp längs ryggbenet och i två 
stycken. Det som då blev väldigt tydligt var de grå yttersidorna. 

Tabell 11. Import av butten i buntar (50 stycken) från A: Ryssland B: Svenska Pom-
mern och Wismar C: Hamburg och Holstein och andra tyska orter 1745-1755 

År A B C 

1745 294   
1746 246   
1747 355   
1748 153 2  
1749 582 3,5 2 
1750 848 7 4 
1751 417,5 17  
1752 177  -2 
1753 218 3  
1754 137   
1755 307,75   

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Holstein redovisas inom parentes 
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Vad ”butten” var är inte riktigt klart – eller också skiftar benämningens in-
nehåll. Troligen är det piggvar och ordet skulle i så fall komma från lågtys-
kans butt(e). I detta ingår möjligen också andra plattfiskar. Det var i alla fall 
torkad fisk. 

Tabell 12. Import av flundror (torra och salta) i buntar (50 st)  från A: Ryssland B:  
Danzig C: Svenska Pommern och Wismar D: Lübeck  E: Hamburg och Holstein och 
andra tyska orter 1745-1755 

År A B C D E 

1745   746  15 
1746 18  188   
1747 12  197 2 144 
1748 63,5  84,25  173 
1749 182 8 243 17 40 
1750   431,75  5 
1751 25  128,25  9(61) 
1752   22  4,25(144,5) 
1753 1  66  -98 
1754 8  26  8(52) 
1755 11,25  55,5  -138 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Holstein redovisas inom parentes 

Tabell 13. Import av torsk i tunnor från A: Ryssland B: Königsberg C:  Danzig D: 
Svenska Pommern och Wismar E: Lübeck  F: Hamburg och Holstein och andra 
tyska orter 1745-1755 

År A B C D E F 

1745 39 3   1,5 10,5 
1746   2   5 
1747 19   4,5  15 
1748 0,5 0,5   6,5 6,75 
1749 0,75    0,5 34 
1750   21 7  29 
1751 0,5   1,75 2 9,5(3) 
1752 29     3,5 
1753 33 0,5  2,75 2  
1754      15,5 
1755    0,25  15,5(3) 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Holstein redovisas inom parentes 

Naturligtvis förekommer det import från ovanstående delar av östra och söd-
ra Östersjöområdet av annan fisk. Det rör sig oftast om enstaka kvantiteter 
under något enstaka år och i åtskilliga fall är det säkert fråga om reexport där 
avsändarlandet haft en förmedlande roll. Några exempel kan här anföras: 
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Från Danzig kom år 1745 108 tunnor ”Islandsfisk” och 1750 230 tunnor 
”Dansk/norsk sill” och från Königsberg kom 1750 drygt tre tunnor långa. 
Lübeck bidrog 1750 med 398 tunnor ”Islandsfisk” och 1752 med 103 tunnor 
stockfisk. Dock är det möjligt att den typen av fiskvaror är ett resultat av de 
tyska städernas eget fiske i Nordsjön och Atlanten.  

Mängden kaviar och stör från Ryssland är närmast försumbar, medan den 
därifrån importerade laxen under perioden 1745-1755 varierar mellan 8 och 
65 tunnor årligen. Importen av ”holländsk sill” – det som ansågs som en 
läckerhet för de förmögna - varierade mellan 91 och 717 tunnor årligen och 
kom nästan helt ifrån Holland. Det finns också en stor import av ”skotsk sill” 
som uppgick till mellan 1886 och 6346 tunnor varje år och som kom från 
England. Övrig import därifrån är marginell. Importen från Frankrike var 
liten. Enstaka tunnor fisk kunde också komma från Medelhavsområdet, men 
det rör sig antagligen om indirekt handel. Bortsett från importen av ”skotsk 
och holländsk sill” var importen av fisk från Holland, England, Frankrike 
och andra orter i Västeuropa närmast betydelselös. I det statistiska materialet 
framgår tydligt Danmark-Norges betydelsefulla ställning, när det gällde att 
förse det svenska riket med fisk för konsumtion. 

Danmarks dominerande ställning 
Bilden av importen fördjupas dramatiskt när exporten av fisk från Dan-
mark/Norge till Sverige undersöks. Detta gäller både mängden och antalet 
olika slags fiskar. 

Tabell 14. Import av butten, flundror, vitling och rockor i buntar (bunt = 50 st) från 
Danmark/Norge 1745-1755 

År Butten Flundror Vitling Rockor 

1745  6890 966 25 
1746  3214 355 70 
1747  1173 109 2,5 
1748  962,5 11 6 
1749 42 951  0,75 
1750 7 2723  4 
1751 13 3690 18 2 
1752 20 3072 33 4 
1753  871,25 10 2 
1754  2105 15  
Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Viss avrundning nedåt har skett av de större kvantiteterna, så att halvtunnor och kvarts-
tunnor inte alltid har angetts 
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Tabell 15. Import av dansk/norsk sill, torsk, spordor, strömming och makrill i tunnor 
från Danmark/Norge 1745-1755 

År Da/no sill Torsk Spordor Strömming Makrill 

1745 21205 451 164 40,75 18 
1746 27376 1989 272,25 74,25 2 
1747 26964 1432 138,5 82,25 6 
1748 26176 4637 91,75 70 16,25 
1749 38796 2859 127,5 324,25 31,25 
1750 21375 2015 273,25 16,75 192,5 
1751 42296 3587 117,5 59,75 7 
1752 27820 3243 159,5 55,5 1,5 
1753 25769 1232 177,75 34,25 123,5 
1754 27250 2927 183,25 12 5,5 
1755 19749 1000 217,25 43,5 3 
Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Viss avrundning nedåt har skett av de större kvantiteterna, så att halvtunnor och kvarts-
tunnor inte alltid har angetts 

För klarhetens skull skall här nämnas att ”spordor” är en ganska oklar be-
nämning och att varianterna spårling, spolfisk och spårfisk enligt SAOB 
också förekommer. Här avses tydligen främst en fiskeprodukt – torkade 
stycken av fisk, fiskstjärtar och fiskfenor. Antagligen är detta en kvalitets-
mässigt sämre produkt, även om det nog inte är en ren restprodukt. Det kan 
röra sig om stockfiskavfall av nackar o. dyl. Fiskar som marulk och stenbit 
kan också ingå i underlaget.  

Tabell 16. Import av bernfisk, gråsidor, Islandsfisk, klippfisk, stockfisk och salta 
koljor från Danmark/Norge 1745-1755 i tunnor och lispund 

År Bernfisk Gråsidor Islandsfisk Klippfisk Stockfisk Salta koljor 

1745 269 157394 16602 1732 53220 833 
1746 1341 98759 6629 160,5 25178 388,5 
1747 249 59946 5614 681,5 13672 124 
1748 108 84419 7736 362,75 27344 86,25 
1749 112,75 81302 8719 1680 8992 260 
1750 236 87666 5121 6178 4379 3,5 
1751  70921 9271 859 27082 97,5 
1752 72 45264 12149 460,5 21201 6,25 
1753 279 47824 10490 411,25 31867 46,5 
1754 38 55843 11427 893 32083 6 
1755 36 60784 22766 583,25 35696 91 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Bernfisk eller Bergenfisk i tunnor. Islandsfisk, klippfisk , stockfisk och salta koljor i 
lispund. Viss avrundning nedåt har skett av de större kvantiteterna, så att halvtunnor och 
kvartstunnor inte alltid har angetts 



 239

För klarhetens skull skall här nämnas att ”bernfisk” var en benämning och 
andra namn kunde vara Bergenfisk som tidigare också kallades Baggefisk. 
Det är alltså norsk fisk som erhölls från Bergen och var väl närmast ett 
sammanfattande namn för torsk, gråsidor, långa, klippfisk, stockfisk, rotskär 
och rundfisk. Rotskär och rundfisk tillreddes av torsk; den förra av den fetas-
te och den senare av den magraste. En annan benämning för bernfisk var 
”skruvfisk”. Det var sådan fisk som vid torkningen erhållit en svag skruv-
form, oftast rörde det sig om långa. 

Från Danmark importerades också under perioden mellan 20 och 450 lis-
pund långa och några lispund raf. Även detta var en fiskeprodukt; den bestod 
nämligen av de fetaste delarna av helgeflundra, främst fenorna med därtill 
hörande ben. Produkten var oftast skuren i bitar och torkad. Smärre kvantite-
ter av salt ål, böckling och lax har också noterats.  

Torsken var betydelsefull. Den fråga som bör ställas, utifrån ovanstående 
är hur stor del av den svenska importen av fisk som täcktes upp av 
dansk/norsk fisk.  Nedanstående Tabell 17 jämför totalmängden importerad 
fisk av vissa arter och den del som täcks av import från Danmark. I Tabell 
17 jämförs således importen på ett riksperspektiv med importen från enbart 
Danmark/Norge. Under rubriken ”Totalimport” finns de nationella kvantite-
terna och dessa följs av de dansk/norska kvantiteterna – både avseende im-
porten av samma fiskart. 

Tabell 17 ger en bild av en total dominans för dansk/norska fiskvaror i 
Sverige under den studerade perioden 1745-1755 och det rör sig i de flesta 
fall om 90% och betydligt däröver. Importen av fisk från övriga delar av 
Östersjöområdet till Sverige var i detta perspektiv närmast försumbar. 
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Tabell 17. Jämförelse mellan totalmängden importerad fisk och importen från Dan-
mark/Norge 1745-1755 

År Totalimport l Da/no sill Totalimport Torsk Totalimport Gråsidor 

1745 21239 21205 512 451 159030 157394 
1746 27524 27376 2024 1989 100376 98759 
1747 27087 26964 1475 1432 60329 59946 
1748 26627 26176 4668 4637 85195 84419 
1749 39240 38796 2898 2859 84066 81302 
1750 21746 21375 2081 2015 88066 87666 
1751 44849 42296 4209 3587 73843 70921 
1752 28151 27820 3288 3243 45468 45264 
1753 25158 25769 1271 1232 51097 47824 
1754 27411 27250 2944 2927 56195 55843 
1755 19810 19749 1013 1000 61855 60784 

År Totalimport Islandsfisk Totalimport Stockfisk Totalimport Islandsfisk 

1745 16914 16602 53940 53220 16914 16602 
1746 6800 6629 25665 25178 6800 6629 
1747 5682 5614 13958 13672 5682 5614 
1748 7770 7736 27578 27344 7770 7736 
1749 8737 8719 9349 8992 8737 8719 
1750 5309 5121 44287 4379 5309 5121 
1751 9790 9271 32000 27082 9790 9271 
1752 12253 12149 21943 21201 12253 12149 
1753 10740 10490 32170 31867 10740 10490 
1754 11486 11427 33364 32083 11486 11427 
1755 22781 22766 37125 35696 22781 22766 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm:  Kvantiteterna  i  ovanstående  tabell  anges i tunnor, lispund  etc – se föregående tabel-
ler, kvantiteterna  har här inte  specificerats i avseende på måttsenhet. I  detta sammanhang är 
relationerna  mellan  totalimporten och den dansk/norska  importen viktigast. Viss avrundning 
har skett för att erhålla ökad tydlighet och jämförbarhet, så  att exempelvis 21205,75 har blivit 
21205. 

Statliga initiativ för att utveckla fisket 
För Sverige som nation var fisket en synnerligen olönsam verksamhet och 
den negativa handelsbalansen närmast förskräckande. Det är därför förklar-
ligt att kronan nu var angelägen att gå in och uppmuntra näringen. Det fanns 
också en allmän debatt i landet rörande fisket vid denna tid. Även om den 
kanske främst låg på akademisk nivå fick den genomslag i debatterna på 
riksdagen. Nicolaus Humble undersökte Roslagens strömmingsfiske och 
hans undersökningar publicerades 1744.6 År 1748 publicerades Nils Gislers 

                               
6 Humble, N., D.D. Specimen academicum. De piscata harengorum in Roslagia… 
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undersökningar av strömmingsfisket i nuvarande Norrbotten.7 I både Humb-
les och Gislers arbeten beskrivs strömmingsfisket, hur och var strömmingen 
uppträder och hur fångsten hanteras och fisken bearbetas. 

Viktigast i ett svenskt nationellt sammanhanget var nog ändå Mårten Tri-
ewalds 1746 publicerade arbete om vad som borde göras för att utveckla ett 
svenskt Nordsjöfiske. Här sker en genomgång av hur det holländska sillfis-
ket bedrevs och Triewald för mycket starkt fram åsikten att även Sverige 
borde fiska sill på liknande sätt. De ekonomiska fördelarna för landet var 
uppenbara och Triewalds åsikter fick stort genomslag, vilket framgår av 
kommande politiska beslut.8 

Intresset för att gynna rikets fiske ökade sålunda vid mitten av 1700-talet. 
År 1745 togs ett initiativ av bl. a. storköpmännen i Stockholm Abraham och 
Jacob Arfwedsson för att etablera en Fiskerisocietet eller ett Fiskekompani. 
Detta anges i högtidliga ordalag vara till Sveriges och invånarnas nytta och 
fördel. Andra länder med sämre förutsättningar var framgångsrikare än Sve-
rige och detta borde ändras. Det rådde underskott i handelsbalansen och 
framgångsrikt fiske skulle kunna ändra detta. Nu skulle det inrättas ett ”… 
Sill och Torskfiske uti Öster- och Nordsjön”. Fisket skulle bedrivas på det 
”holländska sättet”. Alla Sveriges invånare – men även utlänningar - erbjöds 
att teckna andelar 

Framställningen om ett fiskeprivilegium behandlades snabbt av den högs-
ta politiska ledningen och inom den statliga byråkratin och när privilegiet 
utfärdades lydde det på 20 år.9 Bolagsreglerna fastställdes av Kungl. Maj:t 
redan året därpå. Även utlänningar fick ingå i bolaget och sådana personer 
som hade för avsikt att flytta till Sverige. 

Åtskilliga städer tyckte att det beviljade privilegiet skadade dem och pri-
vilegiebrevet blev också föremål för debatt på riksdagen och det utfärdade 
exklusiva privilegiet upphävdes – och för detta ersattes Fiskerisocieteten 
med en summa av 60 000 dr smt utan redovisningsskyldighet. Tabell 18 ger 
ersättningarna till Fiskerisocieteten under åren 1752-1755. Tabellen visar 
med all tydlighet att premierna från Fiskerifonden som utbetalades till det 
Stockholmsbaserade kompaniet var betydande. För framför allt Stockholms 
borgerskap bör Fiskerifondens inrättande medfört möjligheter till goda för-
tjänster. Enligt en uppgift så hade vid 1760-talets slut inte mindre än 116 966 
dr smt utbetalats till Fiskerisocieteten.10 Ersättningar till övriga fiskekompa-
nier bör ha varit väsentligt lägre. 

                               
7 Gislaer, N., Beskrifning om strömmings fiskets beskaffenhet i Norrbotten… 
8 Triewald, M., Hollands gullgrufwa … 
9 Awebro, K., En lång väg till Arktis – forskning kring svensk valfångst, s.  8f. 
10 Strödda handlingar. Räkenskaper. KKA. RA. 
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Tabell 18. Ersättningar till Fiskerisocieteten 1752-1755 i dr smt 

År Ersättningar 

1752 11163 
1753 26201 
1754 31635 
1755 7000 
Källa: Strödda handlingar. Räkenskaper. KKA. RA 

År 1748 hade beslutats att privilegiet endast omfattade fiske med fartygsty-
pen ”buysar” och på ”det holländska sättet”. Från centralt håll framfördes 
önskemål om en satsning på fiskerinäringen vid denna tid. Frågan behandla-
des ett flertal gånger på ståndsriksdagen. Sekreta utskottet ansåg att ett antal 
åtgärder var möjliga för att utveckla rikets fiske. Eftersom kapital i allmän-
het saknades borde kronan gå in med stöd och premier av olika slag.11 

Det sekreta utskottet på riksdagen ansåg att ett antal åtgärder var möjliga 
för att stimulera verksamheten. Bland dessa förslag kan nämnas att bolag 
och privatpersoner fritt kunde få disponera kronans mark vid stränderna, 
stimulera utländska kunniga fiskare att bosätta sig i Sverige.12 

Eftersom kapital saknades borde kronan gå in med premier och stöd av 
annat slag och en Fiskerifond kom också att etableras. År 1752 tilläts även 
fiskarna att bosätta sig på kronans mark vid havsstranden och utan att betala 
någon ersättning. De kunde också erhålla byggnadsvirke och efter särskild 
prövning kontanta bidrag.  Efter en begäran från sekreta utskottet fastställdes 
den 8 juni 1752 vissa avgifter på importerade fiskvaror och det var dessa 
avgifter som bildade Fiskerifonden. Avgiften sattes till 4 dr kmt/tunna, utom 
när det gällde den holländska sillen som belastades med en avgift på 6 dr 
kmt/tunna. Motiveringen var att detta var en läckerhet som endast förmögna 
personer köpte – något som även gällde kabeljo. Avgiften för gråsidor, 
stockfisk, mangelfisk och klippfisk varierade mellan 4,5 – 6 dr kmt/tunna. 

Fiskerifonden ställdes under kommerskollegii tillsyn och medlen skulle 
användas för att uppmuntra fisket – särskilt fisket på det ”holländska sättet” 
och i Nordsjön och Atlanten. Premierna beräknades efter buysarnas lästetal 
och belöpte sig till 40 dr smt/läst (för kabeljo gällde 30 dr smt/läst), men det 
krävdes också att skepparen bevisade att han fiskat på behörigt sätt – alltså 
enligt förordningen. Även strandfisket i Nordsjön och Östersjön ersattes med 
premier, men här endast med 2-4 dr smt/tunna, beroende på vilken fisk det 
rörde sig om. År 1753 utfärdades ett reglemente för fisket i rikets skärgårdar 
och året därpå ett reglemente som reglerade fisktiden.13  

                               
11 Awebro, K., Grönlandskompaniet: resor och utforskande av Arktis vid mitten av 1700-talet, 
s. 4f.  
12 Awebro, K., Grönlandskompaniet: resor och utforskande av Arktis vid mitten av 1700-talet, 
s. 5. 
13 Särskilda utredningar och berättelser 1831-1847. F IV:38, KKA. RA. 
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Vissa framgångar kan noteras för dessa statliga satsningar. Det bildades 
ett fiskeribolag i Karlskrona i slutet av 1752 och kort därefter också ett bolag 
i Karlshamn.14 

Ett svenskt regionalt perspektiv 
Fiskeexport och import på svensk regional nivå 
Hur det såg ut på regional nivå när det gäller export torde också vara tämli-
gen klart. Här har Södermanland, Gotland och Nylands län undersökts. Någ-
ra exempel kan också ges – även om dessa är från 1739 och därigenom faller 
tidsmässigt något utanför perioden 1745-1755, men i detta fall är ett per-
spektiv bakåt angeläget. Till Nyköping importerades detta år fisk från Dan-
mark för 4659 dr smt och från Lübeck för 253 dr smt. Ingen export har ob-
serverats. Förhållandena för Visby under samma år är likartade – import från 
främst Danmark och Lübeck och ytterst lite från Pommern och Tyska orter – 
värdet var 1331 dr smt. För Helsingfors finns en import för 30 dr smt och en 
något större export på 249 dr smt – i båda fallen till Ryssland. Landshöv-
dingen på Gotland sade också att till länet importerades sill och torra fiskva-
ror.15 Det finns ingen anledning att förmoda att förhållandena förändrade sig 
de kommande åren.16 

De egentliga fiskarna på ostkusten var långt in på 1700-talet bosatta i stä-
derna, men flyttade under fiskesäsongerna ut till fiskelägena. I städerna bil-
dade de ibland en särskild avdelning av borgerskapet ”fiskerskapet” eller 
”fiskarsocieteten”. Ett tecken på fiskets betydelse för Trosa är att stadens 
vapen utgjordes av en halvmåne över en fiskebåt.17 Ett antal städer i det regi-
onala undersökningsområdet har granskats på detaljnivå under åren 1745-
1746 för att klarlägga importens storlek och ursprung. Helsingfors importe-
rade 1745 tre tunnor kabeljo och en bunt flundror från Amsterdam. Från 
Fredrikshamn kom sex stycken laxar – hälften rökta och hälften nedsaltade. 
En mer ovanlig produkt kom från Reval – nämligen en åtting (en åttondels 
tunna = 15 liter) nejonögon. Ingen import finns noterad för 1745 eller näst-
kommande år. 

                               
14 Awebro, K., Grönlandskompaniet: resor och utforskande av Arktis vid mitten av 1700-talet, 
s. 6. 
15 Gotlands landshövdingerelation 1746. R 2914. Generalpersedelextrakt. KA. RA. 
16 Generalpersedelextrakt/persedelextrakt. KA.  RA. 
17 Andersson, K. A., Fiskar och fiske i Norden, 1, s. 414. 
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Tabell 19. Import av fisk till Visby 1745 

Land Hamn Import 
Tyskland Apenrode 1 t:a torsk 
   6,5 lp stockfisk 
   16 lp gråsidor 
  Capell 1 t:a rökt sill 
  Rostock 0,5 t:a salt torsk 
   5 skp 16,5 lp rotskär 
   18,75 lp stockfisk 
   31 skp 19 lp gråsidor 
Danmark Bergen 15,5 t:a  Bergensill 
  Fernern 35 lp stockfisk 
  Laland 26 t:a torsk 
  Måen 2 t:a Aalborgsill 
   0,5 t:a torsk 
  Köpenhamn 23,75 t:a  Aalborgssill 
   9 t:a torsk 
   2 t.a salta gråsidor 
   7 skp 6 lp stockfisk 
   2,5 skp rotskär 
   15 lp klippfisk 
   72 buntar torra  flundror 
   6 buntar vitling 

Källa: Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: t:a = tunna , skp = skeppund och lp = lispund. 1 skeppund = 170 kg och 1 lispund = 8,5 
kg. 

Tabell 20. Import av fisk till Nyköping 1745 

Land Hamn Import 
Holland Amsterdam 2,5 t:a  kabeljo 
   12 t:a sill 
   74 åttingar sill 
Tyskland Danzig 82,25 t:a sill 
   6, 25 skp stockfisk 
   5 skp gråsidor 
   16 t:r  Bergentorsk 
   1.75 skp rotskär 
Danmark Neustadt 55,5 t:r norsk sill 
   16 t:r Bergentorsk 
   1,5 skp rotskär 
  Köpenhamn 46 skp gråsidor 
   13,5 t:a norsk sill 
   8;75 t:a stockfisk 
   15 lp mangelfisk 
   1 t:a Bergentorsk 

Källa: Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: t:a = tunna , skp = skeppund och lp = lispund. 
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Med beteckningen ”mangelfisk” avses vanligen torkad fisk som är platt. 
Oftast är det klippfisk. Bilden av importen 1746 överensstämmer i allt vä-
sentligt med de som framgår av Tabellerna 19 och 20. 

Ingen export av fisk från Visby eller Nyköping har observerats under åren 
1745 och 1746. Dock finns ett undantag. År 1746 skickades 10 läster 
”opackad Bergensill” från Nyköping till Libau i Ryssland. Eftersom en så-
dan import inte finns i räkenskaperna rör det sig om någon form av transit-
gods. Inget värde upptas heller på partiet. Det är oklart hur stort det var och 
vad som avses med ”läst” i detta sammanhang. Det kan dock röra sig om 
betydligt mer än 100 tunnor. Den bild som här framträder för de undersökta 
länen överensstämmer väl med den som kan återfinnas i ovanstående tabeller 
för Sverige som helhet. Nedan skall göras ytterligare detaljstudier för att 
fördjupa bilden för de enskilda länen. 

Skärgårdslandskapens förutsättningar  
Södermanland 
Enligt Nyköpings stad fanns det 1753 utanför Nyköping en bra skärgård för 
fiske och det fanns också ganska mycket fisk där. Holmen Ålskär (Ålö) var 
stadens eget fiskeläge och hamn. Längre ut i havsbandet eller omkring två 
mil ut i Östersjön fanns en klippa som kallades Hävring eller Hävringen 
(Hävringe) – och denna låg under landshövdingen. De flesta fiskare som låg 
ute på strömmingsfiske höll till där.18 

Magistraten i Trosa menade att skärgården var både fiskrik och ändamåls-
enlig. Där fanns följande hamnställen: Askö, Öja, Viksten, Gunnarsten och 
Mältsten.19 

Kronobefallningsman Tidbladh - vars fögderi också omfattade Nyköpings 
skärgård – berättade att Trosa skärgård återfanns i Hölebo härad – och att 
skärgårdsbönderna hade sitt hemställe på en klippa vid namn Gunnarsten. 
Där fiskade de i huvudsak strömming ifrån vårtiden till pingst, samt ifrån 
Olofsmäss till hösten. Dessutom fiskades från bl. a. Bälinge socken på ett 
skär vid namn Enskär, samt på hösten vid ett annat skär som kallades Lång-
grundet. Nikolaiskärgården i Jönåkers härad hade ett huvudställe vid Häv-
ringebråken. Fiskarna i Tunabergs skärgård hade inget särskilt hemställe för 
sitt strömmingsfiske, utan fiskarna for omkring om sommaren och satte skö-
tar där de kunde, men med ganska ringa resultat.20 Vid ostkusten kallades 
dessa stora enkla, rektangulära nät för skötar.  

                               
18 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
19 Bunsell t. landshövdingen, ankom  d. 2 maj 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
20 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Huvdark. KKA. RA. 
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Gotland 
Landshövdingen menade 1742 att Gotland hade goda naturliga förutsätt-
ningar för fiske, men att någon utveckling egentligen inte hade skett på om-
rådet de senaste åren, mycket naturligtvis beroende på de oroliga tiderna.21 

Några år därefter är situationen oförändrad, trots goda förutsättningar; ”det 
är oförnekeligt att detta lands belägenhet genom Guds välsignelse kunde 
nästan mer än någon annan ort i riket ansenlig intäkt skaffa genom fiskeri-
er”.22  

Magistraten i Visby pekade 1753 på att det runt Gotland inte fanns någon 
egentlig skärgård, utan allt fiske skedde på öppna havet. Det fanns inte heller 
några fiskelägen utom staden, förutom Halls fiskeläge, fyra och ett halv mil 
norrut och där fiskade stadens fiskare om sommaren.23 

I södra häradet finns heller ingen skärgård, utan där skedde fisket i öppna 
havet. Där finns följande fiskelägen: Gnisvärd, Västergarn, Klinte (Klinte-
hamn), Djupviken, Figstadstrand, Habingbo och Näs, dito, Burgviken, Ho-
burgen, Grötlingbo Strand samt Rohne och Närs hamnar och Strander.24 

Nyland 
År 1746 sades bara i landshövdingens riksdagsberättelse att i Nyland fanns 
”en ansenlig skärgård”.25 Landshövding greve Gyllenborg anmodade 1752 
kronobetjänterna i Nylands och Tavastehus län att svara på ett antal frågor i 
fiskeriernas tillstånd i länet, liksom borgerskapet i städerna, men några 
egentliga uppgifter om skärgårdens beskaffenhet finns inte.26 

Den fångade fisken 
Södermanland 
År 1742 fångades i Östersjön abborre, gädda, braxen, gös, lake och mört 
samt ytterligare ett antal sorter, förutom naturligtvis strömming. Fisket ka-
rakteriseras dock som på många ställen så ”slätt” att det knappt lönade mö-
dan.27 

Några år därefter eller 1746 omtalas också fångst av torsk. På vissa orter 
kunde visserligen fisk fås i större kvantiteter, särskilt under lektiderna, men 
på många andra ställen knappt så mycket som dagligen kunde konsumeras. 
På andra ställen var fångsten så liten att arbetet knappt lönade sig och svara-
de mot omkostnaderna. De fiskeredskap som användes var vinter-, sommar- 

                               
21 Landshövdingerelation 1742. R 2843. RA. 
22 Landshövdingerelation 1746. R 2914. RA.  
23 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
24 Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
25 Landshövdingerelation 1746.  R 2913. RA. 
26 Gyllenberg t. kommerskollegium d. 14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
27 Landshövdingerelation d. 4 aug. 1742. R 2843. RA. 
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och landnotar, katsor, sänke- och flatmjärdar, revar, mete, lägg- och kastnät, 
ljuster, ålkistor och granmjärdar m. m.28 

Några år därefter – eller år 1751 - sades att fiskerierna i länet idkades efter 
yttersta förmåga. Den fisk som fångades – antagligen avses här inomskärs 
och vid insjöfiske - bestod av braxen, gädda, abborre, mört, ruda, sarv, sik, 
ål, id, lake, gös, farnar, asp, lax och kräftor samt i Östersjön torsk, ström-
ming och flundror. Till saltsjöfisket hade endast fiskarna i Nyköping och 
Trosa tillgång, samt på landet de som bodde i Nyköpings skärgård. Fisket i 
Östersjön hade sedan senaste riksdagen mera förkovrat sig än minskat. Bor-
gerskapet i Trosa hade genom mera kunnigt folk och tillräckligt antal red-
skap utvidgat strömmings- och torskfisket. Fångsten hade på två eller tre år 
fördubblats och fisket bedrevs nu 5-6 mil ute på öppna havet. Detta ström-
mings- och torskfiske – liksom det som fångades inomskärs - hade dock inte 
varit så lyckosam de senaste åren.29 

Strömmingsfisket var det viktigaste och strömming nästan den enda fisk 
som fångades i någon större mängd utanför Nyköping år 1753. Dessutom 
fångades s. k. fjällfisk, men inte i större kvantiteter än att den kunde säljas 
färsk. Strömmingen fångades med skötar eller nät, gjorda av fint garn, men 
till fjällfisken används not, nät och ryssjor. Vid insaltningen används spanskt 
Sanct Ybes- och Cagliarisalt.30 

Utanför Trosa fångades strömming, torsk och flundra om våren. Ström-
mingsfångsten skedde med skötnotar, torsk fångades med krok och flundra 
med nät. Så snart isen gick om våren började fisket och pågick till hösten. 
Höst och vår var fisken fet, men om sommaren något magrare och den salta-
des med Yvicasalt.31 

Tidbladh sade att nu fick man egentligen ingen torsk, vilket man fick för 
20 år sedan. Orsaken till att torsken hade försvunnit var okänd. Vid strand-
uddarna fångades fjällfisk – gädda, abborre, braxen, mört och vitfisk. Fångs-
ten var dock obetydlig och användes till husbehov och den insaltades inte.32 

År 1755 sades att fisket i Östersjön bestod av främst strömming, men 
även torsk, flundra och lax.33 

Gotland 
I slutet av 1743  rapporterades att det fångades runt om Gotland strömming, 
gädda, abborre, torsk, mört, id, sik, lax, flundra och ibland med nät mindre 
kvantiteter stör på mellan en och tre alnars längd och då främst utanför Vis-
by. Strömmingsfisket var det viktigaste, men framgången växlande år från 
år. Strömming togs på norra sidan vid Hallshuken samt på östra sidan vid 

                               
28 Landshövdingerelation d. 13 sept. 1746. R 2913. RA. 
29 Landshövdingerelation d. 2 sept. 1751. R 3004. RA  
30 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
31  Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 1753. FIV:37. Hvdark. KKA. RA. 
32 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
33 Landshövdingerelation 1755. R 3091. RA.  
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Östergarns hamn, som också var de största fiskelägena på ön. Utanför södra 
Gotland kunde ibland iakttas enstaka sillar, men inga stim. 

Mindre lax (fem markers vikt) togs med nät  som lades på grund och i vi-
kar, men även med flygnät utanför Gnisvärd. Gädda, abborre och mört fång-
ades endast på de ställen där det fanns skär, vikar och holmar, vilket endast 
fanns på ett par ställen. Bönderna på södra Gotland fångade torsk med krok i 
djupa hålor utanför Hoburgen, Stora Karlsö och Västergarn vid Johannes 
eller Bartholomeitid. Torsk kunde alltså ibland erhållas, men landshövdingen 
ansåg inte fiskesättet som bra och inget fiske bedrevs heller längre ut till 
havs. Stortorsk fångades sällan. Bedömningen var att kabeljo också borde 
finnas, liksom torsk i större kvantiteter. Id och sik fångades vid Västergarns 
och Slite hamnar. Lax fångades med nät och ljuster, men inte i några mäng-
der. Flundrefisket – fisk av den mindre storleken – var ganska givande.  

Fisket på Gotland bedrevs några år därefter eller i mitten av 1740-talet i 
stort sett endast längs stränderna runt ön, vilket var beklagligt, eftersom det 
på bankarna 2-4 mil ut till havs fanns förutom strömming, sill, stortorsk och 
kabeljo.34  

På Gotland fanns det ingen annan fisk till försäljning än strömming, lite 
torsk och flundror. Färsk fisk av detta slag köptes av stadsborna. Ström-
mingen fångades med garn (det som i Södermanland kallades skötar kallades 
garn på Gotland) som sattes i öppna havet på en sträckning av 6-10 famnar 
tillsammans. Det var nödvändigt att observera sänkningen av garnen efter 
vind, strömmar och väderlek. Torsken och flundrorna togs med krok och nät 
och det skedde under hela året, när vädret var bra. Fisken saltades med 
spanskt salt och då mer på sommaren, då strömmingen var magrare.35 

Utom ovanstående fiskesorter erhölls också vid Hammaren i Saltsjöviken 
gädda, abborre, id, sik och mört som fångades med notdragning, nät och 
ryssjor. Vid vårtiden fick man vid Västergarns hamn mindre mängder av id 
som togs med ryssja och nät, i en liten å som löper ifrån Saltsjön till en allde-
les invid Västergarn belägen liten insjövik. 

Strömmingen och torsken saltades med spanskt salt. Utan dessa ovan 
nämnda fisksorter fanns inga till salu, förutom strömming. De övriga fisk-
slagen var endast till husbehov och köptes av stadens och landets invånare 
och då vid fiskelägena.36 

Nyland 
I en landshövdingeberättelse från år 1751 sades att det tidigare hade funnits 
ett gott strömmingsfiske utanför Helsingfors, men att detta hade avtagit be-
tydligt de senaste åren. Nu tvingade invånarna att köpa strömming från Åbo 

                               
34 Landshövdingerelation 1746. R 2914. RA. 
35 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
36  Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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och Åland. Tidigare hade det fångats torsk, vilket ibland fortfarande kunde 
säljas på Pickalaru marknad och dessutom fanns det flundra att köpa där.37  

Landshövding Gyllenberg sade 1752 att skärgården varit fiskrik, särskilt 
några år tillbaka, men att det inte fanns några särskilda hamn- eller fiskestäl-
len vid kusten och att näringen var synnerligen outvecklad. Det fanns 
strömming, småtorsk, flundra, braxen, id, gädda och gös och till husbehov 
fanns också abborre, mört, lake, simpa, löja och nors. Till de två förstnämn-
da användes not och nät och för de övriga andra redskap. Den strömming 
som fångades i maj och juni var större och fetare än den som fångades sena-
re. Till insaltningen brukades Sanct Ybes-, Yvica- och Cagliarisalt.38  

Fiskelyckans växlingar  
Södermanland 
Fångsten hade enligt uppgift från 1751 på två eller tre år fördubblats och 
fisket bedrevs nu 5-6 mil ute på öppna havet. Den strömmingen och torsken 
– liksom den som fångades inomskärs - hade dock inte varit så lyckosam 
under slutet av 1740-talet.39 

Tillgången på strömming föreföll vara lika år från år. Det angavs i Nykö-
ping att variationerna mest berodde på antalet sysselsatta fiskare. Fjällfisket 
hade minskat och detta berodde på det skadliga sätt att fiska som brukats de 
senare åren, i synnerhet med s. k. bonotarsnätning, varigenom fjällfisken 
jagades ut på djupet och inte kunde fiskas närmare land. Åtta eller tio sådana 
notar kunde förekomma samtidigt och då stötte man larm och skrämde fis-
ken. 

Strömmingsfisket hade dock avtagit kring 1753. Tidigare hade mellan 20 
och 30 båtar legat ute på strömmingsfiske vid Hävring och fått stora fångs-
ter. Nu låg där endast mellan fem och sex båtar varje år. Orsaken förmodade 
borgaren Carl Finerus vara att fiskarna nu ägnade sig mer åt åkerbruket, 
vilket de inte hade gjort tidigare. Dessutom hade åkerbruket utvecklats be-
tydligt de senaste åren. Skärgårdskarlarnas husbönder var nu mera angelägna 
om att de i stället skulle arbeta på deras åkrar och ängar.40 Här finns alltså ett 
ändrat resursutnyttjande. 

När det gällde Trosa hade strömmingsfisket tilltagit de senaste åren, men 
torskfisket hade i gengäld avtagit. Brist på salt kunde ibland orsaka mycket 
skada, eftersom att all fisk inte hade kunnat insaltas. Största hindret hade 
dock varit brist på laggekärl, som inte kunde uppbringas. Den bästa fisketi-
den tvingades ibland användas för att skaffa laggekärl, ”skärliggarna gripa 
till olovliga medel och störta sig i den olägenhet att de bliva oförmögne detta 

                               
37 Landshövdingeberättelse 1751. R 3004. RA.  
38 Gyllenberg t. kommerskollegium d..14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
39 Landshövdingerelation d. 2 sept. 1751. RA 3004. RA 
40 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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näringsfång mera behörigen sköta”. Vad som direkt avses med detta är inte 
klart.41 

Tidbladh sade att allmogens uppfattning var att  fisket har avtagit, men 
hade ingen uppfattning om orsaken till detta.42  

Gotland 
Fångsterna hade de senaste 30-40 åren avtagit, räknat från 1752 – men orsa-
ken därtill kunde inte utrönas. Dock var bristen på arbetskraft något som 
tryckte alla näringarna på Gotland.43 

Orsakerna till att fisket de senaste 30-40 åren hade blivit sämre var oklart 
– men manskapsbristen framhölls också på landet som en orsak.44 

Nyland 
År 1751 sades att strömmingsfisket hade avtagit betydligt. Genom att fiskar-
na inte kände till hur skötnotar användes kunde de inte fiska på djupare vat-
ten. Märkligt nog påstods att detta hade förekommit i skärgården tidigare, 
nämligen under den tid då Estland var en del av det svenska riket.45 Även 
därefter brukade fiskare från Baltikum uppehålla sig i den nyländska skär-
gården och fiska med sådana redskap.46 

Åren därefter rapporterades fiskelyckan ha avtagit – såväl nära Helsing-
fors som i närliggande socknar. Orsaken skulle vara det myckna skjutande 
och sprängandet i samband med byggandet av Sveaborgs fästning, vilket 
gjorde att fisken skrämdes från stränderna och ut på djupt vatten. Skogen 
hade också huggits bort under senaste kriget och nu i samband med byggan-
det av fästningen. Detta gjorde att fisken som särskilt under lektiden söker 
skugga skydde området. De strömmingsvarpar som tidigare nyttjades hade 
nu genom uppgrundningen (”genom havsvattnets avfallande”) och att 
strömmingen nu befann sig på djupare vatten blivit obrukbara.47 

I mitten av 1750-talet hade situationen knappast förbättrats. Strömmings-
fisket rapporterades ha avtagit sedan många år.48 

                               
41 Bunsell t. landshövdingen d. , ankom d. 2 maj 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
42 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
43 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
43 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
44 Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen.  F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
45 Landshövdingerelation 1751. R 3004. RA. 
46 Kommerskollegii  riksdagsrelation 1751.  KKA.RA. 
47 Gyllenberg t. kommerskollegium d..14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
48 Landshövdingerelation 1755. R 3091. RA. 
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Den fångade fiskens hantering 
Södermanland 
Om den strömming som såldes på landet var av god kvalitet, ansåg Nykö-
pings stad att det inte var så lätt att veta. Den som fördes in till staden besik-
tigas däremot av stadens packare innan den godkändes eller förkastades. En 
rätt inpackad strömming, där man använt sig av salt av god kvalitet, borde 
hålla sig i upp till tre år.49 

Strömmingen gälades och sköljdes väl, sedan lades den i tunnor och vat-
ten östes på. Där fick den ligga i ett halvt dygn till dess blodlaken var utdra-
gen, sedan insaltades den i tunnor och fick stå ett dygn, sedan östes och in-
saltades den återigen. Den lades sedan varvvis, rygg och huvud åt bräddarna, 
mellan vart varv saltades några korn och fiskaren pressade till med packträt 
och en mindre mängd saltlake från den förra tunnan påfördes.  

Denna strömming var den bästa och följaktligen dyrast. Torsken slakta-
des, rensades, saltades och inpackades genast då den kom från sjön.50 Insalt-
ningen skedde i fiskelägena eller hemma hos fiskarna.51 

Enligt Tidbladh så gillades strömmingen strax efter att den kom ur sjön 
och lades i rimlake samt därefter insaltades den i tunnor eller fjärdingar. De 
övriga fjällades och inkråmet togs ut.52 

Gotland 
Fisken fördes färsk i land, där den genast nedsaltades och i övrigt ville Visby 
magistrat endast säga att fisken togs om hand på det sätt som den kungliga 
förordningen bestämde.53 

Nyland 
Insaltningen hade aldrig skett ute på öppna sjön – beroende på att inga bolag 
fanns – utan stundom på holmarna i skärgården, men oftast hemma hos fis-
karna. 

Rensningen skedde sålunda att gälarna och tarmarna togs bort, men inte 
rommen eller mjölken. Sedan sköljdes och insaltades fisken och när den 
legat över natten togs den upp ur blodlaken, lades på rena bräder och när 
laken runnit av och fisken torkat något, saltades den återigen med en hel 
skäppa beräknat för varje tunna och sedan packades den i tunnor.54 

                               
49 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
50 Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 1753. F IV:37. Hvdarkivet. KKA. RA 
51 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
52 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
53 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
54 Gyllenberg t. kommerskollegium d..14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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Båtbygge och tillverkning av nät och fiskeredskap 
Södermanland 
Skärgårdsborna byggde själva sina båtar och tillverkade enligt egna uppgif-
ter sina nät på gammalt sätt.55 

Borgerskapet i Trosa hade enligt Bunsell ingen egen kunskap om hur fis-
kebåtar byggdes, mest beroende på att det inte fanns någon skog. Skötbåtar-
na köptes, men näten och skötnotarna gjordes på platsen – antagligen i sta-
den eller vid fiskelägena.56 

Tidbladh menade däremot att Trosaborna till största delen själva förfärdi-
gade sina fiskredskap och båtar eller också gjorde de detta tillsammans med 
sina grannar.57 

Förhållandena vid mitten av 1750-talet var inte annorlunda än strax innan 
1750-talets början. De som bedrev fiske byggde oftast själva sina skärgårds- 
eller fiskebåtar och dessa ansågs som dugliga och ändamålsenliga. Nät och 
skötar tillverkade de själva, efter det sätt som angavs överallt vara brukligt. 
Den strömming som fördes till staden öppnas av stadens packare, varefter 
den godkändes eller vräktes. Rätt insaltad strömming klarade sig i upp till tre 
år innan den blev dålig.  

Kärlen gjordes av skärgårdskarlarna själva. I fiskelägen var vissa personer 
tillsatta att kröna dem.58 

Gotland 
Bönderna på södra Gotland sade 1742 att priset på nät som i Visby fick kö-
pas för 8-9 dr smt/styck kunde köpas av fiskarna från Ösel för en bråkdel av 
detta pris. Eftersom åtgången på nät var stor hade priset medfört att fisket 
nästan avstannat.59 Fiskebåtarna byggdes av fiskarna själva, av stadens tim-
mermän och av bönderna på landet. Dessa båtar var inte större än till 3-4 
mäns rodd. Fiskredskapen gjordes av fiskarna själva, vilket också i alla tider 
hade varit brukligt.60 

Fiskebåtarna på landet byggdes och förfärdigades av bönderna även 1753 
och de var avsedda för 3-5 mans rodd och fiskarna tillverkade sina egna nät 
och redskap.61 

Nyland 
Båtar och fiskeredskap byggde invånarna själva enligt en rapport från 1753.62 

                               
55 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
56 Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 1753. FIV:37. Hvdarkiv. KKA. RA 
57 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Huvdark. KKA. RA. 
58 Landshövdingerelation 1755. R 3091. RA.  
59 Landshövdingen t. kommerskollegium d. 29 okt. 1743 m. bil. R 2914. RA.  
60 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
61 Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
62 Gyllenberg t. kommerskollegium d. 14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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Fiskekärlens tillverkning 
Södermanland 
Skärgårdskarlarna gjorde själva kärlen, både fjärdingar och halvtunnor. För 
att insalta strömmingen fanns vissa personer och dessa godkände eller ”krön-
te” tunnorna, efter att de blivit godkända.63 

Fisken från Trosa skärgård lades i täta, riktiga och krönta läggekärl – fjär-
dingar och halvtunnor. Dessa kärl gjorde ”skärliggarna” själva – och enligt 
uppgift - med mycken färdighet.64 

Samma uppgifter återfinns i stort hos Tidbladh: strömmingen insaltades 
och lades i tunnor och fjärdingar, vilka av skärkarlarna själva förfärdigades – 
sedan prövades de och kröntes.65 

Gotland 
Kärlen gjordes av tunnbindarämbetet i Visby som också satte sitt märke på 
dem, i annat fall fick de inte nyttjas.66 Kärl hämtades alltså från Visby till 
landet, där de naturligtvis hade tillverkats av stadens tunnbindare, i den stor-
lek som kungliga förordningen påbjöd. Det var brukligt att varje mästare 
satte sitt eget märke på tunnan.67 

Nyland 
Inpackningen skedde i hel-, halv- och fjärdingstunnor som gjordes av furu. 
Största tillverkningen skedde i Borgå härad och priset där var sex mark för 
en tunna, halvtunnan fick fiskarna en daler och fjärdingstunnan för 24 öre 
kmt.68 

Fisk som handelsvara – kvantitet och ersättning 
Södermanland 
Fisket var borgerskapets förnämsta inkomstkälla vid mitten av 1740-talet 
och också nästan helt dominerande. År 1746 rapporteras att endast en invå-
nare med en liten jakt bedrev handel på Stockholm. Borgarna handlade med 
bönderna på Bartholomeimarknaden och sålde då där sin fisk – mestadels 
strömming - och fick säd och annat i utbyte. Därefter besökte de städerna 
efter Mälaren och på sin återresa köpte de i Stockholm salt, hampa, lin och 
tjära för att ta med sig hem.69 Fisken såldes 1751 till befolkningen på landet, 

                               
63 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
64 Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 1753. F IV:37. Hvdarkivet. KKA. RA 
65 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
66 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
67  Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
68 Gyllenberg t. kommerskollegium d..14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
69 Landshövdingerelation 1746. R 2913. RA. 
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men även till Stockholm, Nyköping, Södertälje, Strängnäs, Arboga och Väs-
terås.70 

Avsättningen av fisken skedde merendels mot betalning i städerna. Ibland 
och särskilt om hösten kom bönderna till staden och bytte till sig strömming 
mot spannmål. Den färska, saltade och rökta strömmingen sålde skärkarlarna 
mot betalning i Nyköping samt bytte mot andra varor på landet. En fjär-
dingstunna salt strömming såldes för mellan 6-8 dr kmt, en likadan men med 
färsk fisk för mellan 10-12 dr kmt per val (val var en måttsenhet som oftast 
motsvarade 80 fiskar) och rökt ifrån 16-20 dr kmt valen.71 Priset för ström-
mingen som såldes i städerna var 36 dr kmt/tunna. Fjällfisken såldes till stä-
derna och andra och då avses säkert bönderna på landet, men också till fisk-
köpare från Stockholm. För id och braxen fick fiskarna 3 dr kmt/pund och 
för abborre 2 dr kmt/pund.72 

Strömming och torsk såldes också av Trosaborgarna insaltade i tunnor 
och fjärdingar, strömmingen till 36 dr kmt och torsken till 72 dr kmt/tunna. 
Flundrorna såldes antingen färska eller rökta. Mängden strömming som sål-
des av borgerskapet uppgick till omkring 1000 tunnor, men torsk föga mer 
än 20 tunnor/år under de senaste åren.73 

Tidbladh å sin sida bestyrker uppgifterna och sade att färsk strömming 
såldes till de närmaste städerna, men till största delen insaltades den och 
såldes för 36 dr kmt/tunna, eller emot en spann råg för en fjärdingstunna 
strömming. Rökt eller torkad fisk såldes inte i dessa skärgårdar, möjligen 
med undantag av den s.k. strömmingsböcklingen.74 

När det gällde kvantiteten var detta svårt att säga något om även 1755, ef-
tersom bönderna köpte fångsterna själva i skärgården. Priset angavs till mel-
lan sex och åtta dr kmt för en fjärding salt strömming. Den färska kostade 
mellan 10-12 dr kmt/val och rökt strömming 16-20 dr kmt/val. Magistraten i 
Trosa berättade att strömmings- och torskfisket i staden tilltagit otroligt se-
dan sista riksdagen – alltså i stort sett sedan 1751-1752. Fisket bedrevs 6-9 
mil från kusten och ute på öppna sjön. Förutom egen konsumtion kunde 
1500-2000 tunnor strömming och 100 tunnor torsk säljas varje år. Detta gav 
staden en inkomst på 79 200 dr kmt.75 

Det förefaller inte som om någon fisk exporterades utrikes – i varje fall 
inte direkt. Inga exportsiffror finns från Nyköping under här aktuell period – 
och inte heller från närmaste föregående eller efterföljande år.76 

                               
70 Landshövdingerelation d. 2 sept. 1751. RA 3004. RA 
71 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 
1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
72 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Huvdark. KKA. RA. 
73 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 
1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
74 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
75 Landshövdingerelation 1755. R 3091. RA.  
76 Persedelextrakt. KA. KKA. RA.  
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Gotland 
Bönderna på södra Gotland menade 1742 att det under den tid de kände till 
hade fisket endast bedrivits som husbehovsfiske och någon kvantiteter att 
sälja på en marknad fanns knappast. Ibland hade de i stället hänt att bönder-
na köpt fisk från fastlandet och då  betalat upp till 3 dr smt/fjärding.77 

Strömmingen såldes 1752 mest insaltad till ett pris av 8-12 dr kmt/tunna 
och fångsterna var vissa år tillräckliga för stadens behov och andra år inte. 
Någon utskeppning skedde sällan.78 Någon utrikes export av fisk dessa år har 
inte noterats.79 

Försäljningen skedde väl till någon del kontant som bytesvara mot andra 
varor, såväl i staden som på landet, men till större delen avsattes dock fisken 
av bönderna genom byte med borgarna och mot andra varor samt till någon 
del till de handlande som gjort förskott av salt, lin och hampa av vilket red-
skapen förfärdigades.80 

Nyland 
Fisken såldes 1752 insaltad, men också färsk. För den s. k. bästa strömming-
en erhölls 28-36 dr kmt och för den lagda 36-42 dr kmt för varje tunna. Lä-
nets invånare kände inte till någon metod att torka eller röka strömming. 
Någon större handel med fisk fanns inte heller och det som erhölls i skären 
närmast Helsingfors räckte i stort sett bara till för husbehovet. Avsättningen 
skedde emot kontant betalning i städerna, men också genom byte på landet 
med bönderna och då i synnerhet mot spannmål.81 

Antal fiskare och bolag 
Södermanland 
Magistraten i Trosa kunde 1742 meddela att det i staden inte fanns några 
manufakturverk, utan att borgerskapets förnämsta näring var fisket. Detta 
svarade för huvuddelen av inkomsterna för borgarna, utom för några skräd-
dare och skomakare.82 

Antalet personer inom fiskerihanteringen är naturligtvis svår att uppskat-
ta. Enligt mantalslängderna för 1748 fanns det i Nyköping totalt sex personer 
med den yrkesbeteckningen, men flera av dessa var gamla, utfattiga och 
bräckliga. Dessutom fanns det tre personer som var tunnbindare. I Trosa 
fanns det under samma år ett betydligt större antal fiskare eller 38 stycken. 

                               
77 Landshövdingen t. kommerskollegium d. 29 okt. 1743 m. bil. R 2914. RA. 
78 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
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81 Gyllenberg t. kommerskollegium d. 14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
82 J. Ståhlbom t. landshövdingen 1742. Handlingar till femårsberättelser. Handlingar till 
riksdagsrelationer. DVII:1a. ULA. 
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Tre år därefter fanns det fem fiskare i Nyköping och tre tunnbindare, medan 
antalet i Trosa hade stigit till 41 fiskare.83 

Om en av fiskarna från Trosa vid denna tid – Nils Ljungberg – finns en 
muntlig tradition upptecknad så sent som 1939. Sagesmannen C. L. Ljung-
berg (f. 1872) berättade att hans farfars far var rådman i Trosa och skärfiska-
re liksom han själv. I maj månad for han ut till skären med två pigor, ko, gris 
och höns och kom hem i september. Det sades om honom: ”han var djärv te 
segla, som di sa, och när di kryssa ut och båten låg på sida, vart kon sjösjuk 
och ramla ner i lä, och svansen släpa i vattnet . . . nu segla rådman Ljungberg 
så kosvansen släpar i lä”, sade befolkningen och det skulle de ha sagt ända 
sedan dess. I mantalslängden 1748 finns också en fiskare Anders Ljungberg 
omnämnd.84  

Det fanns inga bolag i Nyköping, utan de som fiskade utanför staden ”sät-
ta sina nät var för sig” och nattens fångst fördes genast till hamnstället för 
rensning och insaltning. Avståndet till fiskeplatserna var inte stort.85 I Trosa 
fanns heller inga bolag och även om både strömming och torsk fiskades på 
öppna havet, fördes dock fisken varje gång till de olika fiskelägena.86 

Tidbladh sade också att något bolag inte fanns vid denna tid.87 
Likartade förhållanden gällde 1755 – då fanns heller inga bolag - utan fis-

karna satte sina nät var för sig.  Det som de på natten fått i näten fördes ge-
nast till hamnstället, där fisken rensades och saltades med spanskt salt. Detta 
var enkelt, eftersom de inte satte sina nät långt ifrån hamnstället. Fisket bor-
de kunna utvidgas om en societet bildades i Nyköping och landshövdingen 
hade flera gånger uppmanat borgerskapet till detta. Vad som då hade anförts 
som ett hinder var borgerskapets stora fattigdom, men också de inbördes 
stridigheter som fanns hos borgarna. Magistraten hade nu, förutom de tre 
borgare som bodde på Stadsholmen (Fembören kallad) och som ägnade sig 
åt strömmingsfiske, förmått tre kunniga personer att bosätta sig på de holmar 
som var anslagna till magistratens lön och där byggt sig hus. Nu trodde ma-
gistraten att antalet efter hand skulle ökas. Landshövding Rålamb ämnade nu 
träffa borgarna för att förmå dem att bilda ett ordentligt fiskeribolag. Resul-
tatet av dessa överläggningar skulle sedan rapporteras till Kungl. Maj:t.88 

Gotland 
Landshövdingen hade 1743 tagit initiativ för att bilda ett fiskeribolag på ön. 
Magistraten och borgerskapets åsikter hade inhämtats, liksom böndernas, 
vilket skedde via häradsrätterna. Ett förslag på de privilegier som behövdes, 

                               
83 Mantalslängder 1748 och 1751. Länsräkenskaper. Södermanlands län, RA.  
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86 Bunsell t. landsvdingen d. , ankom d. 2 maj 1753. VIV:37. Hvdark. KKA. RA 
87 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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liksom nya redskap och stora täckta båtar skickades sedan till kommerskol-
legium, men sedan hände inget. Förutom fiskarna i Visby ägnade endast 
bönderna vid stränderna sig åt fiske. För bönderna inföll lektiden och det 
bästa fisket samtidigt med den brådaste bärgningstiden inom jordbruket, 
vilket gjorde att den jordbrukande delen av befolkningens intresse för fiske 
var minimalt.89 Något bolag fanns inte på Gotland, men magistraten var 1752 
i färd med att bilda ett sådant till nästkommande vår.90 

Arbetskraftsbristen på Gotland ansågs allvarligen hindra utvecklingen av 
fisket. Ett förslag fördes fram om att båtsmännen skulle hjälpa bönderna i 
fisket – men bara inomskärs.91 

Landshövding von Hökerstedt kunde i sin riksdagsrelation 1751 berätta 
att en av orsakerna till att borgerskapet inte hade tagit några initiativ till en 
bolagsbildning var att de hade råkat ut för flera skeppsolyckor och att de 
därför förlorat pengar.  

Nu träder två nya aktörer överraskande in på scenen och de förmodligen 
ganska lösa tankarna på ett bolag tog fart. Baronen och överstelöjtnanten 
Funck och majoren baron Stael von Holstein, båda vid artilleribataljonen på 
Gotland, ansökte hos Kungl. Maj:t 1751 om ett privilegium på en fiskeriin-
rättning kring Gotland och som längst 5-6 mil ut i havet. Landshövdingen 
yttrade sig om detta den 8 maj och hans svar var ett avstyrkande av ett till-
stånd. Hökerstedt ansåg att borgerskapet tillsammans med bönderna skulle 
ha företräde om ett sådant bolag nu äntligen skulle bildas. Borgerskapet hade 
förklarat att de ämnade starta ett fiskerikompani och de fick tiden fram till 
1752 att starta verksamheten. Om detta inte skedde så kunde ett kungligt 
privilegium utfärdas för Funk och Stael von Holstein, men bönderna borde i 
så fall på något sätt också medverka. 

I detta sammanhang var landshövdingen mycket negativ till projektet 
Dessutom skulle den nyligen genomförda skattläggningen förhindra ett ut-
färdandet av det önskade privilegiet.92 

Först 1754 bildade Visbys borgare en societet genom subskription och an-
tog bolagsstadgar för fiske och valde en direktör. Till hjälp hade de den kun-
nige personen från Bohuslän som landshövdingen införskaffat. Bolaget hade 
nu köpt en stor fåröbåt och använt den två gånger till fiske. Olyckligtvis 
strandade båten under den andra fiskeexpeditionen och mängden fångad fisk 
blev obetydlig och bolaget misslyckades av allt att döma. Landshövdingen 
ansåg att en viktig orsak till misslyckandet var att fiskefartyget inte var 
byggt på rätt sätt – men möjligheterna att nu få fälla ekar för att bygga fiske-
fartyg stötte på många hinder.93  

                               
89 Landshövdingerelation 1746. R 2914. RA.  
90 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
91 Kommerskollegii  riksdagsrelation 1751. KKA. RA. 
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Nyland 
Antalet fiskare i Nyland har inte kunnat fastställas. De som fanns hade dock 
sedan lång tid haft konkurrens med fiskare från Estland och Livland som 
fiskade i den finska skärgården. Redan 1741 och sedan återigen 1747 försök-
te kronan hindra dessa utländska fiskare. Kommerskollegium hade året förut 
pekat på detta missförhållande. Påföljderna var inte särskilt allvarliga, det 
rörde sig om att de skulle ”allvarligen varnas, att icke oftare på dylikt sätt 
återkomma”, men också att deras nät kunde tas i beslag .94 

En ansats till att bilda ett fiskeribolag skedde 1748 i Helsingfors. Initiativ-
tagarna sades vara generaler och regementsofficerare samt borgare i staden. 
En mindre och en större not köptes och den förra brukades hela sommaren 
med framgång, men verksamheten avstannade på hösten och den stora noten 
blev alldeles ”förskämd”.95  

När landshövding Gyllenberg var i Borgå på försommaren 1753 övertala-
de han åtskilliga stadsbor och en del invånare på landet att bilda ett fiskeri-
kompani och i detta förenade sig senare några borgare från Helsingfors och 
även invånare i Rasborgs östra härad fick detta erbjudande. Nu skulle en 
ansökan skickas till Stockholm med begäran om ett kungligt privilegium för 
bolaget. Någon kompetens att bygga båtar som kunde användas för fiske i 
öppna havet, vilket måste ske med stora båtar och med ändamålsenliga notar 
och skötar, fanns inte i Nyland. Nu begärde landshövdingen därför att det 
från Sverige skulle införskaffas personer som kunde undervisa befolkningen 
både i detta och i mer utvecklade fiskemetoder. Kunskap på detta område 
fanns i Västerbotten och Österbotten.96 

Protokoll från Borgå stad den 9 och 12 maj 1753 omtalar att landshöv-
dingen hade varit mycket drivande i denna fråga och att borgerskapet när-
mast stretade emot. De hade tidigare fått erbjudande om samarbete med Fis-
kerikompaniet i Stockholm, men om Kungl. Maj:t ville understödja det egna 
företaget med pengar och privilegier var de villiga att börja fiska med flera 
buyser och båtar och lämpliga redskap som skötar för att fånga strömming 
ute på öppna havet och därefter även torsk om strömmingsfisket blev lyckat. 
Varje lott i bolaget sattes till fyra dr smt och avsikten med denna förhållan-
devis låga summa var att även bönderna i länet skulle kunna vara med. Vid 
sammanträdet anmälde sig 31 personer för att tillsammans teckna 239 lotter i 
bolaget. Det övervägande antalet tillhörde länets ståndspersoner med lands-
hövding Gyllenborg i spetsen som tecknade sig för 20 lotter. Bland övriga 
delägare återfinns bl. a. domprosten Fortelius, överstelöjtnanten Ramsay, 
borgmästaren Wagert och lektor Borgström; avsikten att nå utanför ståndper-

                               
94 Kommerskollegii riksdagsrelation 1751. KKA. RA. Kommerskollegium t. Kung. Maj:t d. 
26 sept. 1746. 
95 Landshövdingerelation 1751. R 3004. RA.  
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sonernas krets nåddes i och med att ett antal bönder tecknade sig för några 
lotter.97 

År 1755 kunde Gyllenborg berätta att i städerna Helsingfors, Borgå och 
Ekenäs hade det bildats en Fiskerisocietet, vilken erhöll kunglig stadfästelse 
den 2 oktober 1753. Verksamheten hade påbörjats i Östersjön med att fånga 
torsk, sik, kabeljo och fjällfisk – förutom naturligtvis strömming. Fiskred-
skap och fiskare kom från Österbotten och andra orter. Resultatet hade inte 
hittills varit uppmuntrande, även om förhoppningarna var stora. Under 1754 
erhölls endast 30 tunnor insaltad strömming och det var angeläget att detta 
nya bolag nu erhöll stöd av olika slag av kronan, så att inte projektet skulle 
avstanna.98 

År 1755 rapporterades att bolaget hade fångat 86 tunnor strömming detta 
år, vilket var en ökning mot de 44 tunnor som fångades föregående år - här 
rör det sig tydligen inte om insaltad strömming. Nu behövdes ordentliga 
kungliga privilegier för att inrättningen som ännu befann sig i sin ”späda 
början” skulle kunna utvecklas.99 Bolaget var också intresserat av att samma 
år inlösa ett hemman i Borgå socken Ånäs nr 2 framför bonden själv, efter-
som den skulle kunna användas vid verksamhetens utvidgande.100 

Tänkbara åtgärder för att förbättra fisket 
Södermanland 
Det vore bra om ett bolag blev inrättat för strömmingsfångsten, men borgar-
na i Nyköping kunde inte engagera sig i detta, eftersom staden delvis hade 
lamslagits av interna strider. Nu hade tydligen magistraten förmått de tre 
borgare som bodde på Stadsholmen/Fembören att med tre andra personer 
som ägnade sig åt fiske bosätta sig på de holmar som var anslagna för magi-
straten och där hade de byggt några hus.101 

För Trosa var ett allvarligt hinder för fiskets utveckling bristen på skog 
och trävirke för att bygga båtar och laggekärl. Detta skulle kunna åtgärdas 
genom att virke från allmänningar och kronoskogar fick användas av stadens 
borgare efter behöriga utsyningar. Den uppmuntran och det initiativ som 
Kungl. Maj:t hade gjort tidigare hade inte haft någon direkt inverkan för 
fisket i Trosa.102 
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Några direkta förslag på hur fisket skulle kunna upphjälpas hade borgarna 
inte, ”ankommer på den store Gudens välsignelse, som både kan öka välsig-
nelsen och det i sinom tid förminska”.103 

Fisket i Östersjön angavs 1751 att sedan den senaste riksdagen mera för-
kovrat sig än minskat. Borgerskapet i Trosa hade genom mera kunnigt folk 
och tillräckligt antal redskap utvidgat strömmings- och torskfisket.104  

Borgarna i Trosa menade två år därefter att där bland dem fanns redan 
tillräcklig kunskap och den kunde knappast förbättras. Förbättringar skulle 
dock åstadkommas om fiskarna fick de förmåner som fabriksfolk hade, fick 
sätta upp sina fiskebodar utan markägarens tillstånd och av allmänna medel 
fick förskott för att skaffa fartyg och redskap.105 

På Tidbladhs förfrågan om de ville skicka vissa lämpliga män för att nå-
gon tid i Fiskerikompaniets tjänst inhämta kunskap, blev svaret att detta inte 
bara var omöjligt, utan också onödigt – de kunde redan så mycket som be-
hövdes inom sitt näringsfång. Eftersom de också var skyldiga att fullgöra 
vissa dagsverken fanns ingen möjlighet att ägna mer kraft åt fisket.106 

Gotland 
Den kanske allvarligaste orsaken varför fisket inte utvecklades enligt lands-
hövdingen 1742 var att detta och föregående år saknades det folk på grund 
av utskrivningarna.107 Bönderna på södra Gotland pekade främst på bristen 
på salt, hampa och lin och de höga priser som begärdes för varorna av bor-
garna i Visby. Tidigare hade köpts bundna nät av bönder från Ösel som bru-
kade komma till fiskelägena. Bristen på nät och garn gjorde att nu endast 
fem eller tio inhemska båtar kom till fiskelägena, mot mellan 20 och 60 fis-
kebåtar tidigare.108 

Bönderna på norra delen av Gotland svarade på en direkt fråga om hur 
fisket skulle kunna upphjälpas och förbättras. Alla menade då ”att de intet 
bekvämligare sätt uppfinna kunna, än det deras förfäder före dem och de 
jämväl sedermera brukat hava. I samma ord utlät sig och samtliga nämnde-
männen uppå häradshövdingens till dem gjorda föreställning och tillfrågan”. 
Allt var alltså bra och inget kunde förbättras.109 Kommerskollegium tog dock 
vid denna tid ett initiativ som rörde att en kunnig person när det gällde fiske-
redskapens tillverkning skulle skickas efter från Bohuslän.110 

Fiskerierna kunde upphjälpas om ett bolag bildades – detta verkar de fles-
ta vara eniga om. De förmåner som redan fanns i den kungliga förordningen 
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1748 kunde dock inte hjälpa Visby.111 Ett bolag skulle förbättra situationen 
även utanför staden, men förordningen hade ingen verkan eftersom den tyck-
tes lämpa sig mer för Visby, där det också borde finnas mer arbetskraft. På 
landet kunde bönderna bara tidvis ägna sig åt fisket, eftersom jordbruket tog 
nästan all deras tid.112 

Nyland 
Eftersom befolkningen i Nyland inte kände till hur man fiskade med skötar 
till havs föreslog landshövding Gyllenborg att fiskare från Åbo län samt från 
Västerbotten och Österbotten skulle uppmanas att bosätta sig i länet. Lands-
hövding Piper i Österbotten skickade också till Helsingforsområdet tre per-
soner, men med villkoret att de efter tre år skulle återkomma till länet. 
Landshövdingarna i Åbo och Västerbotten menade att detta inte var möj-
ligt.113 

Genom landshövdingens försorg hade redan för flera år sedan korrespone-
rats med landshövdingarna i Åbo och Göteborg om att skicka fiskare dit för 
att erhålla undervisning. Detta var nu något som skulle ankomma på det 
blivande fiskekompaniet.  

Frågan ansågs främst röra sjöstäderna och skärgårdsbor, för på landet 
fanns bara bönderna och de hade fullt upp med sina gårdar.114 Landshövding-
arna i Bohus och Åbo län lovade omkring 1755 att översända några personer 
som hade kunskap om fiske till Gotland. Från Bohuslän kom också en per-
son som begrep sig på att göra redskap och att bygga fiskefartyg.115 

För att lära befolkningen i Nyland hur skötfiske bedrevs hade landshöv-
dingen 1749 tillskrivit sin kollega i Stockholm och framfört att det vore 
önskvärt att någon fiskare från Södertälje eller Norrtälje kunde flytta till 
Finland. I gengäld skulle denne få en tomt för att där bygga sig ett hus och 
ett antal frihetsår. Två år därefter hade dock endast en man från Norrtälje vid 
namn Grönberg flyttat till Finland. Våren 1751 kom dock ytterligare en fis-
kare Grund från Norrtälje till Ekenäs och där fick han sex års frihet från alla 
utskylder av magistraten. Staden hade dock inga egna fiskevatten, men 
Grund hade dock påbörjat fiske vid Ljusterö som låg en halv mil ut i havet 
från Pojo sockens skär och detta hade skett med tre skötar. Därmed hade han 
erhållit större fångster än andra som använde notar. Han var också beredd att 
på Ljusterö bygga sig en fiskebod och han drog not på platser där sådant 
aldrig tidigare hade skett. Förhoppningar fanns att det på Ljusterö skulle så 
småningom kunna växa upp ett fiskeläge.116 Landshövdingen blev av detta än 
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mer styrkt i sin tanke att fler fiskare borde flytta från Sverige till Nyland för 
att därigenom stimulera verksamheten.  

Någon möjlighet att påverka arbetet vid Sveaborg för att förbättra fisket, 
ansågs 1753 knappast möjligt. Någon kunskap om hur havsfiske skulle be-
drivas fanns inte heller, liksom om redskap och båtar. Det var angeläget att 
de premier som skulle utbetalas enligt den nya kungliga förordningen för 
fiske snarast utbetalades. Det planerade bolaget borde också få lämpligt 
stöd.117 

Behovet av utbildning för havsfiske var stort liksom hur större notar 
byggdes. Något intresse från städernas sida eller från landsbygden att skicka 
personer till Fiskerikompaniet i Stockholm för att där gå i lära fanns inte; ett 
skäl som här anfördes var bristen på arbetsfolk på orten.118 

Sammanfattande analys 
Forskningar rörande fiske och utnyttjandet av de marina resurserna i äldre tid 
är få. För Sverige var obalansen mellan värdet av importerad och exporterad 
fisk under frihetstiden närmast förskräckande. Stora summor betalades för 
importerad fisk, medan exporten var närmast försumbar – både i form av 
värde och kvantitet. Det blev därför en nationell angelägenhet för främst 
ståndsriksdagen, men också för centrala myndigheter, att stimulera fisket. 
Arbetet på detta tog fart vid mitten av 1740-talet för att under 1750-talets 
första år få genomslag genom nya författningar och skapandet av Fiskerifon-
den som gav främst fiskerikompanier möjlighet till premier för fiske. 

Den värdemässiga importen av fisk av olika slag från östra delen av Ös-
tersjön var obetydlig och detta gäller även kvantiteterna. Något högre siffror 
har noterats från södra och sydvästra delen av Östersjön. Den absolut största 
delen av importen kom från Danmark/Norge, där det inte alltid går att sär-
skilja fisket i Östersjön och de danska öarna från övriga delar av det danska 
riket. Resultatet ger dock en bild av en närmast total dominans för 
dansk/norska fiskvaror i Sverige under den studerade perioden 1745-1755. 
Importen av fisk från övriga delar av Östersjöområdet var således i detta 
perspektiv närmast försumbar. Viktigast var sill, olika varianter av torsk och 
gråsej.  

Den värde- och kvantitetsmässigt obetydliga exporten av fisk från Sverige 
skulle kunna tolkas som att nästan all fisk konsumerades inom landet. Ingen 
nämnvärd reexport skedde. Kvantiteterna av inhemskt fångad fisk i Öster-
sjön under perioden går inte nu att uppskatta. De regionala studierna av Sö-
dermanland, Gotland och Nyland ger dock inga belägg för stora fångster av 
fisk från svensk sida – snarare tvärtom. 
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Den svenska skärgården med sina öar och skär var betydelsefull i Söder-
manland och fiskelägen fanns långt ut i havsbandet. När det gällde Gotland 
fanns ingen egentlig skärgård utan allt fiske skedde egentligen ute på öppna 
havet. Nyland hade en stor skärgård, men huruvida den bedömdes ha någon 
direkt betydelse för fiskets omfattning har inte kunnat klarläggas. Vid Sö-
dermanlands kust fångades vid fiske både inomskärs och längre ut på öppna 
havet ett stort antal sorters fisk, men strömmingsfisket var det mest betydan-
de och hade störst omfattning. Likartade förhållanden gällde för Gotland, 
även om antalet fångade olika arter var betydligt mindre där. Skärgården vid 
Nyland ansågs fiskrik och framför allt fångades strömming, men näringen 
ansågs outvecklad. 

Vid mitten av 1700-talet ansågs att strömmingsfångsterna allmänt hade 
avtagits, även om fiskelyckan kunde variera år från år. Orsakerna till detta 
berodde till större delen på sådant som brist på arbetskraft och att andra när-
ingar lönade sig bättre. Byggandet av Sveaborgs fästning ansågs ha skrämt 
bort fisken från den finska skärgården. Saltning och inpackning – av ström-
mingen - skedde i land och förefaller det i enlighet med kronans bestämmel-
ser, även om förhållandena på detta område är lite oklara för Nyland. När det 
gällde båtar, nät och fiskeredskap förfärdigades de nästan uteslutande av 
fiskarna själva, men ibland kunde sådant köpas från annat håll. Fiskkärlen 
tillverkades lokalt, men kröntes på sedvanligt sätt och också i enlighet med 
en kunglig förordning – utom möjligen i Nyland.  

Avsättningen av fisk från Södermanland skedde till bönderna på landet, 
men även till närliggande städer som Stockholm, Nyköping, Södertälje, 
Strängnäs, Arboga och Västerås. Här finns ett ordentligt marknadsområde, 
men omfattningen och kvantiteterna är oklara och fisk i olika former var 
endast en del av handelsutbytet. På Gotland och Nyland bedrevs egentligen 
enbart husbehovsfiske och mycket ringa fisk såldes, även om det skedde viss 
införsel till Helsingfors och försäljning där. Priserna på fisk av olika kvalité-
er varierade och detta berodde naturligtvis på kvalitén, men också på skif-
tande efterfrågan och tillgång. Kvantiteten fångad fisk varierade, men var 
störst i Södermanland där årliga försäljningar på 1500-2000 tunnor ström-
ming och 100 tunnor torsk inte förefaller ha varit ovanliga. Någon egentlig 
utrikes export av fisk från de studerade länen förekom inte. En reflektion blir 
att den fångsten var en obetydlighet jämfört med en årlig import av sill från 
Danmark/Norge på mellan tjugo och fyrtio gånger den mängden. Proportio-
nerna när det gällde torsk var av samma storleksordning. 

Antalet personer som helt yrkesmässigt sysslade med fiske är svårt att 
uppskatta, men i Södermanland var det säkert omkring 50 personer eller 
snarare hushåll, men för de två andra länen finns inga direkta siffror. Antalet 
fiskare bör ha varit betydligt lägre där, med tanke på att fisket hade mindre 
omfattning i dessa län.  

De spridda försöken att utveckla näringen genom förbättrade metoder 
hämmades av sådant som brist på skog och trävirke och avsaknad av arbets-
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kraft. En starkt negativ inställning till nya metoder och ny kunskap på områ-
det kan förmärkas, men när sådana någon gång prövades hade de till synes 
god effekt. Hur fiske skulle bedrivas på öppna havet från större båtar och 
med större besättningar var oftast okänt. Förändringar behövdes också när 
det gällde tillverkningen av fiskeredskap. Det förefaller dock som om många 
ståndspersoner var eniga om att bolagsbildningar kunde föra näringen framåt 
– det kanske var svårt att direkt vända sig mot de statliga ambitionerna på 
detta område. Det är också tydligt att ansatser till bolagsbildningar började 
förekomma vid mitten av 1700-talet och då helt i linje med kronans uttalade 
önskemål. Planerna på ett sådant i Nyköping hade inte varit framgångsrikt. 
Ett initiativ i den riktningen hade tagits redan 1743 på Gotland, men också 
det med föga framgång. Några år därefter fanns två grupperingar som ville 
bilda fiskerisocieteter på Gotland, men deras försök misslyckades. Initiativet 
i Nyland lyckades bättre och 1753 fanns i Helsingfors, Borgå och Ekenäs en 
Fiskerisocietet för fiske i Östersjön, vars framgång när det gäller fångst-
mängd ändå var begränsad de första åren. På andra håll i Sverige hade också 
Fiskerikompanier bildats och med blandad framgång. Det är helt klart att 
intresset för bolagsbildningar och de förmånliga statliga privilegierna kom 
från samhällets översta skikt – adeln och de ofrälse ståndspersonerna. Bety-
delsen och omfattningen av de olika Fiskerikompaniernas verksamhet åter-
står dock att utreda – men vad som nu är känt är att premieutbetalningarna 
till framför allt Fiskerisocieteten var betydande. 

Denna studie visar att mängden införd fisk var mycket stor. Importen  av 
fisk av olika slag – framför allt från Danmark/Norge - måste alltså ha haft en 
stor betydelse för den svenska folkhushållningen vid mitten av 1700-talet. 
Att minska det utländska beroendet blev en nationell angelägenhet. 
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Teoretisk epilog 

Sven Lilja 

Människornas liv vid Östersjöns kuster har länge varit präglat av havet och 
av de resurser man kunnat utvinna ur dess grunda vikar och djup. Livet här 
blev tidigt präglat av tillgångarna på fisk, säl och sjöfågel och havets roll 
som transportväg över vida vatten. Havet var en barriär, men också en för-
bindelseled. Det hindrade och fördröjde kontakter men skapade också möj-
ligheter till kulturella och sociala influenser. Östersjön som resurs och trans-
portyta är idag intensivare utnyttjad än någonsin tidigare i historien. Väldiga 
passagerarfärjor och en och annan lyxkryssare trängs med seglare och kano-
tister i Stockholms skärgård. Militära fartyg, patrullbåtar, korsar Östersjöns 
yta på bevakningsuppdrag; tankfartyg och andra lastfartyg kryssar mellan de 
ledande kuststäderna och skapar ekonomiska länkar mellan avlägsna produk-
tionsområden; stora mängder varor och människor glider över Östersjöns yta 
och sammanbinder en region som idag präglas av långt större ömsesidighet 
än någon gång tidigare i historien. 

Likväl har Östersjön varit en ekonomisk och kulturell förbindelselänk 
långt tillbaka i historien. Kontakter kan spåras tillbaka till bronsåldern, om 
inte ännu tidigare. Under vikingatid blev dessa intensivare och inte alltid 
fredliga. En kombination av krigisk expansionism och ekonomiskt utbyte 
kom att prägla kontakterna över Östersjön ända in i vår tid. Men det var inte 
bara den stora ekonomin och politiken som påverkade tillvaron längs kuster-
na. Människornas ekologiska samspel med naturen är en vardagens fasta 
struktur som formar både den mänskliga tillvaron och de naturliga förutsätt-
ningarna.  

I den här boken har vi försökt att belysa olika aspekter kring detta sam-
spel. Tyngdpunkten har legat på kustregionernas varierade resursutnyttjande 
och villkoren för resursernas användning. Perspektivet har delvis varit kom-
parativt i en strävan att jämföra båda sidorna av östersjön. Perspektivet har 
också varit kronologiskt där strävan att förstå förändringsprocesser ställts i 
fokus. 

Jag ska i denna avslutande epilog göra ett försök att knyta ihop några slut-
satser utifrån bokens olika delstudier. Mitt perspektiv är delvis generellt och 
teoretiskt, bl a med i syftet att koppla studierna i den här boken till projektet 
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Förmoderna kustmiljöers bredare analytiska sammanhang.1 I projektets teo-
retiska ramverk användes ett antal begrepp avsedda att ge styrning åt och 
underlätta tolkningen av våra empiriska delstudier. De begrepp och hypote-
ser som där formulerades, bl a ekologisk bärkraft, ekologisk balans och 
ekologiska fotavtryck, var tänkta som referenser och inspirationskällor mer 
än bindande kategorier. I flera av projektets delstudier har det varit oprak-
tiskt eller mindre relevant att låta undersökningen styras av denna ekologiska 
terminologi. Det har i stället varit upp till projektdeltagarna att anknyta till 
terminologin om man ansett sig behöva detta. Min uppgift här blir i stället att 
försöka se projektets delar inom det perspektiv som skapats av det analytiska 
ramverket. 

Som framgått är den här boken disponerad i tre större avdelningar med 
fokus på tre olika problemkomplex. Jag kommer i det följande att utgå från 
den indelningen och med de ekologiska begreppen som vägledning reflekte-
ra över de olika delstudiernas huvudresultat. Min begränsade målsättning är 
att i ett sammanfattande perspektiv dra ihop de olika trådar som framför allt 
den här publikationen har lagt ut. 

Naturen och människan 
Det är först under de senaste 150 åren vi människor på allvar lyckats störa 
den ekologiska balansen i Östersjön. Innan industrisamhällets väldiga uttag 
av energi och råvaror var Östersjön ännu ett i stort sett "orört" hav, om man 
med orörd menar frånvaro av den storskaliga miljöpåverkan som pågår idag. 
Situationen var tvåhundra år tillbaka i tiden den omvända. Människorna var 
påverkade av naturen och dess nycker. Man tvingades anpassa sig, och man 
lärde sig att förutse naturens förändringar inom vardagslivets givna ramar. 
Det var när naturen överskred sina normala gränser som samhällets förmåga 
till förutseende och anpassning blev hotad. Det hände då och då i det förmo-
derna samhället. 

Men normalt var livet förutsägbart; en nödvändighet för samhälleligt liv 
överhuvudtaget. De naturprocesser som pågick längs östersjökusten var 
gradvisa, långsamma, nästan omärkliga i det mänskliga minnets perspektiv. 
Man kunde ibland se förändringarna under sin livstid. Men kanske oftare 
hörde man den äldre generationen tala om att landskapet tidigare sett annor-
lunda ut och använts på annat sätt. Där förr låg bryggor och kajer kunde nu 
ligga sank betsmark, där förr boskapen gick på bete kunde nu den bördiga 
jorden bära upp frodiga skördar. Den långsamma förändringen till följd av 
strandförskjutningen skapade nytt land och gav nya möjligheter till ekono-
miskt resursutnyttjande.  

                               
1 För detta se projektbeskrivningen i appendix i denna bok (engelsk version) eller i projektets 
första publikation (svensk version). Lilja 2006. 
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Takten i landhöjningen på Ösel och i västra Estland har sjunkit kraftigt 
från slutet av den stora istiden för kanske 10 000 år sedan. När trycket lätta-
de från ismassorna steg landet ur havet med en hastighet av nästan 27 mm 
per år. Idag har takten sjunkit till 2-3 mm per år i norra och Nordvästra Est-
land. Men fortfarande reser sig land ur hav. Samma process pågår på andra 
sidan Östersjön. Strandförskjutningen äger här rum med en hastighet av 4,9 
mm per år. Mycket land har vunnits och människorna längs kusterna har 
utnyttjat de nya landvinningarna. Längre söder och österut i Estland pågår 
däremot, liksom i södra Östersjön, en landsänkningsprocess.2 

Långsamheten i strandförskjutningen måste ha underlättat människornas 
anpassning. Bebyggelseprocesserna i Södermanland och på Ösel under vi-
kingatid och senmedeltid ser ut att ha utgått från de centrala och bördigaste 
jordbruksbygderna och sedan expanderat mot ett mindre bördigt landskap 
där resursutnyttjandet till en början bestod i bete för boskapen. Jordens ka-
raktär skapade förutsättningarna för människornas närvaro. I Södermanlands 
yttre skärgård hade jordbruket svårare att etablera sig. Här dominerade en-
samgårdsbebyggelse. På Ösel är jordtäcket ganska tunt och näringsfattigt. 
Den magra jorden innebar att jordbruket måste kompletteras med andra till-
gångar.3  

De anpassningar som gjordes skapade ett balanserat ekologiskt förhållan-
de till naturresurserna, som gjorde att bebyggelsen gradvis kunde spridas på 
båda sidorna om centrala Östersjön. Långsamheten och förutsägbarheten 
måste ha spelat en avgörande roll. När den förutsättningen bröts ökade ris-
ken dramatiskt för de lokala kustsamhällena. En naturfaktor som var svår att 
förutsäga och därför ofta skapade kriser i lokalsamhället, var vädret. När 
dåliga skördar slog till under en serie av år kunde en hungerkatastrof utlösas. 
Människorna i den lokala miljön, de som överlevde, fick bevittna en drama-
tiskt ökad dödlighet runt omkring sig och många tvingades dra ut på vägarna 
för att finna försörjning på annat håll. Klimatkriser var inte ovanliga i de 
båda studerade kustområdena. Den stora hungerkatastrofen åren 1696-98 
fick omfattande effekter i lokalsamhällena på Ösel. Dödligheten steg mar-
kant och så vitt man kan bedöma minskade befolkningen, kanske främst på 
grund av utflyttningar. Krisen på 1690-talet var ovanligt djup och omfattan-
de, men den hade föregåtts av många liknande händelser och skulle följas av 
flera kriser under 1700-talet.4 I sådana lägen bröts den ekologiska balans 
som uppnåtts med de långsiktiga anpassningarna under mer normala förhål-
landen.  

Naturen är socialt blind; den slår mot fattiga som rika. Men dess effekter 
blir sociala. De lokala samhällena var mer eller mindre känsliga för varie-
                               
2 Petersson s 16 samt Petersson 2006, s 35. Obs! I fortsättningen anges referenser till 
artiklarna i denna volym med författarnamn utan årtal. Där projektdeltagarnas namn anges 
med året 2006 avses projektets första delrapport. 
3 Norman 2006; Windelhed 2006; Petersson, s 16f, 19; Mägi, s 86f. 
4 Lilja, s 35-48. 
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rande skördeutfall. Den ekologiska bärkraften var bräckligare på marginella 
jordar än i bördigare områden. En omfattande klimatkris kunde därför få 
stora sociala effekter, där redan fattiga hushåll föll över tröskeln för exi-
stensminimum. Hade man börjat tära på det som skulle användas för återväxt 
startade en ond cirkel som kunde bli omöjlig att bryta med hushållets egna 
resurser. Det finns tecken på att 1690-talets klimatkris fick en viss social 
snedfördelning i sina effekter. De räntebefriade gårdarna på kronogodsen var 
genomsnittligt sett något mindre än de gårdar som tycks ha klarat krisen 
bättre.5 

Vissa av förändringarna i naturens förutsättningar är svåra att tolka efter-
som de kan vara såväl människoskapade som resultat av naturliga föränd-
ringsprocesser. Avskogningen på Ösel under de senaste tusen åren är ett 
sådant exempel. Viktiga lövträdarter började dra sig tillbaka och ersattes på 
sina håll av gran. Vid den här tiden hade man mer sytematiskt börjat utnyttja 
skogen som bränsle bl a till järnsmältning. Men samtidigt ägde viktiga kli-
matförändringar rum; förändringar som också kan förklara skogsbeståndets 
ändrade struktur. "Ett mer kontinentalt klimat med torrare förhållanden, kal-
lare vintrar kan ha försvagat skogsekosystemet tillsammans med människor-
nas avskogning".6 I detta fall blir det svårt att avgöra om förändringen be-
rodde på förskjutningar i den ekologiska balansen mellan människa och na-
turförutsättningarna eller om det handlar om ett överutnyttjande av en resurs 
med begränsad ekologisk bärkraft. 

Det framgår tydligt av flera studier i den här boken att människans påver-
kan på kustlandskapet och kustens resurser har varit påtaglig i vissa miljöer 
och under vissa perioder. Fisket av stör kan således beläggas i arkeologiskt 
material från det inre av Finska viken, men studier av fisket under tidigmo-
dern tid tyder på att stören då bara spelat en marginell roll. Författarna till 
denna studie tror att det beror på tidig utfiskning av denna marina resurs. 
Fisket i dessa delar av Östersjön var stundtals intensivt och tvingade under 
1600- och 1700-talen fiskerianläggningarna att flytta närmare åmynningarna 
för att möta det ökade trycket på fisktillgången.7 

I dessa delar av Östersjön var fisket under tidigmodern tid organiserat och 
styrt av mäktiga intressen, med kejsarhovet som viktigaste aktör. Fisketekni-
ken var inte så välutvecklad, men den innebar ändå en ganska betydande 
påverkan på naturförutsättningarna. Man byggde således dammar för att 
dirigera de migrerande fiskarna. Vissa byar var mer eller mindre specialise-
rade på fiske.8 

Det tydligaste exemplet på människans aktiva inverkan på naturlandska-
pet är ändå jordbrukets expansion. Enligt studierna kring denna problematik 

                               
5 Lilja, s 55. 
6 Petersson, s 17, 19, cit s 19f. 
7 Kraikovski/Lajus/Lajus, s 212. 
8 Kraikovski/Lajus, s 222; Kraikovski/Lajus/Lajus, s 202ff, 211. 
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har parallella och likartade kolonisationsprocesser ägt rum i Södermanland 
och på Ösel. De centrala jordbruksbygderna odlades upp tidigast för att föl-
jas av en spridning mot mer marginella jordbruksområden. Med kolonisatio-
nen följde inte bara en mental föreställningsvärld som klassificerade och 
namngav naturens och odlingens landskapsobjekt, utan också en konkret 
omgestaltning av marken när man började skilja på inägor och utmarker, 
röjde land och inhägnade åkrar och beten. Här skapade människor ett kultur-
landskap av ett naturlandskap.9 

Landskapet berättar 
För arkeologer och geografer är naturens och kulturens landskap en bok som 
kan av läsas och vars former kan ges en för oss människor en begriplig inne-
börd. Marika Mägis studie av en hamn och gravanläggning nära Viltina på 
Ösel, och Windelheds och Normans studier på Rågö och Enskär i Söderman-
lands skärgård, är tydliga exempel på landskapets berättarkraft. Ibland är 
berättelsen tydlig och klar, ibland gåtfull som ristade runor från en glömd 
kultur. 

Ur ett ekologiskt perspektiv kan lämningarna efter bosättningar och 
mänskliga aktiviteter ses som fotavtryck. Människor har lämnat spår efter sig 
som avslöjar deras omvandling av naturen. I de miljöer och lokaler som stu-
derats i den här boken är det framför allt rester av jordbruk och marin fångst 
som kan iakttas. Hamnanläggningar, bryggor, tomtningar och gistgårdar 
vittnar om havets roll för skärgårdens människor. Husgrunder, åkerfossil, 
spår av gärdsgårdar, stenrösen och rester av markbearbetning visar å andra 
sidan jordens betydelse för det äldre kustsamhället. Gravfält är oftast tecken 
på permanent bosättning. Men ibland tyder spåren på andra typer av mänsk-
liga fotavtryck. Vid Eriksberg på Rågön i Södermanlands skärgård finns en 
gåtfull lämning som leder tanken till stormannainflytande och en specialise-
rad marin ekonomi. Kanske kan anläggningen också knytas till Botvidsle-
genden som någon form av vallfartsort. På Enskär också i Södermanlands 
skärgård har en annan lämning tolkats som ett kapell. I senare tider fanns på 
ön även en lotsutsikt med anknytande bosättningar. Både Rågö och Enskär 
har således haft specialiserade funktioner vid sidan av de traditionella när-
ingarna knutna till marina resurser och jordbruk.10 

Både lämningarnas gåtfullhet och deras till synes annorlunda roll framträ-
der tydligt i Marika Mägis studie av utgrävningarna kring byn Viltina på 
Ösel. Här finns gravfält som tyder på någon form av bosättningar, men sam-
tidigt vittnar lämningarna om en delvis annan roll för platsen. Den var omgi-
ven av våtmarker och låg relativt isolerad från andra bebyggelsecentra på ön. 

                               
9 Norman 2006, s 50ff; Windelhed 2006, s 158ff. 
10 Norman flerstädes; Norman/Windelhed, flerstädes samt s 162.  
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Hit var det lättare att komma via havet än över land. Kulturlagren är tunna i 
jämförelse med andra lämningar på ön och de hade en delvis avvikande 
fyndsammansättning. Skillnaden kan tyda på att lämningarna i Viltina har 
sitt ursprung i andra aktiviteter än bara jordbruk eller fiske. En tolkning är att 
platsen kan ha varit en samlingspunkt för krigsflottor. Vissa fynd tyder sam-
tidigt på en rituell eller sakral karaktär hos platsen.11 

På båda sidor om Östersjön kan vi alltså tidigt se hur kust- och skärgårds-
landskapen var rum inte bara för traditionella kustnäringar utan även för mer 
specialiserade aktiviteter. Kustsamhällena tycks redan under tidig medeltid 
ha varit komplexa samhällen, som stod i förbindelse med sin tids sociala 
organisationer och kulturella strukturer. Kontakterna med omvärlden är syn-
liga i markens berättelser. Inte ens på öarna var livet uteslutande en fråga om 
grundläggande överlevnad. En ny ekologisk balans i viss mån präglad av 
specialiserade mänskliga aktiviteter hade börjat göra sig gällande under sen 
vikinga- och tidig medeltid och i vissa lokaler ännu tidigare. 

Men grundläggande för livet längs kusten var ändå de två huvudnäringar-
na baserade på havet och jorden som resurser. Det mer komplexa samhället 
som skymtar under medeltid och framåt var fast förankrat i en agrar ekono-
mi. En stor del av de bevarade lämningarna längs såväl Södermanlands kust 
och skärgård som på Ösel bär vittne om jordens roll för människornas över-
levnad. Boplatser och gravfält tyder på resurstillgångar som givit underlag 
för permanent bosättning. Den kolonisationsprocess som ägde rum i Söder-
manland kan skissartat beskrivas om en rörelse från centrum mot periferin. 
De bördigaste jordarna uppodlades först. När folkökning skapade tryck på 
resurserna spred sig bebyggelserna ut mot kusten och öarna. Innan dess hade 
dessa mer perifert belägna platser utnyttjats extensivt för boskapens bete.12  

Men här fanns också utmarker för en varierad samlarekonomi som tog 
tillvara en mängd tillgångar i skog och mark för byggnads- bränsle-, livsme-
dels- och andra ändamål. Det ekonomiska system som rådde innan kolonisa-
tionsprocessen tog över och jordbruket erövrade de flesta produktiva nischer 
har kallats "ärjemarksekonomi".13 Ärjemarksekonomin var ett vanligt eko-
nomiskt system i agrara marginalbygder i äldre tider. Det växte fram där 
jordbruket var otillräckligt som försörjningskälla och där det blev nödvän-
digt med binäringar och kompletterande verksamheter för att försörjningen 
skulle kunna garanteras. Det var en varierad och komplex ekonomi, som 
likväl i stor utsträckning kunde vara grundad på naturahushållning. Men 
samtidigt har ärjemarksekonomier ofta också varit knutna till handel och 
ekonomisk specialisering. Där jordbruksresurserna inte räckte till kunde man 
i stället komplettera med försäljning av produkter från binäringarna. 

                               
11 Mägi, s 87f, 101f. 
12 Norman/Windelhed, s 191ff; Windelhed 2006, s 159ff. 
13 Norman/Windelhed, s 187f. För begreppet "ärjemarksekonomi" eller "erämarksekonomi". 
Se exempelvis Åkerman 1990, 26ff.  
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I periferin vid kustbandet och på öarna var jorden ofta mindre bördig. Här 
krävdes kompletterande näringar. Den viktigaste resursen för kustmänni-
skorna var den resurs som fanns i haven. Det är dock en öppen fråga hur 
viktigt det marina resursuttaget var vid jämförelse med jordbruket. De läm-
ningar som finns bevarade visar spår av båda aktiviteterna, utan att alltid 
avslöja vilken som var den viktigaste. Normalt borde jordbruket ha bildat 
grunden för även kustmänniskornas existens, men sannolikt fanns även bo-
sättningar där fisket spelade en helt avgörande roll för människornas försörj-
ning, livsstil och syn på tillvaron. Detta kan antas i synnerhet ha gällt platser 
inriktade på det mer specialiserade och kommersiella fiske som så småning-
om började utvecklas. 

Markens spår efter kustmänniskornas marina verksamheter är, liksom 
spåren efter jordbruket, talrika, men ofta gåtfulla. Ett av de intressantaste 
objekt som alltmer börjat uppmärksammas i svensk arkeologi är de så kalla-
de "tomtningarna". Dessa enkla tillfälliga bosättningar eller rastplatser finns 
bevarade längs hela den svenska östkusten. De har som regel tolkats som 
lämningar efter säsongsfiske. I vissa fall där tomtningarna legat högre över 
havet och mindre skyddat har man i stället tolkat dem som lämningar efter 
sälfångst. Men tomtningarnas roll och funktioner är ännu delvis en öppen 
fråga. Ett skäl är att tecknen i naturen är så svaga. Ofta har det bara rört sig 
om en mindre röjning på marken kanske i anslutning till en stor sten eller 
klippa, som då fått bilda ena väggen för anläggningen. Tecknen i marken är 
svaga och fynden ofta sparsamma. Utrymmet för tolkningar blir därmed 
större.14 

Talrika lämningar som vittnar om havets roll och de marina resursernas 
betydelse finns också i form av bryggor, hamnanläggningar och så kallade 
gistgårdar, anläggningar för upphängning och rensning av nät. Ibland kan 
något enstaka båtfynd stärka bilden av den marina anknytningen.15 

Den sociala hierarki, med drag av feodala relationer, som växte fram un-
der medeltiden har påverkat kustområdena. När den starkare staten under 
tidigmodern tid började etablera sig intensifierades influenserna ytterligare. 
Det är öppet för diskussion vilken roll adel och stormän haft i jämförelse 
med oberoende bönder i kustens och skärgårdens kolonisationsprocesser. 
Spår finns av organiserade stormannainsatser, men samtidigt tyder kultur-
landskapets strukturer på att den oberoende bonden varit en viktig drivkraft. 
Balansen mellan organiserad kolonisation under stormannabeskydd å ena 
sidan och spontan spridning som en följd av folkökning å den andra har sä-
kert varierat i tid och rum. Men båda processerna har varit verksamma och 
omskapat landskapet till ett agrart präglat kulturlandskap. 

                               
14 Norman, s 103, samt flerstädes i avsnittet "Fornlämningar och resursutnyttjande i den 
'södermanländska' utskärgården".. 
15 Norman; Mägi. 
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De spår som jorden lämnar ger ofta bara antydningar om vilken faktor 
som dominerat. Kompletterande källor, som historiska dokument, ortnamn 
mm, kan tydliggöra bilden. I Södermanlands kustland är det således tydligt 
att frälset spelat en stor roll för koloniseringen av de mer marginellt belägna 
markerna och öarna. På Ösel är forskningsläget sådant att frågan om stor-
mannainflytande är öppen. I båda områdena finns potential för att komma 
längre med fortsatt geografisk och arkeologisk forskning. Här ligger ett vid-
öppet fält för breddade studier och fördjupade tolkningar av de dominerande 
samhälleliga processerna.16 

Havets gåvor 
De marina resurserna var således ofta av avgörande betydelse för kustens 
människor. Kustbandets samhällen och öar har tydliga avtryck av detta i sina 
materiella lämningar. Men havets näringar framträder också i kustbornas 
föreställningsvärld och ibland t.o.m. i deras sociala strukturer. En liten by 
längs floden Nevas utlopp kallades "Rybatskoe", fiskarnas by. Där försörjde 
man sig på fiske. Magistraten i Trosa stad på 1700-talet hade en klar bild av 
skärgården som resurs. I en tänkebok (scribe book) från den lilla staden Ore-
shek 1568/69 anges vilka fisken som tillhörde stadens invånare. Av 290 
stadsbor anges 54 som yrkesfiskare. Flertalet av dem bodde på Nevas nord-
sida. I tänkeboken fördes de till "det unga folket", vilket var en beteckning 
på stadens fattigare invånare.17 

Bokens studier över fiskets roll visar en relativt väl utvecklad närings-
verksamhet med ett regelverk för fiskeanläggningar och äganderätt, med ett 
utvecklat arrendesystem och med viktiga institutioner och adel som direkt 
involverade eller intressenter i bakgrunden. Det ryska kejsarhovet var en av 
de viktigaste institutionerna bakom fisket i och runt St Petersburg. Man ar-
renderade ut fisken och man hade en stor efterfrågan på fisk till hovets kon-
sumtion.18 Den svenska kronan visade också ett aktivt intresse för fisket. Vid 
1700-talets mitt gjorde man aktiva försök att förbättra och stimulera djup-
havsfisket. Målet var att uppnå självförsörjning och oberoende av import. 
Men det visade sig svårt att övervinna alla de strukturella hinder som tende-
rade att driva tillbaka fisket in i välkända banor.19 

Studierna över det svenska och ryska fisket under tidigmodern tid tyder 
på en relativt hög organisationsgrad. Kontrasten mot de berättelser om kust-
fiske som kan utläsas genom arkeologiska undersökningar är förledande 
tydlig. Tomtningarna i den svenska skärgården berättar om ett fiske, som 

                               
16 Norman 2006, s 56ff; Norman/Windelhed, s 165, 182ff, 187f 
17 Kraikovski/Lajus, s 221, 224; Awebro, s 243f; 
18 Kraikovski/Lajus, s 222. 
19 Awebro, s 229, 240, 260f, 263f. 
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sannolikt oftast var av säsongskaraktär. I det inre av Finska viken hade ut-
vecklats ett system av fiskeplatser som ger intryck av mer permanent verk-
samhet. Men samtidigt har vi vid denna jämförelse flyttat oss från en typ av 
källa till en annan. De skrivna dokumenten från 1500-, 1600- och 1700-talen 
ger oss möjlighet att titta in i de mentala föreställningarna, organisationen 
och regelverket. På 1700-talet kan historikern exempelvis skaffa sig kunska-
per om St Petersburgs fiske genom att läsa sidorna i tidningen "Sankt-
Petersburgskie vedomosti". Den svenska kronans höga ambitioner vad fisket 
beträffar kommer till uttryck i landshövdingeberättelser och Kommerskolle-
gii skrivelser.20  

Många av de immateriella förutsättningarna för fisket kan utläsas direkt ur 
de historiska källorna. De arkeologiska vittnesbörden visar däremot endast 
de materiella kvarlevorna. Den tolkande arkeologen måste falla tillbaka på 
erfarenheter, sin analytiska förmåga och en portion fantasi för att levandegö-
ra den immateriella verkligheten bakom den materiella. Det gör att vi inte 
kan vara säkra på att de synbarliga kontrasterna mellan 1700-talet och me-
deltid alltid var så stora. Intrycket av organiserade kommersiella aktiviteter 
blir lätt förstorat i historiska källor som främst speglar en övermakts vilja att 
skaffa kunskap om och kontrollera resurser. Bakom de arkeologiska läm-
ningarnas tomtningar kan dölja sig organisatoriska strukturer som vi inte 
känner till. "Stormannainflytandet" förblir ovisst. 

Vissa förutsättningar hade emellertid ändrats radikalt från "arkeologisk" 
till "historisk" tid. Fisket vid Nevas mynning var under påverkan av en av 
Östersjövärldens ledande städer vid mitten av 1700-talet. St Petersburg hade 
på några få decennier vuxit från ingenting till en för tiden mycket stor stad 
på 70- 80 000 invånare. Denna urbana faktor existerade överhuvudtaget inte 
under medeltiden. De städer som fanns i centrala östersjöområdet på 1200- 
och 1300-talen var blygsamma i jämförelse med den ryska kejsarstaden på 
1700-talet.  

Urbanisering och kommersialisering var två viktiga processer som kom 
att påverka fiskets förutsättningar mellan medeltid och 1700-tal. En tredje 
var de nya monarkierna. Under tidigmodern tid växte en ny typ av stat fram, 
med starkare byråkratisk organisation, bättre kontroll över sina resurser och 
större förmåga att styra och organisera inte minst fisket. Det hände visserli-
gen att staten hade för stora ambitioner, som den svenska kronan under 
1700-talet, när den försökte skapa ett effektivt djuphavsfiske i Sverige. Am-
bitionen slutade med ett "bottennapp", men likväl hade både den svenska 
kronan och det ryska kejsardömet tillskansat sig betydligt större makt över 
resurserna än de feodala kungar och furstar som styrde under medeltiden. En 
ny organisatorisk miljö hade skapats.21 

                               
20 Norman; Awebro; Kraikovski/Lajus. 
21 Awebro; Kraikovski/Lajus/Lajus; Kraikovski/Lajus. 
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Det är från sannolikt till troligt att det bl a är dessa processer som avspeg-
lar sig i kontrasterna mellan de arkeologiska och historiska källorna. Våra 
möjligheter att faktiskt och i detalj mäta förändringarna av de ekologiska 
fotavtryck som följde i spåret på denna organisatoriska förändring är spar-
samma idag, men inför en framtida systematisk jämförelse mellan arkeolo-
giska och historiska belägg kan bilden säkerligen göras skarpare och mer 
överskådlig. 

I de historiska källorna förmedlas dock en bild av omfattande påverkan på 
naturen. Det fiske som drevs i floderna och flodmynningarna längst inne i 
Finska viken var strategiskt och anpassat till resurserna. De stora fångsterna 
kunde man få genom att skatta de migrerande fiskarter som vandrade upp 
och ned längs floderna i sina säsongsbestämda lekrytmer. Fisket var organi-
serat därefter och koncentrerat främst på de vandrande arterna. Man omfor-
made det marina landskapet med fiskdammar och dammanläggningar för att 
avskärma och styra fiskeflöden. Samtidigt skapades ett tryck på bestånden, 
som tvingade fiskande samhällen till anpassning. Fisket i denna del av Ös-
tersjön beskrivs som relativt enkelt i tekniskt avseende, men också reglerat 
och organiserat.22 

Att det tidigmoderna samhället hade gränser för sin organisatoriska kapa-
citet framgår tydligt av den svenska kronans fåfänga försök att utveckla 
djuphavsfisket. Trots påtryckningar från landshövdingar och återkommande 
försök att skapa organisatoriska och materiella resurser i form av bolag och 
moderna fiskebåtar, så tycks konservatismens krafter ha varit starkare och 
slutligen gått segrande fram. Inte heller det ryska fisket i Finska viken tycks 
ha utvecklat havsfisket. Havsfiske förekom ute i Atlanten, där fiskeflottor 
kunde ta sig över väldiga ytor från Holland och England till Island och New 
Foundland, och dra in väldiga fångster. Det holländska sillfisket under sen-
medeltid och på 1500-tal har t.o.m. beskrivits som en viktig förutsättning för 
Hollands blomstringsperiod på 1600-talet.23 Men i 1700-talets Sverige och 
den tidigmoderna tidens fiske i Finska viken tycks kunskaper, organisatoris-
ka och finansiella resurser ännu ha saknats för den typen av storskaligt fiske. 
Det stora östersjöfiskets tid låg i framtiden. 

I de ryska studierna finns tecken på att fiskbeståndet i viss utsträckning 
kan ha överbeskattats, men inget tyder på en drastisk överfiskning. Den art 
som framför allt ser ut att ha förlorat en tidigare roll är stören. Enstaka störar 
fanns med i fångsterna från tidigmodern tid, men arkeologiska belägg tyder 
på en viktigare roll för denna exklusiva fiskart i ett äldre tidsskede. Den ge-
nerella bilden av fisket är att det i stor utsträckning var kust- eller flodbun-
det, och att en viktig del av fiskbehovet tillgodosågs genom import från om-
råden där det organiserade havsfisket hunnit längre. Före 1800-talet bör där-

                               
22 Kraikovski/Lajus/Lajus, s 202f, 206f, 212. 
23 Israel 1995, s 16ff; Miskimin , s 141f; de Vries 1976 , s 125. 
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för de ekologiska effekterna av fisket i centrala Östersjön inte ha blivit så 
omfattande. 

Ekologiska perspektiv 
De olika studierna i den här boken, liksom projektets första rapport, visar 
kustsamhällen i gränslandet mellan natur och kultur. De människor som 
levde längs kustbanden vid centrala Östersjön var för sin överlevnad beroen-
de av lokala resurser. Havet och landet erbjöd möjligheter, men skapade 
också barriärer. Människorna var i stor utsträckning utlämnade åt det som 
landet erbjöd. De långsamma naturprocesserna skapade nya möjligheter och 
människorna var inte sena att utnyttja dessa. Strandförskjutning och landhöj-
ning skapade jordbruksland som gradvis koloniserades. Men marginalerna 
var ofta små. När klimatkriser slog till kunde det innebära turbulens och hot 
mot lokalsamhället. I den normala situationen fanns emellertid en beredskap 
och en förutsägbarhet som skapade förutsättningar för att hantera variationer 
i det ekologiska systemet. 

Generellt sett skapade naturen grundvillkoren för människornas existens. 
Det betyder dock inte att de mänskliga aktiviteterna saknade förvandlande 
kraft. Människans avtryck i naturen är talrika och kan urskiljas redan tidigt 
efter att den stora isen dragit sig tillbaka. Efterhand ökar spåren i intensitet 
och omfattning. När vi nått fram i tiden till det senaste årtusendet är dessa 
spår omfattande men ojämna. De har huvudsakligen sitt ursprung i två eko-
nomiska aktiviteter, jordbruk och marint resursutnyttjande. Av dessa två 
huvudnäringar var det jordbruket som hade den starkaste omvandlande kraf-
ten. Jordbruket stod för den stora omvandlingen av landskapet. Den gradvisa 
spridningen av bebyggelsen innebar att mark togs i anspråk för areella verk-
samheter. Skog och hedar röjdes och sankmarker dikades ut till åkrar, fält 
och betesmarker. Mark togs i anspråk för gårdar och gravfält, senare med 
kyrkor och kyrkogårdar. Naturen tvingades på reträtt. 

Stora delar av kustlandet var emellertid sådant att det var mindre lämpligt 
för jordbruk. Jordbruk kombinerades med fiske och annan fångstverksamhet. 
Men oavsett hur de ekonomiska aktiviteterna var organiserade tycks samspe-
let mellan människans samhällsskapande verksamheter och naturens resurser 
ha hållit sig inom den ekologiska balansens ramar. I de studier som hittills 
genomförts i projektet finns inga tydliga tecken på strukturella obalanser 
som kan ha hotat kustsamhällenas existens. Landhöjningen ändrade visserli-
gen förutsättningarna, men kolonisationsprocessen fortsatte och nya resurser 
utnyttjades. När lokalsamhällen hotades handlade det oftast om någon form 
av mer kortvariga kriser. Felslagna skördar, härjande arméer eller omfattan-
de epidemier var av allt att döma större hot mot kustbygderna än de ekolo-
giska sammanhangen. Kustlandskapets ekologiska bärkraft tycks inte ha 
blivit allvarligt överskriden. 
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Samtidigt ser vi tidigt tecken på en mer komplex samhällsorganisation, 
som på sikt skulle få större effekter på kustlandskapets resurser. En urbanise-
ring från medeltiden och framåt, en ökande kommersialisering och en sam-
hällsorganisatorisk förändring mot en starkare och mer välorganiserad stats-
makt byggde gradvis upp helt nya förutsättningar för kustmänniskornas in-
flytande på de nära naturresurserna. När beroendet av de lokala resurserna 
avtog gick detta hand i hand med människornas ökade kapacitet att anpassa 
naturen efter deras behov. Mot slutet av 1700-talet ser vi tecknen. De stora 
förändringarna skulle komma hundra år senare, då industrisamhället radikalt 
omstöpte relationen mellan människa och natur. Kustborna tog då ett tredje 
ekologiskt steg från deras ursprungliga anpassning till naturförutsättningarna 
som jägare, fiskare och samlare, via en begränsad ekologisk påverkan genom 
jordbruk och fiske till en total omvandling av de ekologiska förutsättningar-
na genom kraftfulla processer som modernisering, urbanisering och kom-
mersialisering. 

 



 

Appendix 



 

 



 279

Bilaga 1 – Arkeologisk undersökning inom raä 
108 och 109 i Bälinge socken, Nyköpings 
kommun, Södermanland 2005-08-16 –  
2005-08-19  

Peter Norman 

Bakgrund 
I augusti 2005 utfördes två mindre arkeologiska utgrävningar på Enskär, 
längst ut i Bälinge sockens skärgård i Södermanland.1 Den ena undersök-
ningen gjordes i en husgrund på en plats som på 1600-talet omtalades som 
ett fiskeläge.2 Strax intill undersöktes en anläggning som till sitt utseende 
påminner om lämningen efter ett kapell. 

Lämningar på utskärsfiskelägen 
Till bilden av den svenska skärgården hör fiskeläget. Vanligen ligger det i 
anslutning till en väl skyddad ”hamnvik” långt ut i skärgården. Bebyggelsen 
utgörs av mindre bostadshus och redskapsbodar. Nere vid hamnen finns 
bryggor för båtarna och på större busk- och trädfria ytor ovanför bebyggel-
sen eller mellan bebyggelsen och hamnen finns gistgårdarna, vanligen bestå-
ende av rader med stolpar där man hängde skötarna på tork. Vid vissa fiske-
lägen finns också ett kapell. 

För det mesta bedrevs utskärsfisket endast under vår, sommar och tidig 
höst. Så småningom, på 1700-talet, fick en del fiskelägen bofast befolkning. 
De flesta förblev emellertid säsongsfiskelägen. I dag brukas fiskelägena i 
princip endast av fritidsboende. 

Om fiskelägen är vanliga i den svenska skärgården i dag är lämningar ef-
ter sådana ännu vanligare. Med arkeologiska utgrävningar har man kunnat 
datera fiskelägen i den svenska östkustens utskärgårdar till 900-talet e. kr. 
                               
1 Se kartor i Peter Normans artikel i denna volym: ” Fornlämningar och resursutnyttjande i 
den södermanländska utskärgården”, s. 114 och 118. 
2 Månsson 1644 (1925), s 47. 
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och senare. På grund av bland annat landhöjning har många fiskelägen över-
givits genom åren. Hamnen grundades upp och man tvingades söka ett nytt 
hamnläge dit man flyttade bebyggelsen. Kvar blev grunderna efter byggna-
der, bryggor m.m. 

Byggnadslämningarna utgörs av husgrunder med eller utan spisröse och 
tomtningar. Husgrunderna består oftast av en rektangulär stenfot som själva 
byggnaden stått på. I ena hörnet av husgrunden finns ofta en förhöjning av 
natursten och tegel. Det är resterna efter eldstaden. Hus på grunder med res-
ter efter eldstad har oftast tjänstgjort som bostäder. 

Vissa husgrunder saknar spår efter eldstad. Sannolikt utgör dessa rester 
efter förrådsbyggnader o. dyl. 

På många övergivna utskärsfiskelägen har man påträffat s.k. tomtningar. 
En tomtning definieras som lämningen efter en i maritim miljö sannolikt 
ursprungligen strandbunden byggnad, som utgörs av stenvallar (-murar) 
vilka omger en eller flera stenröjda, plana eller svagt skålformade ytor. 
Ställvis kan även jordfasta block och bergsavsatser utgöra den invändiga 
ytans (ytornas) begränsning. 

Tomtningar är lämningar efter enklare byggnader än hus. Det som 
morfologiskt skiljer tomtningen från husgrunden är att tomtningens vallar 
utgjort nedre delen av väggarna medan husgrundens stenfot varit det funda-
ment som huset stått på. I tomtningen har markytan utgjort bostadens golv 
medan huset haft ett brädgolv. 

Tomtningar finns även på andra platser i ytterskärgården än övergivna 
fiskelägen. Det karaktäristiska för sådana platser är att de ligger högt i ter-
rängen med vid utsikt över öppet hav och utan det för ”fiskelägestomtning-
arna” skyddade hamnläget. Sådana tomtningar har utmed norrlandskusten 
kopplats till sälfångst eller säljakt.3 Frågan är om de högt belägna tomtning-
arna utmed Södermanlands kust har haft samma funktion? 

Man kan fråga sig om de byggnader som stått på platsen för tomtningarna 
och husgrunderna existerat i samma utvecklingskedja, d.v.s. om tomtningar-
na är rester efter äldre enklare byggnader som föregick husen på fiskeläge-
na? Även om det finns vissa topografiska och geografiska indikationer på att 
det kan vara så – tomtningar ligger oftare vid äldre uppgrundade hamnlägen 
än vad husgrunder gör – kan man inte hävda detta generellt.4 

Lämningarna efter bryggor och kajanläggningar påträffas ofta som sten-
samlingar intill den uppgrundade hamnviken. På vissa platser finns båtlän-
ningar – eller kåsar – dvs. två parallella, vinkelrätt mot strandlinjen upplagda 
stenrader med ett stenröjt utrymme för en båt emellan. 

Lämningarna efter gistgårdarna består ofta av små stenrösen som utgjort 
fundamenten till de stolpar som man hängde skötarna att torka på. På vissa 
platser har man byggt långa vallar av sten som fundament till stolparna. 

                               
3 Norman 1993, s 20 ff 
4 Norman 1993, s 38 
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Fiskelägen utmed Södermanlands kust 
I Södermanlands yttre skärgård finns uppgifter om ett 25-tal utskärsfiskelä-
gen, från Källskären i söder till Bullerö i norr. På dom flesta av dessa platser 
har man påträffat lämningar efter byggnader, gistgårdar och båtlandnings-
platser. På någon enstaka plats finns det fortfarande kvar bebyggelse, t.ex. på 
Huvudskär. Något fiske i egentlig mening bedrivs emellertid inte därifrån 
idag. 

Tidigare undersökningar i området 
År 2000 gjordes en arkeologisk undersökning inom fornlämningsområde raä 
38 på Hamnskär i Oxelösunds socken. Centralt på ön finns en nu helt upp-
grundad vik och de fornlämningar som finns på ön ligger vid det inre av 
denna. Lämningarna utgörs av elva tomtningar, tre båtlänningar och något 
som tolkats som en lerbotten. 

Begreppet tomtning har förklarats ovan. Tomtningar i sådant läge som de 
på Hamnskär – intill en väl skyddad vik i det yttre havsbandet – har stark 
koppling till det fiske av främst strömming (sill) och torsk som bedrevs un-
der sommarhalvåret från sen vikingatid och framåt. 

En båtlänning är den plats där man drar upp båten på land. De fysiska 
spåren utgörs ofta av parallella stenrader som ligger i rät vinkel mot stranden 
och som är ett resultat efter den stenröjning som gjorts på den yta där båten 
ska dras upp.5 

En lerbotten är en grund oregelbunden eller kvadratisk nergrävning som 
är klädd med ett tunt skikt lera.6 Storleken varierar från mindre än en meter i 
diameter till uppemot 3-4 meter. Lerbottnar är vanliga utmed kusterna i östra 
delarna av det gamla Danmark (främst Skåne och Blekinge) men förekom-
mer även på Öland och Gotland. De finns i städernas kulturlager och på fis-
kelägen av urban eller semiurban karaktär. Så långt norr ut som i Sörmlands-
skärgården har de emellertid aldrig påträffats. Kronologiskt kan lerbottnar 
placeras i tidsavsnittet mellan mitten av 1100-talet och tidigt 1300-tal. Funk-
tionen är omstridd. Vissa anser att lerbottnarna har använts som kärl för 
framställning av tran ur det avfall som blev över vid sillrensningen.7 En an-
nan tolkning är att lerbottnarna är rester efter enkla marknadsbodar.8  

Även om de arkeologiska utgrävningarna som företogs på Hamnskär år 
2000 inte resulterade i så många fynd – några spikhuvuden och lite matavfall 
(ben från nötkreatur) – kan man av fornlämningskontexten konstatera att det 

                               
5 Norman 1993, s 27 
6 Ersgård 1988, s 41 ff 
7 Stenholm 1986, s 28 f 
8 Ersgård 1988, s 41 ff 
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funnits ett fiskeläge på Hamnskär.9 Dateringar av två träkolsprover, före-
komsten av en lerbotten samt ett resonemang kring strandförskjutning och 
båtlänningarnas läge över havsytan ger stöd för tolkningen att fiskeläget var i 
bruk under medeltidens mitt.10  

Intill viken Norra Själkroka på västra sidan av Landsort har man under-
sökt en ensamt belägen tomtning Vid undersökningen tog man tillvara några 
brynstenar av vilka en förmodligen är ett nålbryne och sex fragment av 
eldslagningsflinta.11 Tre träkolsprover har daterats till vikingatid. Av tomt-
ningens läge att döma har man gjort tolkningen att den kan ha använts i 
samband med fiske. 

Även på Gunnarstenarna ungefär en landmil öster om Landsort har träkol 
från en tomtning daterats till vikingatid. Den tomtningen ligger i anslutning 
till ett större komplex av tomtningar i anslutning till en nu helt uppgrundad 
vik. 

Lämningar efter kustkapell 
Ett fåtal medeltida kapellplatser utmed kusterna har undersökts arkeologiskt. 
Dessa är belägna i Kyrkohamn och på Kapelludden (Sikavarp) på Öland, på 
Drakön i Hälsingland, vid Kyrkesviken i Ångermanland och på Holmön i 
Västerbotten. 

De två öländska kapellen har daterats till 1200- eller 1300-talet.12 På båda 
platserna har det sannolikt funnits säsongsmässig fiskelägesbebyggelse, men 
även andra aktiviteter. Kapellgrunden i Kyrkesviken ligger på en plats vilken 
tolkats som en stormannagård från 1200-talet.13 

Ytterligare en anläggning som ligger i en medeltida kontext är den för-
modade kapellgrunden vid Sankt Olofs hamn på Drakön i Hälsingland. Vid 
det inre av en uppgrundad vik har man påträffat 12 husgrunder eller bebyg-
gelseytor som arkeologiskt har kunnat dateras till medeltidens mitt.14 Den 
förmodade kapellgrunden ligger 50 meter från bebyggelselämningarna och 
omges av en bogårdsmur. Vid de arkeologiska undersökningarna i den för-
modade kapellgrunden påträffades inga daterande fynd. Den vik invid vilken 
bebyggelsen har legat var en bra hamnvik till början av 1400-talet då inlop-
pet blev för grunt för normalstora handelsfartyg vilket är den förmodade 
anledningen till att platsen övergavs.15 Tolkningen av platsen som fiskeläge 
är omstridd. Att man fiskat är väl självklart men det arkeologiska fyndmate-

                               
9 Jörgensen och Wickberg 2000a, Norman 2000 
10 Norman 1993, s 66 f 
11 Landin & Rönnby 2002, s 26 
12 Borg 1975, s 136 f, Boström 1978, s 119, Lundberg 1984, s 14. 
13 Grundberg 1994, s 5 ff. 
14 Lundström 1981, s 34 
15 Norman 1993, s 64 
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rialet tyder på att platsen haft en betydligt vidare betydelse än att bara vara 
ett fiskeläge.16 

I det inre av Risöfjärden i Grundsunda socken i Ångermanland ligger 
Kyrkesviken. Platsen har fått sitt namn efter en kyrkogrund som ligger i 
anslutning till ett bebyggelsekomplex från 1200-talet och som tolkats ha 
varit en stormannagård med centralortsfunktion.17 

Långt från bebyggelse, på Holmöns sydvästra del, ligger den s.k. Orr-
skärskyrkogården. Anläggningen utgörs av ett med stenmur inhägnat område 
som är 20 x 20 meter stort. I norra delen av den inhägnade ytan finns en 6 
meter lång stenrad som tolkats vara resterna efter en kapellgrund. Vid en 
dokumentation med metalldetektor påträffades två spikhuvuden och ett mynt 
från 1400-talets slut på platsen för kapellet.18  

En anläggning med mer osäker funktion ligger på Kättilö i Gryts socken i 
Östergötland. Det är en 6,5 x 9,5 meter stor husgrund, belägen i närmast öst-
västlig riktning. Husgrunden ligger på en 25 x 30 meter stor plan yta vilken 
begränsas av en bergvägg i öster och stenmur i söder, väster och norr. Läget 
är mycket strategiskt invid en vik vid Barösund, en sedan medeltiden använd 
insegling i östgötaskärgården. Morfologiskt liknar anläggningen de lämning-
ar efter kapell omgivna av bogårdsmur som bl.a. finns på Öland. Den udde 
där anläggningarna ligger heter också Kapelludden. Vid undersökningar i 
husgrunden 1992 påträffades emellertid en centralt placerad härd och vid 
västra gaveln en bakugn som till hälften stuckit ut utanför gavelväggen.19 
Med stöd av C14-analyser och fynd av keramik har anläggningen daterats till 
1200-talet. Fynden i husgrunden gör att tolkningen som kapell blir högst 
osäker. 

Utmed den svenska östkusten finns ytterligare ett antal platser där det 
finns kapell eller lämningar efter sådana, bl.a. vid flera utskärsfiskelägen. 
Det är emellertid ovanligt att kapell på platser som endast haft funktionen 
som fiskeläge är äldre än från 1600- och 1700-talet.20 Vanligen saknar dessa 
kapell omgivande bogårdsmur. 

                               
16 Lundström 1981, s 34 ff, Huggert 1976, s 185 f, Mogren 2000, s 200 ff. 
17 Grundberg, L 1994, s 4 ff, 1995, s 20 ff. 
18 Huggert 2004, s 49:f. 
19 Eriksson 1995, s 61 ff. 
20 Norman 1993, s 81. 
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Figur a. Områdesöversikt raä 105, 108, 109, 204 och 205 i Bälinge socken, Söder-
manland. 

Undersökningarna 
Frågeställningar inför undersökningen inom raä 108 
Efter att ha inventerat och karterat området där fornlämning raä 105, 108, 
109, 204 och 205 (figur a) ligger och tagit del av skriftligt källmaterial som 
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berör Enskär med omnejd, kan man rimligen dra den slutsatsen att lämning-
arna till största delen härstammar från ett fiskeläge. Kvar står frågan om de 
enskilda lämningarnas funktion och ålder. 

De flesta av de karterade lämningarna utgjordes av husgrunder med en 
förhöjning i ena hörnet vilken tolkats som eldstad. Hur var eldstaden kon-
struerad? 

När det gäller anläggningarnas ålder kan en utgångspunkt vara den för-
modade brygglämningen inom raä 108. Denna ligger två meter över nuva-
rande havsyta och kan därför knappast vara äldre än från slutet av medelti-
den.21 Stämmer detta överens med husens ålder? 

Med dessa frågeställningar togs ett litet schakt upp i eldstaden till det hus 
(husgrund 2 nedtill på karteringsplanen) som ligger närmast den förmodade 
brygglämningen inom raä 108. 

Undersökningen 
Husgrunden är ca 4 x 4 meter stor och ligger i nordväst-sydöstlig riktning, 
knappt 2,5 meter över nuvarande normalvattenstånd. Den är nästan helt och 
hållet täckt med torv. Endast ett fåtal – intill 0,5 meter stora stenar – är helt 
eller delvis synliga. I västra hörnet finns en ungefär 1,75 x 1,25 meter stor 
och intill 0,3 meter hög rektangulär förhöjning. Förhöjningen tolkades pre-
liminärt som ett spisröse. Ett 1 x 0,5 meter stort schakt togs upp i förhöj-
ningens östra hörn (figur b). 

Under ett decimetertjockt torvlager ligger flera stenar på och i ett decime-
tertjockt grått och sotigt kulturlager. Kulturlagret innehåller förutom delvis 
eldskadade naturstenar delar av tegelstenar och tegelflis. Också teglet är 
påverkat av eld. En av stenarna är 60 x 25 x 25 centimeter stor och låg på 
den ursprungliga markytan. Tillsammans med andra större stenar har den 
bildat en rektangulär eller kvadratisk ”ram” för en eldstad. I kulturlagret 
påträffades lite träkol och två bitar keramik. Direkt under kulturlagret fanns 
ursprungligt svallgrus vilket var något kulturpåverkat i sin övre del. 

 

                               
21 jfr Norman 1993, s 66 ff 
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Figur b. Plan och sektionsritning över undersökningsschakt i raä 108:2 i Bälinge 
socken, Södermanland. 
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Fyndbeskrivning 
Fynd 1. Keramikskärva, 5 x 3,5 centimeter stor och 3 – 4 millimeter tjock. 
Den är något böjd och har tillhört den bukiga delen av ett kärl. Godset är 
närmast tegelrött av typen BII med spår av drejning. Invändigt (den konkava 
sidan) är skärvan täckt med en genomskinlig glasyr. Utvändigt (den konvexa 
sidan) bär den spår av gröngul glasyr. Fyndet gjordes i kulturlagret 2,34 
m.ö.h. 

Fynd 2. Keramikskärva, 3,5 x 2 centimeter stor och 3 – 4 millimeter tjock. 
Godset är närmast tegelrött av typen BII. Ena sidan bär spår av en gröngul 
glasyr. Fyndet gjordes i kulturlagret 2,40 m.ö.h. 

Kp 1. Påträffades i kulturlagret 2,34 m.ö.h. Provet har analyserats (Ua 
24892). 

Teknisk ålder är 295 ± 40 BP. 
Kalibrerad ålder 1 σ (sannolikhet 68,2 %) 
1520 AD (48,1 %) 1600 AD 
1610 AD (20,1 %) 1650 AD 
Kalibrerad ålder 2 σ (sannolikhet 95,4 %) 
1470 AD (95,4 %) 1670 AD 

Kp 2. Påträffades i kulturlagret 2,34 m.ö.h. Provet har analyserats (Ua 
24893). 

Teknisk ålder är 260 ± 35 BP. 
Kalibrerad ålder 1 σ (sannolikhet 68,2 %) 
1520 AD (17,3 %) 1560 AD 
1630 AD (40,7 %) 1670 AD 
1780 AD (10,2 %) 1800 AD 
Kalibrerad ålder 2σ (sannolikhet 95,4%) 
1490 AD (78,5 %) 1680 AD 
1760 AD (13,6 %) 1800 AD 
1930 AD (3,3 %) 1960 AD  

Tolkning 
Förhöjningen i västra hörnet av husgrunden raä 108:2 tolkas som en öppen 
spis. Fundamentet har varit en rektangulär uppbyggd eldpall som begränsats 
av en ram med större stenar. Eldpallen har sannolikt varit klädd med tegel. 
Eftersom eldpallen är placerad i hörnet bör den ha haft en skyddande över-
byggnad mot väggarna och sannolikt även en skorsten. Mängden stenar och 
tegel är emellertid inte tillräcklig för att kunna göra en sådan tolkning om det 
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inte varit så att sten och tegel avlägsnats från platsen. Detta är inte osannolikt 
eftersom det förekom att byggnadsmaterial återanvändes. 

Det tillvaratagna träkolet har daterats i två prov med tidsmässig överlapp-
ning mellan åren 1490 och 1670. Den dateringen stämmer bra överens med 
uppfattningen om åldern på den påträffade keramiken och husets läge, endast 
knappa 2,5 meter över nuvarande medelvattenstånd. Intill husgrunden och i 
riktning mot den uppgrundade viken ligger en stenpackning, vars övre del är 
belägen omkring 2 meter över nuvarande medelvattenstånd. Stenpackningen 
har tolkats som en brygglämning. Utifrån tidigare gjorda strandförskjut-
ningsberäkningar i området var normalvattenståndet under 1500- och 1600-
talen ungefär 1,5 meter över det nuvarande.22 Det är alltså rimligt att datera 
husgrunden raä 108:2 till 1500-tal men knappast till 1400-tal. Huset kan 
också mycket väl ha ingått i det fiskeläge som Johan Månsson omtalade år 
1644.23 

Frågeställningar inför undersökningen inom raä 109 
Efter att ha inventerat och karterat området där fornlämning raä 109 ligger 
(figur a) och tagit del av litteratur och andra uppgifter som berör liknande 
företeelser med samma topografiska och geografiska kontext, kan frågeställ-
ningen om lämningens funktion begränsas till om den är resterna efter ett 
kapell eller inte? 

En annan viktig fråga är dateringen med följdfrågan om lämningarna 
inom raä 109 varit i funktion samtidigt som de inom raä 105 eller 108? 

Lämningen 
Raä 109 utgörs av en oregelbundet oval yta, 25 x 22,5 meter stor (ÖNÖ – 
VSV), omgiven av en intill 0,4 meter hög mur av mestadels 0,2 – 0,6 meter 
stora stenar lagda i kallmur, i dag i en till två skift och en eller flera rader. På 
västra kortsidan finns det en 0,7 meter bred öppning 5 meter norr om det 
sydvästra hörnet.24 

                               
22 Norman 1993, s 66 ff 
23 Månsson 1644 (1925), s 47 
24 Se figur a 
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Figur c. Översiktsplan raä 109 i Bälinge socken, Södermanland. 

Ungefär mitt på ytan är en husgrund, till synes kvadratisk eller konformad, 8 
x 4,5-7 meter stor (ÖNÖ – VSV). Grunden är 0,3 meter hög och av mesta-
dels 0,3 – 0,7 meter stora stenar. Mitt på den västsydvästra kortsidan är en 
flat sten, ca 1 meter lång och 0,4 – 0,5 meter bred (ingång?). Inne i grunden 
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förefaller marken vara stenröjd förutom mot den östra kortsidan där mark-
ytan är något högre och ojämn. 

Nordnordväst om husgrunden är en grop, ungefär 3 x 1 meter stor och 0,5 
meter djup. På gropens västra sida är en ungefär 3 x 1 meter stor stenpack-
ning. 

Undersökningen 
Ett 1x2 meter stort schakt togs upp från husgrundens östra vägg mot väster 
och lämningens mitt (figur c). Överst var ett 0,5 – 2 decimeter tjockt lager 
förna och torv. Under detta påträffades, inom ett område som sträcker sig ca 
1,6 meter åt väster från den östra väggen, rikligt med mestadels mellan 0,5 
och 2 decimeter stora stenar. Närmast väggen i öster ligger stenarna i tre till 
fyra ”lager”. Mot väster ligger stenarna inte lika tätt och endast i ett till två 
”lager”. Mellan och under stenarna finns gråsvart och sotig humus med in-
slag av träkol vilket tolkas som ett kulturlager. Kulturlagret är mörkast och 
sotigast i öster. Under stenarna och kulturlagret är jordfasta stenar och natur-
lig svallad morän (figur d). 

I västra delen av schaktet finns det endast enstaka stenar i kulturlagret 
mellan torvskiktet högst upp och steril mark. 

Inga artefakter påträffades. Emellertid togs träkol tillvara. 
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Figur d. Plan- och sektionsritning över undersökningsschakt i raä 109 i Bälinge 
socken, Södermanland. 



 292 

Fynd 
Kp 1. Påträffades i stenpackningen i kulturlagret 3.60 m.ö.h. 

Kp 2. Påträffades i kulturlagret 3.58 m.ö.h. 

Kp 3. Påträffades i kulturlagret 3.61 m.ö.h. 

Kp 4. Påträffades under en sten i kulturlagret 3.55 m.ö.h. Provet har analyse-
rats (Ua 24894). 

Teknisk datering 475 ± 40 BP 
Kalibrerad ålder 1σ (sannolikhet 68,2 %) 
1415 AD (68,2 %) 1450 AD 
Kalibrerad ålder 2σ (sannolikhet 95,4 %) 
1320 AD (1,6 %) 1350 AD 
1390 AD (93,8 %) 1490 AD 

Kp 5. Påträffades under kanten av en större sten 3.50 m.ö.h. provet har ana-
lyserats (Ua 24895). 

Teknisk datering 515 ± 40 BP 
Kalibrerad ålder 1 σ (sannolikhet 68,2 %) 
1395 AD (68,2 %) 1440 AD 
Kalibrerad ålder 2σ (sannolikhet 95,4 %) 
1310 AD (17,9 %) 1360 AD 
1380 AD (77,5 %) 1450 AD 

Tolkning 
Stenarna i stensamlingen i östra delen av byggnaden verkar åtminstone del-
vis vara medvetet lagda. Denna tolkas därför som ett fundament. En liknande 
stensamling, i samma läge, i grunden till Pata kapell söder om Mönsterås i 
Småland har tokats som fundament till ett altare.25 Pata var namnet på en 
liten tätort som existerade i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet och 
som låg någon kilometer uppströms Alsteråns mynning.26  

Trots bristen på fynd är det rimligt att tolka anläggningen som en kapell-
grund. Utseendet – en husgrund med ingång i väster och omgiven av en 
stenmur – och den troliga kopplingen till namnet Kirkeskeer talar för detta. 
Det faktum att flera liknande anläggningar i samma typ av miljö mer säkert 
har kunnat tolkas som kapellgrunder, talar också för att det är frågan om en 
kapellgrund. 
                               
25 Klackenberg 2001, s 199 ff. 1991, opublicerad preliminär rapport 
26 Ferm 1990, s 88 ff 
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Det tillvaratagna träkolet daterades i två prov med tidsmässig överlapp-
ning mellan åren 1310 och 1490. Kapellet är alltså från sen medeltid.  

Avslutning 
Av fyndomständigheter och C14-dateringar att döma finns det ingen tids-
mässig koppling mellan fiskeläget och kapellet. Det mesta tyder alltså på att 
förekomsten av ett fiskeläge inte varit den primära anledningen till att man 
byggt ett kapell på platsen. 
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Bilaga 2 – Arkeologisk undersökning i 
bebyggelselämning på Rågön i Tystberga 
socken i Södermanland  

Peter Norman 
 

Inledning 
Rågön ligger i det inre av skärgården i Tystberga socken i Rönö härad.1 På 
öns norra udde påträffades våren 2004 ett område med bebyggelselämningar 
– Raä 328 i Tystberga socken – som vid en första anblick ansågs vara betyd-
ligt äldre än det hus som fanns på platsen enligt den ekonomiska kartan från 
1958. Bebyggelselämningarna ligger på en 125 x 100 meter stor yta, dels i 
en sluttning mot Rågösundet i väster och dels i en sluttning mot öppen åker-
mark i sydöst. Mot öster och norr har lämningarna skydd av ett bergparti. 

Terrängen på Rågön är i huvudsak bergig och täckt med skog. Mellan 
bergknallarna ligger för det mesta sankmarker vilket ger ett tämligen otill-
gängligt intryck. Den nordligaste delen av ön har ett avvikande utseende 
med större sammanhängande åkrar och betesmarker. Här finns också bebyg-
gelsen bestående av två boningshus, ladugård, stallbyggnader och fiskebodar 
vid stranden. 

Undersökningsområdet 
Centralt i området, i ett avsatsläge med utsikt över sundet, ligger en rektang-
ulär (övre) terrass, 11,5 - 12 x 8,5 - 9 meter stor och 0,1 – 0,6 meter hög 
(figur e och f). Terrassen är i förhållande till omgivande markyta högst i 
väster och norr där man kan se att den är uppbyggd av 2 – 3 lager med intill 
0,5 meter stora delvis kraftigt övertorvade stenar. I öster och sydöst utgör 
terrassens kant en svag övertorvad förhöjning över markytan utanför. I Ter-
rassens nordvästra hörn är en 5 x 3,5 meter stor och 0,2 – 0,4 meter rektang-
ulär förhöjning med långsidan belägen parallellt med terrassens kortsida. I 
sydvästra hörnet är en stubbe efter en gran. Granen bör ha varit omkring 100 
år då den höggs ner för ca 30 år sedan (se nedan). 

                               
1 Se karta på sidan 141 och 149 
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Mot terrassens norra kant ligger ett 4,5 x 2 meter stort röjningsröse. 

 
Figur e. Områdesöversikt över bebyggelselämningar, raä 328 i Tystberga socken, 
Södermanland. 



 297

 
 
Figur f. Planskiss över övre terrassen inom raä 328 i Tystberga socken, Söderman-
land. 

Väster och söder om den rektangulära (övre) terrassen är en 75 meter lång 
(nedre) terrasskant uppbyggd av stenar. Terrasskanten är 0,2 – 0,4 meter hög 
och stenarna är 0,4 – 1,0 meter långa. Det finns en meterbred öppning i ter-
rasskanten västsydväst om den rektangulära (övre) terrassen. Nära den rek-
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tangulära (övre) terrassens sydvästra hörn är (den nedre) terrasskanten otyd-
lig. 

Mellan (den nedre) terrasskanten och en bergklack 5 – 15 meter sydväst 
om denna är ett låglänt parti med ett dike som avvattnar en 4 x 3 meter stor 
fördjupning som ligger omedelbart söder om terrasskantens sydligaste hörn. 
Fördjupningen som är närmast rektangulär till formen har kanter som tolkas 
vara grävda. Fördjupningen är idag 0,1 – 0,4 meter djup och hade vid inven-
teringstillfället en synlig vattenspegel i det västra hörnet. 

Åtta meter östnordöst om den (övre) rektangulära terrassen är en 12 meter 
lång rad av 0,3 - 0,4 meter stora stenar. Stenarna ligger i ett skikt i en enkel 
rad. Sju meter östnordöst om denna finns grunden till en jordkällare, ca 7 x 6 
meter stor och intill 1 meter hög samt med öppning mot den (övre) rektangu-
lära terrassen. Invändigt har källaren varit byggd i kallmur. 

Tjugotvå meter nordnordöst om den rektangulära terrassen finns grunden 
till en ca 4 x 4 meter stor byggnad. I sydväst och sydöst består grunden av en 
0,3 – 0,5 meter hög stensyll. I nordväst och nordöst har huset stått på kalt 
berg. 

Ytterligare två husgrunder bestående av enkla rader med syllstenar finns 
25 – 30 meter öster om den (övre) rektangulära terrassen. Den ena är 3 x 4 
meter stor, 0,1 – 0,4 meter hög med 0,3 – 0,8 meter långa syllstenar. Den 
andra är 2,5 x 2,5 meter stor och intill 0,4 meter hög med 0,2 – 0,5 meter 
långa syllstenar. Husgrundernas sydöstra respektive nordvästra hörn ligger 
alldeles intill varandra. 

Omedelbart sydväst om den rektangulära (övre) terrassen och innanför 
den nedre terrasskanten är flera stenformationer och förhöjningar. Dels är 
där ett antal (ca 7 stycken) 0,5 – 0,8 meter stora stenar belägna uppe på 
markytan. Dels finns det stenar som ligger djupt i markytan (endast övre 
delen av stenarna är synliga) och i två 5 x 4 meter stora rektanglar (eventu-
ellt en 5 x 9 meter stor rektangel). Väster om den södra av dessa är en rek-
tangulär – 6 x 4 meter stor – svag förhöjning i marken utan några synliga 
stenar. 

Sydöst om terrasserna är ett 60 x 80 meter stort område med fossila åkrar. 
Dessa sluttar mot öster och söder samt avgränsas med diken och har röj-
ningssten i kanterna. I söder mynnar åkrarna ut i en större öppen och fortfa-
rande brukad åker, som med sina förgreningar sträcker sig dels till en vik på 
östra sidan av ön och dels till gårdstomten på norra sidan av ön. Den här 
åkern ligger lågt i terrängen och delar av den utgjorde under medeltiden ett 
sund som skar av nordöstra delen av Rågön från resten av ön2. 

I östsluttningen mot åkrarna inom det 60 x 80 meter stora området finns 
två terrasser, 20 x 7 respektive 6 x 5 meter stora. Över den större terrassen 
går en stensträng i rät vinkel mot dess båda långsidor. Stensträngen delar 
terrassen i två delar av vilka den norra är 11 x 7 meter stor och närmast rek-
                               
2 Olsson 1997, s 16 ff. 
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tangulär till formen. Denna del av terrassen ligger något högre än den södra 
delen. 

Mellan sundet och den nedre terrasskanten finns en 20 x 25 meter stor 
stenröjd yta med röjningssten i kanterna. 

Ungefär en meter över nuvarande havsyta, mitt på en i förhållande till 
omgivningen lågt belägen plats, är en två meter stor stensamling bestående 
av 0,3 – 0,8 meter stora stenar.  

Preliminär tolkning av området 
Den här beskrivna platsen på nordöstra delen av Rågön tolkas som ett områ-
de med bebyggelselämningar. Den rektangulära (övre) terrassen tolkas pre-
liminärt som en husgrundsterrass med plats för ett eller flera hus. Antingen 
ett 11,5 - 12 x 8,5 - 9 meter stort hus där förhöjningen i nordvästra hörnet är 
ett spisröse, eller flera hus av vilka förhöjningen i terrassens nordvästra hörn 
är resterna efter ett. Dessutom finns tydliga rester efter en jordkällare och tre 
husgrunder samt mindre tydliga spår efter vad som tolkas vara ytterligare två 
eller tre husgrunder. De senare ligger innanför den (nedre) terrasskanten 
omedelbart söder om (den övre) rektangulära terrassen. I marken djupt lig-
gande stenar tolkas som syllstenar till antingen två stycken 5 x 4 meter stora 
hus eller ett hus som är 5 x 9 meter stort. Ytterligare en rektangulär förhöj-
ning tolkas preliminärt som en husgrund. Här finns också ca 7 stenar som 
tolkas vara syllstenar till det hus som fanns på platsen mellan mitten av 
1940-talet och 1980-talet. 

Den rektangulära fördjupningen söder om det sydligaste hörnet på (den 
nedre) terrasskanten tolkas som en brunn. 

De karterade åkrarna och terrasserna sydöst om bebyggelsekomplexet har 
möjligen mer än bara en rumslig koppling till detta. Terrasserna tolkas pre-
liminärt som odlingsterrasser men den större av dem, den med stensträngen 
som delar terrassen i två delar kan vara platsen för ett hus. 

Även tolkningen av den två meter stora stensamlingen nära stranden är 
osäker. Den kan vara recent men kan också utgöra resterna efter en stenkista 
till en brygglämning. Stensamlingen ligger i ett lågläntare parti där tvåme-
terskurvan på kartan gör en båge in i land. Övriga topografiska omständighe-
ter gör att detta område kan ha utgjort en väl skyddad hamn vid slutet av 
medeltiden och strax därefter.  

Lämningarnas möjliga ålder 
Med tanke på den stubbe efter en uppskattningsvis hundraårig gran som 
finns på (den övre) terrassens sydvästra hörn bör bebyggelselämningarna 
vara minst 130 – 140 år gamla. På häradskartan från omkring sekelskiftet 
1900 finns ingen bebyggelse markerad på platsen, inte heller på en karta 
över Rågön från 1807. Enligt en karta från 1600-talet fanns det endast en 
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bebyggelse på Rågön men det är sannolikt den gården som ligger på ön idag 
200-250 meter sydväst om den aktuella platsen. 

(Den övre) terrassen har med den stora förhöjningen i nordvästra hörnet 
likheter med husgrunder som påträffats i borgmiljöer från medeltidens slut. I 
bland annat Faxehus utanför Söderhamn och Hultaby utanför Vetlanda har 
man undersökt husgrunder med en stor eldpall i ena hörnet.3 

Källargrunden är av allmän karaktär och dateras på utseendet till medeltid 
och framåt. 

Den två meter stora stensamlingen nära stranden ligger i en kontext som 
möjliggör en tolkning till medeltida datering.   

Att döma av diplom och kamerala uppgifter från 1400- och 1500-talen 
fanns det endast ett hemman på Rågön. Från 1383 finns det emellertid upp-
gifter som kan tolkas som att det fanns två gårdar på ön.4 Detta år byter näm-
ligen Bo Jonsson Grip till sig dels ett torp av Nils Gädda och dels egendom 
taxerad till sex penningar av Finvid Finvidsson (Frössviksätten). Av detta 
kan man åtminstone ställa hypotesen att det under högmedeltid funnits två 
bebyggelser – en gård och ett torp – på Rågön. 

Frågeställningar 
Med stöd av skriftliga källor och kartor samt lämningarnas utseende och 
omständigheter kring vegetationen finns det fog för att testa hypotesen att 
det funnits två bebyggelser på Rågön under medeltiden; den ena bebyggel-
sen belägen på samma plats där bebyggelsen ligger idag och den andra på 
den plats där de karterade lämningarna ligger. De karterade lämningarna kan 
representera den första bebyggelsefasen på Rågön. 

Den övre terrassen har tolkats som en husgrundsterrass. Frågan är emel-
lertid om den utgjort platsen för ett eller två hus? 

På grund av ovanstående beslutades att göra en undersökning i (den övre) 
terrassen samt i ett antal röjningsrösen i anslutning till åkermarken (Bilaga 
3). 

Undersökningen i (den övre) terrassen 
Beskrivning 
Längd = 11,5 – 12 meter 
Bredd = 8,5 – 9 meter 
Höjd i väster = 0,4 – 0,6 meter 
Höjd i öster = 0 – 0,15 meter 

                               
3 Hansson 2000, s  31 ff, s 35, Mogren 2000, s 258. 
4 Janzon 2001, s 120. 
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Terrassen är i huvudsak övertorvad med stenar synliga, framför allt utmed 
kanterna i sydväst, väster och norr samt i det nordvästra hörnet. 

I sydväst, väster och norr syns en kant av stenar, mestadels 0,3 – 0,5 me-
ter stora och lagda i upp till tre skikt. Mot väster förefaller terrasskanten 
delvis ha rasat ut. 

I sydöst, och öster begränsas terrassen av flacka övertorvade vallar. 
Norr om mitten på den västra kanten har denna en 0,7 – 1,0 meter bred 

försänkning. Försänkningen går från kanten vinkelrätt mot denna ett par 
meter in i anläggningen. 

I terrassens nordvästra hörn finns en rektangulär förhöjning som är cirka 5 
x 3,5 meter stor (ÖNÖ – VSV) och 0,2 – 0,4 meter hög. I förhöjningen är 
rikligt med stenar synliga. 

Drygt en meter från den södra kanten och ungefär mitt emellan västra och 
östra kanten är en rund fördjupning, drygt 1,5 meter i diameter och 0,1 – 
0,15 meter djup. 

I sydvästra hörnet av terrassen står en delvis förmultnad stubbe efter en 
gran. Stubben är cirka en meter i diameter. 

I nordvästra hörnet finns en stubbe efter en tall. Stubben är 0,5 meter i di-
ameter. 

På kanten i nordöst växer två mindre lövträd. 
Mot terrassens norra kant ligger ett röjningsröse. Röjningsröset är i plan 

halvcirkelformat med basen mot terrassen och 4,5 x 2 meter stort. 

Undersökningen 
Ett 3 meter långt schakt togs upp något norr om terrassens mitt och 2 meter 
från dess västra kant. Schaktet lades ut i terrassens längdriktning. Bredden 
var 0,5 meter i söder och 1 meter i norr. Den sammanlagda ytan var 2 kva-
dratmeter (figur f). 

Schaktet grävdes för hand. Tillvägagångssättet var att gräva meterstora 
rutor i cirka 10 centimeter tjocka skikt. Påträffade fynd placerades in i detta 
system. De fynd som hittades närmast markskiktet i den sydligast belägna 1 
x 0,5 meter stora rutan längs söderut i schaktet tillhör således ”Skikt 1 A ruta 
1” och de som hittades längst norrut i schaktet och mer än 50 centimeter 
under markskiktet tillhör ”Skikt 2 ruta 3 (jfr fyndlista och planritning). 

Under markskiktet fanns ett 10 – 40 centimeter tjockt brunaktigt jordla-
ger. I mellersta och nedre delen av detta påträffades huvuddelen av fynden. 
Dessa bestod främst av delar av tegelstenar samt tegelflis, men även några 
spikar, skärvor av keramik – B-gods – samt fönsterglas – grönbrunt och ge-
nomskinligt. Fynden låg till övervägande del i eller i anslutning till den rek-
tangulära förhöjning som är markerad på den översiktliga planritningen. Här 
påträffades också spridda bitar träkol. 

Söder om den rektangulära förhöjningen var det brunaktiga jordlagret 
som mäktigast i höjd med svackan nära terrassens västra kant (se ovan). Här 
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nådde också det brunaktiga jordlagret som längst ner i marken utanför den 
rektangulära förhöjningen (figur g). 

Det brunaktiga jordlagret är tämligen fritt från steninblandning söder om 
den rektangulära förhöjningen. Söder om den rektangulära förhöjningen 
påträffades endast enstaka bitar träkol i detta lager. 

Under det brunaktiga jordlagret var utanför den rektangulära förhöjningen 
först ett 10 – 25 centimeter tjockt lager med brunaktig jord som hade inslag 
av gul sand. Under detta fanns ett cirka 20 centimeter tjockt lager av närmast 
melerad gråsvart lerig och sandig jord. I detta lager påträffades även en del 
träkol (kp 6 och kp 7) (figur i). 

Längst ner fanns dels ett decimetertjockt lager med sotig lerig gul sand 
och dels ett halvdecimetertjockt lager med sterilt morängrus. Båda dessa 
lager överlagrade ett halvdecimeter tjockt sterilt lager med lerig gul sand. 
Under detta är berg. 

Söder om de ovan beskrivna lagren var under det fyndförande brunaktiga 
jordlagret ett 30 – 40 centimeter tjockt melerat sandigt gråsvart jordlager. I 
detta lager påträffades en del träkol (kp 4 och kp 5). Det melerade lagret 
överlagrade ett halvdecimeter till decimetertjockt lager med steril morän-
grus. Mot norr påbörjades det sterila lagret med lerig gul sand som beskrivs i 
stycket ovan. Under detta är berg. 

Lagren under det brunaktiga jordlagret var fyndtomma (en bit tegelflis 
som påträffades där hörde sannolikt till det fyndförande lagret av brunaktig 
jord). Dessa lager innehöll däremot rikligt med stenar, mestadels 5 – 30 cen-
timeter stora (figur h). 

Invid den rektangulära förhöjningen nådde det brunaktiga jordlagret läng-
re ner i marken (nästan 50 centimeter under markytan) än vad det gjorde 
söder om denna. 

I höjd med kanten av den rektangulära förhöjningen breddades schaktet 
till 1 meter på grund av den mängd större stenar som fanns där (figur h). Det 
främsta skälet var att det inte gick att lyfta bort stenarna om schaktet inte 
breddades. En större sten (cirka 60 x 50 x 40 centimeter stor) låg direkt på en 
annan större sten (cirka 75 x 60 x 25 centimeter stor). Den sistnämnda stenen 
låg i vågrätt läge och vilade dels på det sluttande berget och dels på en sten-
packning som jämnade ut bergets lutning. I denna stenpackning fanns en del 
träkol (kp 8). De två stenarna anslöt i väster till ytterligare två på varandra 
staplade större stenar (figur g) och i öster till ytterligare större stenar. 

Mellan de två större stenarna i schaktet fanns en del träkol (kp 1 – 3). 
Förutom det översta brunaktiga jordlagret sträckte sig de jordlager som 

beskrivits ovan inte längre än fram till de större stenarna som utgör kanten 
till förhöjningen. I anslutning till de större stenarna fanns flera cirka 20 – 40 
centimeter stora stenar. Mellan de större stenarna var jorden ställvis mycket 
lös och den bit murbruk eller puts som påträffades långt ner i schaktet tillhör 
sannolikt det fyndförande lagret högre upp. 
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Norr om raden av större stenar syns i schaktväggen mot norr rikligt med 
cirka 10 – 30 centimeter stora stenar. 
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Figur g. Sektionsritning över utgrävningsschakt i den övre terrassen inom raä 328 i 
Tystberga socken, Södermanland. 
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Figur h. Plan- och sektionsskiss över stenarnas läge i utgrävningsschakt inom raä 
328 i Tystberga socken, Södermanland. 
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Figur i. Planskiss över läge för kol- och miljöprover från utgrävningsschakt inom 
raä 328 i Tystberga socken, Södermanland. 
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Tolkning 
Terrassen är grunden till ett hus. Det brunaktiga fyndförande jordlagret är ett 
avsatt kulturlager. Gränsen till lagren under är den ursprungliga golvnivån. 
Den försänkning eller svacka som lagret bildar i profilen söder om förhöj-
ningen ligger i linje med den ovan omtalade svackan i terrassens västra kant. 
Då torven togs bort på detta ställe framkom stenar lagda som trappsteg. 
Tolkningen är att vi här har husets ingång och golvet innanför denna har 
trampats ner till en fördjupning vilken vi ser som en svacka i profilritningen 
(figur g). 

Den rektangulära förhöjningen i terrassens nordvästra hörn tolkas som en 
eldpall. Denna har utgjorts av en ram av större stenar lagda i kallmur. Ut-
rymmet innanför ramen har fyllts med 10 – 30 centimeter stora stenar. Högst 
upp har eldpallen klätts med tegel.  

Lagren under det fyndförande lagret är påförda och tillfördes anläggning-
en då man byggde terrassen. 

Fyndmaterialet ger ett recent intryck. Glaset har tolkats som recent och 
även keramiken ger ett sent intryck.5 Bland fynden finns också en kapsyl 
som definitivt är sen. Teglet är emellertid handslaget och spikarna är hand-
smidda. Teglets koncentration till eldpallen överensstämmer bl.a. med för-
hållandena i den medeltida borgen Faxeholm.6 Den stubbe som finns i terras-
sens sydvästra hörn har tillhört en gran som enligt uppgift av en person som 
bott i den sommarstuga som fanns på platsen, sågades ner på 1970-talet. 
Granen var då uppskattningsvis omkring 100 år gammal. 

På ekonomiska kartan från 1958 finns en husmarkering omedelbart sydöst 
om terrassen. Spridda syllstenar efter detta hus finns kvar. Huset byggdes 
som skogsarbetarbarack på 1940-talet och användes senare som sommarstu-
ga innan det brann ner på 1980-talet. På ekonomiska kartan från 1958 är 
terrassen markerad som ett trädgårdsland. Något sådant har enligt en person 
som utnyttjade sommarstugan aldrig funnits där men av fyndomständighe-
terna att döma kan detta mycket väl vara riktigt. 

Varken på häradskartan från sekelskiftet 1900 eller på en karta över Rå-
gön från 1807 finns någon bebyggelse markerad på platsen. 

Det är på grund av ovanstående osannolikt att terrassen varit bebyggd ef-
ter 1800-talets mitt. Det finns en möjlighet även om det är mindre sannolikt 
att den varit bebyggd under 1800-talets första hälft efter det att 1807 års 
karta ritades och innan det att den gran som efterlämnade stubben i terras-
sens sydvästra hörn slagit rot. 

Det troliga är att terrassen och bebyggelsen på denna uppfördes före 
1800-talets början. En del av fynden är recenta inslag som har tillförts an-
läggningen under den tid som platsen varit bebyggd under 1900-talet. 

                               
5 Muntligt meddelande av Lars G Henriksson 2005-10-27. 
6 Mogren 2000, s 258. 
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Fyndlista för husgrunden på Rågön 
Skikt 1A ruta 1,2,3 

• Tegelbitar och tegelflis 650 g. Största biten är 11,5x8,5x4,5 cm. 
• Tegel med profilerad yta 6,5x2,5x2 cm 
• Tegel med profilerad yta 3x2x2 cm 
• Puts eller murbruk rödfärgat på ena sidan 1,8x1,7x1,1 cm 
• Puts eller murbruk 1,8x1,2x0,6 cm 
• Puts eller murbruk 0,7x0,6x0,4 cm 
• Träkol (en bit) 
• Glas (fönster) brungrönt med ruggad yta 3,1x2x0,2 cm 
• Dito 2,1x1,8x0,2 cm 
• Dito 3,9x1,2x0,2 cm 

Skikt 1B ruta 1 
• Tegelflis 70 g 
• Spik del av 3,6x0,7x0,5 rektangulärt tvärsnitt. Huvudet är 2x0,9 cm 

st. 
• Tegel eller keramik med gulvit glasyr 0,8x0,7x0,1 cm 
• Träkol 
• Glas (fönster) ofärgat med grön ton och ruggad yta 2,3x1,1x0,2 cm 
• Dito 2x1x0,2 cm 
• Dito 1,3x1x0,2 cm 
• Dito glatt yta 1,3x1x0,2 cm 

Skikt 1B ruta 2 
• Tegelbitar och tegelflis 1585 g 
• Profilerat tegel 4 bitar 1-1,5 cm tj ”böjt” taktegelliknande 270 g 
• Spik övre del kvadratiskt tvärsnitt 3,1x0,4x0,4 cm. Huvudet är 

0,9x0,6 cm 
• Spik nedre del kvadratiskt tvärsnitt 3,5x0,4x0,4 cm. Spetsig i änden 
• Glas (fönster) ofärgat 1,2x0,6x0,6 cm 
• Glas (fönster) brungrönt 1,7x0,7x0,2 cm 

Skikt 1 B ruta 3 
• Tegelbitar och tegelflis 1070 g 
• Bruk eller puts 15 bitar 125 g. 4 av bitarna har delvis röd färg på 

ytan. 
• Spik rektangulärt tvärsnitt 11x(0,7x0,6-0,3x0,3) cm. Huvudet är 

1,3x1,2 cm 
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• Spik nedre del rektangulärt tvärsnitt. Spetsig i änden. 
• Kapsyl plåt resent. 
• Glas (fönster) grönbrunt 2,1x0,9x0,2 cm 
• Dito 1,6x1,2x0,2 cm 

Skikt 1C ruta 1 
• Tegelflis tre bitar 2,1x1,2x0,4 cm, 1,7x1,3x0,5 cm, 1,4x0,8x0,3 cm 

Skikt 1C ruta 2 
• Keramik rödgods 2 mynningsbitar som passar samman. Tillsam-

mans är de 5,1x4,4x0,7 cm 
• Puts eller bruk 1,8x1,4x0,9 cm 

Skikt 1C ruta 3 
• Tegelbitar och tegelflis 2000 g 
• Tegelbit profilerad spår av bruk? 5,9x3,7x1,9 cm 
• Tegelbit profilerad 11x7,2x1,2 cm 
• Keramik rödgods 3,2x2,4x0,2-0,3 cm 
• Dito 2,4x1,9x0,2-0,4 cm 
• Ben bränt? 1,5x0,7x0,6 cm 
• Träkol ca 20 bitar 
• Glas (fönster) brungrönt 2,3x0,9x0,2 cm 

Skikt 1D ruta 3 
• Tegelflis 15 bitar 20 g 
• Puts eller bruk 1,2x0,9x0,8 cm 
• Träkol ett 30-tal bitar 

Skikt 2A ruta 2 
• Tegelflis en bit 1,8x1x0,5 cm 

Skikt 2 ruta 3 
• Bruk eller puts 4,6x4,3x1,9 cm (nerrasat från lager 1?) 
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Bilaga 3 – Geografiska fältarbeten på Rågön  

Bengt Windelhed 

Inledning 
Bilagan redovisar en geografisk landskapsinventering och beskriver sex 
schakt i röjningsrösen på Rågön i Tystberga socken i Södermanland. Bak-
grunden till dessa fältarbeten, utförda under oktober och november 2005, 
beskrivs i ovanstående uppsats.1 

Landskapsinventering 
Inventeringen har koncentrerats till tre delområden på Rågöns norra fjärde-
del. Det är först den uppodlade dalgången öster om den nuvarande gården 
Rågö och österut mot Smörviken. För det andra är det åkerområdet sydväst 
om bebyggelsen Rågö. För det tredje är det åkrarna närmast söder om Eriks-
berg (fig 1). 

Resterande del av ön består av ett småkuperat skogsområde, där varken vi 
eller Olsson funnit bebyggelseindikationer.2 Olsson, som uttryckligen hävdar 
att han mycket noga har inventerat ön på fornlämningar3, nämnde dock inte 
de ovan omtalade bebyggelselämningarna vid Eriksberg. 

                               
1 Norman och Windelhed 2008, s. 151 ff. 
2 Olsson 1997, s. 11-30. 
3 Olsson 1997, s. 12. 
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Figur 1. Det geografiska undersökningsområdet på Rågön. Kartan visar läget för de 
sex schakten, några åkrar omnämnda i texten och det arkeologiska undersöknings-
området vid Eriksberg. Områdets läge på Rågön visas i fig. 5, Norman och Windel-
hed denna volym sid 149. 
Källa: Ekonomiska kartan. 1958. 

I det första delområdet mellan gården Rågö och Smörviken ligger åker D 
inpressad i den smala dalgången mellan rätt höga bergsklackar (fig 1). Åker 
D ligger lågt över havet. På berget norr om dalgången finns en vidunderlig 
utsikt över farleden i öppet hav. Från Smörviken finns en stig åt söder. Väs-
ter ut ligger den lilla åker F, kring vilken finns några äppelträd, men inga 
boplatsindikationer. 

I denna del av Rågön finns inga spår av äldre bebyggelser eller anlägg-
ningar. Åkrarna ger ett sent intryck.  

I delområdet sydväst om gården Rågö gav inventeringen runt de bruka-
de åkrarna inga belägg för förutsättningar för en tidig gårdsbebyggelse. 
Stranden är rätt brant, ibland formad som en smal ås. Från höjdpartiet sluttar 
smala åkrar ner mot den flacka stranden. Kort sagt är åkrarna här sent etable-
rade. Det utförda fältarbetet, med de nedan beskrivna schakten, skedde där-
för nära bebyggelsen till gården Rågö. Där, liksom i området kring Eriks-
berg, blev den ovan beskrivna modellen för en tidig gård utgångspunkt för 
inventeringen.4 

I delområdet just söder om Eriksberg, har inventeringen och fältarbetet 
fokuserat på tre olikartade åkrar. Deras karaktär gör att de erfarenhetsmässigt 
kan spegla en relativ kronologi vad gäller när de blivit uppodlade. Det är 
                               
4 Norman och Windelhed 2008, s. 151 ff. 
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därför viktigt att datera deras etableringsfaser, vilka bidrar till rekonstruktion 
av markanvändningen i närheten av bebyggelselämningarna vid Eriksberg. 

Därför har tre schakt placerats kring tre av de rätt högt belägna åkrarna. 
De omges av höjdpartier med bergsklackar och sluttningar ner mot åkerkan-
terna. I sluttningarna finns ibland flacka partier, där schakten placerats på 
platser med både mycket röjningssten och ett jordlager (se fältarbetsmeto-
den5). 

De tre åkrarnas olika karaktär har principiell betydelse för att förstå hur 
uppodling i skärgårdar gått till. Inför fältarbetet formulerades tre hypoteser 
om åkrarnas relativa kronologi utifrån åkrarnas nuvarande form, jordartsför-
hållandena, de topografiska förhållandena och att de tre åkrarna ligger helt 
nära den förmodade tidiga boplatsen vid Eriksberg (fig 1 och fig i, se Bilaga 
2). 

Åker A ligger relativt lågt och brukas idag. Åkerytan är relativt stor och är 
en del av ett större sammanhängande åkerområde. 

Åker B ligger nära boplatsen och i det högsta partiet i området. Åkern 
ligger i en sydsluttning med en övre del helt nära berg i dagen och med rätt 
mycket röjningssten i slänten ner mot den stora åkern A. Den dränerade jor-
den och närheten till boplatsen vid Eriksberg ger generellt ett ålderdomligt 
intryck. Åkern är långsmal med oregelbundna kanter och har ett impediment 
med röjningssten som skapar en tudelning av åkerytan. 

Åker C ligger höjdmässigt mellan åkrarna A och B. Åkerytan är relativt 
stor och plan. Den är omgiven av låga bergklackar och sluttningarna ner mot 
åkerkanten har röjningssten. 

Utifrån dessa förhållanden formulerades tre hypoteser om åkrarnas relati-
va kronologi (jämför fig 1).  

Hypotes 1: Åker B är äldst, eftersom den ligger i en sydsluttning med 
dränerad sandig/grusig jord helt nära boplatsläget. Åker C är en rätt gammal 
åker, som är relativt stor och ligger högre än åker A. Åker A, den nu brukade 
åkern, ligger relativt lågt över havet. Den kan tidigare ha varit äng och efter-
hand blivit åker. 

Hypotes 2: Åker A äldst. Den är störst och den brukas idag. Därefter eta-
blerades åker C och senare åker B. Den ligger högt i stenig mark och är nu 
igenlagd. Åker B skulle således vara sist upptagen och först övergiven. 

Hypotes 3: Åker A är äldst och åker C är yngre än åker B. I åker C påträf-
fades en tegelbit, som kan antyda att det har funnits ett bebyggelseläge i 
åkerytan. Dessutom, öster om schakt 2 syns en äldre utbuktning av åkern, 
som senare avskurits av ett åkerdike och därefter lagts öde. Således en sen 
igenläggning och stenröjning (med nylonstrumpan under en röjningssten, se 
nedan Schakt 2). 

De olika åkrarna söder om bebyggelselämningen vid Eriksberg har såle-
des olika karaktär. De tre hypoteserna antyder att generella erfarenheter om 
                               
5 Norman och Windelhed, s. 151 ff. 
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åkrar med de antydda karaktärsdragen inte erbjuder en självklar tolkning av 
de tre åkrarnas relativa kronologi. Detta visar också betydelsen av bl a C 14- 
dateringar från sådana åkrar, för att skaffa mer kunskap om åkerformer i 
skärgårdar. I skrivandets stund har dateringarna inte analyserats och tolkats, 
vilket kommer att ske i projektets slutpublikation. 

Schaktbeskrivningar 
Principerna bakom schakten, som är markerade på fig 1 och redovisade i fig 
2, är beskrivna i ovanstående artikel.6 Där finns även en skiss över ett sche-
matiserat schakt. 

Tre schakt vid Eriksberg 
Schakt 1 
Schaktet placerades i norra delen av den smala åkern B upp mot höjden vid 
Eriksberg. I norr når åkern ett högt och stenigt parti med berg i dagen, som 
sluttar åt söder ner mot det låglänta terrängpartiet med åker A. 

Schaktet ligger ca 2 m norr om åkerkanten, som har ett bräm av enstaka 
röjningsstenar. Två större röjningsstenar (till hälften synliga i markytan) 
frilades och lyftes bort. Under dem låg en fossil markyta. 

Miljöprov 1 togs under en 0,8 x 0,4 m stor sten (0,2 m tjock). Underlig-
gande jord antydde att stenen inte legat på platsen särskilt länge. Botten un-
der stenen låg ca 0,2 m under markytan. 

Miljöprov 2 togs under en 0,7 x 0,7 m stor sten (0,4 m tjock), just invid 
det öppna diket invid åkerkanten. Under stenen, med botten ca 0,3 m under 
mark, hittades kol (Kolprov 1) i ca 4 l jord. Kring stenen finns röjningssten 
(0,2 – 0,7 m i diam). 

Schakt 2 
Åker C ligger ca 1-2 m högre än den stora åkern A i väster. Åker C är omgi-
ven av berg i dagen och utmed den flacka åkerkanten ligger på några ställen 
röjningsrösen, men vanligen är den röjda stenen uppkastad bortom det öppna 
dike som omger åkern. 

I västra delen av åkern finns ett impediment, en flack bergsklack med röj-
ningssten. Efter en noggrann studie av hela åkerkanten placerades schaktet 
söder om impedimentet i partiet med röjningssten. Här fanns två jordfasta 
stenblock, som bedömdes vara röjningsstenar, ca 2 m ifrån varandra. Under 
den ena röjningsstenen påträffades en gammal nylonstrumpa. Den kan ha 
blivit ditlagd i samband med att en äldre utbuktande åkerkant lades igen i sen 
tid eller att röjningssten i sen tid blivit lagd på platsen. 
                               
6 Norman och Windelhed 2008, s. 151 ff. 
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Schakt 2 placerades kring en röjningssten på en bergsklack. Röjningsste-
nen (0,7 x 0,5 m och 0,4 m hög) låg mellan de båda stora stenblocken mellan 
vilka låg övertorvad röjningssten (0,2 – 0,6 m i diam). Den valda stenen låg 
övertorvad ca 0,1 m ovan markytan och omgiven av röjningssten (0,1 – 0,3 
m i diam). Under stenen fanns ett ca 2-3 cm tjockt mörkgrått fossilt mat-
jordslager, som överlagrade den ljusgråa mineraljorden (lerig silt). Den fos-
sila markytan var fast, utan inblandning av recent fossilt material. På stenens 
botten fanns ett kolfragment. 

Miljöprov 2, Miljö 1 och kolprov 2 är tagna från det fossila matjordlagret 
under stenen. Ett 20-tal kolfragment hittades direkt i jorden och i ca 2 liter 
jord som fingranskades. I röjningsstenen hittades en större tegelbit. 

Sammanfattningsvis, kring åkern finns röjningssten som antyder en 
etappvis röjning av åker C. Dess utformning idag kan vara resultatet av även 
rätt sentida förändringar. Tegelbiten i schaktet och äppelträden i åkerkanten 
kan vara bebyggelseindikationer. Kolprovet härrör från ett brandröjningsla-
ger under en större röjningssten i den östra åkerutvidgningen. Schaktet är 
mycket informativt kring en stor och tydlig röjningssten med brandröjnings-
kol på undersidan och kol i ett 2-3 cm tjockt fossilt matjordlager. 

Det finns dock en risk att dateringen kan vara sen, vilket antyds av nylon-
strumpan. 

Schakt 3 
Schaktet ligger i norra delen av den stora, plana och relativt lågt liggande 
åker A. Den kan vara rätt sent etablerad (se hypoteserna ovan). Kring den 
västra övre delen av åker A finns flera bergklackar. I denna svaga sluttning 
ner mot åkerytan ligger röjningssten. Den är ofta uppkastad utmed åkerkan-
ten, men också placerad i fyra röjningsrösen. Ett av dem hade några större 
stenar i den övertorvade ytan, som gjorde att det valdes för ett schakt. 

För att datera åker A placerades ett schakt i ett röjningsröse, ca 4 m norr 
om åkerkanten i öst – västlig riktning. Röjningsröset ligger ca 3 m över 
åkerkanten på en liten terrassliknande avsats. Från röjningsröset sluttar ter-
rängen ca 1,5 m ner mot ett öppet dike invid åker A. Läget kan tolkas som en 
plats för den äldsta röjningsstenen. Senare har röjningssten slängts utmed 
åkerkanten. Den har efterhand fått en mer slutgiltig placering mot bergklack-
ar och i sluttningar. 

Dessutom ligger röjningsröset i åkerns västra del, som ligger högre än 
partiet åt öster. Därför kan den daterade delen av åkern vara en tidigt uppod-
lad del av åker A. Sett i ett större sammanhang kan åkern vara antingen sen 
eller relativt tidig (se de båda hypoteserna). Åker A kan ha varit en tidig äng 
som senare omvandlats till åker.  

Det undersökta röjningsröset är ca 3 x 2 m, med 0,2 - 0,7 m stenar och 0,3 
m högt med en övertorvad yta. I sydvästra delen av röjningsröset låg en 
övertorvad större sten (0,7 x 0,5 m och 0,4 m hög), som stack upp ca 0,1 m 
över markytan. Stenens undre del låg 0,3 m ner i röjningsröset och var om-
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givet av röjningssten (0,2 - 0,4 m stora stenar). Stenen låg rätt löst och kunde 
vickas. Under den fanns ett ca 2 cm tjockt fossilt matjordslager. Det var 
överlagrat av recent organiskt material. Under det fanns fast mörkgrå fossil 
matjord, vars tjocklek var svårt att mäta pga en rot. 

Miljöprovet och kolprovet togs i den äldre fossila markytan under röj-
ningsstenarna. 

Tre schakt vid gården Rågö 
Etableringen av gården Rågö bör ha skett i tidig medeltid. Då låg bebyggel-
sen helt nära en skyddad havsvik (fig 1). Kring bebyggelsen låg små åkrar 
och ner mot havsstranden fanns fuktiga ängar. Inägomarken omgavs av ett 
bergigt skogsområde som gav sommarbete. De äldsta åkrarna har legat högt 
och successivt har den odlade marken utvidgats, bl a ner mot vattnet, på den 
tidigare ängsmarken.7 Så långt det varit möjligt med projektets resurser för 
fältarbeten, har denna hypotes testats med tre schakt som beskrivs nedan. 

Kring bebyggelsen finns på flera ställen röjningsrösen och röjningssten 
utmed åkerkanter. Det skulle vara tilltalande att datera, men boendet och 
vägen har gjort att det är svårt att bedöma när röjningsstenen lagts på plat-
sen. 

Området söder om impedimentet i åkern just väster om bebyggelsen, före-
faller vara en sent upptagen del av åkern. Här omges åkern av rätt höga 
bergsklackar. Åkerpartiet, just väster om gården, sluttar svagt mer mot sjön. 
Åkerdelen ner mot sjön kan tidigare ha varit äng, för att senare ha odlats 
upp. Relativt sent har åkern utvidgats i söder. Möjligen har den centrala och 
högsta delen av åkern varit äldst, dvs i anslutning till de tre schakten. Dessa 
(schakten 4, 5 och 6) är placerade i den högst belägna delen av åkern sydväst 
om nuvarande gården. 

Schakt 4  
Schaktet är placerat rakt väster om den nuvarande gårdens uthus. Det ligger 
ca 5 m väster om åkerkanten i en brant sluttning ner från ett bergigt område.  

I ett gräsbeväxt parti mellan bergklackarna finns ett kompakt parti med 
övertorvade röjningsstenar (0,2 – 0,7 m i diam). Den valda röjningsstenen 
(0,6 x 0,5 m och 0,4 m hög) stack upp ca 0,1 m över gräsytan. Stenen om-
gavs av flera röjningsstenar (0,1 - 0,3 m i diam). Under stenen fanns ett ca 3 
cm tjockt fossilt matjordslager, i vilket miljöprovet togs. Dessutom insamla-
des ca 2 liter jord, som sållades. I det fanns dåligt med kol, men en del kol-
fragment påträffades för kolprov. 

                               
7 Norman och Windelhed 2008, s. 151 ff. 
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Schakt 5 
Schaktet, beläget ca 20 m sydväst om schakt 4, har placerats i en sluttning 
med ett flackt, jordigt och gräsbevuxet parti. I sluttningen finns många över-
torvade röjningsstenar (ca 0,3 – 0,4 m i diam). Schaktet, kring en av de stör-
re röjningsstenarna, ligger ca 8 m väster om åkerkanten och nära en berg-
klack. Stenen var 0,8 x 0,5 m, 0,3 m hög och med botten 0,2 m under gräs-
ytan. Den var omgiven av glest liggande röjningsstenar (0,1 - 0,3 m i diam). 
Den fossila markytan under stenen innehöll rätt mycket grusig morän. I den 
mörkgrå fossila markytan, ca 3 cm tjock, togs miljöprov 5. Här, direkt från 
jordlagret under stenen, plockades dessutom flera större brandröjningskol 
som ingår i kolprovet. 

Eftersom jordlagret var så stenigt, nyttjades all jord till miljöprovet. Inget 
material sållades. 

Sammanfattningsvis: stenen har lagts på en äldre markyta med humusjord 
och brandröjningskol. 

Schakt 6 
Schaktet placerades kring en stor röjningssten (0,8 x 0,5 m och 0,5 m hög). 
Stenen låg ca 10 m väster om åkerkanten. Schaktet ligger ca 25 m sydväst 
om schakt 5. 

Stenen låg i ett flackt parti mellan bergklackar i norr och i söder. Här 
fanns det gott om övertorvade röjningsstenar i den gräsbeväxta markytan.  

Stenen låg övertorvad 0,3 m över mark och med botten 0,2 m under 
markytan. Under stenen fanns ett ca 3 cm tjockt fossilt matjordslager. I det 
fanns hyggligt med brandröjningskol, dels direkt i jorden, dels i ca 1 liter 
sållad jord. 

 
Schakt Miljöprov Kolprov 

1 Miljö 1 och 2 1 
2 2 Miljö 1 2 
3 Miljö 1 3 
4 Miljö 1 4 
5 5 5 
6 6 6 

Figur 2. Prov- och fyndförteckning från Rågön. 
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Pre-Modern Coastal Environments – project 
description 

 Sven Lilja 

Natural Resources, Climate and Society in the Baltic 
Area before 1800 – a Study in Environmental History 
Abstract 
The project Pre-Modern Coastal Environments has as its objective the study 
of local resource use in selected coastal regions along the Baltic Sea. The 
study’s main purpose is to determine the correlation between the effects of 
human activities on the environment and the effects of naturally occurring 
environmental change. This will be achieved by using case studies focussing 
on the elasticity and survival capacity of specific coastal societies in eastern 
Sweden and western Estonia. The project will study settlement patterns, 
trade and industry, in relation to changes in the physical environment in the 
context of offshore displacement, climate changes, and changes in marine 
biota. The project is a multidisciplinary cooperative effort of six researchers 
who represent the disciplines of history, archaeology, human geography and 
physical geography. 

Scientific Objectives 
Coastal regions are among the earliest inhabited and exploited environments 
in the Baltic region. Human settlement around the Baltic is highly dependent 
on the sea, not least on the natural resources it provides. Coastal areas also 
present generously diversified landscapes rich in natural resources that meet 
a variety of human needs. Large bodies of open water provide means of 
communication and transportation over long distances. During pre-modern 
and early modern times, people’s dependence on the sea was even more 
pronounced than is the case today. Pre-capitalist economies were based on 
what could be extracted from the land, the forest and the water. 

Coastal areas are challenging environments. Drastic and sudden climate 
changes can cause disturbances in local economies. Gradual, long-term 
changes might be harder to detect but nevertheless generate a constant need 
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for adjustment. Which were the determinant causes of local adaptation? Has 
nature, with all its ‘push factors’ from climate to geography, been the major 
determinant? Or should we look for social factors, the mentalities of men, 
their struggle for resources, and their attempts to organize their societies? 
Where do we find the ‘demarcation line’ between natural and man-made 
causes? How has this ‘line’ changed over time? How could one characterize 
the interplay that has taken place between man and environment during dif-
ferent time periods and in different localities? 

The project Pre-Modern Coastal Environments: Natural Resources, Cli-
mate and Society in the Baltic Area before 1800 is a project of environ-
mental history. Its aim is to use comparative studies as a means of investigat-
ing local use of natural resources as well as mentalities and attitudes towards 
nature and the environment seen as resources for human survival. The pro-
ject uses a multi-disciplinary approach and aims at combining long-term 
geographical and archaeological perspectives with a historical evaluation of 
shorter processes and events. 

Scientific Background 
Contemporary environmental discourse has, to a large degree, been domi-
nated by natural-science perspectives, especially in the field of ecology. Re-
cently, however, calls have been heard for more contributions from the hu-
man sciences. Thus, contributions from the disciplines of ethics, economics, 
politics, history and other human sciences have gained significance in this 
discussion. 

This multi-disciplinary character of contemporary environmental science 
means that it now includes people and life in general, as well as physical 
geographic and geological processes. The fundamental problem is existen-
tial, and it touches modern man in his most profound thoughts on the past, 
the present and the future. The field of environmental science includes ex-
tensive chronological and geographic perspectives. Modern textbooks on the 
subject often discuss the entire globe, and analyse natural scientific ecology 
alongside human ecology and history in an effort to build bridges between 
different fields of scientific knowledge. Thus, themes and research fields 
transgress disciplinary boundaries. This applies, not least, to the narrower 
field of environmental history. 

Today, the history of civilization is making great advances in this direc-
tion. As early as in the 1970s, Robert Claiborne, with his popular-science 
synthesis of global climate changes and the development of human civiliza-
tion, made an essential contribution in this field.1 This connection between 
environment, climate and civilization is also the theme of Fernández-
Armesto’s extensive study of the history of civilization.2 His definition of the 

                               
1 Claiborne 1970. 
2 Fernández-Armesto 2000. 
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term ‘civilization’ is fundamental to an interpretation of history that estab-
lishes the environment as a central causal factor in the development of cul-
tures. Other examples are Clive Pointing’s two mega-studies of ‘green’ 
world history and the rise and fall of various cultures in the macro-history of 
civilization.3 Graeme Snooks, on the other hand, is sceptical of today’s im-
ages of threatening disaster, and of the notion that the environment is a de-
termining factor in social change.4 

The methodological cross-fertilization that initially characterized the 
field, and that has gained further ground in recent decades, is as important as 
the thematic multi-disciplinarity of today’s environmental history. Brad-
ley/Jones’s extensive anthology on post-1500 climate history is a good ex-
ample.5 Among other issues, this work focuses on the central role played by 
measuring techniques and research methods. Here, the natural sciences’ most 
important methods are confronted by the ‘documentary evidence’ used in 
history and the human sciences. The same multi-disciplinary approach char-
acterizes Wigley, Ingram and Farmer’s anthology of articles on climate 
change and historical development.6 One could mention many other exam-
ples of this trend. 

International research within the field of environmental history, not least 
American research, is vigorous and wide in scope. Sweden’s environmental 
history has, as yet, been limited, and has mainly concerned itself with mod-
ern times. Pre-modern history has been dominated by the history of ideas.7 
Today there is a noticeable tendency towards a disciplinary widening of the 
field.8 However, research in the area must still be considered relatively pre-
liminary. Swedish environmental research lacks historical perspectives, par-
ticularly with respect to earlier historical periods. 

Theory 
The theoretical focus of the project will be man’s relation to his physical 
environment. We will attempt to correlate ‘natural causes’ for human behav-
iour with explanations and models that focus on cultural and social factors. 
The research begins with an analysis of the local use of resources. Here, we 
believe that changes in the natural environment and changes in the driving 
forces within social and economic organizations interplay in a continuous 
process of transformation and adaptation. 

The most important theories of environmental science are dominated by 
the natural sciences. Human and historical perspectives are less common at a 
theoretical-abstract level. One of our objectives is to construct the interdisci-

                               
3 Pointing 1991 and 2000. 
4 Snooks 1996. 
5 Bradley/Jones’s 1995. 
6 Wigley/Ingram/Farmer 1981. 
7 Sörlin 1991 and 2000, Sörlin/Öckerman 1998, C. Frängsmyr 2000, T. Frängsmyr 1978. 
8 One recent example is Lindmark/Olsson/Pettersson 2002. 
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plinary theoretical tools necessary for future analyses of local resource use 
and local environmental change. This is one reason why we have chosen to 
take a comparative approach to the subject. Certain established ecological 
terms might function as orientation points for the project.9 Thus the terms 
ecological supporting capacity and ecological balance are concepts that are 
used to denote a situation where ecological systems are developing towards 
an optimal state. Balance is reached when the supporting capacity is maxi-
mized, and the system is adapted to a given level of resources. In a study 
with a long-term perspective, ideas of social and ecological balance might be 
of less importance, but in cases where cyclical models are applied, a concep-
tion of what constitutes balance might be useful. Ecological processes, such 
as successive moves towards states of climax, might have social parallels. It 
is not unreasonable to suggest that peripheral local societies suffer from a 
built-in conservatism, and change only when endogenous or exogenous 
forces demand adaptation. These kinds of impulses towards change can be 
caused by factors such as population expansion (endogenous factor) or natu-
ral changes, e.g. climate change or shifts in natural resources (natural exoge-
nous factors). But pressures towards change might also derive from social 
changes in the larger world (social exogenous factors). 

Man’s influence on the environment is a central theme of modern envi-
ronmental science. A theoretical term for conceptualising this phenomenon 
is the concept ecological footprint. The term denotes ‘visible traces in nature 
resulting from human activities.’ These signs might result from resource use, 
direct environmental change (e.g. in production processes), or waste produc-
tion. The basic task is to analyse the scope and consequences of any local 
society’s ecological footprint. The term ‘carrying capacity’ also plays an 
important role in this connection, as it is based on the assumption that a local 
environment can absorb human environmental pressure only up to a point. If 
this point is exceeded, the existence of the society is threatened. This 
mechanism is often used as an explanation for rapid processes of structural 
change (transition events) as well as recurring agrarian crises of subsistence. 

These three terms - ecological carrying capacity, ecological balance and 
ecological footprint - provide a theoretical foundation on which the project’s 
various studies are based. Fundamental to the idea behind the project is the 
notion that human attitudes, ideas and mentalities meet social structures and 
natural processes in a historic transition process where adaptation strategies 
are conservative and forced through by coercive pressure. The idea is that 
pre-modern local societies adapt to, rather than transgress, their given envi-
ronmental restrictions. However, an attempt at transgression of given restric-
tions must also be tested as a hypothesis; though this hypothesis might more 
appropriately be applied to the modernising societies of the 19th and 20th 
centuries. It is reasonable to imagine that ‘capitalism’ and a growing com-
                               
9 Abrahamsson 1997, Simmons 1994. 
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modity exchange forced a break-down of older conservative adaptation 
strategies, and thus served to make the coastal societies more receptive to 
new social forces. The question is whether this process of change can be 
detected in societies which predate the onset of a large-scale modernizing 
process. 

Method 
Comparative Perspectives 
Four different comparative perspectives characterize this project. The time 
dimension will be studied as the correlation between stable structures (the 
longe duree) and shorter fluctuations caused by social and environmental 
change. The space dimension will be studied through a comparison of local 
societies in various coastal regions along the Baltic Sea. Apart from the time 
and space dimensions, the project’s thematic orientation towards resource 
use and local adaptation will provide a comparative perspective of the local 
society - surrounding world dichotomy. And finally, the fundamental com-
parative question, which opposes processes of nature to the agency of man, 
will necessitate an endeavour to separate natural processes from cultural 
processes. 

Space and Time Frames 
The project focuses on pre-industrial history, with emphasis on the early 
modern period (ca. 1500-1800). Early agrarian societies were sensitive to 
environmental change. However, gradual adaptation made local societies 
progressively less fragile. From the 18th century and onwards, population 
growth suggests that humans had begun to master environmental challenges. 
In order to understand the transition from a society of ‘subsistence crises’ 
and ‘mortality peaks’ to an embryonic society of affluence, we need local 
and regional studies that take an interdisciplinary approach to the subject. 

Parts of the project will focus on long-term perspectives, but studies 
based on written historical documents will concentrate primarily on the early 
modern period, the era when Sweden was a great power. Thus, the project 
will include several time structures, and will provide a basis for drawing 
comparisons between stable structures and short-term historical fluctuations 
and events. 

As a comparative undertaking, the project will focus on local archipelagos 
and coastal environments that vary with respect to natural resources. The 
archipelago south of Stockholm will be one of the regions studied in this 
project. All participants in the project will study this region. The western 
coast of Estonia and Latvia, the region stretching from Tallinn to the Riga 
Bay, will be another area of study for the project as a whole, with the islands 
Hiiumaa (Dagö) and Saarema (Ösel) being possible objects of study. Avail-
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ability of possible sources of information and, to a degree, the choices made 
by individual sub-projects will determine which other areas will be studied. 

Sub-Projects 
Structurally, the project is organized into three sub-projects, which all relate 
to the project’s main aims. The sub-projects will concentrate on natural re-
sources as well as the factual use of these resources, and will study local 
development at various points of time. Thus, the long-term perspective (500-
1800) will be studied primarily with the methods provided by the disciplines 
of archaeology and physical geography. The intermediate period, as well as 
the short-term perspectives, will be studied in historical and geographical 
sub-projects, which will concentrate on the early modern period (c. 1500-
1800). 

People and Archipelago in a Long-Term Perspective (Norman, Petersson, 
Rönnby) 
The sub-project Peoples and Archipelagos in a Long-Term Perspective will 
study resource use and life strategies of people in specific regions during a 
period extending from 500 AD to post-medieval times. In accordance with 
the main project, the theoretical focus will be on man’s relations to his 
physical environment and the gradual change of the coastal environments 
caused by, for instance, the regression of the sea. A point of departure for the 
archaeological study will be the harsh archipelago environment’s proximity 
to the sea. As a life space, this coastal landscape, with its relatively thin cul-
tural layer, is a subject that is well-suited for the sub-project’s main purpose. 
In this type of environment, ‘natural’ explanations can, in an illuminating 
manner, be contrasted to explanatory models that focus on cultural and so-
cial factors. 

The study’s point of departure will be a detailed analysis of the archipel-
ago between Nynäshamn and Oxelösund and its hinterland in Södermanland. 
Preliminary studies have already been carried out by some members of the 
project. The results of these studies have confirmed the existence of Iron 
Age fishing and hunting activities as well as of extensive human activity 
during medieval times. Continued analysis requires complementary studies 
including special surveys and several test studies. The selected coastal area 
will be compared to two other coastal areas in Åboland’s archipelago and in 
Estonia. 

The physical-geographic part of this sub-project will focus on stable 
structures and gradual long-term changes that have transformed the basic 
natural conditions of the coastal settlements. This study will concentrate on 
the processes of shore displacement (transgression and regression), and the 
resultant changes in the archipelago’s landscape. The changes in local water 
flow will be analysed, as well as the consequences of shifts of shore lines 
from being wave-intensive and erosion-prone to being calm and sheltered. 
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Of special interest are areas where a changed wave base, caused by regres-
sion, has reactivated sedimentation, and where human activity has enhanced 
the concentration of organic matter (or other substances) in the sediment. 
The changed wave activities in the water phase, which are a consequence of 
the shore displacement process, may have caused a decline in water quality 
and a change in the water’s oxygen level, which in its turn may have influ-
enced the history of man’s use of natural resources. 

Archipelago, Shore Displacement and Resource Use, approx. 1600-1800 
(Petersson, Windelhed) 
The archipelago between Sweden and Finland/the Baltic States offers a var-
ied environment rich in resources. The settlers of the archipelagos have had 
diversified economic activities, and they have adapted their economy to 
changes in available natural resources. Societies located in the archipelagos 
have also had changing relations to surrounding societies, e.g. to markets, 
towns and central powers. The geographic sub-project Archipelago, Shore 
Displacement and Resource Use, approx. 1600-1800 will describe and ana-
lyse changes in local coastal and archipelago environments in the Baltic area 
during historic times. The sub-project has both a human-geographic and a 
physical-geographic part. 

The human-geographic study takes as its point of departure in the term 
‘landscape’, which, in this context, also refers to investments (land clear-
ance, fences etc.) that humans have made in order to utilize natural resources 
and thus support themselves.10 A coastal environment of fields and meadows 
create a ‘spatial organization’, which is influenced by natural conditions as 
well as human activities. The term ‘landscape’ joins together human-created 
structural elements and natural conditions to produce a so-called ‘archipel-
ago landscape’. This may be seen as the ‘time strata’ of the long history of 
the landscape, a frozen moment of resource use.11 One such ‘time strata’ can 
be considered identical to an ecological footprint of human activities. A 
common interpretation of the changed archipelago landscape bears resem-
blance to a kind of ‘natural determinism’, according to which the landscape 
is static or only undergoing slow changes – mainly due to external factors. 
Contrary to this interpretation, the hypothesis of the sub-project is that 
changes could emerge quickly and be caused by a variety of internal as well 
as external influences. It will be one of the project’s tasks to localize and 
analyse the changes that take place rapidly over relatively brief historical 
periods in the light of long-term history. 

The physical-geography study of shore displacement will be linked to set-
tlements’ use of natural resources in the archipelago as well as in coastal 
areas. New land-masses emerge from the sea as a result of regression. The 

                               
10 Sporrong passim. 
11 Windelhed 1995. 
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new landscape is varied, the outer archipelago consisting of barren islands 
while the inner archipelago consists mainly of islands rich in vegetation. 
This will affect vegetation as well as land use. A regressive shore displace-
ment means that islands in the inner archipelago become less exposed to the 
sea. Here, in the sheltered part of the archipelago, the effective fetch be-
comes shorter and wave energy declines. New shallow areas become thresh-
olds that impair water exchange. Local basins are created and start to func-
tion as deposition areas. The study aims to describe how the local water ex-
change might have been affected by the sea’s regression, and account for 
which shores have changed from being wave-intensive erosion shores to 
being calm deposition shores. 

The geographic analyses will concentrate on studies of a number of is-
lands and coastal areas. The archipelago around Stockholm will be compared 
to localities on the Estonian west coast. A comparative study of the more 
open coastal region along the Baltic Sea’s southern coast line where the 
shoreline has been affected by land subsidence is also warranted. The geo-
graphic sub-project will have the additional purpose of constructing a land 
database that covers topography, bedrock, soil, shorelines, etc. 

Climate, Marine Fauna and Society in the Baltic Region approx. 1550-1800 
(Awebro, Lilja) 
A coastal society’s carrying capacity and adaptive strategies are dependent 
on available resources. Among the more important resource determinants are 
climate and marine fauna. The idea behind the historical sub-project is to 
study these two environmental factors’ importance to local coastal societies. 

The importance of climate to man’s welfare has a long history, and still 
stimulates our thoughts. Today, the climate factor is attracting increasing 
interest, not least because of the ongoing debate about the green-house effect 
and global warming. Many contemporary works on environmental science 
devote shorter or longer passages to the question of climate change.12 Even 
historically oriented writers have touched on the question. As early as the 
early 1970s, the French Annales historian Emanuel Le Roy Ladurie pub-
lished a broad study on climate changes during the last 1000 years.13 The 
archaeologist Brian Fagan has recently studied the phenomenon ‘the little ice 
age’, a fall in median temperatures during the late medieval and early mod-
ern periods, in a clear and well-written work.14 Several other works have 
discussed the ‘little ice age’, as well as ‘subsistence crises’ caused by climate 
changes.15 However, Swedish historical research has almost completely ig-
nored the effects of climate changes. A study of climate and society is thus 

                               
12 E.g. Matossian 1997, Rydén/Migula/Andersson 2003, McNeill 2000/2003. 
13 Ladurie 1971. 
14 Fagan 2000. 
15 Claiborne 1970, Lamb 1982. 
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motivated by the gap existing between a well-developed international re-
search field and the under-development of the Swedish research in the 
field.16 

Two problems, with different time dimensions, will be prioritised in the 
climate study. 

How have long-term climate changes affected local settlements and local 
economic resource use in the selected areas of study? 

How did the selected local societies react to acute subsistence crises 
caused by climate changes, i.e. crises of the so-called ‘l’ancien regime’ type? 

The Baltic Sea’s fauna has fluctuated greatly, both with respect to number 
and local distribution, but the extent of these changes, as well as their causes, 
is still unclear. Climate variations have played an important role, but so have 
other factors; for instance, human exploitation, water pollution, natural ene-
mies and the proportion of marine mammals to fish. All these factors have 
been important in a historical perspective.17 Our understanding of the quanti-
tative changes in the fauna belonging to the upper part of the food chain is 
key to our knowledge of this fauna’s long-term change over time, and to our 
knowledge of changes that have taken place in their ecological environ-
ments. Knowledge of these quantitative variations is also vital to our percep-
tion of the living conditions of local coast societies. 

The objective of the marine fauna project is to analyse sources that may 
illuminate long-term changes in the populations of fish and marine mam-
mals. The study will test the following hypotheses: 

Salinity level and water temperature are important to the fish population 
and to their geographic distribution in the Baltic Sea and along the Baltic 
shorelines. 

Climate-induced changes in the salinity level and temperature cause great 
fluctuations in biomass and distribution, and thus in humans’ catches. 

The sub-project will provide references that will make it possible to map 
out changes in the Baltic Sea’s fauna during the period studied and thus to 
explain historic variations in fish stock. This will improve our understanding 
of the development of coastal regions. 

The historical sub-project is explorative in the sense that one of its pur-
poses is to identify possible sources for quantification. Today’s accessible 
information is inadequate. Attempts to clarify the importance of variations 
in, for instance, fish stock and climate, are hampered by short time perspec-
tives in the available time series. This lack of data makes it difficult to 
evaluate humans’ influence on microclimate, marine fauna and ecosystems, 
and makes it equally difficult to understand the influence that such changes 
in the local environment and climate have had on human conditions. 

                               
16 Exceptions are Utterström 1957 and Palm 1997. See also Myrdal/Söderberg 1991. 
17 Francis/Hare 1994, Steele/Schumacher 2000. 
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The chronological delimitations of the historical sub-project are deter-
mined by the availability of source material. This means that the chronologi-
cal focus will be on the approximate period between 1550-1800/1850. Geo-
graphically, the sub-project will primarily focus on the southern archipelago 
of Stockholm and parts of the Estonian Baltic coast, including the islands 
Hiiuma and Saarema. 

Sources 
The planned sub-projects will use various source categories, depending on 
specific scientific problems and thematic perspectives. The archaeological 
sub-project, which focuses on resource use and long-term changes in the 
landscape, will study physical evidence of fishing and hunting such as, for 
instance, permanent or semi-permanent fishing camps, but also the remains 
of settlements, cultivation, industrial activities and archaic shipping activi-
ties. The geographic sub-project will, among other things, make use of maps 
dating from the 17th to the 19th century in order to map out long-term 
changes of natural and cultural landscapes. The physical geographic part of 
the study will concentrate on topography, bedrock and soil. Published data 
on shore displacement and climate will also be used. The historical sub-
project, which focuses on climate variations and variations in marine fauna, 
will be exploratory in the sense that it will localize and make inventories of 
possible sources for quantification. The bulk of the material will consist of 
fiscal data such as tax and customs accounts, manor accounts, and commer-
cial data on yields from fishing, etc. Traditional, qualitative historical 
sources (commission reports, accounts from various authorities, private let-
ters and diaries, etc.) will also be used. 

Sub-Projects in a Comparative Framework 
The sub-projects will be integrated into an interdisciplinary analysis. The 
historical studies of medium and short-term fluctuations will be underpinned 
by geographical and archaeological data on structural conditions. The me-
dium-range time perspective, which will be adopted primarily in the geo-
graphic and historical sub-projects, will entail active cooperation on issues 
that concern land- and resource use. Accounts of historical cases from post-
medieval times will serve to elaborate and concretise the long-term perspec-
tive of archaeology and physical geography. The above-mentioned four 
comparative perspectives will form the foundation of the interdisciplinary 
approach to the sub-projects’ research goals. 

The project has, as one of its main purposes, the development of an em-
pirical foundation, in the form of databases, for further comparative studies 
in the field. Thus, the geographical sub-project plans to create a database on 
topography, bedrock, soil, shorelines, etc. The historical sub-project plans to 
create a database on climate, fishing and marine fauna. 
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A Baltic Perspective 
The project’s aim is to strengthen Swedish research in the field of pre-
modern environmental history. The project therefore has a potential for add-
ing important long-term perspectives to a scientific discourse that has largely 
been oriented exclusively towards contemporary and future times. The pro-
ject’s results will be useful within a variety of fields of environmental sci-
ence, such as climate research, research on variations in fish stock and long-
term variations in resource and land use. The project will also provide a bet-
ter understanding of the relation between human perceptions of nature on 
one hand and local societies’ actual resource use on the other – in a subsis-
tence perspective as well as a local contra surrounding world perspective. 

As a regional Baltic project that focuses on problems of a general nature, 
the project will contribute to bringing about a broader European and interna-
tional perspective in the field of environmental history. 
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Summaries 

Summary of Mona Petersson’s article 
The physical landscape of Estonia and the island of Saaremaa is similar to 
that of the Swedish islands of Öland and Gotland, basically due to the same 
geological history. Just north of the islands a geological border separates the 
Fennoscandian shield and the crystalline bedrock from the sedimentary bed-
rock in the south. The Ordovician and Silurian bedrock can be followed 
across the Baltic Sea from Öland and Gotland to Saaremaa, and the Estonian 
mainland, where younger bedrock is found towards the southeast. Situated 
within the Baltic Sea Basin, the islands also share the same quaternary his-
tory with glaciations and shore displacement, as well as human impact in 
their pre-history. 

Thousands of years of cultivation and stock breeding using the thin poor 
quaternary soils has resulted in areas with a barren landscape called Alvar, 
found on both sides of the Baltic Sea. Due to land uplift the groundwater 
level decreased, and lakes developed into wetlands. Situated in the boreo-
nemoral-zone the vegetation cover is dominated (54%) by needle trees (pine 
and spruce), and 37 % is deciduous (dominated by birch).  In the pre-history 
the vegetation cover fluctuated as a response to climatic variations, but also 
due to human impact, such as clearance and deforestation.  

The oldest known settlement in Estonia is ca 9,500 years old, found close 
to the River Pärnu estuary. Cereal cultivation was started about 4000 years 
ago, at northwestern coastal sites where Alvar lands now exist, often includ-
ing indications of animal husbandry. The human impact on the vegetation 
cover was originally small, but increased with time, developing the typical 
barren Alvar landscape. Early farmers equipped with wooden tools mostly 
cultivated poor sandy soils; thus other resources were needed. Living on 
coastal sites, the shallow shores could be used for pasture, and most impor-
tantly the sea also provided possibilities of fishing and seal hunting.   

The Baltic Sea offered resources such as fishery and trade routes, where 
the eastern coastline was more difficult to sail due to shallow areas, migrat-
ing sandbars, and high exposure of winds and waves. Compared to the 
Swedish mainland with natural deep harbours, the flat shallow eastern coast-
line responds faster to the shore displacement. Physical landscape changes 
such as shore displacement leading to decreasing harbour depths and a de-
creasing number of sheltered bays together with climate variations, and the 
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human impact on the vegetation cover all result in the landscape we see to-
day in the coastal areas of Estonia and the island Saaremaa. 

Summary of Sven Lilja’s article 
In the pre-modern period society was sensitive to sudden variations in cli-
mate. Today the welfare state is able to protect its inhabitants against the 
hazards of climate. This was not the case in the older society. People had to 
adjust and be prepared and store grain for poor years. This was not always 
possible, especially not when crop failures occurred several years in succes-
sion. The 1690s was such a period, when a climate crisis struck large regions 
of northern Europe. Finland was particularly hard hit, with heavy excess 
mortality, poverty, and vagrancy as main consequences. It has been calcu-
lated that Finland lost circa one third of its population during this famine. 
The effects of the crisis of the 1690s could be seen in eastern Sweden and 
the Baltic states as well. There are even indications that far away regions, 
such as Scotland, were affected by the crisis of the 1690s. The crisis in 
Finland shed inconvenient light on the relationship between the Swedish 
crown and its subjects. The efforts to mitigate the destitution came too late 
and were too ineffective.  

This article is an attempt to study the effects of the crisis in Estonia and 
east central Sweden. Due to ample sources it is possible to look at the demo-
graphic effects of the crisis of the 1690s. Thus I have chosen some parishes 
in Saaremaa/Ösel for systematic analysis in order to identify mortality peaks 
in the period 1690-1704. This local demographic study has been supple-
mented by a case study of an investigative commission from Sweden, sent to 
Estonia to find out the causes of the tax reductions from the region. For 
comparative purposes these two studies from Estonia have been supple-
mented by two studies from east central Sweden. The first of the Swedish 
studies is an attempt to localise climate crises by the means of a harvest in-
dex constructed from various price and production data. In the second study, 
published regional demographic data have been used for an analysis of the 
mortality effects in Sweden during the 1690s. The last part of the article is an 
extended discussion of the factors that might have caused the social and 
demographic crisis of the 1690s. Here I am trying to indicate the various 
effects of climate change, weather variations, and socio-political conditions. 

The demographic crisis of Saaremaa/Ösel is clearly expressed in several 
mortality peaks during the 1690s. Looking at the monthly mortality figures 
of two parishes we find drastic excess mortality, especially in 1697-98, and 
for one of the parishes in 1692. Yearly data from these two parishes supple-
mented with a third parish confirm 1698 as a year of hardships. Thus it is 
obvious that the crisis of the 1690s had severe effects in the localities stud-
ied. However, the total demographic effects are less clear. An approximate 
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estimation of population developments indicates a heavy loss of population. 
This calculated loss is much higher than can be explained by the excess 
deaths. Judging from the demographic data, the parishes studied should have 
had a considerable growth of population in spite of the occasional losses due 
to the mortality peaks. Since this was not the case one has to assume that 
people left their homes to seek security in other places. 

The effects of the crisis were clearly visible in other parts of Estonia as 
well. The commission that were sent off to investigate the losses of taxes and 
rents had to adjust to a harsh reality. In the large register (wakkebok) of the 
commission we find many laconic comments on people that had run away or 
died, and on settlements that had been totally or partly deserted. From the 
dates of the deserted farms we can see that 1692 and 1694 to 1698 were 
years of many registered desertions. The regional variations were great, 
however. In one of five manors studied the desertion frequencies at the vil-
lage level ranged from 20 % - 88 %, with a total of 50 %. On the other hand, 
another smaller manor appears to have been completely unaffected by the 
crisis. The high desertion level does not, however, reflect excess mortality. 
When it is possible to study the relationship between desertion and mortality, 
we normally find a desertion level 5 to 10 times higher than can be explained 
by mortality. Ones again the difference is probably best explained by migra-
tion. 

The study of the crisis indicators on the other side of the Baltic Sea leaves 
no doubt that the turmoil of the 1690s affected this area as well. A harvest 
index for the period 1690-1720 shows clear signs of weak harvests in 1693, 
1697-98, 1708-09 and 1717-19. Thus the climate crisis of the 1690s is con-
firmed. Although the first two decades after 1700 were dominated by Swe-
den’s wars against a coalition of hostile powers, the harvest crisis of 1708-09 
most likely was caused by climate as well. The crisis of 1717-19 is more 
complicated to interpret since the war effects had become more severe by 
that time. 

The demographic effects of the crisis of the 1690s are clearly visible at 
the county level in eastern Sweden. There were clear mortality peaks in east-
ern, central, and northern Sweden, while western and southern Sweden ap-
pears to have stayed relatively untouched by the crisis. It was mainly the 
years 1697-98 that caused excess deaths in Sweden. However, in comparison 
with the great plague of 1710-11 the climate crisis appears to have been 
modest. The mortality rise due to the climate crisis was approximately 50 % 
in the Swedish counties, while the plague pushed up the mortality figures to 
three times the normal levels. 

A lack of other causal factors has convinced historians that the social and 
demographic crisis of the 1690s was caused by an unfavourable climate. 
However, it has been much harder to explain the climate situation causing 
these social and demographic effects. One cause that has been discussed is 
an extended period of weakened sun radiation. For several decades at the end 
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of the 17th century the sunspot frequency was much lower than normal. This 
so-called Maunder minimum, named after its discoverer, indicate a downturn 
of sun radiation and consequently a colder climate on earth. Other large-
scale factors are the ocean currents and the borderline between the warm 
waters of the south and the cold of the north. This line appears to have been 
located further to the south than normal at the end of the 17th century.  

It is easier to find verification for bad weather. Historical sources often 
give information about weather conditions, and several historians and scien-
tists have confirmed the cold and wet conditions during many of the crisis 
years of the 1690s.  

Finally the organisation of society has to be considered as a cause behind 
the social and demographic crisis. Had it controlled sufficient resources and 
changed its priorities, the state could have mitigated the destitution of its 
subjects. In this crisis the crown was too late and gave insufficient support to 
avoid the loss of many lives among its subjects.  

Summary of Peter Norman’s article 
In the Södermanlandian outer archipelago there are rather numerous remains 
of human activity in the past. They primarily consist of foundations of small 
buildings. They are either foundations of simple little cabins, often not larger 
than 15–25 m2, or remains of even simpler buildings that should be regarded 
as huts. The archeological term for these latter remains is a tomtning (Swed-
ish for ‘siting’ or ‘lotting’). The difference between a building foundation 
and a tomtning is more morphological than functional. Whereas a building 
foundation is the base that the building stood upon, a tomtning consists of 
the stone base that constituted the lower part of the building’s walls. Some-
times a rock ledge or a boulder served as a wall. A building had a floor 
above ground level, while the structure that left tomtning remains used the 
ground for a floor. A tomtning was cleared of stones within its perimeter, 
whereas a building foundation did not have to be. 

Building foundations and tomtnings in the Södermanlandian outer archi-
pelago mainly lie in groupings in protected positions in connection with 
what was then a cove—now emerged land—that served as a harbor. There 
are exceptions, however. Some tomtnings may be located in higher terrain, 
but were nevertheless protected from weather and wind. A third category lies 
in high terrain, fully exposed and unprotected. 

Previously the known building remains in the Södermanlandian outer ar-
chipelago were in principle exclusively regarded as being connected with the 
extensive fishing that was carried out there during the summer half of the 
year. In the vicinity of the settlement remains lying in groups in protected 
sites on a cove, in many cases finds were made of yards for hanging fishing 
nets out to dry—in the form of small cairns or stone mounds that supported 
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poles for hanging up nets. Further types of remains usually found on these 
sites are boat landings or other types of places for landing boats and laby-
rinths. 

However, certain remains in the Södermanlandian outer archipelago do 
not quite fit these definitions. One example is a shallow dug-out area of the 
ground covered by a layer of clay. Similar constructions are common in me-
dieval fishing camps in the southern Baltic region, and they are called clay 
bottoms (floors). Another construction is a large building foundation sur-
rounded by a dooryard wall. 

The purpose of this article is to discuss in some detail when and how the 
remains described here were used and what connections there may have been 
between them. Up to the end of the 1990s the picture of resource use in the 
Södermanlandian outer archipelago was primarily based on general knowl-
edge, with examples gathered from other parts of Sweden. However, in just 
over ten years a number of archeological examinations have now been car-
ried out in the area. Analyses of these studies have raised a number of ques-
tions about the use of resources in the outer archipelago. The perspective has 
mainly been local and regional. In the project “Pre-modern Coastal Milieus” 
these questions have been discussed and have provided the point of depar-
ture for complementary inventories of ancient remains and further archeo-
logical examinations. These, in turn, have provided additional datings and 
new knowledge of functional, historical, and topographic connections, im-
portant components in reasoning about the use of resources over time in the 
outer archipelago. 

Tomtnings along the Södermanland coast can be divided into three groups 
regarding the connection with other tomnings and topographical positions: 1) 
groups of “low-lying” tomtnings in protected positions, 2) “high-lying” 
tomtnings in unprotected positions, and 3) “high-lying” tomtnings in pro-
tected positions. The basis for this division is primarily observations made in 
taking inventory and in other fieldwork. 

An important criterion for a tomtning is that the structure it is a remnant 
of was erected by the shore. This criterion is met by all of the tomtnings 
examined with the exception of two or three. It has previously been possible 
to establish that tomtnings on Hamnskär outside Oxelösund belonged to 
buildings erected in the late 12th century or early 13th century near a well-
protected cove. These tomtnings lay only about a meter higher than the con-
temporary shore. Five dated and partially examined tomtnings—one on 
Högskär outside Oxelösund, two on Landsort, and two on Gunnarstenarna—
lie considerably higher in the terrain than those on Hamnskär, but otherwise 
they have the same local topographical position on a well-protected cove, 
now fully dry emerged land. Even though these tomtnings are located rela-
tively far away from the shoreline today, datings and a coastline shift curve 
from the area show that they were built right on the shore. 
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A dated building foundation on Enskär with the same local topographical 
position as the tomtnings—in connection with a now dry cove—were also 
erected only about a meter above the shoreline. 

Taken together, the circumstances of these finds indicate that the 
tomtnings had to do with a dwelling. Charred and non-charred animal bones, 
sparking flints, and whetstones, etc. are typical dwelling materials. Clear 
cultural layers show that the tomtnings were used frequently. Relatively 
ample amounts of charcoal and in some cases fire-damaged stones are evi-
dence that people built fires. Two boat rivets found in a tomtning on Hög-
skär outside Oxelösund are consistent with a maritime context. 

Many sites with groupings of tomtnings located in the outer skerries are 
known in written sources as outer archipelago fishing camps. Archeological 
examinations of some of these tomtnings have yielded fish bones, net sink-
ers, and fishing hooks. 

In some places in the outer archipelago that are referred to as fishing 
camps in written sources, there are both tomtnings and building foundations. 
Gunnarstenarna is mentioned for its fishing in the 16th century. At that time 
the fishing camp probably consisted of the building foundations and net-
hanging yards on the north side of the island. The cove on which the island’s 
tomtnings were erected was by then entirely dry emerged land and condi-
tions for fishing from there were no longer in place. In other places, only 
building foundations have been found, for example on Enskär in Bälinge 
parish. According to written sources, there was a fishing camp there in the 
middle of the 17th century. The only plausible site for this fishing camp is the 
area with building foundations and remains of net-hanging yards that is in-
cluded in this study. In the Stockholm archipelago there are several places 
that have been known as fishing camps where there are still fishing-camp 
buildings, such as Huvudskär and Svenska Högarna. Both are thought to 
have been fishing camps at least since the 15th century. 

Thus, in the Södermanlandian outer archipelago there seems to be a close 
relationship between fishing and tomtnings or building foundations lying in 
groups on sites protected from weather and wind. Some of these fishing 
camps are older—from the Viking Age or somewhat earlier—and are situ-
ated high in the terrain, more than 5 meters above present-day sea level. 
Others are younger—from the mid Middle Ages and later—and are situated 
lower. They were all erected right beside the shoreline. 

However, in the area examined there are several tomtnings that stood in 
isolation. Most of them are well protected in connection with some cove or 
some long-dry emerged cove and, applying analogous reasoning concerning 
their topographical situation, they can also be tied to fishing. The results 
from the only one of these that has been examined archeologically do not 
contradict this view. 

However, there are two tomtnings (or tomtning-like remains) that fall out-
side this framework. Situated high up and exposed to the sea and the wind, 
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they can hardly be seen as having to do with fishing, if we apply the same 
reasoning as above. One of them, which has been examined and dated to the 
Middle Ages, was definitely not situated close to the shore during the period 
it was used. The other one, if it was erected close to the shore, needs to be 
placed in an entirely different historical context than the other tomtnings in 
the area, which were dated to the late Iron Age and Middle Ages.  

We can conclude from written sources about fishing in the past that it was 
largely a matter of organization. There were charters—so-called harbor 
guilds—for the fishing camp, and fishing itself was often a matter of team-
work. This indicates that a fishing camp was a collective place where many 
people shared a small area. This view is supported by the fact that most of 
the tomtnings and building foundations in places mentioned in sources as 
fishing camps lie in groups. Examples in written sources are rare where fish-
ing was carried out in the outer archipelago from an isolated place. 

One of the reasons that the fishers were crowded together in certain places 
may also have been that the crown wished to claim outer archipelago fishing 
as privileged. It was simply decreed that fishing could only be done from 
certain fishing camps. This worked rather well during the Reformation and 
Sweden’s period as a great power. However, the lack of any written evi-
dence has been interpreted as meaning that the Swedish crown had little 
ability to claim any right of dominion before the middle of the 15th century. 
One hypothesis might then be that the isolated tomtnings in the Söder-
manlandian outer archipelago represent an earlier phase in history, when no 
one succeeded in, or was interested in, maintaining any authority over this 
area. Even though most fishing was done collectively, which might be indi-
cated by the groups of tomtnings, there was scope for individual initiatives. 
If so, the isolated tomtnings could be the result of such enterprises. 

The above-mentioned building foundation surrounded by a dooryard wall 
was examined archeologically. The place is on Enskär, situated among the 
outermost skerries between Nyköping and Trosa. Even though no finds were 
made during the examination, it is probable that this was a chapel. Its ap-
pearance and construction details, such as a dooryard wall and a stone pack-
ing beside the eastern short side, are reminiscent of structures that have been 
regarded, with support from finds and written evidence, as having been 
chapels. Furthermore, information from the early 16th century about a place 
named Kirkeskeer (‘Church Skerry’) in the area strengthens this chapel hy-
pothesis. 

A probable explanation for the function of the chapel would involve sea-
faring. Among the sites along the coasts where there are chapels or chapel 
remains from the medieval period, many are strategically situated for seafar-
ing. There is evidence that Enskär was such a place, both in sailing depic-
tions and in the fact that there was a sea pilot look-out there in the 19th cen-
tury. Johan Månsson (1644) and Gustaf af Klint (1827) describe a sea route 
that comes in from the sea immediately west of Enskär. In both descriptions 
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Hartsö, north of Enskär, is mentioned as the terminus of the route. However, 
both are late, recorded at times—1600s and 1800s respectively—when the 
cove that lay below the chapel had become too shallow for vessels larger 
than the fishing boats of the peasantry and bourgeoisie. It is possible that the 
small cove once served as a haven for vessels other than fishing boats. 

It is likely that the shallow dug-out area covered by a layer of clay is a so-
called clay bottom. The place is a medieval fishing camp on Hamnskär out-
side of Oxelösund. In the first place, it is contemporary with the clay bot-
toms that were found in the former East Denmark. Secondly, like the others, 
it has a clear spatial connection to fishing, and, thirdly, it can be established, 
as is the case with many other clay bottoms, that the clay must have been 
transported to the site. The only deviating feature is that it is surrounded by a 
low stone wall or stone foundation. 

Summary till Peter Normans och Bengt Windelheds 
artikel 
This paper is a report from archeological and geographical fieldwork on the 
island of Rågön in Tystberga parish in the Södermanlandian archipelago on 
the Swedish eastcoast and a pilot study on Kõiguste Peninsula in Pöide par-
ish on southwestern Ösel Island in western Estonia (Fig. 1). The geographic 
part of the paper is based on a previously presented theoretical foundation 
grounded in an so-called agent perspective. The study thus focuses on the 
use of resources by farmers in early modern archipelago milieus in time and 
space in relation to relevant natural and social conditions. The archeological 
part of the paper is based on an interpretation of the settlement history that 
maintains that settlements in Södermanland in their oldest phase were con-
centrated in fertile so-called central districts, a bit away from the coast. The 
visible traces of this settlement consist primarily of burial grounds with 
cairns and round peat-covered stone formations. Outside these areas, in so-
called marginal districts, the occurrence of settlement remains from the late 
Iron Age is rarer; especially in the archipelago they occur only in excep-
tional cases. Written sources and place names support the view that major 
parts of the less fertile areas outside the Iron Age settlements, including the 
archipelago, were colonized during the course of the Middle Ages. It also 
appears that the nobility and the crown had a great impact on the course of 
this colonization. 

In Estonia early societal developments were dramatic, with strong in-
volvement in the local society from outside players. The individuals that 
occur in written sources from the 10th and 11th centuries have been inter-
preted as an elite, primarily from Scandinavia, that were striving to enhance 
their social status and their prosperity. Alongside these conquerors, more 
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peaceful contacts are implied in other source material that is more difficult to 
interpret. The notion that it was Christian conquerors (primarily German, 
Danish, and Swedish) that lay behind colonization enterprises in the Esto-
nian coastal areas is now being debated. Regarding the reasons for establish-
ing permanent settlements in coastal areas, research on the history of Esto-
nian settlements has long maintained that there was an initial phase in the 
coastal zone with extensive exploitation from other areas. 

Rågön in Södermanland 
Rågön, in the inner archipelago of Tystberga parish in the Södermanlandian 
Rönö hundred, is the largest island in the Nyköping archipelago. The terrain 
is mainly rocky, and between the rocky hillocks lie forested marshes, which 
creates a rather infertile and inaccessible impression. The northernmost parts 
of the island, however, have a different appearance, with contiguous fields 
and pastures. Here, too, stands Rågö farm, the only settlement on the island 
today, consisting of two dwelling houses, a barn, stall buildings, and fishing 
houses on the shore (Fig. 5). 

There used to be settlements on the northern point of the island (Eriks-
berg, Fig. 5). There are building remains that appeared on our first visit to be 
considerably older than the structures that were on the site according to the 
economic map from 1958. 

According to one interpretation of written sources, there were two farms 
on Rågön in 1383. The fact that the island has no prehistoric graves is a clear 
indication that there was no permanent settlement there prior to the early 
Middle Ages. The fact that most of the island’s arable land lies less than four 
meters above sea level also supports the hypothesis that the farming popula-
tion did not start to make use of the island until after the Viking Age at the 
earliest. In this perspective the study of Rågön is thus intended to provide 
knowledge of the course of a colonization enterprise in the western coastal 
area of the Baltic. 

The geographic fieldwork involves the gathering of dating carbon from 
burn-off clearings and environmental samples from the bottom of clearance 
heaps. The budget allowed us to place six trenches on so-called problem-
solving areas surrounding to possible sites of buildings on Rågön (Fig. 5 and 
Fig. 1 in Appendix 3). These comprise three trenches near the building re-
mains close to the island’s northern point and three near Rågö farm. How-
ever, the carbon and environmental samples have not yet been analyzed, 
which means that the final interpretation will have to wait for the final report 
from the project. The excavations aim to C14 dating the burn-off clearing of 
early fields and to characterize the land use on the site before it was cleared. 

The archeological fieldwork consisted, on the one hand, of a mapping of 
the area near the island’s northernmost point and, on the other hand, an ar-
cheological excavation of one of the building foundations in the area (Ap-
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pendix 2). The mapping registered a rectangular building foundation terrace 
11.5 – 12 x 8.5 – 9 m in size. The building foundation terrace lies on a rocky 
ledge from which one has a view of Rågö Sound to the north. In the north 
corner of the terrace there is a 5 x 3.5 m rectangular elevation. In connection 
with the building foundation terrace there are several smaller building foun-
dations, more terraces, a cellar foundation, a well, and fossil fields. By the 
shore there are cleared areas that are not related to cultivation. 

A number of carbon samples were collected, and three of them have been 
sent away for dating analysis. 

Kõiguste Peninsula on Ösel 
To lend a Baltic perspective to the study we used the examination area 
Kõiguste Peninsula in Pöide parish on southeastern Ösel (Fig. 3). The island 
has been the focus of modern Estonian archeological research, which has 
provided both insights into conditions on Ösel and a historical perspective on 
Baltic settlements that we discussed in relation to the Swedish east coast. 

One point of departure for the study of the peninsula has been a Swedish 
cadastral map from the 17th century (Fig. 11). The map provides a clear pic-
ture of the spatial organization of the area, which will serve as a basis for an 
interpretation of the activities of farmers in an agent perspective over time. 
The map is being used methodically, using the so-called landscape concept, 
to analyze two time perspectives, one the situation when the map was drawn 
and the other the long-term perspective that shaped the 17th-century land-
scape. For both perspectives, the organization of the landscape will be ana-
lyzed using an agent perspective on how farmers organized uses of the land-
scape adapted to the available resources and related to the conditions of so-
ciety at the time. 

The aim of the study on Ösel is first of all to understand and describe the 
character of and to analyze the reasons for changes in the economy of the 
local population and, secondly, to compare these changes with correspond-
ing experiences from the Södermanlandian archipelago in order to under-
stand the reasons for changes in the use of resources in the coastal environ-
ments of the Baltic. 

For an overview of Ösel and the northwestern coast of Estonia we have 
primarily used some modern archeological dissertations that interpret the 
social conditions on Ösel during the late Iron Age as stratified.  

The above background knowledge has provided points of departure for 
our studies of Kõiguste Peninsula that evince features typical of the devel-
opment of settlements on Ösel. The paper presents a preliminary landscape 
analysis and suggestions for further in-depth studies. We carried out a land-
scape inventory of the peninsula based on the Swedish cadastral map from 
1698. Our interest was focused on settlements and early land use. According 
to the 17th-century map, the area had a rich variety of agrarian settlements, 
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with large and small hamlets in the inner parts of the peninsula and a number 
of single farms either in isolation or in groups of two spread out along the 
coast (Fig. 11).  

According to the modern archeological literature we read, which treated, 
among other things, Pöide parish where Kõiguste Peninsula is located, there 
was a local political authority on Ösel in the late Iron Age. This elite ruled 
limited territories, which today consist of farming settlements that nearby 
have so-called stone burial grounds from the Viking Age. According to Mägi 
only a limited number of community members (the “elite”) that were buried 
in such burial grounds (Fig. 10).  

The paper concludes with two discussions, one treating early local com-
munities on Ösel and the other dealing with resource use in coastal areas in 
western and eastern parts of the Baltic. 

Concerning the early local community on Ösel, it has been thought that 
during the late Iron Age the island had a stratified society, with a ruling elite 
that, on the one hand, governed the majority of the population and, on the 
other, ran a complex economy based on a variety of resources. However, 
research completed thus far provides only limited glimpses of the contempo-
rary agrarian exploitation of the landscape, which hampers our ability to 
understand the emergence of the 17th-century agrarian landscape on Ösel. 

We feel that a prerequisite for a more penetrating interpretation of the role 
of Viking Age burial grounds is the acquisition of a clearer idea of the de-
velopment of settlements on Ösel. It is thus important, for example, to get a 
sense of what status the burial grounds had. Were they farm or village burial 
grounds or did they have some other significance? If they were farm or vil-
lage burial grounds, then the general picture of the development of settle-
ments that prevails in regard to the Mälar Basin in central Sweden hardly fits 
this area—that the coastal zone and archipelago did not see dwellings until 
the Middle Ages. The traditional view that the Estonian coast had no settled 
population until the Middle Ages does not hold up either. 

We therefore wish to reflect upon our spatial experiences of the agrarian 
landscape on Kõiguste Peninsula. Settlement here is first of all characterized 
on the 17th-century map by the tendency for hamlets to be situated inland, 
with isolated single farms out in the coastal zone. Secondly, there were iso-
lated single farms surrounding most of the hamlets.  

These circumstances during the 17th century raise several questions if we 
apply earlier interpretations of local society in the late Iron Age as a histori-
cal background. In this view, late Iron Age settlements consisted of isolated 
single farms. The 17th-century landscape on Kõiguste Peninsula was organ-
ized both in hamlets of varying sizes and in single farms, which could be 
interpreted according to three different interpretive models. 

The first of these is based on research in Finland, Åland, and Estonia, 
which maintains that older settlements from at least the early Iron Age lay in 
areas relatively remote from the coasts. From these central areas, the coastal 
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zone was first used as extensive lands for hunting, fishing, and forestry, for 
instance. 

If we apply a model from eastern central Sweden, the best agricultural 
lands inland were colonized early. Here early settlements of single farms 
gradually turned into first small, then ever larger hamlets. When these ham-
lets had attained a thoroughly regulated structure, the organization of land 
became rigid. This meant that new farms had to be established at succes-
sively greater distances and on poorer and poorer land, often toward the 
coast. These two interpretive models are both based on a center-periphery 
thinking.  

According to a third interpretive model, major landowners (the elite) 
could long—from the late Iron Age—have had some form of decision-
making power concerning changes in settlements on Kõiguste Peninsula. 
Precisely how they made use of this power is rather unpredictable; we do not 
know whether, when, or how major landowners in the area influenced set-
tlements and land use. Chronologically, the spatial situation on the 17th-
century map can be the result of forms of organization established at any 
point in an interpretive spectrum with one end in recent times and the other 
as the result of a long historical development.  

The above implies several questions about the establishment of settle-
ments on Kõiguste Peninsula. One question is how the hamlets were estab-
lished. Moreover, questions arise regarding the age of the isolated inland 
single farms and of those along the coast. For example, regarding Viltina, 
which is close to the coast and has Ösel’s largest burial grounds and has land 
with good conditions for agriculture close to the settlement locations, it 
could be thought that the isolated single farms out by the coast represent the 
oldest settlements (Figs. 10 and 11). Eventually large hamlets were estab-
lished a bit further inland, as a result of the medieval German organization in 
manors.  

In a corresponding way, it is interesting to discuss the economy during the 
late Iron Age, as indications of livestock production raise several questions 
about how this might have been transformed into production focusing on 
cultivation and cattle in the 17th century. 

Thus several interesting issues arise. Was it societal conditions in the 
form of a new elite or the farmers themselves that shifted the orientation of 
the economy? Or was it natural conditions that imposed constraints, that is, 
did the economy they had during the late Iron Age lay the groundwork—
owing to depletion, for example—for a new economy?  

The paper ends with a summary of our experiences thus far regarding the 
use of resources in coastal areas in eastern and western parts of the Baltic. 
With our somewhat flimsy background knowledge of Rågön and its environs 
in the Södermanlandian archipelago and Kõiguste Peninsula on Ösel, we 
would like to try to formulate a preliminary synthesis regarding two survival 
strategies in two areas on the Baltic.  
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In the western part of Estonia during the late Iron Age and early Middle 
Ages, strong local communities emerge, and during the Middle Ages a more 
clearly feudal social organization appears. In the early stratified local socie-
ties it was a locally rooted elite that organized the use of resources. Later this 
organization came to be included in a feudal system, with players coming 
from the outside who commanded the use of resources in a wider area. In 
western Estonia the diversity of resources long created the conditions for the 
right of a agent to make decisions about resource use. 

This long tradition of accruing resource use in the hands of a governing 
agent differs from the conditions in the Södermanlandian coastal area. The 
natural resources here were used early on by several agents. It appears that 
no one could command all resources. 

We can therefore discern an interesting point of departure for the final 
stage of our research project regarding the discussion of how natural condi-
tions impacted the population of the coastal areas of the Baltic. The starting 
point should thus be to seek to understand how access to similar natural re-
sources was dealt with within different social organizations. It will therefore 
be important to discuss what various social conditions have entailed for the 
majority of people when it comes to managing available resources or 
economizing in their everyday lives. 

Summary of Kenneth Awebro’s article 
Research concerning fishing and the use of the maritime resources in Swe-
den in earlier times is limited. For Sweden, the imbalance between the value 
of imported and exported fish during The Age of Freedom (1718-1772) was 
almost frightful. Large sums of money were paid for imported fish, while the 
amount of exported fish was insignificant, in terms of both value and quan-
tity.  

Therefore, it became a national concern, foremost for the Parliament and 
for the vast majority of people, to stimulate fishing. This work started to gain 
momentum in the middle of the 1750s so that, during the first years of next 
decade it would gain effect through legislation and the creation of a state 
Fishing Foundation, which primarily gave fishing companies a chance for 
fishing premiums a possiblity to be paid for every barrel of fish landed. 

In terms of value, different types of fishing imports from the eastern part 
of the Baltic Sea were minimal, and this was also shown in quantities. 
Slightly higher figures have been noted from the southern and the south-
western parts of the Baltic Sea. In absolute terms, the largest part of imports 
came from Denmark and Norway, where it is not always easy to distinguish 
fish from the Baltic and Danish isles from other parts of the Danish king-
dom. But, the results did give a picture of almost total dominance of Danish 
and Norwegian fishing produce in Sweden during the period studied, be-
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tween the years 1745 and 1755. Fish imports from other parts of the Baltic 
Sea area were hardly noticeable in this perspective. Most important was her-
ring, different varieties of cod, and coalfish. 

The insignificant value and quantity of fish exports from Sweden can be 
interpreted as meaning that almost all fish was consumed domestically. No 
significant re-exports occurred. The quantities of domestically caught fish in 
the Baltic Sea, during this period, are presently not possible to estimate, but 
it seems that they were not very impressive. Regional studies from the coun-
ties of Södermanland, Gotland, and the present-day Finnish county of 
Nyland give no evidence for large catches of fish from the Swedish and Fin-
nish side—indeed, quite the opposite.   

An archipelago is usually good for fishing. The Swedish archipelago, 
with its islands and rocky islets, is significant in the county of Söder-
manland, and fishing villages were located on the coast and farther out along 
the outer archipelago. Gotland had no true archipelago, and all fishing was 
actually done out on the open sea, but on a small scale. Nyland in Finland 
had a large archipelago, but it hasn’t been possible to determine if this had a 
positive direct influence on the extent of fishing. Along the coast of Söder-
manland, a large number of different types of fish were caught, both in the 
belt of skerries and islands or out in the open sea, but herring fishing was the 
most meaningful, and proportionally it was the greatest. 

Similar conditions applied for Gotland, even if the number of catches and 
the variety of types of species caught were significantly fewer there.  

Nyland’s archipelago was considered rich in fish, and herring catches 
were the most common, though the industry was considered undeveloped. 
By the middle of the 18th century, herring catches were generally thought of 
as being on the decline in Nyland, although fishing success could vary from 
year to year. This was largely due to such factors as labor shortages and the 
fact that other industries were more profitable, such as farming.  The con-
struction of Sveaborg’s fortress was regarded as having scared fish away 
from the Finnish archipelago.  

Salting and packing of herring occurred on land and seemingly followed 
state ordinances, even if the conditions in Nyland are somewhat unclear and 
may differ from the rest of the realm. With the possible exception of Nyland, 
boats, nets, and fishing equipment were made almost entirely by the fisher-
men themselves and were built in accordance with several royal decrees. 

Fish sales from Södermanland were directed to farmers in the country-
side, but even to nearby towns such as Stockholm, Nyköping, Södertälje, 
Strängnäs, Arboga, and Västerås located along the coast of Lake Mälaren. 
Here was a sound market-place, but the extent and quantities are unclear, 
and fish in different forms were only a part of the exchange of goods. Except 
for minor imports to Helsinki from St. Petersburg and sales there, very little 
fish was sold and fishing was carried out only for private consumption, as it 
was on Gotland and Nyland.  
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Fish prices for different qualities varied. Naturally, this was due to quan-
tity but also to fluctuating supply and demand. The quantities of caught fish 
differed in the three counties studied, but in Södermanland yearly sales of 
some 1,500 to 2,000 barrels of herring and 100 barrels of cod were not un-
common.  

With reference to the areas researched, no actual international exportation 
of fish occurred. One reflection might be that the catches were minimal 
compared with a yearly import of herring from Denmark and Norway of 
between twenty to forty times this amount. Concerning cod, the proportions 
were of equal size. 

The number of people professionally engaged in fishing is difficult to de-
termine but, in Södermanland, there were definitely some 50 people, or 
rather households, whereas in the other two areas there are no specific num-
bers. The number of fishermen would have been much lower in these two 
counties. 

The sporadic attempts to develop the industry through improved methods 
were stymied by the lack of forests, lumber, and workers. A strongly nega-
tive attitude to new methods and new knowledge in this industry can be 
noted, but when something new was tried it seemed to have a positive affect. 
How fishing should be carried out on the open sea with large boats and lar-
ger crews was often unknown. Changes were needed concerning the manu-
facturing of fishing equipment. It does appear, though, that many high-
ranking persons were in agreement that forming corporations could move the 
industry forward – it could also have been difficult directly to turn towards 
the state’s ambitions in this matter. It is also clear that attempts at forming 
corporations became evident by the middle of the 18th century and in com-
plete alliance with expressed royal wishes carried out by the Parliament. 

In Nyköping, plans for this were unsuccessful. An initiative in that direc-
tion had already been taken on Gotland in 1743, but this also had little suc-
cess.  Several years afterwards we find two groups willing to build fishing 
societies, but their attempts failed. An initiative in Nyland succeeded better 
and a Fishing Society for Baltic Sea fishing was present in Helsinki, Borgå, 
and Ekenäs in 1753 and, in terms of the number of catches, was successful 
but limited to the first years. 

In other areas of Sweden, fishing companies had also been started but 
with mixed success. It is completely clear that interest in setting up corpora-
tions and advantageous state privileges came from the country’s upper 
class—the nobility and people of rank. The importance and extent of differ-
ent fishing companies’ activities remain to be investigated, but from what is 
now known, the fishing society’s dividend payments were generally substan-
tial. 

This study shows that the amount of imported fish was very large. The 
importation of different types of fish, above all from Denmark and Norway, 
also must have been very important for the Swedish household by the middle 
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of the 18th century. Decreasing the country’s dependency on imported fish 
became a matter of national concern. 
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