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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  

                               
87 Mägi 1999, s. 197. 
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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-

                               
88 Mägi 2002, s. 138 -157. 
89 Creutz 2003, s. 287. 
90 Mägi 2002, s. 121-122. 
91 Mägi 2002, s. 154-157. 
92 Mägi 2002, s. 156. 
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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 

                               
101 Mägi 2002, s. 74. 
102 Mägi 1999, s. 209. 
103 Mägi 2002, s. 122. 
104 Mägi 2002, s. 144.  
105 Mägi 2002, s. 157. 
106 Mägi 2002, s. 143. 
107 Mägi 2002, s. 157. 
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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 
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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 

                                                                                                                             
ofta är omoderna och gravfynden främst av statuskaraktär. Vidare är det nyttjade skriftliga 
källmaterialet inte bara magert, utan även svårbedömt. Mägis tolkningar av samhällsförhål-
landen är därför svåra att värdera. 
112 Mägi 2002, s. 137. 
113 Mägi 2002, s. 13-14. 
114 Mägi 2002, s. 13-14. 
115 Creutz 2003, s. 291. 
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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. 
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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 
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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-
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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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