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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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