


ABSTRACT 

Denna uppsats behandlar de fornlämningar i västra Bottenvikens skärgård som 
är ett resultat av fiske och säljakt. Uppsatsens syfte är bl a att påvisa 
vikten av en fornlämningsanalys med avseende på morfologi, lägesval och forn-
lämningskombinationer. Då en mycket stor del av skärgårdens fornlämningar 

~LAOC. 
praktiskt taget utgör "aJ •e: fynd" - de har övergivits och ej påverkats av 
sentida verksamhet - är det möjligt att· bilda sig en uppfattning om karaktär..:. 
istik och därav dra slutsatser i en tolkning. 

Fisket har gett upphov till "husgrundsfiskelägen" och "tomtningsfiskelägen", 
där de sistnämnda dominerar Haparanda skärgård och visar på samhörighet med 
Österbotten. Efter undersökningar på·Skomakareh har tomtningsfiskelägena 
visat s.ig härröra från 1500-tal, medan husgrundsf iskelägena är senare - från 
1600-tal. Klart medeltida fiskelägeslämningar har inte kunnat påvisas. Det medel-
tida fisket (strömmings-) bedrevs sannolikt i den egna "hemfjärden" och 
syfta~e till att svara för husbehovet. Skärgårdsfisket tög fart under 1500-
1600-tal, men dessa allmänblivande är att söka i 1700-talets ändrade merkan-· 
tila förhållanden och lättnaderna för de obesuttna. 

Vid en datering av fiskelägen skall man utgå från det havsanknutna - de upp-
grundade naturhamnarna eller båtlänningarna och ta hänsyn till hela forn~· 
lämningsmiljön. Man bör således fråga sig: vad har fisket gett upphov till? 

Säljakten har efterlämnat skärgårdens äldsta byggnadslämningar - tomtningar 
från i huvudsak vikingatid. De lokaler som här diskuteras är belägna i närmast 
identiska lägen på de yttersta öarna i skärgården. Tomtningarna ligger således 
så nära landvredet det bara går att komma och detta talar för ett brukande 
under vårvinter. Tomtningslokalerna bör betraktas som basläger för brädd-
löpare i jakten på vikaresälen vid landvredet. 



FÖRORD 

Det började med Hortlax, Piteå och Norrfjärdens socknar, vi tyckte oss se 
vissa mönster. Det fortsatte med Nedertorneå som ställde våra tidigare iakt-
tagelser lite på kant. Diskussionerna tog fart och när vi så hamnade i 
Ångermanland föll bitarna på piats igen. Under flera fältsäsonger har vi 
konfronterats med skärgårdens fornlämningar; vi har bokstavligen stött och 
blött våra teorier i de bottniska farvattnen. Av inven·teringen har vi lärt 
oss mycket. 

Stunderna av kontemplation, diskussion och eftertanke har varit många under 
den bottniska himlen. Vad som närt oss har inte enbart varit kollegors in-
och utfall, nej främst är att tacka Kalles i Torneå och Nyhlens i Kramfors -
vad vore en inventeringslunch utan korv? 

Alla Ni ovärderliga människor i öst och väst, i norr och söder, som hjälpt 
oss i vårt arbete kan vi bara meddela: åren av uppsatsångest är tillända, TACK! 
Nu Rasmus och Ämbetan, åker vi till Bohuslän. 

Vikfors 4/4 1990. 
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1. AVGRÄNSNING OCH MATERIAL 

Under ett flertal säsonger har författarna under Riksantikvarieämbetets regi 
invente;~t s~ärgård, framförallt i Norrbottens län, men även i Västerbottens 
och Ånger~anlands län. Den här uppsatsen behandlar de fornlämningar i Norr-
och Väs_terbottens skärgårdar som är ett resultat av fiske och säljakt. 
Eftersom vi utgått från fornlämningarna är det dessa.som avgjort vilka tids-
perioder som behandlats, nämligen vikingatid.tidig medeltid och ca 1500-tal-
1800/1900. . 

För att få förståelse för det sammanhang fornlämningarna en gång ingått i 
har källor av etnologisk-historisk natur använts. I viss mån har även arkiv-
studier bedrivits. En mycket stor del av vårt källmaterial utgörs av Riks-
antikvarieämbetets fornlämningsregister och då framförallt av de lokaler 
i Norr- och Västerbottens skärgårdar författarna själva registrerat och 
därmed med egna ögon sett. 

1:1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Ett syfte med uppsatsen är att diskutera vad respektive fornlämningstyp är 
ett resultat av med hänseende av såväl funktionellt som ekonomiskt och 
naturligt sammanhang. 

Vi vill även påvisa den stora betydelse en fornlämningsanalys, med avseende 
på morfologi, fornlämningskombinationer och lägesval, har i diskussionen 
om de maritima näringarna fiske och säljakt. 

Ytterligare en målsättning har varit att definiera och klargöra för i vilka 
sammanhang olika termer på fornlämningar skall användas samt vilka kriterier 
som bör uppfyllas för att berättiga användandet av en term. 
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1:2. METOD 

Det som fört vår forskning fram till de slutsatser som kommer att presenteras 
är vår kunskap om fornlämningar vi erhållit tack vare fornminnesinventeringen. 
En skärgårdsinventering innebär att man i än högre grad än på fastlandet ser 
den naturliga koppling som finns mellan olika fornlämningstyper och lägesval. 
I skärgården närmar vi oss dessutom fornlämningarna på samma sätt som de 
människor gjorde som en gång anlade dem, nämligen med båt. Vi har därför 
förstått vilka premisser som styrt de människor som förr vistades i skärgården. 

De slutsatser vi dragit om skärgårdens nyttjande har inte enbart baserats 
på den förståelse för maritima näringar som fornminnesinventeringen gett. 
Denna kunskap utgjorde dock den bas mot vilken den tidigare forskningen i 
ämnet testades. 



Skellefteå • 

Umeå 
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Grundskata-
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Stora Fjäderägg 

Karta 1. 
Det streckade området utgör Norrbottens 
skärgård, varifrån vårt referensmaterial 

·hämtats.De lokaler i Västerbotten som 
också diskuteras är markerade med namn. 
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2. FORNLÄMNINGAR I SKÄRGÅRD - INLEDNING 

Den fornminnesinventering av Norrbottens län som gjordes på slutet av 1940-
talet kan sammanfattas som mycket punktvis. Vad som registrerades var 
"klassiska" fornlämningar såsom rösen och labyrinter och i regel utgick man 
enbart från-tips från lokalbefolkning och från de ombud Riksantikvarie-
ämbetet tidigare hade i vissa socknar. Förutom labyrinter hade det i skär-
gården registrerats enstaka tomtningslokaler. När revideringen genomfördes 
1984-88 var den närmast att betrakta som en förstagångsinventering. 
Arbetet utfördes under helt andra premisser och den målmedvetna och system-
atiska inventeringen kom att leda till en flerhundraprocentig ökning av 
antalet registrerade fornlämningar, såväl i skärgård som på land. 

Vad som naturligtvis dominerar skärgården är fornlämningar knutna till de 
maritima näringarna fiske och säljakt. Fiskelägena utgörs av två typer, det 
ena karaktäriserat av husgrunder, gistgårdar och båtlänningar, det andra av 
historiska tomtningar och båtlänningar. Dessa två typer kommer fortsättnings-
vis att benämnas "husgrundsfiskelägen" respektive "tomtningsfiskelägen". 
Om säljakten vittnar de tomtningar vi valt benämna förhistoriska tomtningar. 
Att termen tomtning här särskiljts i två typer har sin grund i vår analys 
av tomtningarna, i fornlämningsregistret används endast termen tomtning. 

Av förklarliga skäl har forskningen kring dessa fornlämningstyper ej 
tidigare kunnat vara av så stor omfattning; källmaterialet har inte haft den 
dignitet det idag har. I och med fältsäsongen 1988 var hela Norrbottens 
skärgård reviderad och för Västerbottens del har vissa socknar i länets norra 
del reviderats ( Byske s:n, Nysätra s:n och norra delen av Bygdeå s:n). 
Det finns med andra ord numera ett mycket omfattande referensmaterial att 
tillgå. 

2:1. FORSKNINGSÖVERSIKT - TOMTNINGAR 

Den forskning som i Norr- och Västerbotten bedrivits om tomtningar avser 
den typ som här benämns förhistoriska tomtningar. På 1920-talet rapporterade 
riksantikvariens ombud i Piteå, Conrad Sjöstedt, att det på Jävreholmen 

fanns några "jättegr3var" ( ATA Dnr 3041/1924 ). Jättegravarna 
visade sig vid inventeringen 1987 vara tomtningar ( Piteå s:n raä 303, 304, 312). 
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Gustaf Hallström var den förste att mer noggrannt ge sig i kast med de norr-
ländska tomtningarna. I början av 1940-talet publicerade han sitt eget in-
venteringsmaterial från lövångersområdet i Västerbotten. Inventeringen om-
fattade flera tomtningslokaler, bl a Grundskataräften över vilken han även 
gjorde en kartering. Hallström definierade också.begreppet tomtning och 
visade på skillnader gentemot enklare husgrunder (se sid 6 och 7) 
(Hallström 1942:228-352). 

På 1960-talet redogör Claes Varenius för tomtningarna på Stor-Rebben i 
Norrbotten. En kartering av lokalen visar på 27 tomtningar och 6 labyrinter. 
Anläggningarnas brukningstid uppskattades enligt deras höjd över havet till 
ca 500 e Kr till slutet av medeltid (Varenius 1964:47-54). 

Den förste att tränga djupare in i forskningen kring tomtningar var 
Noel Broadbent, Centret för arktisk kulturforskning, vid Umeå Universitet. 
År 1985 påbörjades det tvärvetenskapliga projektet "Säljägarkulturer i det 
Bottniska området", vars slutrapport ·ämnas publiceras 1990. Broadbent har 
undersökt flera större tomtningslokaler i Norr- och Västerbotten, bl a 
Stor-Rebben, Grundskataräften, Stora Fjäderägg och Snöan (Broadbents arbete 
presenteras på sid 86 ff ). 

I Sverige i övrigt var E. Ekhoff redan på 1880-talet i gång med att rapp-
ortera om "grupper av stenringar" i norra Bohuslän (Ekhoff 1884:145 ff). 
Några år senare företar C. Wibllng utgrävningar av tomtningar på Flaka-
skäret i Blekinge. Han registrerar bl a fynd av benbitar, flintskärvor och 
delar av glacerad keramik.Efter dessa fynd daterar han tomtningarna till 
medeltid (Wibling 1892 och 1893). 

På 1920-talet daterar E. Hör.man, framförallt med historiska källor som 
grund, tomtningar på Skeppsholmen vid Lysekil, Bohuslän, till 1500-tal 
(Hörman f925:33-52). 
År 1953 påvisar J.Petterss~n genom etnologiskt material i sin avhandling 
hur vissa typer av tomtningar i Bohuslän brukats ända in i detta sekel 
(Pettersson 1953, se även 1950 och 1967) 
Den stora tomtningslokalen på Hornslandet i Hälsingland karteras och be.::i 
skrivs på 1960-talet av H. Westberg. Traditionen berättar att tomtningarna 
var lämningar efter lappar (Westberg 1964:24-42). 
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I. Atterman undersöker på 1970-talet tomtningar och kåsar (båtlänningar) 
i Blekinge. På grundval av fyndmaterialet konstaterar han att tomtningarna 
brukats från medeltid fram till 1600-tal (Atterman 1977:47~88, 1980:73-116). 

Samtliga dess sydliga tomtningar anses ha sitt ursprung i medeltidens 
intensiva sillfiske. 

P. Norman, Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet, arbetar för 
närvarande med en doktorsavhandling, där tomtningar i ·småla~ns skärgård 
utgör en del av materialet. Norman anser att dessa tomtningar sannolikt är 
lämningar efter en medeltida säsongsfiske bebyggelse (Norman 1986: 184) •· 

2:2. TERMINOLOGI - TOMI'NINGAR OCH HUSGRUNDER, INLEDNING 

• 

I takt med att antalet registrerade fornlämningar i skärgård ökat har behovet 
av allomfattande beskrivningar och definitioner ökat. I det stora och mång-
facetterade material som erhållits finns en mängd variationer på temata, 
en disparat samling fornlämningar kan sortera under en och samma term. Vad som 
bäst exemplifierar detta är termen tomtning. 

I en C-uppsats av A-C Nilsson har frågan väckts om vad som egentligen skiljer 
tomtningar från husgrunder. När det gäller begreppet tomtning har hon funnit 
att definitionerna inte " ••• säger något om hur dessa lämningar faktiskt ser 
ut idag och den ger ingen ledning om var gränsen går mellan tomtning och 
husgrund. I litteraturen är det mycket olika typer som ingår under denna 
benämning. Det enda gemensamma är att de ligger vid kusten och är uppbyggda 
av sten. Kanske borde termen slopas och dessa lämningar fick helt enkelt 
kallas enkla grunder? Under sådan beteckning kan inte ingå grunder med skal-
mur och spisel." (Nilsson 1988:42-43). 

Nilsson grundar frågan på följande definitioner: tomtningar " ••• är mycket 
enkla bebyggelselämningar efter en troligen kortvarig säsongsbosättning." 
(Jönsson 1985:161). Hallst~öm menar att tomtningar är ·,, ••• ett speti~llt slags 
bostadslämningar, nämligen de i huvudsak fyrsidiga, vallformiga bildningar, 
som, ofta flera tillsammans, möta ute i kustbandet. De består liksom av rösena 
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uteslutande av sten och ligga alltid på stenskravelmark. Detta till skillnad 
mot vad jag kallar husgrunder, spisgrunder, som naturligtvis även de äro 
lämningar efter bostäder men av mer utvecklade former. De senare innehålla 
även jord (samt tegel och annat) och ligga på jord, icke skravel." 
(Hallström 1942:234). 

Varenius har delat in tomtningarna i två typer: "A. Tomtningar uppbyggda av 
mindre klapperstenar lagda utan ordning i låg, rund, kvadratisk eller rekt-
angulär ringvall. B. Tomtningar av oftast större, mer oregelbundna stenar 
lagda i kallmur eller skalmur med rent kvadratisk eller rektangulär plan." 
(Varenius 1978:131). 

Ytterligare en definition av tomtning kan tillföras: "Avser anläggning som 
består av vanligen på stränder eller i strandvallar enkelt upplockade, låga 
stenvallar av cirkulär, kvadratisk, rektangulär eller oregelbunden form, 
vanligen 2-7 m stor. De har vanligen kustbunden utbredning och anses då ha 
tjänat som övernattningsplatser vid skärgårdsfiske ••• " (Bertilsson/Simon 1989:10). 

Till dessa definitioner skall i det följande föras den analys som författarna 
gjort av tomtningar registrerade i Norrbotten. 

2:3. BESKRIVNINGAR 

I skärgården finns två typer _av säsongsvist nyttjade bostadslämningar 
knutna till de maritima lämningarna fiske och säljakt, nämligen husgrunden 
och tomtningen. Husgrundens. utformning är tämligen enhetlig medan däremot 
tomtningens är högst varierande. Vi har därför valt att dela in tomtningen 
i förhistoriska respektive historiska tomtningar. Följande beskrivningar 
och definitioner är helt och hållet baserade på förhållanden i Norr~ och 
Västerbottens skärgårdar. Den skärgård som här omtalas utgörs av de öar 
som fanns under senare delen av järnålder (av vilka några nu är landfasta, 
Tex Grundskataräften) och av de öar och haivöar som .idag utgör skärgård. 

·, .. . .. · ... .. ;'• _ .. _,.•· . . .I;, 
·/';1'•> -~:: -:i- l•:;:·;, . • ~·.~•1,~t-> :;.: · .,., 

2:3:1. HUSGRUNDEN - MORFOLOGI 
Den typiska husgrunden efter fiskestugan är rektangulär, mellan ca Sx4 och· 
7x5 m stor. Grunden utgörs av en vall, ca 0,2-0,5 m bred, 0,2-0,3 m hög. 
bestående av ca 0,2-0,4 m stora stenar, som mestadels lagts i en rad. 



8 

I.ena hörnet finns en spismursrest av antingen natursten eller tegel. 
Utrymmet innanför vallen är ej påverkat utan består av den naturlig~ mark-
ytan (undantag när källargrop finns!). Husgrunder förekommer i hela om-
rådet (se fig 1 sid 11) på nivåer från ca 2-10 mö h. 

2:3:2. DEN FÖRHISTORISKA TOMTNINGEN - MORFOLOGI 

Denna tomtning uppvisar variationer i storlek och form, men vanligast är 
den närmast rektangulära. Storleken varierar från ca 4 x 4-12 x 6 m. 
Ibland förekommer de parvis med gemensam mellanvägg och är således ~ubbel-
rummiga. Tomtningen består av en vall av natursten, ca 0·,5-2 m bred, 0,1-. 
0,4 m hög av mestadels 0,2-0,4 m stora stenar. I enstaka fall ingår jord-
fasta block kring 1 meter stora. I vallen finns en öppning, ca 0,5-1 m bred; 
oftast belägen i ena långsidan, men ibland i båda. Bottenplanet är stenröjt, 
i nivå med den naturliga markytan eller intill 0,3 m djupt. I dess ungefär-
liga mitt finns en typ av härd som endast utgörs av enstaka skörbrända 
stenar inom ett ca 0,5-1 m stort område. Dessa tomtningar förekommer på 
nivåer mellan ca 10 och 20 meter i hela området utom Haparanda skärgård. 
(Se bild 1 nedan och fig. 2 sid 11 !). 

Bild 1. 
Förhistoriska "dubbelrurr.miga" tomtningar på Grundskataräften. 
Foto Henr,y;, Lundström. 
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2:3:3. DEN HISTORISKA TOMTNINGEN - MORFOLOGI 

Även denna tomtning uppvisar variationer i form och storlek. Vanligast är 
de rundade formerna som oregelbundna, runda och ovala, där storleken varierar 
mellan ca 3,5 x 2,5 och ca 12 x 7 meter. Vallen av natursten är ca 0,5-2 m 
bred och 0,2-1 m hög. Den består av jordfasta block, ca 0,5-1 m stora samt 
mellan dessa påförda stenar, ca 0,1-0,7 m stora. Ibland har så stora block 
nyttjats att de utgör en tredjedel av vallen. Vallen ha en öppning, ca 0,5-
1 m bred. Mot insidan av vallen finns spår av en form av härd som utgörs av 
enstaka skörbrända stenar. Bottenplanet är stenröjt och försänkt intill 0,3 m. 

Dessa tomtningar karaktäriserar och dominerar Haparanda skärgård 
(Nedertorneå socken). Av de totalt 217 som registrerats i Norrbottens 
skärgård finns 125 i Nedertorneå socken, en mycket liten del av området 
(se karta 8 sid 52, fig. 1 sid 11 och fig. 9 sid 49). De historiska tomt-
ningarna är belägna på höjder mellan ca 2 och 10 mö h. 

De tomtnigar som registrerats i Nedertorneå socken har efter analys 
delats in i 5 olika grupper och har efter karaktäristiken getts följande 
namn: 

A. Sutarrängtomtning 
B. Groptomtning 
C. Blockväggstomtning 
D. Blocktomtning 
E. Bakval 

(Se fig. 3 nästa sida) 



A 

B ,. 

C 

D ---------
E 

a 

Fig. 3. 

A. Suterrängtorntning, belägen i sluttning av klapperstens-
fält. Teckning till vänster visar profil, till höger 
tomtningen ovanifrån. 

B. Groptomtning, där väggarna erhållits genom att tomt-
ningen grävts ned i marken. 

C. Blockväggstomtning, där ett dominerande block utgör 
en stor del av tomtningens vägg. Mellan de jordfasta 
blocken (rastrerade) har sten påförts (svart). 

D. Blocktomtning, där jordfasta block nyttjats i väggarna. 
Mellan de jordfasta blocken (rastrerade) har sten på-
förts (svart). 

E. Bakval, en halvcirkelformad stenvall som utgjort stöd 
för tillfälligt vindskydd. Mellan de jordfasta blocken 
(rastrerade) har sten påförts (svart). 

..... 
0 
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Fig. 1. Antalet lokaler med historiska tomtningar (första stapeln) 
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sockenvis (Källa: fornlämningsregistret). Fig. upprättad av förf. 
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anger ailtal, nedre på hut många 
lokaler.de registfer~ts 

; (Källa: fornlämningsr~g:i.stret) 
Fig. upprättad av förf~ · 
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2:3:4. DEFINITION - TOMTNING 

Trots den stora variationsrikedomen förhistoriska och historiska tomtningar 
emellan finns en gemensam karaktäristik: 
En tomtning varierar i form. Den består av en vall av natursten som är ca 
0,5-2 m bred, 0,2-1 m hög och består av ca 0,1-1 m stora stenar och ibland 
jordfasta block. Vallen har en öppning och innesluter ett stenröjt bottenplan, 
intill 0,3 m djupt, där det finns spår efter en form av härd av enstaka 
skärvstenar. 

2:3:5. DEFINITION - HUSGRUND 

Husgrunden är symmetrisk till formen och består av en vall, ca 0,2-0,5 m 
bred, 0,2-0,3 m hav ca 0,2- 0,4 m stora stenar som mestadels lagts i en rad. 
Bottenplanet är opåverkat - varken stenröjt eller påfört sten (undantag när 
källargrop finns). I ena hörnet finns en spismursrest. 

Skillnaden mellan tomtningar och husgrunder blir således ·att: 

tomtningen i. förhållande till husgrunden är oregelbunden i formen 
- tomtningens vall i allmänhet består av i storlek osorterade stenar, hus-

grundens sorterade 
- tomtningens vall är mäktigare än husgrundens 
- tomtningen har en enkel härd direkt på marken, en husgrund en spismursrest 

2:3:6. TOLKNING OCH SLUTSATS 

I en tomtning har den naturliga markytan nyttjats som boendeyta. Vallen har 
utgjort en yttre begränsning - en del av en vägg. Husgrunden däremot har 
haft ett innergolv som boendeyta. Vallen har utgjort en nedre begränsning -
en grund. 

De mått och övriga fakta som angetts~ beskrivningarna av husgrunder, för-
historiska tomtningar och historiska tomtningar är hämtade ur fornlämnings-
registret och finns S8.Ip1llanställda i tabellform i bilaga 11i,ö 
Referensmaterialet för husgrunder och historiska tomtningar är hämtat från 
Nedertorneå s:n, de förhistoriska tomtningarna exemplifieras av de 28 som 
registrerades på Stor-Rebben, Piteå s:n (raä 31). I samma bilaga, sid lll. 
finns samtliga raä-nummer redovisade som innehåller husgrunder och tomtningar 
i Norrbottens skärgård. 



13 

2:4. MELLANFORMERNA, INLEDNING 

Det går ännu inte att sätta punkt för kapitlet tomtningar och husgrunder. 
Det finns nämligen mellanformer som inte faller inom ramen för vad som 
tidigare sagts. På en del tomtningslokaler finns tex tomtningar som saknar 
öppning i vallen likaväl som de saknar härd. Samma förhållande gäller hus-
grunderna - alla har inte spismursrest och en del hart om öppning i vallen. 
Detta bör i första hand tolkas som en skillnad i funktion; alla tomtningar 
utgör inte "bostadstomtningar" likaväl som att alla husgrunder inte utgör 
rester efter bostadshus. Det bör även finnas "förrådstomtningar" för redskap 
och för förvaring av fångst/byte och mat. I fiskelägen finns i regel grunder 
efter nät- och isbodar och ibland saltningsgropar. 

Att det finns mellanfomer innebär inte att det försvårar en bedömning efter-
som man aldrig enbart bedömer ·en fornlämning efter dess morfologi. Vad som 
i detta sammanhang närmare skall beröras är fornlämningskombinationer och 
lägesval/belägenhet. Husgrunder, förhistoriska och historiska tomtningar 
är belägna i var för sig karaktäristiska lägen och i .en viss typ av terräng 
som valts med hänsyn till anläggningens funktionella sammanhang. De upp-
träder dessutom i regel i karaktäristiska kombinationer med andra fornlämnings-
typer. 

2:4:1. FORNLÄMNINGSKOMBINATIONER.OCH LÄGESVAL 
Husgrunden är en del av ett fiskeläge. Förutom husgrunden (efter bostaden) 
finns grunder efter nätbodar, iskällare mm. Vidare finns gistgårdar/gist-
vallar efter nätens torkställningar. Rester efter ensmärken i form av sten-
samlingar och labyrinter är också vanliga vid fiskelägen. Dessa forn-
lämningskombinationer uppträder i regel i ett visst mönster där den inbördes 
relationen är densamma: närmast havet är båtlänningen/naturhamnen. Därifrån 
går man till husgrunderna/bodgrunde~na och ytterligare ett stycke upp finns 
gistgården, ofta placerad i vegetationsfria klapperstensfält. 

För att kunna nyttja ett fiskeläge under den tid på året då havet är isfritt 
krävs skyddade hamnlägen. Fiskelägen är därför belägna vid sund, naturliga 
hamnvikar eller på öarnas läsidor mot väst-norr (se karta 2 sid 14 och bild 
2-4 sid 17 !). Där naturliga hamnar saknas, eller där de grundats upp, på-
träffas oftast båtlänningar, dvs för båtar anlagda uppdragningsplatser. 
Ett fiskeläges geografiska belägenhet beror i första hand på fiskegrundens 
belägenhet, dvs var fiskarens lade sina nät. Man strävade efter att komma 
fiskegrunden så nära som möjligt eflersom det handlade om att ro eller segla. 
Man skall i detta sammanhang komma ihåg att båtmotorn inte blev vanlig förrän 



Karta 2. Geddas karta av år 1664 över Lövångers socken. Ringarna markerar 
bodar, vilka med största sannolikhet torde utgöra fiskelägen: 1. Gräsviken 
2. Granösundet 3. Kolgrundet 4. Bjuröklubb 5. Sundsviken 6. Blacke-

'hamn 7. Häb6ersviken 8. Kallviken. Notera "fiskeläges-lägena'' i vik~r 
:eller vid s~nd! (Källa:Skell-~fteå m~seums .. arkiv) . 
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på början av 1900-talet. Fiskelägen ligger i regel i moränmark, ofta med 
närhet till klapperstensfält, i undantagsfall har de uppförts i sandmark. 

Förhistoriska tomtningar uppträder ofta i stora grupper. 4 av de största 
tomtningslokalerna i Norr- och Västerbotten, nämligen Stor-Rebben 
(raä 31 Piteå s:n), Grundskataräften (raä 78, Lövångers s:n), Stora Fjäderägg 
(raä:nr framgår inte) och Snöan (raä: nr framgår inte ) innehåller vardera 
ca 25-50 tomtningar. På dessa tomtningslokaler har även stensättningar, 
rösen, labyrinter, gropar och stensamlingar registrerats. Tomtningarna är 
placerade i ka~nktöristiska lägen, på svagt mot öst-sydöst sluttande klapper-
stensfält, dvs rakt ut mot det öppna havet. Tomtningarna på de 4 ovan 
nämnda lokalerna är dessutom belijgna på de allra yttersta öarna i skärgården. 
Det finns inga naturhamnar eller båtlänningar registrerade. Lägesvalet talar 
emot ett användande under årets isfria månader, de harma o inte brukats 
på samma sätt som fiskelägena ( lägesval - se karta 3 sid 16). 

Historiska tomtningar förekommer enstaka eller i grupp, ibland i samband med 
båtlänningar,i ett fåtal fall med gistgårdar. I några fall förekommer de även 
med en form av härd (se sid 25 ). Förekomsten av labyrinter och rester efter 
sjömärken är lika vanliga här som vid "husgrundsfiskelägen". Trots att gist-
gårdar så ofta saknas skall alltså tomtningarna ses som rester efter fiske-
lägen (mer om det på sid 50f). Lägesvalet är detsamma som för tidigare nämnda 
fiskelägen - vid sund, na~urliga hamnar eller på öarnas läsidor. Terrängen 
utgörs i huvudsak av storblockig moränmark. 

De slutsatser som här presenterats är grundade på fakta hämtade ur forn-
lämningsregistret. Uppgifterna finns sammanställda i tabellform i bilaga 1-5 
sid 102-113. 

2:5. SLUTDISKUSSION 

För att återgå till Nilssons referat av definitioner av tomtningar finner 
vi att de utgör tolkningar och mycket förenklade beskrivningar. Morfologin 
har ägnats det största intresset. De definitioner som Bertilsson/Simon anger 
avser enbart tomtningar i södra Sverige, eftersom det här i norr finns tomt-
ningar som använts till annat än fiske. 
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Bi 1 d 2-4. 

1.. B_jur<>kluhbs fiskeläge med den niistan uppgrund-
ade hamnviken, L920-Lal? (Källa: Skellefteå 
museums bildarkiv, Lövångers socken) 

3. Nuvarande hamnviken på Pite-Rönnskär med 
öppningen mot norr. Foto Henry Lundström 
(Källa: Skellefteå museums bildarkiv, Byske s:n) 

4. Båtlänningar på Ängesön vid Långklinten,Holmön 
(Källa: Ågren 1971:21) 

Bilderna visar förhållandet mellan fiskelägen 
och hamnlägen eller båtlännin~ar. 
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Hur pass noga termen tomtning definieras och hur pass konsekvent den används 
är sannolikt också ett resultat av i vilket sammanhang den brukas. 
Broadbent har som synonymer till tomtning använt följande ord: "hyddgrund" 
(sid 150), "grund" (sid 150), "hyddorna"(sid 152) och "husen" (sid 153) 
(Broadbent 1988). I detta sammanhang framgår dock helt klart vad som avses, 
men kanske bör man ändå efterlysa en enhetlig och konsekvent terminologi? 

I författarnas försök att definiera termerna tomtning och husgrund har ut-
gångspunkten varit morfologin, dvs formläran. Med det avses här en anläggnings 
övergripande form (ex oval) och dess enskilda konstruktionsdetaljer (ex vallens 
storlek och beståndsdelar, bottenplanets beskaffenhet etc). 
Utifrån beskrivningen av morfologi har definitionen getts och definition~n 
utgörs av det som kan sägas vara karaktäristiskt för en tomtning respektive 
en husgrund. 

För att nå svar på frågan om vad som egentligen skiljer tomtningar från hus-
grunder har de två byggnadslämningarna ställts mot varandra och jämförts 
enligt ovan nämnda kriterier. Som en följd av jämförelsen har en tolkning 
av anläggningarna föreslagits. Tolkningen är således ett sista led i defini-
tionskedjan och är således inget man bör utgå från vid en bedömning i fält. 

Vad som är viktigt vid en bedömning är en fornlämnings miljö - vilken typ 
av terräng/mark, vilken topografisk belägenhet, vilken geografisk belägenhet 
och med vilka fornlämningskombinationer,en fornlämning uppträder. Kunskapen 
om detta ger en helhetssyn och en förståelse för olika fornlämningstyper 
som leder till att bedömningen i fält framstår som tämligen självklar. 
Det kan därför här understrykas att det i fält sällan råder några tvivel 
över huruvida en anläggning skall benämnas tomtning eller husgrund.' 
Detta blir till ett "protlem" först när de skall ges en enhetlig skriftlig 
definition. 

Termen tomtning avser i Övre Nqtrland, grovt indelat, två sorters byggnads-
lämningar vilka framförallt skiljer sig i fråga om datering och i fråga om 
i vilket näringssammanhang de brukats. 
Att slopa termen tomtning som Nilsson föreslår finns det ingen anledning till. 
Det löser inga problem vad beträffar definitionen, den kvarstår ändå. 
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3. RYSSUGNAR - INLEDNING 

Begreppet ryssugn har sitt huvudsakliga ursprung i de traditioner som knutits 
till den ryska galärflottans framfart under den Stora ofreden 1713-1721 
(set ex Flink 1985). Källorna gör gällande att ryssugnarna använts för 
att grädda bröd i. Merparten av alla kända ryssugnar är också belägna i 
områden där ryska flottan varit som mest aktiv, dvs i Kvarken och ned 
efter finska kusten, vidare i Ålands skärgård över till Stockholms skärgård 
och Roslagen (Flink o a a, Dahlström 1937, Andersson 1954). 

De senaste årens fornminnesinventering av övre Norrland, och då i synnerhet 
dess skärgård, har nödvändiggjort en diskussion av begreppet ryssugn. 
Är alla ugnar av sten som påträffas ryssugnar? Vilka kriterier bör uppfyllas 
för att en ugn skall falla under begreppet ryssugn? 
Begreppet ryssugn har sitt ursprung i folketymologin, termen har senare 
tagits upp av den arkeologiska forskningen och Riksantikvarieämbetet, där den 
blivit ett eget sakord (term). Eftersom ugnar av sten inte enbart påträffas 
i områden där ryska härjningar är belagda infördes år 1984 termen ~tenugn. 
"Ryssugn skall användas i skärgård, och när tradition om ryska härjningar 
finns. I övrigt skall begreppet stenugn användas. Det kommer alltså an på 
den enskilde inventeraren (ej RAÄ eller platsledaren), att genom intervjuer 
med ortsbor ta reda på om traditioner ,finns som motiverar benämningen ryssugn." 

. . 
· (Brevsvar L. Klang 1990). Det stora problemet blir alltså för inventeraren 
att i fält avgöra hur traditionsdominant begreppet är i det aktuella om-
rådet. Av egen erfarenhet är det bara att konstatera att denna uppgift i de 
flesta fall är omöjlig. Ryssugnsbegreppet är så utbrett och traditionsdominant 

·att det även i den etablerade forskningsvärlden används "av bara farten". 

3:1. FORSKNINGSÖVERSIKT 
Forskningen kring ryssugnar har varit av tämligen ringa omfattning. 
I Sverige har Hedenstjärna (1949), Juel (1956) och Flink (1981) behandlat 
ryssugnar i Roslagen och Stockholms skärgård. I Finland har Dahlström (1937) 
utförligt redogjort för begreppet ryssugn och för ryssugnar längs finska 
kusten upp till och med Kvarken. Andersson (1954) har utifrån Dahlströms 
bypoteser behandlat ryssugnar på Åland. 
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Dessa författare redogör för ugnarnas geografiska spridning, deras konstruk-
tion, vilka traditioner som knutits till dem och sedan jämfört detta med 
ryska galärflottans framfart åren 1713-1721. I samtliga fall påvisas ett 
klart samband mellan ugnarnas förekomst och galärflottans framfart. Att 
ryssar byggt sådana ugnar berättar också traditionen och funktionen skulle 
ha varit att grädda bröd i. I Dragsfjärd, Finland, benämns ryssugnarna 
"ljäbuschka" vilket skall vara ryska och betyda limpa. 

Flink ( a a) sammanfattar fem huvudskäl till varför ryssugnsteorin är 
sannolik: 

1. Storskalig spridning som stämmer med skriftliga källor 
2. Småskalig spridning med samma kriterier 
3. Entydig folklig tradition 
4. Etnologiska paralleller 
5. Beteckningen ryssugn på både svenska och finska sidan 

Ett bra exempel på punkt 1 är det syneprotokoll som efter krigsslutet 1721 
upprättades över de skador som en bonde på Ängsö, Åland, lidit. Vid syne-
förrättningen konstaterades stora skador på åker och äng. Ryssarna hade 
tydligen inrättat sig väl då de enligt protokollet byggt 275 kojor, 8 bad-
stugor, 5 sjukhus, 42 brunnar och 69 bakugnar! Några ugnar var anlagda på 
berg, andra på ängsmark (Andersson a a sid 47). 

Så långt verkar det inte råda några tvivel om att ugnar av sten kan vara resultatet 
av ryska galärflottans framfart. Andra åsikte.r har d9ck framförts. I en serie 
debattartiklar i tidningen Vasabladet har flera lokalhistoriker diskuterat 
om inte "ryssugnarna" i Vasas skärgård istället är ett resultat av den salt-
brist som rådde på 1500-talet. De menar att ugnarna använts för att torka 
fisk, sk krampsill. En annan teori som framförts är att ugnarna uppförts 
av finska flyktingar, som under Stora ofreden tvingats ta till flykt och 
gömma sig i skärgården (Vasabladet 1976-77). 

Dessa teorier håller dock inte om hänsyn tas till vad som Flink anfört om 
ryssugnar. Dessutom är merparten av alla ugnar som berörts i den lokalhistoriska 
debatten belägna på sådana nivåer över havet, att vore de från 1500-talet 
skulle de vid tiden för användandet ha legat under havsytan (Vasabladet o a). 



21 

Ryssugnar är ett kärt ämne för gemene man även på den svenska sidan -
få fornlämningstyper är hos allmänheten så kända. I lokalpressen förekommer 
då och då artiklar i ämnet. Förutom de tidigare anförda finska teorierna 
har bl a i västerbottenspressen framförts att ugnarna använts av ryska 
soldater för att avlusa sina kläder i. Den senaste i raden av mer eller 
mindre osannolika teorier är att ryssarna uppfört ugnarna för att i dessa 
framställa kol, kol som sedan användes för att tända eld på bebyggelsen med. 
Men är inte det att gå över ån efter vatten? 

3:2. VAD ÄR EN RYSSUGN? 

Ugnar av sten har byggts under lång tid av olika folkgrupper i olika 
sammanhang. En vanlig ugnstyp är den som inom etnologin benämns "rösugn". 
Den består av lösa stenar, där taket utgörs av ett glest "stenröse". 
Efter funktion delas de in i två typer: värmeugnar och bakugnar. Båda 
saknar rökgång (skorsten) och kallas därför rökugnar (Talve 1960:68-91). 

Den inom arkeologin och bland allmänheten så bekanta ryssugnen är en 
rökugn med primärfunktionen bakugn. Som värmeugnar kant ex nämnas rökugnar 
i bastur (Eriksson 1982:404-405). Liknande stenugnar har också använts i 
kojor som tjänat som tillfälliga bostäder vid utmarksarbete ( Talve och 
Eriksson o a a). 

Bild 5. 
Ryssugn på Björkö, Österbotten 
Foto Anton Björkman. 



22 

3:2:1. RYSSUGNENS MORFOLOGI 

Morfologiskt består ryssugnen av ett ugnsrum som bildats genom att en 
takhäll ( ibland även benämnd överliggare) lagts över två kant-/sidohällar. 
Ibland har naturliga block eller hällväggar nyttjats som kanthällar. 
Ugnsväggar och ugnstak är täckt med stenar, ca 0,1-0,4 m stora, och bland 
dessa kan ibland ett rökhål urskiljas. Yttermåttet är ca 2x2 - 3x3 m i sida 
och ca 1 meter hög (se bild 5). 

För att sammanfatta vad som kännetecknar en ryssugn så skall: 

- den lokala traditionen kunna förankras i ett faktiskt påvisbart historiskt 
skeende, nämligen att ryska galärflottan slagit läger på platsen 

- ryssugnen vara belägen i ett sådant topografiskt läge som gör det troligt 
att fartyg kunnat ankra upp invid, ett hamnläge bör alltså finnas 
ryssugnen uppträda tillsammans med flera andra ryssugnar, det var ju många 
bröd som skulle gräddas 

- ryssugnen uppträda i kombination med med fornlämningstyper som inte kan 
kopplas till någon annan förklaring än ett tillfälligt läger från ca 1700-tal 

- ryssugnen uppvisa de morfologiska krav som ovan redovisats 

3:3. RYSSUGNAR I NORRBOTTENS SKÄRGÅRD? 

I Norrbottens skärgård registrerades sommaren 1987 en ryssugn på Jävre-Sandön 
(Hortlax s:n raä 142). Med den kunskap, eller rättare sagt, med den bristfälliga 
kunskap,som då förelåg ansågs ugnen med goda skäl kunna rubriceras ryssugn. 
Med den kunskap som idag föreligger talar allt emot ryssugnsteorin - inga 
av ovan uppställda kriterier kan påvisas. "Ryssugnen" på Jävre-Sandön är 
belägen invid 2 tomtningar och 1 härd på en nivå av ca 10 mö h. Morfologiskt 
uppfyller den ej heller all krav, det enda som klart kan konstateras är kant-
hällarna och takhällen som bildar ugnsrummet.-Vid registreringen antecknades 
dessutom en ränna, ca 1 m bred och 0,1-0,2 m djup, belägen runt om ugnen. 
Denna stenugn med omgivande ränna i marken utgör med största sannolikhet 
resterna efter en koja. Denna "ryssugn" är den enda registrerade i Norrbotten. 



23 

3:4. NÅGRA RYSSUGNAR I VÄSTERBOTIENS SKÄRGÅRD 

Det skall här inte företagas någon genomgång av samtliga registrerade ryss-
ugnar i Västerbotten, men några exempel skall ges. En plats där det med 
största sannolikhet funnits "äkta" ryssµgnar är Bjuröklubb, Lövångers s:n. 
I "Kalvskinnsprästen" N J .Ekdahls anteckningar av år 1833 finns en skiss 
över 7 ugnar av sten, belägna invid varandra, någon stans på Bjuröklubb. 
Se bild 6. 

&e 
Bild 6. 
Ryssugnar på Bjuröklubb efter 
Ekdahls teckningar 1827. 

(Källa: Hallström 1942:240) 

Denna lokal har dock ej vid sentida inventeringar kunnat återfinnas, troligen 
pga att de tagits bort vid-någon exploatering. Ekdahl antecknade.också 
allmogens tradition att ryssugnarna uppförts av ryssarna på 1720-talet, då 
de tillfälligt landsteg på Bjuröklubb (Hallström 1942:240). 

På Bjuröklubb finns ytterligare en ryssugnslokal och denna registrerades 
vid inventeringen 1958. Under raä 67 finns upptaget 1 "grund'' (=tomtning), 
1 röse och 1 ryssugn, någon höjd över havet har ej angivits. I en sådan forn-
lämningskombination bör ryssugnens äkthet starkt ifrågasättas. Tomtningar av 
detta slag har visat sig höra hemma i järnålder och denna ugn har sannolikt 
uppförts av de människor som brukat tomtningen. 

På Grundskataräften, ca 1 km söder om Bjuröklubb, finns ytterligare 1 ryssugn 
registrerad (ej registrerad av raä ). Den har daterats genom C 14-metoden 
och genom lichenometri till ca 1700 (Broadbent 1989a:160). Ryssugnen ligger 
under 10-metersnivån och invid finns vad som tolkats som skytteskåror, 
mindre stenvallar som vid säljakt med gevär skyddat skytten från upptäckt. 
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Denna ryssugn är belägen på ett klapperstensfält nedanför ett stort område 
med tomtningar som daterats till i huvudsak vikingatid. Dessa tomtningar 
ligger mellan ca 12 och 16 mö h (Nilsson 1988:20). Nivåskillnaden tyder 
på att det inte föreligger något rumsligt eller funktionellt samband mellan 
tomtningarna och ryssugnen. Frågan är om dateringen till 1700-tal nödvändigt-
vis måste innebära att anläggningen är en ryssugn? Den ligger ensam på en 
lokal som troligen brukats av sälskyttar och något hamnläge är inte heller 
påvisbart - marken där ugnen är belägen sluttar mot öster och det öppna havet. 
Ser man till ugnens morfologi ( se bild 7 ) talar den dock ej entydigt emot 
ryssugnsteorin, även om ugnsrummet faktiskt saknas. 

Bild 7. 

Ryssugnen på Grundskataräften. Foto Henry Lundström 

Ytterligare ryssugnar har daterats av Broadbent. På ön Snöan i södra Väster-
botten har en "ryssugn" daterats till 1400-tal och av detta drar Broadbent 
slutsatsen att: " ••• denna östliga baktradition har nått Västerbotten långt 
före ryssarnas krigshärjningar." (Broadbent 1989a:22). 
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Av detta får man sluta sig till att Broadbent inte anser begreppet ryss-
ugn vara förbehållet en viss historisk händelse utspelad under historiskt 
tid och en viss folkgrupp, ryssarna. 

3:5. STENUGNAR 

En annan term för ugnar av sten är stenugn. Stenugn används där de kriterier 
man bör sälla på en ryssugn ej kan uppfyllas. Den troligaste, och i flera fall 
påvisbara, förklaringen till dessa är att de utgör rester efter skogskojor. 
I flera fall liar 1amn111gac efcer en enKel nusgruna konstaterats kring sten-
ugnen (tex raä 147 och raä 155 Hortlax s:n). En annan iakttagen kombination 
är kolbottnar eller tjärdalar (tex raä 167 Hortlax s:n). Dessa stenugnar 
har en gång tjänstgjort som värmeugnar/matlagningsugnar i enkla övernattnings-

kojor, brukade vid utmarksarbete. Sådana lämnin~ar förekommer såväl på fast-
landet som i skärgården och på fastlandet kan man märka en tydlig ökning av 
stenugnar ju närmare en bruksort man kommer. Kolningen innebar förr en viktig 
extrainkomst för bruksorternas närboende bönder. 

3:6. HÄRDAR 

En tredje anläggning, som vid första påseendet kan förväxlas med en ugn, är 
den som här benämns härd. Denna härd har registrerats på ett flertal lokaler 
med historiska tömtningar i Nedertorneå s:n, men även i Piteå och Nysätra 
socknar (bl a). Härden består av tre komponenter: två sidoväggar och en 
bakre vägg. Vanligtvis utgörs dess bakre vägg av ett block, ca 1-3 m stort, 
eller av kanten av en berghäll. Sidorna består av stensamlingar, ca 1-2 m 
i diameter, 0,3-0,5 m höga bestående av ca 0,1-0,4 m stora stenar. Inom de 
tre sidorna finns ett utrymme, ca 0,5-1 m i diameter, där elden avgränsats 
och skyddats. Härden är alltså öppen framåt och uppåt, någon takhäll till 
ett ugnsrum finns ej. (tex raä 335, 374, 394, 426, 428, 434, 442, 458 
i Nedertorneå s:n). Detta är alltså ingen ugn utan en "förstärkt" härd, 
som närmast bör betraktas som en parallell till de härdar som förr användes 
på fäbodar, sk kokhus (Jfr Eriksson 1982:33). Se bild 8 och 9 sid 26 ! 



26 

z~:J;:&-;;t~}:: .. 

Bild 8. 
Principskiss för en härd, sedda ovanifrån och från sidan. 
Upprättad av I. Lindström. 

Bild 9. 

Kokskjul, där härden/eldstaden är uppbyggd enligt samma princip som 
ovan, dvs med tre "väggar". (Källa: Eriksson 1982:33). 
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4. SÄSONGSFISKELÄGEN 

I tider då vind och muskelkraft var de enda framdrivande krafterna var det 
omöjligt att färdas tur och retur hemmet-fiskeplatsen varje gång näten skulle 
vittjas. Därför uppfördes fiskelägen,så nära fiskegrunden som möjligt, där 
man vistades så länge fiskesäsongen varade. I detta kapitel behandlas frågan 
om när dessa fiskelägen uppkom och vad som skulle kunna vara bakgrunden till 
uppkomsten. 

4:1. HISTORIK 

Källor som rör de enskilda fiskena är få, i regel behandlar de skatter och 
andra pålagor i mer eller mindre allmänna ordalag, i ytterst få fall finner 
man uppgifter om skärgårdsfisket i historie-arkeologisk mening. Bristen på 
material gör att konventionell historieforskning, grundad på analys av skrift-
liga källor, ger synnerligen begränsade möjligheter till kunskap i ett hi-
storiskt perspektiv. En djupare studie i domböcker och lokala arkivalier 
( byahandlingar, bouppteckningar etc) skulle kanske kunna ge ytterligare 
information. I det följande presenteras, utifrån de historiska källorna, en 
historisk resume över fiskets utveckling i övre Norrland. 

Till de äldsta källor som rör fisket i Bottenviken hör det brev som Sten 
Sture d ä (1470-1494) undertecknade den 20 oktober 1488 på" elva tusen 
jungfrurs afton". I brevet förklarar han fisket fritt på den finska sidan 
Bottenviken,'' vid havsstrand, stenstrand och skogsholmar 11 men att landägarna 
skulle ha rätt till det första notvarpet om måndagar och onsdagar (Hartelius 
1983:63). Dokumentet räknas som en bekräftelse på de fiskerättigheter som 
bidrog till expansionen mot norr av sörfiskare från Gävle, Strängnäs, Torshälla 
och andra mälarstäder. Dessa fiskarborgare etablerade säsongsfiskelägen ut-
efter hela den mellannorrländska kusten, fiskelägen som senare med ett gemen-
samt begrepp kom att kallas gävlebohamnar (Tex Eskeröd 1946 ). 

Gävlebohamnarna har sin nordligaste kända gräns vid Granö strax söder om 
nuvarande länsgränsen mellan Ångermanland och Västerbotten ( Hartelius o a a:66). 
Traditioner berättar dock om gävlefiskare ända uppe vid Björkåsens fiskeläge 
i Lövångers s:n. Att det även på vissa platser i Bottenvikens skärgård, under 
1500-talets början, bedrevs ett intensivt fiske kan vi utläsa av den ögon-
vittnesskildring som Sveriges siste katolske biskop Olaus Magnus gör vid sin 
resa i norra Skandinavien 1518-1519: 
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"Men när man kommer nära stranden, kan man på alla sidor vid bergets fot 
skönja sådana massor af (utbredd) fisk, att den väcker häpnad för ögat och 
utlofvar att fylla magens behof. Ty en del af dessa fiskar, som först be-
stänkts ined salt havsvatten på den släta hällen vid bergets fot för att därpå 
torkas·. genom solens inverkan, plägar utbredas på släta marken öfver ett område 
af två eller tre plogland, en del upphänges på stakar eller utsträckes på 
hässjor, särskildt gröfre fisk, för att torkas af sol och luft ••• Vid foten 
af det nämnda krönta berget alstras en så stark lukt af den upphängda fisken, 
att de som segla fram mot berget på långt håll känna den slå emot sig." 
(Magnus 1982:88-89). 

Magnus berätt<:1,r vidare att :·11 Alla dessa f iskvaror användas emellertid antingen 
till eget hushållsbruk eller till vinstgifvande affärer med handelsmän, ja 
de sändas äfven såsom nödvändighetsvaror eller njutningsmedel till länder 
bortom hafvet,hufvudsakligen för att i utbyte erhålla säd (som här på grund 
af den rådande kölden sällan kommer till mognad), eller ock utbjudas de 
såsom läckerheter åt dem som bo i ödemarkerna, för att i gengäld erhålla 
skogarnas rikedomar i form av dyrbara pälsverk." (Magnus a a:88-89). 

Bild 10. 

Torkställning för fisk i Nordnorge. Foto Henry Lundström. 
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Det medeltida fisket och säljakten har i senare forskning setts som en viktig 
faktor till kolonisationen av övre Norrland (Tex Wallerström 1983 ). 
Den katolska kyrkans stora behov av fisk under fasteperioderna och sambandet 
med att saltet genom Hansan och Lilnenburg blir en överkomlig vara, har sagts 
vara grunden till ett exportfiske i norr, Spår av Hansan och tyskarnas handel 
kan ses i såväl traditionsmaterial som ortnamn efter Österbottens kust 
(Friberg 1983:21). 

Huruvida det medeltida fisket i Bottenviken var organiserat eller spontant, 
en allemansrätt, går inte att utifrån de historiska källorna avgöra. Mycket 
talar dock för att vissa delar, och då i synnerhet laxfisket i älvarna, kan 
ha varit organiserat. 

I och med Gustav Vasas tillträde som regent år 1523 får vi för första gången 
en inblick i fisket i Bottenviken. I sin nit att uppordna rikets ekonomi 
föll hans blick bland annat på fisket. Genom en reduktion av kyrkans fisken, 
en expansion av kronofiskena, och lite senare en beskattning av böndernas 
fisken, försökte han bringa kontroll över alla fisken. I början utgick be-
skattningen i form av natura medel, senare i reda pengar. Tidigare hade 
fiskenäringen beskattats tillsammans med åker och äng. Genom dessa kontroll-
åtgärder och genom skatteuppbörden får vi för första gången en inblick i 
fiskets omfattning och fångstens storlek (Olofsson 1962:302). 

I början av Gustav Vasas regeringstid fanns bara ett kungligt fiske i övre 
Norrland, nämligen laxfisket i Bomansforsen (nuv. Krångforsen) i Skellefte älv. 
Detta fiske var kungens eget och bedrevs av kronans folk, hela avkastningen 
sändes direkt till kungen i Stockholm. Alla övriga fisken tillhörde själv-
ägande bönder, kyrkan eller kyrkans folk (Olofsson o a a:306). 

Genom att orätt påtala sin rätt till Kungsådran, dvs den tredjedel av allt 
rinnande vatten som i de medeltida landskapslagarna sades vara öppen för 
fiskens och båtars fria upp- och nedgång ( SUB 1955 band 17:156), försökte 
kungen lägga under sig 1/3-del av laxfiskena, Detta accepterades dock inte 
av allmogen som yrkade sin urhävd till fiskeplatserna. Denna oskiljaktlighet 
förlikades i många fall genom att fiskeplatserna i stället reglerades genom 
att fasta arrenden, sk stadgor, erlades till kronan (Hederyd 1988:54). 
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Det var inte bara i älvarna som laxfisket kom att beskattas. Räntekammar-
boken för år 1533 omtalar stadgelax av sjönät i Tornöö socken till ett värde 
av tre tunnor. Elva år senare betalar Seskarö stadgelax om två tunnor 
(Olofsson.a a:306-311). 

I Syd- och Mellansverige låg flera fiskeplatser under statsmakten redan på 
medeltiden. Dessa reglerades av kungen och kronan genom en vattenregale, 
en medeltida förordning som gav kungen och kronan förfoganderätt till samt-
liga i:riket befintliga hav, sjöar och floder~ Denna förfogand~rätt avsåg 
i äldre tider främst två objekt, dels fisket och dels vattnet.·som drivkraft 
till exempelvis kvarnar (SUB o a a:band 30:1176). 

År 1545 påtalade kungen i ett av sina brev till allmogen sin regalerätt till 
fiskevattnen i Medelpad och Ångermanland:" ••• alle the strömingefiske och 
fiskelägher, szom vtt med Saltesiön sig sträckie, schole effther thenne dagh 
bliffwe och kalles szom the och med rette äre Konungz rätte allmenninger ••• ". 
(Hartelius 1982:199). Detta förfarande stred dock mot den i norr rådande 
bonderätten och som kompensation gavs, enligt landskapslagarnas bestänimelse 
"den som äger vatten äger.land", jordägerna rätten till fiske närmast den 
egna stranden, något~ att benämnas landgrund. För denna fiskerätt 
blev bönderna skattskyldiga.De fisken som.Qamnade under kronan beskattades 
inte, utan arrenderades ut till enskilda som i en fast avgift betalade legor 
till kronan (Ahlbäck 1974:16). 

Gränsen mellan de konfiskerade utskärgårdsvattnen och böndernas landgrund 
var och förblev dock obestämd. Svårigheterna att beräkna fiskets avkastning 
gjorde att byavattnen i regel förblev bysamfälligheter och inte uppdelade 
på olika hemman (Ahlbäck o a a:16). 

Skatteägare i byn hade rätt att nyttja fiskeplatserna för bodar, gistgårdar 
och båtlänningar om de tillhörde byn. De som ej ägde skatt i byn nyttjade 
fiskeplatsen enligt sedvanjerätt eller mot en mindre avgift till byamännen, 
sk strand- eller landlega (Gustafsson 1972:195). 

Redan på 1400-talets mitt hade på Huvudskär i Stockholms skärgård upprättats 
en hamnordning vars' syfte var att fixera och kontrollera skatten samt att 
tjäna som ordningsföreskrift för de fiskare som vistades på säsongsfiske-
platserna. Stadgan avsåg fiskelägen för fångst av strömming och torsk under 
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säsongen mellan pingst och Olovsmäss, samt mellan Olovsmäss och Mikaeli 
( 29/7 resp. 29/9) ( Klemming 1856:298ff). I vilken grad hamnordningar 
funnits vid kronofiskeplatserna i Bottenviken är ovisst. Från Haparanda-
Sandskär i Nedertorneå s:n föreligger en uppgift att där tidigare funnits 
en hamnordning (Muntl. uppg. Hederyd 1988). Från Stora Fjäderägg i Sävars s:n 
finns en bevarad hamnordning från 1832 (Jirlow 1921:48-53). 

Rätten till fiske kan för 1500-talet och lång tid framåt på då rådande 
ägoförhållanden av vattenområdena delas upp i tre kategorier: 

L. Havszonen eller utskärgårdsvattnen, där var och en åtminstone sedan 
Gustav Vasas tid, haft rätt att fiska strömming mot en viss avgift till 
kronan. 

2. Den yttre och inre skärgårdens vattenområden samt åar och sjöar inom byn. 
Dessa vatten tillerkändes bönderna och för denna fiskerätt var bönderna 
skattskyldiga. 

3. De sk allmänna strömmingsnotvarpen till vilka jordägarna bara hade en 
viss företrädesrätt (Ahlbäck a a:15). 

Två år efter det att kungen påtalat sin regalerätt till fiskevattnen i 
Mellannorrland uppmärksammade han strömmingsfisket i Västerbotten "som skedde 
på kronans allmänning efter kusten" och från år 1547 pålades socknarna Bygdeå, 
Lövånger och Skellefteå en naturränta i saltströmming (Olofsson a a:312). 

För att uppnå full kontroll över det fiske som bedrevs i Norra Botten fick 
år 1552 överfogden för Norrland, Ture Pedersson Bjelke i uppdrag av kungen 
att inventera alla möjligheter Norrlands fiskevatten kunde ge kronan i 
"fördel och profit" (Olofsson a a:313). Genom inventeringen ville kungen ha 
reda på var bönderna fiskade, vilka redskap som brukades samt vilka fisk-
arter som fångades och hur stor fångsten var. Den inventering som genomfördes 
blev sedan grunden till det fiskeregister som upprättades i slutet av 1500-talet. 

På samma sätt som fisket i havet beskattades kom .även från och med år 1541 
fisket i insjöarna, de sk träs~~isk~p~, att beskattas (Olofsson aa:306). 
Man skilde på två olika slags träskfisken, dels hemträsken som låg på byarnas 
egna marker, och dels fjällträsken, som visserligen inte låg bland fjällen, 
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men ändå på större eller mindre avstånd från den gamla bygden (Fahlgren 1963:231). 
Träskfiskena tycks av hävd ha varit väldigt viktiga, deras betydlese avtar 
dock kraftigt redan under 1500-talets senare del. Orsakerna tycks dels ha varit 
att träsken blev utfiskade och dels, det kanske viktigaste, att koloniseringen av 
inlandet gjort att fisketräsken skattlagts under de nyupptagna b.yarna·. 
Merparten av överskottet av den fångade fisken transporterades på egna kölar 
till Stockholm, eller så försåldes fisken till uppresta handelsmän, sk 
bottnakarlar. Per Brahe noterade på 1500-talet för maj månad i sin be-
römda hushållsbok "Om Eriksmässotid (katolsk helgdag som inföll 18/5) kommer 
den första bottneflottan, och för september månad: kommer bottneflottan en 
andra gång" (Brahe 1971:142-149). Dessa två bottnaflottor bör ha innehållit 
överskottet av vår- och höstlekande strömming. 

Ett fiske vi i detta sammanhang inte får förglömma är det fjärrfiske, som 
långt fram i tiden bedrevs uppe vid kusten av Ishavet. Från de innersta 
delarna av Bottenviken vandrade stora delar av den manliga befolkningen i 
väg till säsongsfiskeplatserna på Kola-halvön. Med sig hem förde de torkade 
torskfiskar, som salufördes under namnet berenfisk eller bergenfisk 
(Tegengren 1975:263ff). 

Efter de omvälvande skattereformerna under 1500-talet kan det följande år-
hundratet sägas vara en lugn period, i alla fall när det gäller fisket. 
Som en följd av de måmga stadsbildningarna ·i Norrland under 1600-tal (Umeå 
1622, Piteå, Luleå och Torneå 1621, Uleåborg 1610, Gamla Karleby 1620 och 
Vasa 1606) tillkommer på fiskeplatserna en del fiskeborgare, dvs fiskare 
som vunnit burskap i staden. 

4:2. FISKET SOM YRKE 

I folkbokföringsmaterial och skattelängder är det mycket sällan man påträffar 
personer som tituleras fiskare. Från mitten av 1700-talet förekommer begreppet 
strandfiskare, dock mycket sparsamt. Med strandfiskare avses en obesutten 
person som har sin huvudsakliga utkomst från fiske. I Blekinge, för att ta 
ett exempel, blir inte titeln fiskare vanlig förrän vid 1800-talets slut 
(Rosen 1974:43). Avsaknaden måste tolkas som att det tidigare saknats yrkes-
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fiskare som uteslutande ägt sin näring från havet. Den grupp som bedrivit 

fiske har varit självägande bönder, som med sin rätt att kombinera jordbruket 
med fisket snarare bör kallas fiskebönder eller bondefiskare. Att titeln 
strandfiskare dyker upp kring 1700-talets mitt skall ses i ett perspektiv 
av en tid med många omvälvningar. I den rådahde merkantilistiska andan på-
pekades från statligt håll att importen av fiskvaror var för stor och att 
det "ej finns inbyggare som kunna hemta ur havet them ymniga Wälsignelser 
som then Gudomliga försynen oss ämnat" (Rosen o a a:43). För att råda bot 
mot detta missförhållande uppmanades i 1748 och 1752 års stadgor rikets 
samtliga landshövdingar att med sitt bistånd upphjälpa det eftersatta fisket 
(Rosen a a:43). 

Det gällde alltså för statsmakten att öka antalet fiskare samt att ge dem 
möjligheten att bedriva fiske. Helst ville man samla dem i fiskelägen, men 
man gav också andra alternativ. Förordningen gav tillstånd för den enskilde 
att slå sig ned på ledig kronolägenhet. Tydligen hade dock kronan bortsett 
från att många fiskeplatser var i privat eller gemensam ägo. Redan år 1754 
kom ett nytt reglemente, där det åläggs landshövdingarna att uppmuntra jord-
och strandägare till fiskelägens inrättande. Brukades inte platserna av 
jordägarna själva borde de upplåtas åt andra mot en skälig ersättning 
(Rosen a a:43). 

Av största vikt i detta sammanhang är lydelsen i 1748 års författning: 
"Fiskarne och the, som them med fiskande betjäna warda tagen i Wårt hägn 
och beskydd, och månge av Wärvarne icke antastas, ej heller i våra utskrif-
ningar underkastade, så länge the håller fiskerierna i stånd" (Rosen a a:44). 
Med andra ord gav författningen den obesuttne en möjlighet att inför stat 
och myndighet ernå ett laga försvar. En obesutten fiskare kunde sålunda, 
utan att vara markägare, bilda familj och ha eget hushåll. Han fick också 
vissa handelsrättigheter, tillstånd att städsla dräng och piga, samt det 
kanske viktigaste, ett skydd mot utskrivningar i krigstjänst (SUB a a band 11:52). 

Möjligheten för den obesuttne att bli "sin egen" måste, även om det var i 
nöd och armod, ha tett sig som en gudagåva. Man måste komma ·ihåg att sam-
hället i mycket fortfarande var feodalt och att den obesuttne inte hade några 
rättigheter, bara skyldigheter. 
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De nya yrkesfiskarna i norr kom inte att som sina yrkesbröder i Sydsverige bli 
åretruntboende i speciella fiskarsamhällen, utan man fortsatte sitt fiske från 
de olika säsongsfiskeplatserna. För att klara sitt vinteruppehälle brukade 
han i regel ett litet torp som kunde föda en ko och några kritter. Torpet 
var i regel beläget på någon kustbys utmark. Andra binäringar var i regel 
sådana som hade med hav och fiske att göra, exempelvis båtbyggeri, nätbind-
ning och laggkärlstillverkning. 

4:3. FISKELÄGENS ÅLDER 

Om vi förutsätter att merparten av alla fiskelägeslämningar är av relativt 
sent datum blir genast frågan hur gammal företeelsen med fiskelägen överhuvud-
taget är. Frågan är om de fiskebönder vi känner från 1500-talets skattematerial 
fiskade utifrån vad vi idag betecknar som traditionella fiskelägen med stugor, 
bodar, gistgårdar och båtlänningar. 

I Sydsverige finns flera medeltida fiskelägen belagda, såväl genom historiska 
källor som arkeologiska undersökningar (Tex Atterman 1977, 1980, Heden-
stjärna 1949, Norman 1986 och Pettersson 1950). Längs norrlandskusten finns 
endast ett fåtal platser som diskuterats skulle kunna vara medeltida fiske-
lägen, nämligen S:t Olovs hamn, Kyrkesviken och Jungfruhamn. (Se karta 4 sid 35). 

4:3:1. S:T OLOVS HAMN 

Den sydligaste av dessa är S:t Olovs hamn på Drak9n, en drygt kilometerlång ö 
belägen i inloppet till Hudiksvallsfjärden. På ön finns idag, vid en helt 
uppgrundad hamnbassäng lämningar efter gammal bebyggelse bestående av hus-
grunder, syllstenar efter förmodade sjöbodar och bryggor samt en bogårdsmur 
med en kapellgrund. Platsen undersöktes arkeologiskt åren 1971-75. Utifrån 
avvägningen när hamnbassängen blev avsnörd från havet och diverse föremåls-
fynd, har platsens brukningstid daterats till mellan ca 1200 och,140O. 
Trots spår av sjöbodar och fynd av delar till fiskeredskap, har hamnen i 
första hand tolkats som en säsongsbebodd handelsplats/omlastningshamn för ·den 
fjärrhandel som bedrevs i Bottenviken. Antagandena grundar sig i huvudsak 
på att flera av föremålsfynden är av sådan art att de snarare bör sättas 
i samband med handel än med en fiskande allmoge (Lundström 1976:163ff, Huggert 
1978:77ff, Hedvall/Nordell 1988). Se karta 5 nästa sida! 
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Karta utvisande S:t Olovs hamn, 
Kyrkesviken och Jungfruhamn. 

(Källa: Huggert 1975:77) 

Karta 5. 

S:t Olovs hamn: 
1. område med sjöbodar 
2. terrassering med byggnads-

fundament 
3. byg.gnadsfundament 
4. spiselröse 
5. begravningsplats med kapell-
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(Källa: Huggert 1978:78) 
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4:3:2. KYRKESVIKEN 

Lite längre norrut, vid Kyrkesviken i Grundsunda s:n i Ångermanland, under-
sökte i början av 1930-talet Gottfrid Holmlund lämningarna efter vad som 
av den lokala traditionen utpekades som en kyrkogrund. Förutom den redan 
kända grunden frilade Holmlund ytterligare en husgrund, som av honom'tolkades 
som ett boningshus. Utifrån de föremålsfynd som·gjordes samt utifrån kyrko-
grundens form har platsen getts en brukningstid från 1200-talets början till 
mitten av 1300-talet. En nyligen utförd kartering av fornlämningsområdet har 
påvisat ett flertal stensamlingar vilka skulle kunna var spismursrester.· 
härrörande från ytterligare bebyggelse (Grundberg 1989:19-22). Anläggningarna 
har tidigare tolkats som en fjärrfiske-/rasthamn (Lundström a a:163ff~ 
Huggert a a:'.77ff). Senare forskning utesluter inte teorin.:att ~latieh ägt 
en maritim funktion. Se karta 6. 

Karta 6. Kyrkesviken: 1. Kapell- eller kyrkogrund 
2. undersökt byggnadsfundament 
(~älla:,Huggert 1978:80) 
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Det åretruntboende man konstaterat funnits på platsen skulle kunna tyda på 
att bebyggelsen varit baserad på handel och kyrkliga kontakter med omlandet 
(Grundberg o a a:52ff). Detta utesluter inte att den bofasta befolkningen 
fiskat, dock inte i den omfattning och periodisitet att det går rubricera 
Kyrkesviken som ett medeltida säsongsfiskeläge. 

4:3:3. JUNGFRUHAMN 

Den tredje och nordligaste lokalen som diskuterats är Jungfruhamn, belägen 
strax söder om Bjuröklubb i Lövångers s:n, Västerbotten. Jungfruhamnen har 
av flera forskare tolkats som en medeltida fiske-/transitohamn (bl a Huggert 
a a och Gustafsson 1976:213). Grundstommen. i diskussionen har varit namnen 
Jungfrugraven, Jungfruhamnsmyran och Jungfuhamn. Se bild 11. 

Bild 11. 1. Jungfrugraven 
(Källa Huggert 1978:90) 

2. Jungfruhamnsmyran 3. Jungfruhamn 

Att Jungfruhamn idag markerar den lilla havsviken förklaras med att namnet 
flyttats allteftersom landhöjningen fortskridit (Huggert 1978:90-91). 
Gustafsson påpekar att Jungfruhamnsmyran måste ha erbjudit en mycket god 
naturhamn under perioden ca 1100-1500. Jungfrugravens höjd över havet, 
ca 8-9 meter, betyder att den tidigast kan ha tillkommit under. andra hälften 
av 1200-talet (Gustafsson a a:212-213). Utifrån dessa dateringar har man 
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frågat sig om inte lokalen utgör en medeltida fiskehamn. Fiskehamnen skulle 
ha fortlevt och blivit föremål för den beskrivning av ett fiskeläge Olaus 
Magnus gjorde i början av 1500-talet ( se sid 28 ). 

Intressant i sammanhanget är förledet Jungfru. Jungfru-namnen är inte alls 
ovanliga i den svenska skärgården. Det mest kända torde vara Blå Jungfrun, 
strax s\~'?~om Öland. Här är ordet Jungfru noaord för en stor klippa 
(Westerdahl 1989:182). Denna tolkning, att Jungfru betecknar en farlig klippa, 
har även framförts för Jungfruhamns del. Den klippa som avsågs skulle i sådana 
fall vara nuvarande Bjuröklubb (Wennstedt 1988:25ff). Jungfru-namn kan också 
ha sitt ursprung i en "smått obscen syftning, på en trång passage, ofta till 
en hamn." (Westerdahl o a a:181). En tredje aspekt på Jungfru-namnet kan 
tilläggas och det är den medeltida namngivningen, där den heliga Jungfru 
Maria var fiskarenas speciella beskyddare. Havet benämndes ännu i efterkatolsk 
tid i den nordiska traditionen "jungfru Marie visthusbod" _(Westerdahl a a:182). 
Något som· s·kulle kunna stödja en sådan teori är namnet på labyrinter i Finland -
jungfrudanser. Labyrinter h~r visat sig ha ett klart samband med fiskelägen. 

För att återgå till Jungfrugraven har den tolkats som en bogårdsmur innanför 
vilken ett kapell stått. Jungfrugraven består av en oregelbundet oval sten~ 
vall, 20xl4 m stor, med två meterbreda öpp~ingar. Inuti finns ytterligare 
en närmast rund stenvall, 7,5x7 m stor, med en öppning i norr. Innanför sten-
vallen finns en mindre stensamling med en upprest sten där ett kors ristats in 
(Hallström 1942:248). Den inre stensamlingen anlades av landstormsmän 
år 1914 (Gustafsson a a:212). 
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Plan över Jungfrugraven (raä 79). 
1. yttre stenvall 
2. inre stenvall 
3. stensamling med sentida kors-

märkt sten 
4. stenblock 

(Källa: Huggert 1978:91) 
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Traditionen berättar att Jungfrugraven utgör en grav för en fransk prinsessa, 
som omkommit vid skeppsbrott (traditionen varierar dock). 
Jungfruhamn har genom lavdateringar och landhöjning daterats till 1490-1656. 
Bogårdsmuren tyderLenligt Broadbent, på att ett fiskarkapell legat där. 
När hamnen grundades upp flyttades fiskeläget till Bjuröklubb, där kapell 
byggdes 1658 (Broadbent 1989a:21). Broadbent anser att Jungfruhamn var 
samtida med Olaus Magnus. 

Om den yttre vallen i Jungfrugraven är en bogårdsmur är det den nordligaste 
kända i Sverige. På Likskär i Töre s:n finns en lämning (raä 49) som diskuterats 
kunna vara en bogårdsmur, men som sannolikt är en stenvall upplagd i syfte att 
skydda en odlingsyta (muntlig uppg. J-0 Westerberg 1989). Den närmaste parallell-
en tiil Jungfrugraven finns på Holmöarna i Västerbotten. Denna stenvall är 
20xi4 .m (Peterson 1983:31) och har av traditionen på ön utpekats som en gammal 
kyrkogård eller kapellplats. Åke Sandström, som forskar i öns historia, vill 
sätta platsen i samband med en bevarad tradition om gotlänningar som för länge 
sedan fiskade vid öarna (muntlig uppg. Å. Sandström 1989). 

Paralleller finns också i Syd- och Mellansverige samt på finska sidan Kvarken. 
Traditionerna berättar att platserna utgör pest- och kolerakyrkogårdar eller 
att de tjänat som begravningsplats för omkomna fartygsbesättningar 
(Lundström 1981:2lff och 1983:140ff, Norman 1989:125). 
På finska sidan Kvarken omtalas kyrkogårdar på bl a öarna Petsamo, Miösund, 
Vallgrund, Skuthamn, Kyrkogålsskäret ( Ehnholm 1944:26 ).och på holmen Panike 
(Sjöberg 1925:26). Om bogårdsmuren på Kyrkogålsskäret (nuvarande Storskär 
Malax s:n) berättar traditionen att den uppförts kring en grav som innehåller 
stoftet av två döttrar till en biskop, som med sin familj led skeppsbrott 
på ön. En annan tradition säger att det var biskopen själv som fått sin sista 
vila under stensamlingen (Westman 1957:56ff). 

A~ andra liknande lokaler att döma verkar det troligt att stenvallen vid 
Jungfruhamn är en bogårdsmur. Om.kapell funnits har det inte lämnat några syn-
bara spår efter sig •. Den inre runda stenvallen i Jungfrugraven kan inte ut-
göra rester efter en kapellgrund. Den runda formen och det myckna stenmateri-
alet talar emot det. De kapellgrunder som registrerats vid fornminnesinven-
teringen är rektangulära och mycket husgrundslika med en syll bestående av 
en enkel stenrad. Dessa kapell härrör dock från 1600-talet. Vad som finns 
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vid Jungfruhamnen är en bogårdsmur som innesluter en närmast rund stenvall· 
och frågan är om det är :tillräckligt för att dra den slutsatsen att Jungfru-
graven utgör lämningar efter ett fiskeläge. Ännu har inga fiskelägeslämningar 
registrerats i anslutning; inga gistgårdsrösen eller bostadslämningar. Det 
finns inga fornlämningar som sammanför Jungfrugraven med Jungfrumyran, den för-
modade forna hamnen. Vad som finns är två lokaler med tomtningar daterade 
till framförallt senare delen av järnålder. Dessa har satts i samband med 
sälfångst, ej fiske (Broadbent 1989:23). Den ena av tomtningslokalerna är 
belägen ca 125 meter NNV om Jungfrugraven, den andra ytterligare 115 meter 
mot NV. 

Om förledet Jungfru skall sättas i samband med en begravd prinsessa eller 
om det skall förklaras med en farlig klippa, kommer nog aldrig med säker-
het att kunna besvaras. Förklaras kan kanske ändå den faktiska lämning som 
Jungfrugraven utgör. Anläggningen kan rubriceras som bogårdsmur och utrymmet 
innanför skulle kunna ha tjänat som begravningsplats för några främmande 
individer som på ett eller annat sätt avlidit vid Bjuröklubb. Att lokalbe-
folkning gravlagts förefaller osannolikt med tanke på hur sträng kyrkan var 
i fråga om begravningar utanför sockenkyrkans vigda jord. Från Finland finns 
uppgifter om fiskare som avlidit och gravlagts på fiskeskären, men som sedan 
på kyrkans uppmaning måst grävas upp och transporteras hem till den egna 
sockenkyrkan ( Westman 1957). 

Att Jungfruhamnsmyran under ca 1100-1500-tal skulle kunnat nyttjas som natur-
hamn finns det ingen anledning att betvivla, men en naturhamn gör inte platsen 
till ett medeltida fiskeläge; än så länge finns inga fiskelägeslämningar 
registrerade. 

4:4. FISKELÄGENAS UPPKOMST 

Vid de revideringar som hittills (1989) genomförts i Norrbotten har totalt 
204 lokaler med helt övergivna fiskelägen registrerats. Med fiskeläge avses 
här både sådana som utgörs av husgrunder och historiska tomtningar. 
Många av dessa ger ett relativt sentida intryck och torde härröra från 1700-
talets mitt (och senare) och förklaras med de lättnader 1748 års förordning 
innebar för de obesuttna. För att komma de ännu äldre fiskelägena på spåren 
får man gå till 1500-talets fiskeregister. Där namnges de grund man fiskade 
vid eller de öar som låg närmast fiskegrunden. Uppgifter om fiskelägen finns 
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varken i dessa källor eller några andra från denna tid. Men fiskelägena torde 
ha legat på de i förhållande till fiskegrunden mest närbelägna öarna. 
Ser man till 1566 års fiskeregister från Luleå s:n upptas 6 namngivna strömmings-
fiskegrund där det sammanlagt fiskades med 39 båtar och 140 skötar. I grann-
socknen Piteå samma år fiskades det på 5 grund med 30 båtar och 84 skötar. 
De 5 öar vilka fiskegrunden låg vid var Stor-Rebben, Lill-Rebben, Jävre-
Sandön, Stenskär, Kluntarna och Jävreholmen (Stor- och Lill-Rebben räknades 
som en) (Steckzen 1964:478). 

Somrarna 1987 och 1988 inventerades dessa öar av riksantikvarieämbetet och 
på samtliga registrerades fiskelägen, antingen helt övergivna eller i an-
sluttiing till eller i existerande fiskelägen. I två fall indikerade namnet 
Gammelhamnen var fiskelägena varit belägna. Ser man till dessa lokalers.:för-
hållande till 5-meterskurvan förefaller det inte osannolikt att de. brµkades 
under 1500-tal. En noggrann höjdavvägning krävs dock innan en datering kan 
företas. 

I västra Bottenviken är det få fiskelägen som brukats kontinuerligt under 
århundraden. I regel påträffas lämningarna vid den samtida, nu uppgrundade, 
naturhamnen där stugorna legat i en rad. Ytterst sällan kan flera faser i 
fiskeläget konstateras. Det verkar som om fiskeläget anlagts och sedan över-
givits när hamnen grundats upp, utan att bebyggelsen pga landhöjningen 
flyttats inom fiskeläget. Istället har en helt ny hamn valts. Detta för-
farande torde vara en effekt av den snabba uppgrundning som sker i det flacka 
bottniska landskapet. I hamnar med djupare vatten, somt ex i Ångermanland, 
eller på platser med fast bebyggelse som Hindersön i Nederluleå s:n, kan man 
se hur bebyggelsen stegvis flyttats närmare vattnet allteftersom avståndet 
till vattenbrynet ökat. 

Hut är det då med det medeltida fisket i västra Bottenviken? Att döma av det 
material som hittills registrerats vid inventeringen finns inga klart på-· 
visbara medeltida· fiskelägen i skärgården. Man bör dock reservera sig pga 
att det endast är ett fåtal som ännu höjdavvägts, men ock~å pga att det 
beskattade fisket under 1500-talet skulle kunna ha sina rötter i ett sen-
medeltida (1400-tal) fiske. Avsaknaden kan också bero på ett flertal andra 
faktorer, kanske lämnade det medeltida fisket (läs strömmingsfisket) inte 
några synbara spå~ efter sig. Man kanske sov under bar himmel, torkade sina 
riät direkt på marken och nyttjade goda naturhamnar? I sådana fall kan inte 
ett medeltida fiske uteslutas, men dock medeltida fiskelägeslämningar. 
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Avsaknaden av medeltida fiskelägeslämningar i skärgården skulle också kunna 
bero på att det inte är där vi skall leta dem, eller att strömmingsfisket 
då inte var av så stor betydelse i västra Bottenviken. För att diskutera 
frågan skall de fåtaliga skriftliga dokument som existerar analyseras, dessa 
är dock inte medeltida utan härrör från 1500-tal. 

Mot slutet av Gustav Vasas regering utgjorde fisken den klart viktigaste 
'exportvaran från landskapet Västerbotten; värdemässigt bestod den av 70-80% 
av det totala exportvärdet. Av detta bestod ca 70% av lax (i Torneå och Kalix 
socknar ca 90%, i Skellefteå s:n ca 80%), ca 15% av gädda och ca 5-7% av 
fjällfisk (=fisk med fjäll) som sik, harr, brax, aborre och mört. Den abso-
lut minsta delen utgjordes av strömming, endast ca 4-5% ! (Friberg 1983:199). 

Dessa siffror kan tolkas som att havsfisket var av underordnad betydelse. 
Viktigast var älvfisket av lax och träskfisket av gädda. Om man jämför med 
Österbotten finner man att enorma mängder strömming utskeppades, framförallt 
från området kring Mustasaari (se fig. 5-7 ). Skillnaden i strömmingsfiskets 
betydelse kan också utläsas av det antal fiskare som engagerades i respektive 
landskaps båtlag. På västra sidan Bottenviken översteg sällan antalet 
fiskande bönder/fiskegrund 5 man. Detta skall jämföras med de 76 bönder som 
med 38 båtar och 120 skötar år 1564 fiskade vid Kirkegålsskär i Malax s:n 

· (Westman 1957:58). 

Att döma av de siffror Friberg anger verkar det som om havsfisket, och då 
främst strömmingsfisket, var mycket obetydligt i Västerbotten kring mitten 
av 1500-tal. Frågan är om det är en ren tillfällighet eller om det har sin 
grund i att strömmingen var förhållandevis ointressant som exportvara för 
västerbottningarna. Det skulle också kunna tyda på att strömmingsfisket för 
export representerade en relativt nyetablerad näring, som kanske initierades 
någon gång under slutet av medeltid. Om vi förutsätter at man vid medeltidens 
slutskede började etablera säsongsfiskelägen måste man fråga sig vad detta 
berodde pA. Vilka var "startskotten" till att säsongsfiskelägen började 
anläggas vid medeltidens slut? Några tänkbara förklaringar är: 

1. En ökande befolkning som medförde differentiering av sysslor. 

2. En spirande exportmarknad av fisk avsedd för de katolska fasteperioderna. 
Avsättningen torde i sådana fall ta sin början i om det fjärde lateran-
konciliets beslut år 1215 där de olika fastereglerna antogs. 
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3. Tillgången på billigt salt blev genom Hansan och främst Ltinenburg vid 

mitten av 1300-tal en vardagsvara för allmogen. Konsten.att salta in 
fisk i tunnor skall ha introducerats av holländare vid 1300-talets slut 
( Vallan 1959 ), dessförinnan torrsaltades fisken i buntar. Att kunna 
salta in fisk i tunnor måste ha varit en innovation av största vikt för 
ett exportfiske. 

4. Den strukturomvandling som måste ha inträffat när kustbyarnas fjällträsk 
under senare delen av medeltid och framåt koloniserades (se fig. 

.När träskfisk~n.föt ·första gången omnämns i källorna är de av största be~ 
tydelse för kustbyarnas fiske. Under insjöfiske~s lekperiod på försommaren 
drog kustbyarnas bönder upp till fjällträsken där de under några veckor 
bedrev ett intensivt fiske av framförallt gädda, aborre och vitfisk. 
Under medeltid var gäddan, näst efter laxen, den viktigaste exportfisken 
(Olofsson 1962:311). 

1500-tal 

4 

~: : ;:'::::;;~~'.-:= ::::: ' ,;;~.~;;:1::::.:.;; 
Fig. 8. A. I kolonisationsskedet var träskfisket av större vikt än havs-
fisket. Havsfisket skedde i hemfjärden. B. Den fortsatta kolonisationen med-
förde att man succesivt avstängdes från träskfisket. Som en följd av upp-
grundningen måste man söka sig_ längre ut,. för havsfisket. 
C .. Träskfisket upphörde under 1500-talet. Den forna fjärden var nu ett hem-
träsk och havsfisket bedrevs i skärgården utifrån fiskelägen. 
• c,Åie.o 
A hvK~ J.,Ä{a€t-
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Fjällträsken torde ha utgjort en mycket viktig del i en form av erämarks-
kultur vars avkastning var minst lika viktig som åkerbrukets och boskaps-
skötselns. I takt med att kolonisatörer från kustbyarna slog ned sina bo-
pålar vid de gamla fiskeplatserna måste efterhand fjällträsken och dessa 
fisken gått kustborna ur händerna. Denna teori kan möjligen bekräftas av 
1554 års träskfiskeregister för Bygdeå s:n. Man finner där att ingen kustby 
är representerad i fjällfisket, men istället att personer från byar belägna 
närmast innanför kustbyarna uppehåller sig vid de 6 uppräknade träsken 
(Fahlgren 1963:175). Liknande tendenser kan ses för Skellefteå s:n 
(Westin 1953:362). Under 1600-talet var det endast bönder från byarna närmast 
den svenska lappmarken som begav sig till fjällfiskesjöarna (Tegengren 1975:288). 
Att man i kustbyarna vid 1500-talets mitt delvis erlade skatten för hemträsken 
i krampsill (torkad strömming) skulle kunna ses i ett perspektiv av ett 
expanderande skärgårdsfiske/havsfiske. 

5. En femte orsak torde vara landhöjningen. Det stora flertalet av alla byar 
som i tidig medeltid anlades vid fiskrika fjärdar och vikar komp g a 
landhöjningen att redan vid medeltidens slut vara avsnörda från havet och 
istället bli instängda vid insjöar, långt från de fiskarter som föredrog 
saltare vatten. Den forna fiskrika viken, där strömmingen lekte på fladorna, 
förvandlades genom landhöjningen till ett hemträsk med gädda, aborre och 
vitfisk. För att fånga strömming och andra fiskarter som föredrog ~A1l~ v~ 
blev man tvungen att söka sig nya fiskeplatser som kom att ligga långt 
från hembyn (se fig. 8 sid 44). 

Ett bra exempel på landhöjningens effekt är lövångersområdet, där en hel 
bygd vid medeltidens slut blev avsnörd från havet (Jansson 1981:18). 
Den forna fiskrika fjärden levde länge kvar i folks minne. Sålunda skriver 
vid mitten av 1800-talet den dåvarande länsmannen i Lövånger, C E Noring: 
"Nära midten av Lövångers socken har från bottniska viken indskjutit en 
fjord som sträckte sig i nord och nordost omkring 2 mil öfwer norra delen 
av socknen med utgreningar och vikar inåt landet och bildade fordom utmärkta 
segelleder och fiskevatten" ( Noring 1936:27). 

Vid d~t forna fjärdsystemet finns på-några platser lämningar efter 1':Co~~~(Zl-~6 1':,(jt-{, 

skulle kunna tolkas som fiskeplatser eller fiskelägen, vilka skulle kunna 
vara mycket gamla. Minst ett av dessa utpekades på 1940-talet av ortsbefolkningen 
som lämningar efter fiskestugot (Hallström 1942:320). Vid besök på de an-
givna platserna har författarna konstaterat husgrunder, spismursrester och 
båtlänningar. Se karta 7 sid 45~ 
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Med tanke på att man ända in i detta sekel fiskade strömming med not långt 
in i fjärdarna och att detta fiske kunde ge mycket goda fångster 
(Nordlinder 1977:32ff) kan man ifrågasätta behovet av ett fiske i ytter-
skärgården. Om fisket i första hand var till för att tillgodose den egna 
konsumtionen kunde årsbehovet av strömming ombesörjas hemma i fjärden. 
Kanske är de lämningar som omnämns av Hallström rester efter notfiskeplatser 
av strömming? I sådana fall får avsaknaden av medeltida fiskelägeslämningar 
i skärgården sin förklaring - medeltidens strömmingsfiske bedrevs nära 
hemgårdarna, i "hemfjärdarna". Ett fiske för husbehov krävde inte mer. 

4:5. ÖSTERBOTI'NINGAR I VÄSTERBOTI'EN 

När man pratar om fisket längs västra sidan Bottenviken bör man komma ihåg 
att det inte enbart är västerbottningar som fiskat där. Från historisk tid 
finns uppgifter om "finnar" i "svenska" fiskelägen. 
Luuko antar att kyroborna redan under medeltid fiskade i svenska kustvatten 
mot arrendeavgift (Luuko 1950:124). Det fiske österbottningarna (med "finne" 
avses i regel österbottning) bedrev var ingalunda olagligt, utan verkade vara 
helt accepterat av de svenske. Vid 1600-talets mitt omtalas i källorna att 
österbottningar fiskande vid Bjuröklubb erlagt i lega 1 tunna tjära till 
kyrkan i Lövånger, samt 1 tunna till byamännen (Fahlgren 1963:172). 
Att det österbottniska fisket på svenska sidan bör ha varit väl organiserat 
kan utläsas av följande notis ur 1604 års båtströmmingslängd för Lövångers 
socken: "ifrån persöö Socken, ifrån Österbotten, två skutor och 3 ferdebathar 
som hafua legat til fiskes Her for lefangers Sochen i biuröön hafua utgiort 
Stromingh 3 tnor, 1 fierd." (Landskapshandlingar, Västerbotten 1604). 
Av båtstorleken att döma torde de "två skutor och 3 ferdebathar" ha utgjort 
"moderfartyg" för fiskarena, som av den erlagda skatten att döma borde ha 
varit ganska många. Den normala skattesatsen för ett båtlag om två personer 
var 1 fjärding (muntlig uppg. Ulf Lundström). Att notera är uppgiften:om 
fälbåtar använda vid fiske! 

Att österbottningar också fiskade kring Holmöarna är klarlagt. Det kapell 
som tidigare fanns på Stora Fjäderägg (beläget strax NÖ Holmöarna) skall 
ha uppförts av fiskare från Karleby (muntlig uppg. N •. Broadbent och Ä. Sandström). 
Österbottningarnaa tradition att fiska på västra sidan Bottenviken vederläggs 
när Vasa år 1611 i sina stadsprivilegier erhåller rättigheten att fiska var 
som helst i Bottenviken: "så och i lijke måtte hafue macht fijske, att uth-
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göre oss derför til vederkännelse, när deres frijhetz åhr uthe ähr huar 
tijonde tunna" (Aspelin 1882:32). En liknande skrivning finner man också 
i Uleåborgs stadsprivilegier (Waaranen 1866). Dessa privilegier föranledde 
de blivande umeborna att i sin ansökan om stadsprivilegium påpeka att de 
oinskränkta av Österbottens borgare skulle få fiska vid Holmön och Bjurön 
(Steckzen 1922:40). 

5. HAPARANDA SKÄRGÅRD - FISKELÄGEN OCH FISKELÄGEN 

I Bottenviken har två typer av fiskelägen knutna till framförallt strömmings-
fiske registrerats, det ena karatäriseras av husgrunder, det andra av 
historiska tomtningar. I det förstanämnda "husgrundsfiskeläget" finns i regel 
gistgårdar,.medan det däremot i "tomtningsfiskelägen" oft~ saknas gistgårdar. 
I Nedertorneå s:n tex, finns 40 lokaler med historiska tomtningar registrerade 
och av dessa har endast 5 gistgårdar, dvs 12,5 %. Ser man till de 22 hus-
grundsfiskelägena har 17 av dessa gistgårdar, vilket motsvarar 77 % 
(Källa: fornlämningsregistret över Nedertorneå s:n, se bilaga 1 och 2. I några fall 
raä 68, 426 och 458 är tomtningar och husgrunder registrerade under samma 
nummer. Då har hänsyn tagits till vad som utgjort den primära bostadslämningen -
i dessa fall husgrunderna - och gistgårdarna har därför tillskrivits dessa). 

' 
Bild 12.Gistgård med näten hängda 1på tork. Bilden är tagen i Kallviken, 
Lövångers socken, av Henry Lundström. 
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Husgrundsfiskelägen, liksom tomtningsfiskelägen, förekommer i hela Bottenviken. 
De historiska tomtningarna dominerar dock klart i Nedertorneå s:n, där samman-
lagt 125 registrerats. Denna siffra skall ställas mot de övriga norrbottens-
socknarna som sammanlagt registrerat 92 (se fig. 9). Tilläggas bör att 
Nedertorneå socken utgör en mycket liten del av Norrbottens skärgård och att 
tomtningarna är belägna inom den del av Nedertorneå s:n som inventerades 
sommaren 1988 (se karta 8 sid 52). 
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Fig. 9. 
Antal registrerade historiska 
tomtningar (på nivåer mellan 
0 och 10 mö h) i varje socken. 
Övre siffra anger antal, nedre, 
inom parentes, på hur många lokaler 
de registrerats. (Fig. uprättad av förf) 
(Källa: fornlämningsregistret ) 

En klar gräns fiskelägestyperna emellan tycks gå vid Seskarö, väster därom 
dominerar husgrunder, öster därom historiska tomtningar. Fortsätter vi 
ytterligare österut, till Österbotten, tycks det som om samma typ av tomt-
ning även där är talrik (i alla fall ned tom Kvarken). I Österbotten 
kallas de allmänt "stenkojor" och har satts i samband med 1500-talets strömm-
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ingsfiske vilket idkades 2~3 veckor under högsommaren. Under 1600-talet er-
sattes stenkojornaalltiner av fiskestugor ( Sjöberg 1925, Smeds 1935, 
Westnian·l957). Det.är dock vanskligt att uttala sig om finska förhållanden 
eftersom det där ej görs fornminnesinventeringar av svensk modell. 

Inledningsvis nämndes att tomtningarna i regel saknar gistgårdsrösen. 
Gistgårdsrösen har betraktats som ett attribut för fiskelägen eftersom de 
ju en gång stöttat nätens torkställningar - gistgårdarna. Den vanligaste 
gistgården består av gistgårdsrösen, ca 1 meter i diameter, belägna i flera 
parallella rader (se bild 13). 

~--~'--,._., ·,.·~-:.i--=-.. __ ,. "':~ . 

Bild 13.Haparanda Sandskär. Gistgårdsrösen'(raä 62, Nedertorneå s:n) 
med kapellet i bakgrunden. (Källa: Hederyd 1980:44) 

Avsaknaden av gistgårdsrösen behöver inte innebära att det ej rc~ sig om 
fiskelägen. Metoderna för hur nät har torkats har varierat genom tiderna. 
Ovan nämnda gistgård har efter undersökningar i området från norra delen 
av Åland upp till Pori i Finland som äldst kunnat föras till 1600-tal. 
Denna torkmetod föregicks troligen av metoder som irite nödvändigtvis behövde 
lämna några spår efter sig. Näten kunde läggas direkt på den vegetationsfria 
marken eller hängas i käppar som stuckits ned i den naturliga blockiga 
moränmarken (se bild 14 s.51) (Vainio 1983:103-107). 
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Bild 14.Fiskeläget på Högskär i Nysätra socken, Västerbotten år 1916. 
I bakgrunden skymtas gistgårdarna i form av stänger nedgrävda i marken. 
(Källa: Ågren 1971:27). 

"' 

När Haparanda skärgård inventerades sommaren 1988 (av författarna i RAÄ:s regi) 
konstaterades en rad "märkligheter" som resulterade i en rad frågeställningar. 
Den del av skärgården som inventerades (se karta sid 52 ) tycktes vara över-
sållad av historiska tomtningar, de husgrunder efter fiskelägen som påträff~des 
utgjorde en klar minoritet. Totalt registrerades 40 lokaler med historiska 
tomtningar, men endast 22 lokaler med husgrundsfiskelägen (se fig. 10). 
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Fig.10. Antal lokaler med historiska tomtningar (första stapeln) jämfört 
med antal lokaler husgrunder (andra stapeln) redovisade sockenvis. 
{Källa: fornlämningsregistret). (Fig. upprättad av förf.). 
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Vi frågade oss om tomtningarna utgjorde ett äldre stadium av fiskeläge eller 
om skillnaderna berodde på skillnader i etnicitet. För att komma någon vart 
i problemet letades en lokal där samtliga typer fanns representerade och 
denna återfanns på Skomakaren (Suutari). 

5:1. SKOMAKAREN; TOMTNINGSFISKELÄGEN OCH HUSGRUNDSFISKELÄGEN - EN DATERING 

Skomakaren är en av de största öarna i Haparanda skärgård. Den kan sägas 
karaktäriseras av en östlig del bestående av sand och klapperstensfält och 
en västlig karaktäriserad av övervägande storblockig moränmark. Den östliga 
delen har höjder upp mot ca 15 mö h, den västliga mäter ej mer än ca 7 mö h. 
Idag är dessa två delar förbundna med varandra, men till för ca 200 år sedan 
delades de av ett ca 100 meter brett sund. Det är vid det uppgrundade sundet 
på Skomakaren som forniämningsområdena raä 66 och 67 är belägna (se karta 9). 

I Il 

..., 

Karta 9. Skomakaren med höjdkurvor i 5 meters ekvidistans. Längst i NV är 
raä 66 beläget och ca 100 meter söderut är raä 67. 
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Som det framgår av karteringen (se karta 10 och 11, sidorna 55 och 56) 
dominerar tomtningar av olika utformningar, dels sådana som på sidS~ 
benämns blockväggstomtningar (raä 66:1, 66:10, 66:12, 67:1, 67:6), dels 
blocktomtningar (raä 66:2, 66:3, 66:4, 67:12, 67:14, 67:15), men också en 
bakval (raä 67:17). Förutom tomtningar registrerades båtlänningar och vad 
som tolkades som förrådsgropar samt några "stenvallar" med oklar funktion. 
Fornlämningarna inom raä 66 uppträder gruppvis där de två första grupperna 
(raä 66:9-14 och 66:1-3) saknar båtlänningar, men istället har tillgång till 
naturliga hamhlägen (set ex den forna vik som på kartan markeras av skog). 

Fortsättningsvis, inom raä 67, uppträder tomtningarna kombinerade med båt-
länningar, utom vid nr 16 och 17, och längst söderut har tomtningen ersatts 
av en husgrund med tillhörande båtlänning och gistgårdsrösen. Det är denna 
sista "gyttriga" fas som är intressant med Skomakaren. Där har en· i detta, 
sammanhang ny typ av byggnadslämning gjort inträde, men också en ny forn-
lämningskombination med gistgårdsrösen och stenröjda gångstigar, förutom 
båtlänningen. Det tycks som om den äldre traditionen med tomtningar ersätts 
av en yngre med husgrund, frågan är när denna förändring kan ha inträffat? 

Tack vare båtlänningarna finns en möjlighet att datera när denna förändring 
ägt rum samt att tidsfästa tillhörande fornlämningar. Ett rimligt daterings-
underlag torde båtlänningarnas översta tredjedel utgöra - de två nederst 
delarna låg sannolikt under vatten då båtlänningarna brukades. Detta "övre" 
värde räknades fram med utgångspunkt från båtlänningarnas högsta respektive 
lägsta begränsningar. Landhöjningen i detta område är 8,6 mm/år 
(Landström 1985:9). Se tab. 1 nedan! 

Anläggning högsta höjd 0 lägsta höjd 0 1/3 värde år ar ar 
i m ö h i mö h 

raä 67:2 3,47 1585 2,23 1729 ca 3,04 1621 
raä 67:5 3,97 1527 3, 18 1626 ca 3,78 1550 
raä 67:11 4,24 1495 3,23 1613 ca 3,98 1526 
raä 67:13 4,21 1499 2,90 1666 ca 3,93 1530 
raä 66:5 3,88 1536 3,35 1599 ca 3,72 1556 

Tab. 1. 
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Raä 66 på Skomakaren i Norrbottens län: 1. Tomtning 2. Tomtning 3.-Tomtning (?) 
4. Tomtning 5. Båtlänning· 6. Stensamling 7. Stensamling 8. Förråd(?)-
9. Stenvall 10. Tomtning 11. Förrråd (?) 12. "Dubbeltomtning" 13. Stenvall 
14. Tomtning. 
Stjärnor markerar skog (fornlämningarna är belägna på ett hygge). 
Upprättad av förf. 
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3. Stenröjd 
gångstig 4. Stenröjd gångstig 5. Båtlänning 6. Tomtning 7. Husgrund 
8. Gistgård 9. Gistgård 10. Gistgård 11. Båtlänning 12. Tomtning 
13. Båtlänning 14. Tomtning 15. Tomtning 16. Gistgård (?) 17, Tomtning. 

(Kartorna finns i förf. ägo, upprättade av förf. i RAÄ:s regi). 
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Eftersom det finns felkällor i en datering genom landhöjningen bör dateringen 
av båtlänningarna på Skomakaren betraktas som ungefärlig. Man bör dock 

.kunna dra den slutsatsen att fornlämnigskombinationerna båtlänning + tomtning 
härrör från 1500-tal, medan båtlänning + husgrund + gistgård härrör från 
1600-tal. På grund av tidsbrist blev aldrig den första gruppen tomtningar 
(raä 66:10, :12, :14) höjdavvägda. Skall man våga sig på en okulär datering 
kan dessa tomtningar möjligen vara något äldre, kanske från senare delen 
av 1400-talet. 

För att om möjligt få svar på tomtningarnas funktion valdes några utav dem 
att grävas. Anläggning raä 66:1 representerar en mycket vanlig typ av tomt-
ning i Haparanda skärgård, ens k blockväggstomtning. Karaktäristiskt är 
det stora block som upptar ca en tredjedel av tomtningens vall och således 
utgör ett markant kännetecken. Tomtningen har yttermåtten 5,5 x 3,5 m (NV-SÖ) 
varav det inre stenröjda bottenplanet utgörs av ett ·ca 2,5 x 2,5 m stort om-

. råde. Vallarna består dels av jordfasta block, intill 1,5 m stora, och dels 
av stenar som påförts mellan des~a. Det 4 meter stora blocket utgör tomtningens 
sydvästra vägg. Någon öppning i vallen kunde inte mec:Lsäkerhet identifieras. 
All vegetation avlägsnades och den fjärdedel av tomtningen där härden tycktes 
vara belägen grävdes ut. Rikligt med skörbränd sten framkom samt ett upp till 
5 cm tjockt kulturlager. Detta har utan tvivel varit en tomtning med bostads-
funktion och av kulturlagrets mäktighet att döma har tomtningen använts vid 
upprepade -tillfällen. Några tecken på vilken typ av överbyggnad tomtningen 
haft framkom ej. Se fig 11. 

581 · 6 

543 
536 

\ 
603 

761 

0 

X= skörbränd sten 
siffrorna anger höjden 
över havet i cm. 

Fig. 11. 

Den sk blockväggstomtningen 
helt avtorvad med det stora 
blQcket i sydväst. 
(Upprättad av förf. och Peter 
Norman. Källa:Norman 1988). 

1 2 3 4 5 m 
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En annan vanligt tomtningstyp i.Haparanda skärgård representeras av raä 66:2, 
den sk blocktomtningen. Dess form är här närmast oval och vallen innesluter 
en ca 4 x 2,5 m stor stenröjd yta, dvs bottenplanet. Den ca 1 meter breda 
vallen utgörs av jordfasta block samt mellan dessa påförda stenar. Blocken 
är mellan 0,7 och 1,5 m stora. Tomtningen avtorvades helt och under torvan 
framkom ett centimetertjockt kulturlager samt i söder en oregelbunden pack-
ning av ett skikt mestadels skörbrända stenar, dvs tomtningens härd. 
I vallens sydvästra del är en öppning. Inte heller här framkom några detaljer 
som kunde ge en ledtråd till hur tomtningens överbyggnad varit konstruerad, 
men av dess ovala form att döma skulle den kunna ha haft en tältliknande 
överbyggnad. Se fig. 12: 

Fig. 12. ·~. 

Den sk blocktomtningen helt 
avtorvad. 
X=skörbränd sten 
kp=kolprov 
siffrorna anger höjden över 
havet i cm. 

0 1 
472 

Upprättad av förf. och 
Peter Norman. 
(Källa: Norman 1988). 

2 3 4 

Två andra tomtningar undersöktes, raä 66:3 och raä 67:1, vilka tolkades 
som förrådstomtningar. Raä 67:1 har formen av en tomtning i miniatyr, där 
2 parallella stenvallar, 2 m långa, 0,75 m breda och 0,5 m höga, utgår från 
ett 1,5'x 1 m stort block. Tomtningen har en 1,5 m bred öppning i ena sidan. 
Anläggningens nordvästra del avtorvades och grävdes ut varvid ett 1-3 cm 
tjockt kulturlager med inslag av träkol påträffades. Inga skörbrända eller 
eldskadade stenar konstaterades. I samtliga dessa tomtningar togs kol-
prover, men i skrivande stund har inga analysresultat erhållits (Norman 1988). 

5 m 
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En intressant fråga är hur dessa bostäder vi benämner tomtningar kan ha sett ut 
när de en gång användes. Tittar man på kojor använda i andra sammanhang, 
vid utmarksarbete, finner man att de karaktäriseras av en låg takhöjd. Det 
gick inte att stå upprätt i dem, utan deras främsta syfte var att tjäna som 
skydd mot väder och vind (Jfr Eriksson 1982:21-35). Sannolikt har "sten-
kojorna", eller de historiska tomtningarna stått öppna utan tak då de ej 
använts. Vallarnas mäktighet bör kanske i första hand tolkas som att de ut-
gjort väggar, kanske meterhöga, innan de rasat samman. Att upp till 4 meter 
stora block nyttjats kan ses som att man strävat efter att få upp vägg-
höjden och därmed takhöjden. Tomtningens tak skulle därmed ha kunnat slutta 
likt ett pulpettak. Det stora blocket valdes sannolikt även för dess lä-
givande egenskaper. Taket kan ha utgjorts av segelduk e dy eller av ris och 
slanor som lagts mot vallen/väggen och därmed inte lämnat några spår efter 
sig i tomtningens bottenplan. Om man tar hänsyn till de f1nska forskarnas 
hypoteser (se sid 50) om att stenkojorna användes i 2-3 veckor under 
högsommaren får deras relativt "primitiva" utseende en förklaring. 

Båtlänningarna med tillhörande fiskelägeslämningar på Skomakaren spänner 
över en relativt lång tidsperiod, åtminstone från 1500-tal till 1700-tal, då 
det sund som delade ön i tu grundades upp. Den äldsta fasen utgörs av tomt-
ningar och båtlänningar, den yngsta av en husgrund, båtlänning och gistgård. 
Av denna lokal att döma verkar det som om fiskelägena genomgår en förändring 
under 1600-talet, kanske beroende på en standardökning och/eller en förändring 
i redskapsskicket. Resultatet blir i alla fall att de enkla "stenkojorna", 
eller de historiska tomtningarna överges till förmån för fiskestugor (hus-
grund) med tillhörande gistgårdskomplex. 

Dateringen av tomtningarna till 1500-tal och husgrunden till 1600-tal stämmer 
väl överens med vad finska forskare anser om de österbottniska motsvarig~ 
heterna. Den skarpa gräns som Seskarö utgör mellan tomtningsfiskelägen öster 
därom och husgrundsfiskelägen väster därom skulle kunna tolkas som en för-
längning av den kända kulturgränsen som Sangisälven utgör (se karta sid 52). 
Kulturgränsen skiljer "svenskt" från "finskt" där bl a skillnader i språk 
och kosthåll är kännetecknande (Eriksson 1945). Sett i det sammanhanget tycks 
det som om de historiska tomtningarna är en östlig företeelse. 
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6. HUR ANDRA FISKELÄGEN DATERATS 
6: 1.- STORA F JÄDERÄGG 

Det är bara ett fåtal fiskelägeslämningar i Norr- och Västerbotten som . .. 
daterats. Ett av dem är beläget på södra delen av Stora Fjäderägg, nordöst 
om Holmön. Fiske läget utgörs av ett omfattande gisgårdskomplex samt e_n 
uppgrundad naturhamn. Vid karteringen registrerades ej några husgrunder 
(se karta 10 nedan!). Vid ett besök sensommaren,1989 konstaterade för-
fattarna i samråd med N. Broadbent en plats med ~ydliga indikationer på 
bebyggelse. Några tydliga husgrunder fanns inte, dock förhöjningar i marken 
täckta av kulturindikerande växtlighet som enbuskar/-ris, Att syllstenar 
tycktes saknas kan förklaras med att de återanv?nts i den båk som ligger 
i området. Flera av stenarna i båken var mycket "syllstenslika". 
Den förmodade platsen för husgrunderna återfanns i ett för'fiskelägen mycket 
karaktäristiskt läge, närmast båtlandningsplatserna och nedanför gistgården. 

Broadbent har daterat fiskeläget med hjälp av en "grund" C 14-daterad till 
1528-1633, en labyrint lavdaterad till 1525-1595 samt en strandvall i natur-
hamnens mynning. Enligt strandvallens höjd över havet (3,57 m) anser Broad-
bent hamnen vara avsnörd från havet ca 1600. Fiskeläget skulle alltså vara 
från 1500-tal (Broadbent 1989a:20-21) • 
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Karta 10.Fiskelägeslämningarna 
på Stora Fjäderägg. Strand-
linjen för den forna naturhamn-
en är höjdavvägd till 3,05 mö h. 
Omedelbart öster om hamnen finns 
resterna.efter husgrunderna och 
ytterligare ett steg österut är 
gistgårdskomplexet. 
(Källa: Broadbent .1989.a: 20). 
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Det första dateringsunderlaget, "grunden", kan dock ej användas för datering 
eftersom den saknar samröre med fiskeläget, såväl rumsligt som funktionell. 
Husgrunderna i ett fiskeläge är alltid belägna i fiskeläget, ej utanför. 
För övrigt borde denna "grund" istället rubriceras tomtning. 

Att labyrinter visar klara samband med fiskelägen har tidigare kon-
staterats, men borde då inte istället fiskeläget användas för att datera 
labyrinten, och inte tvärtom? 

Detta fiskeläge uppstod i om att naturhamnen bildades. Hamnen var förut-
sättningen för dess existens. På den detaljerade kartan framgår klart och 
tydligt att hamnen borde ha bildats vid mitten av 1600-tal; dess strandlinje 
mäter 3,05 mö h och räknar man med en landhöjning på 9.m m/år för det oss 
till ca 1650. Hamnens botten är belägen 2,57 mö h och var således torrlagd 
ca 1785. Den strandvall som löper tvärs över hamnens mynning kan ej användas 
för datering. Sådana vallar kan mycket snabbt bildas, det räcker med en 
höststorm, och bör i detta sammanhang betraktas som sekundär. 

Genom en datering av naturhamnen kommer man fram till att fiskeläget maximalt 
kan ha använts från ca 1600-tal till 1700-talets första årtionden. 

Intressant är förövrigt att konstatera de historiska tomtningar som är belägna 
strax norr om den uppgrundade hamnen. Att döma av närbelägna strandlinjens 
höjd över havet bör de härröra från 1500-tal. Även här på Stora Fjäderägg 
verkar fiskelägets äldsta fas representeras av historiska tomtningar 
och således uppvisa paralleller med Skomakaren. 

6:2. ÖSTRA KNIVSKÄR 

En annan indirekt datering har gjorts på Östra Knivskär, Nedertorneå s:n. 
Där daterades 45 gistgårdsrösen med hjälp av höjden över havet till som 
äldst mitten av 1500-tal och genom lavdatering till ca 1643. De nedersta gist-
gårdsrösena höjdavvägdes till 3,79 mö h, de översta till 7,48 mö h 
(Broadbent 1987:92). 
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Broadbents datering av gistgårdsrösen innebär att han samtidigt daterar ett 
fiskeläge; gistgården är ju en del av ett fiskeläge, men kan den användas för 
datering av fiskeläget? Gistgårdsrösen ger -en signal till att det åtminstone 
bör finnas en fornlämningstyp till i dess närhet, nämligen husgrunder efter 
fiskestugor. Att husgrunder ej påträffades i samband med dateringen har också 
påpekats, liksom att en datering av gistgårdsrösen bör ske med försiktighet 
(Hederyd 1980: 40) . 

När Haparanda skärgård inventerades sommaren 1988 registrerades på nord-
östra delen av Östra Knivskär ett 220 x 20-80 meter stort område med 4 gist-
gårdar, 3 tomtningar och 2 lokaler med husgrunder (raä 439 Nedertorneå s:n). 
Tomtningarna var belägna på krönet av, och således högst uppe på den morän-
rygg som längre ned mot havet i .nordöst innehöll de resterande anläggninga½na. 
De 45 gistgårdsrösen Broadbent daterade utgör en del av en gistgård bestå-
ende av sammanlagt ca 150 gistgårdsrösen. Omedelbart nedanför gistgården 
registrerades 4 husgrunder, belägna i 1 rad, som var kraftigt beväxta med 
enbuskar och mossa (se bild 15 ). Övriga anläggningar återfanns på stranden 
mot väster. 

Bild 15.Nedanför och mellan pilarna är de 4 husgrunderna belägna. 
Gistgårdsrösena syns i förgrunden. (Källa: Hederyd 1980:39) 
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Vid inventeringstillfället tolkades gistgården med de ca 150 gistgårdsrösena 
tillhöra de 4 husgrunderna. Tolkningen skedde med utgångspunkt från andra 
fiskelägen som i regel uppvisar just detta förhållande med husgrunderna 
närmast havet och gistgården högst uppe på "backen". Tomtningarna tolkades 
inte ha något samröre med gistgården, då de låg utan entydigt rumsligt sam-
band. De andra anläggningarna kunde utselutas av andra skäl - de utgjorde 
för sig kompletta fiskelägesmiljöer. 

Denna nya bild av fornlämningsbeståndet på Östra Knivskär medför att 
Broadbents datering blir högst osäker, Hänsyn togs aldrig till att de da-
terade gistgårdsrösena endast utgjorde en del av den befintliga gistgården, 
men inte heller till att det låg husgrunder nedanför - dvs lägre än de 
lägsta belägna gistgårdsrösena. Då husgrunderna ej höjdavvägts är det vanskligt 
att diskutera en högsta möjliga ålder av fiskeläget, några båtlänningar e dy 
fanns ej heller. Vad vi trots allt kan göra är att med god "säkerhetsmarginal'' 
uppskatta husgrundernas höjd i förhållande till ae lägst belägna gistgårds-
rösena, som ju låg 3,79 mö h. Husgrunderna låg minst 1 meter lägre, vilket 
för oss till 2,79 mö h och till detta skall föras ytterligare en säkerhets-
marginal till havet på 1 meter. Vi är då nere på 1,79 mö h vilket skall 
delas med 0,86 (landhöjningen i området per år). Denna mycket ungefärliga 
datering för oss till senare delen av 1700-tal. 

Att datera ett fiskeläge genom enbart gistgårdsrösen är vanskligt, eftersom 
de oftast ligger högst upp i fiskeläget. Husgrunderna ger däremot i detta fall 
en högsta möjliga ålder. 
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7. SÄLEN OCH MÄNNISKAN GENOM TIDERNA - INLEDNING 

Sälen var ett nyttodjur. Köttet åt man, fast gråsälens kött var fränare i 
smaken än vikaresälens. Vikarekutens kött var i det närmaste lika välsmakande 
som lammkött (Cneiff 1989:55). Men viktigast av allt var nog späcket och 
skinnet. Späcket kläcktes till tranolja som var ett oumbärligt ämne i många 
hantverk. Tranets mjukgörande, impregnerande och vattenfrånstötande egen-
skaper utnyttjades tex i skinnberedning, ullkardning och som rostskydd för 
järn. Tranet kunde också kokas till såpa och tvål och användas som bränsle 
i lampor. Av skinnen syddes allehanda persedlar såsom täcken, säckar, skor, 
strumpor, mössor och till mössorna användes kutens mjuka skinn (Wijkar 1989: 
41-43). 

I dessa nordliga trakter är nog människans intresse för sälen lika gammalt 
som människan själv. På l~~dna boplatser av stenålderskaraktär har man 
vid fornminnesinventeringen i Norrbotten påträffat brända ben efter vikare-
säl. Boplatserna ligger på nivåer mellan 35 och 90 mö h, de flesta av dessa 
mellan 40 och 60 mö h (Klang 1989:133-139). 

I Lundfors, Västerbotten, undersöktes i början av 1970-talet en kustbunden 
boplats som genom C 14-metoden daterades till ca 3 400 f Kr. Där påträffades 
bl a brända ben efter vikaresäl samt vad som tolkades som sänkstenar till 
sälnät. 4 000 år gamla sälnät har påträffats i Pori i Finland (Broadbent 
1982:42-52). 

Människans intresse för sälen kan också följas under järnålder-tidig medeltid. 
Längs Norr- och Västerbottens kuster har ett flertal tomtningslokaler under-
sökts, vilka framförallt daterats till vikingatid, men även till folkvand-
ringstid/vendeltid och tidig medeltid. Även här har brända ben efter vikare-
säl påträffats (Broadbent 1988, 1989a och b, Nilsson 1988:18-26). 

Från historisk tid framträder säljakten i skriftliga källor. När Johannes 
Bureus vid sekelskiftet 1600 besökte Bureå och fick traditionen om Bure 
kloster berättad för sig, antecknade han att klostret grundats av en Härse 
Falesson. Härse var en mycket vis och lärd man, men han var också en mycket 
god själakarl (själ=säl), som vid säljakten använde "myndrik" och "myndstång" 
(Gustafsson 1971:72). Detta skulle ha ägt rum på 1400-talet, under katolsk tid. 



Sälen spelade en viktig roll i det katolska samhället då den betraktades som 
fisk, och fisk var tillåtet att äta under fastan. Dock framskymtar en viss 
osäkerhet om sälköttets lämplighet:'! •• man bör låta sjökalfvens eget beteende 
vara en fingervisning för sitt förhållande härvidlag, och att man alltså, om 
detta djur, efter att hafva framfödt sitt foster på stranden, flyr till skogen, 
när det ansättes af jägaren. måste under den förbjudna tiden afhålla sig från 
att äta dess kött; tager det däremot sin tillflykt till vattnet, så kan man 
tryggt förtära köttet." (Magnus 1982:946). 

För Österbottens del omnämns sältionde i en kunglig akt av år 1335 
(Tegengren l975:290). Beskattningen av säljakten utgick då till prästerskapet och 
det var först år 1551 kronobeskattningen tog fart. Skatten utgick med en 
viss del av fångsten och betalades i.tran, hudar och skinn. 
I Västerbotten tog kronobeskattningen sin början år 1552, men där erlades 
skatten i stället i späck. Från och med år 1610 hade de flesta socknarna i 
Österbotten istället börjat betala stadgeskatt, dvs en fast avgift. 
I Västerbotten vid samma tid hade sälfångstbeskattningen i stort sett upp-
hört (Kvist 1987:4-5). 

Av skattelängderna framgår att det förelåg s~ora skillnader mellan Väster-
botten och Österbotten i jakt- och fångstm~toder, men framförallt i av-
kastningens omfattning ( se fig 13-15 sid 66-67 ). Avkastningen av säljakten 
var upp till 10 ggr högre i Österbotten (Kvista a:17). Förhållandet åter-
speglas även i landskapens exportsiffror över sälprodukter förda till 
Stockholm. Av detta drar Friberg slutsatsen att sälen inte spelade någon 
större roll i västerbottnigarnas ekonomi (Friberg 1983:203). Av denna åsikt 
är också Tegengren (Tegengren 1975:293-294). 

Som exportvara hade tranet spelat ut sin roll vid slutet av 1500-talet. 
Tranet hade fått konkurrens av andr~ likvärdiga varor varför allmogen i 
Öster- och Västerbotten sökte en ersättningsvara. Under slutet av 1500-tal 
och under 1600-talet ökade tjärbränningen drastiskt i båda landskapen. 
Under perioden 1600-1604 utgjorde den svensk-finska tjärutförseln genom 
Öresund 36% av den totala utförseln. Under topperioden 1635-39 uppgick den 
till hela 99%, Tjäran hade ersatt tranet i den viktiga varuhandeln 
(Kvist 1989:93ff), 
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Sälen hade dock inte på något sätt spelat ut sin roll i allmogens ekonomi och 
säljakten kom att kvarstå som en betydande näring ända fram i vår tid. 
I mitten av 1700-talet skedde en stagnation av säljakten i Österbotten, som 
samtidigt visade ett uppsving i jordbruket (Tegengren 1975:291,Smeds 1935 
Nikander 1922 ). Vid denna tid förmodas fälan ha tagits upp i Västerbotten. 
Sälfångsten och säljakten fortsatte att utövas, fast i liten skala, ända 
in på 1970-talet. Sälen betraktades nu inte enbart som ett nyttodjur, utan 
även som ett skadedjur. När fisket intensifierades blev sälens skadegörelse 
på nät och fångstredskap besvärande - sälen och människan hade blivit kon-
kurrenter. Kring sekelskiftet 1900 började skottpengar på säl att utbetalas 
(Gustafsson 1971:83 ), Sedan 1974 är gråsäl och vikaresäl fridlysta i Sverige 
(Westerberg 1985:9-10). 

7:1. FÅNGSTMET0DER OCH FÅNGSTREDSKAP - NÄT 

I 1500-talets skattelängder från Öster- och Västerbotten framgår på vilket 
sätt säl fångades och ibland även med vilka redskap. Jakten/fångsten bedrevs 
i såväl öppet som isbelagt hav. 

Sälfångst med nät bedrevs i såväl Väster- som Österbotten (Kvist 1987:9). 
Eftersom redskapet var nätet talar man också om "sälfiske". I Västerbotten 
var sälfisket om hösten den viktigaste och i det närmaste allenarådande 
metoden. Fångsten skedde vid bestämda sälstenar, -örar och -grund, vilka 
sammanlagt räknade antalet 100 och var fördelade från Torneå s:n i norr till 
Umeå s:n i söder. Antalet beskattade sälgrund kom år 1612 drastiskt att minska 
till 20, varav 5 var belägna i Luleå, 5 i Piteå och 10 i Skellefteå, Land-
höjningen hade medfört att de gamla fångstplatserna grundats upp 
(Gustafsson 1971:73 och Tegengren 1975:294). 

Vanligtvis bedrevs sälfisket i lag om 2 bönder med 1 båt och 6-8 nät. 
Avkastningen vart ex i Luleå s:n år 1562 samrnalagt 28 djur och för denna 
fångst hade 42 bönder med 119 nät vid 13 grund medverkat (Kvist 1987:37). 
I sälfiskeregistret framgår att bå~lagen sammansattes såväl inom som mellan 
byar, såt ex i Skellefteå s:n år 1559 (Landskapshandlingar Västerbotten 1559). 
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I Österbotten var nätfångsten den näst viktigaste metoden. I samtliga socknar 
utom Kyro och Kemi har nätfångst noterats. I Österbottens skedde beskattningen 
utifrån öar som Mickelsörarna och Kyrkogålsskäret. Båtlagen var större än i 
Västerbotten. I Mustasaari s:n tex, deltog år 1556 116 bönder i 16 lag med 
en avkastning på 430 lispund tran (ca 3 470 kg). Mindre båtlag förekom också 
(Kvist a a:36). (Om vikt - s.e bilaga 8 sid .116) 

Det var i huvudsak vikaresäl. som fångades med nät. Vikaren uppehöll sig 
gärna långt inne i vikar och vid grund. Beräkningar utifrån mängden skattat 
späck och antalet fångade djur, visar att varje säl i genomsnitt gav 44 kg 

-
späck, vilket motsvarar en vikaresäls vikt om hösten när den är fet. 
Nätfångsten idkades således om hösten (Gustafsson 1971:73). 
Av hästfångsten brukade ej hudar och skinn utgöras, endast späck eller tran 
(Kvista a:73). 

Från Ersnäs, Luleå s:n, finns fr!n år 1556 uppgift om ett sälnät som kunde 
vara 13 famnar långt och 3 famnar djupt (Kvista a:37). Bättre och utförligare 
uppgifter om sälnät lämnar Johannes Tengström i sin avhandling av år 1747. 
Tengström hämtade sina uppgifter från Österbotten: 

Läggnät, de hade ingen speciell längd och djupet var~ eller 5 alnar. 
De lades intill ett bråddjup vid ett skär dit sälen förväntades komma för 
att äta fisk. Fisken styrde mot näten och slapp igenom maskorna, sälen fastnade. 

Ståndnät, de lades ut vid sälstenar där sälarna brukade ligga och vila. 
Näten lades i halvcirkel med öppningen utåt havet varpå sälen fastnade när 
den lämnade stenen. Imiterade stenar i form av träklampar kunde också användas. 

Stånglångnät, de bestod av flera nät fästade i en stång som sattes ut i vikar 
och sund åt vikaresäl. 

Tvärnät, de var djupare än ovan nämnda men inte lika långa. På vintern sänktes 
de ned i isråkar på ställen där säl brukade visa sig. Det var främst vikare 
och morunge som fångades när de under sommar och vinter uppehöll sig i yikar 
(Tengström 1989:33-34). 
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Näten var bundna av tredubbelt hampgarn av grövsta sort, med fyrkantiga maskor 
vars sidor mätte en tvärhand (Tengström a a:33). Näten impregnerades med 
tjära så att de kunde ligga ute upp till två månader utan att ruttna 
(Hartelius 1983:24). (Om mått - se bilaga 8 sid 116). 

7: 1: 1. NOT 

Sälfångst med not finns endast omtalat från Västerbottens tre sydligaste 
socknar: Umeå, Bygdeå och Lövånger. Det finns uppgift om kastnot med 24, 
33 och 49 famnars längd och 3 famnars djup. Fångstlagen kunde vara stora. 
I Umeå socken utgjordes år 1556 1 lag av 14 bönder, men i Obbola samma år 
av endast 2 bönder. I Bygdeå socken år 1556 användes 1 kastnot av 2 bönder 
som fångade 2 sälar. Sannolikt var det även här frågan om vikaresäl. Metoden 
användes inte i någon större omfattning (Kvista a:38-39). 

7:2. FÄLA 

I Västerbotten finns inga uppgifter om fäla förrän år 1761, då en halv 
fälbåt och en större "själabyssa" omtalas i en bouppteckning från Umeå s:n. 
(Gustafsson 1971:80). I 1500-talets skattelängder från Österbotten framträder 
fälan som den klart dominerande och mest givande jaktformen. Den omtalas i 
alla socknar utom Kemi. Deltagandet var stort. År 1561 gav sig sammanlagt 
1000 vuxna män från kuststräckan Pedersöre - Ijo ut. I Kalajoki och Salo 
socknar deltog 92% respektive 85% av de skattskrivna bönderna, i Karleby och 
Pedersöre 55% respektive 75% (Tegengren 1975:290-291). 

Avkastningen var stor. År 1553 skattade i Mustasaari s:n 343 bönder för 560 
sälar, 1 370 kutar och 3 196 lispund tran. Från Pedersöre s:n deltog 342 
bönder i 44 båtar och de fick 320 sälhudar, 250 kutskinn och 1 592 lispund 
tran i den tidigare fälan. I den senare fälan deltog 234 bönder i 37 båtar 
och de fick 720 sälhudar och 1 099 lispund tran (Kvista a:41-42). 

Fälan (av "färden") var uppdelad i en tidigare och en senare. Den tidigare 
inleddes kring mitten av februari och pågick ungefär till slutet av mars. 
Det var främst gråsäl som jagades och fälan gick därför till de isar grå-
sälen kutar på, Ålands hav och Bottenhavet. Den tidigare fälan omfattade fler 
deltagare och gav också m;r i utbyte än den senare. Båtlagen utgjordes av 
7-9 man (Bonns 1989:48). 
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I uppteckningar gjorda under senare tid berättar säljägare att den östra 
sidan av Bottenviken kallades "fattigsidan", eftersom där inte fanns lika 
mycket ungsäl som längs landvredet på den svenska sidan. Landvredet 
är det öppna vatten som bildas mellan landfast is och drivis. Dess 

sträckning är densamma år från år vid normala vintrar. De huvudsakligen 
västliga vindar som blåser under senvinter och vårvinter medför att landvredet 
oftare står öppet längs västra sidan Bottenviken, än östra. I gynpsamma fall 
sträcker sig landvredet från Holmön upp till Norrbottens skärgård (se bild 16). 
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Bild 16. Satellitbild över Bottniska viken 1983-03-06 SMHI. Landvredet står 
öppet från Holmöarna upp till Nordströmsgrund, strax norr om Stor-Rebben. 
(Källa: Gustafsson 1988:45). 

Landvredet var fälmännens "segelled" som förde dem till, men också mellan, 
sälisarna. Landvredet var också i sig ett mycket gott jaktpass - ibland 
fanns där så gott om säl att fälmännen blev liggande vid vredet. Hade jakten 
gått dåligt var "Lillbottnen", området mellan Malören i Kalix skärgård och 
Karlö utanför Uleåborg, ett säkert område. Till dessa sista isar sökte sig 
sälen för att ömsa hår fram till maj-juni (Brännström 1934:249-250, 
Gustafsson 1971 och 1989). 
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Den senare fälan inleddes i slutet av mars, pågick fram till maj och gick 
till de isar som vikaresälen kutar på i Kvarken och Bottenviken 
(Gustafsson 1989:39 ). Båtlagen var mindre än i den tidigare fälan, ned till 
3 man kunde deltaga (Bonns a a:48). 

I ett skyddsbrev från Gustav Vasa till allmogen i Österbotten år 1551 
framgår att fångstresor företogs längs kusterna av Ålands skärgård, Hälsing-
land, Ångermanland, Västerbotten samt flerstädes på Bottniska vikens västra 
kust och i den finska kusten (Kvista a:42-43). Tack vare att fälan levt 
kvar in på 1900-talet känner man till fälmännens färdvägar (se karta 11). 
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Karta 11. 
Heldragen linje visar fälans 
vägar under lösvintrar, normala 
och svåra vintrar. Streckade 
linjer är råkbildningar i driv-
isen. (Källa:Bonns/Gustafsson 
1989:223). 
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Fälresorna i Österbotten på 1500-talet framstår som mycket väl organiserade 
och behåller sin struktur oförändrad fram i 1800-talet. Av den anledningen 
menar Bonns att fälans ursprung bör föras långt tillbaka i tiden, åtminstone 
till medeltiden. Den medeltida kustbefolkningen livnärde sig på fiske, säl-
jakt, sjöfart, boskapsskötsel och handel. Ekonomin förutsatte ett handels-
utbyte av varor och därmed också en bondeseglation. Första gången seg1ation 
med byteshandel omnämns i Österbotten är 1348. Fälans tillblivelse som jakt-
resa bör kanske ses i detta sammanhang - en sjöfart med fälbåtar där det inte 
handlar om säljakt. Hade "färden" (fälan) sitt ursprung i handel, eller över-
gick handelsresorna i jaktresor? (Bonns 1989:54-55). 

Gustafsson påpekar att färdvägen i landvredet, dvs den seglingsbara rännan 
i isen, ofta medgav snabbare och tryggare seglatser än i öppet hav. 
I det ta sammanhang bör namn på -"kallen" och ~''kallan" ses. De betecknar 

(~ upptornad drivis på grund och låga skär och avser alltså förhållanden i havs-
bandet under vinter-vår (Gustafsson 1989:47). 

Den fäla vi känner från 1500-tal bedrevs av män i Österbotten. Någon gång 
under 1700-talet togs fälan upp i Västerbotten, allt efter österbottniskt 
mönster. Vilka som en gång utgjorde österbottningarnas läromästare har 
diskuterats. Tegengren menar att det var karelarna ••• "och att såväl båt-
typer, jaktsättet, organisationen och utrustningen - inte minst "fälpundet" -
är ett lån från öster." (Tegengren 197 5 : 293). 

Korhonen har bl a studerat ålderdomliga drag i den sentida säljakten samt 
några sältermer och funnit en stark samisk influens. Vid Estlands kust och 
i Finska viken levde länge metoden att söka sälar med hund kvar. Den hund som 
beskrivs var till utseendet mycket lik fjällsamernas renvallarhundar. 
Termerna "alge" för sälhane och "morsa" för'sälhona talar för att samerna 
aktivt deltagit i säljakten. (Korhonen 1989:73-78). 

Bonns stödjer teorin om samerna som österbottningarnas läromästare. Han 
grundar sin mening på fälans organisationsform med en besutten och finansierande 
grupp, dvs de som ägde och rustade båtarna; och en obesutten grupp av jakt-
experter ("pytarna"). Detta tyder på ett möte mellan olika befolkningsgrupper 
i äldre tid. Ännu på 1600-talet skall det vid 'den österbottniska kusten funnits 
ett påvisbait samiskt befolkningsunderlag (Bonns aa:55-56). · 
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7:2:1. METODER OCH REDSKAP ANVÄNDA VID FÄLA OCH ISJAKT 

Vid isjakt var jägaren vitklädd, i äldre tider med en dräkt av vitt kalvskinn 
(Cneiff 1989:47, Wijkar 1989:21), senare under 1800-1900-tal var dräkten av 
tyg. Det var här viktigt att smälta in i den snövita miljön och synas så 
litet som möjligt. De redskap som medfördes i fälan under 1900-talet var 
geväret, skredstången och väckaren. Med väckaren provades framförallt isens 
hållbarhet, men den användes också i närkamp med skadskjutna djur eller för 
att haka fast sälar som höll på att sjunka. Väckaren har sitt ursprung i 
sälspjutet (Gustafsson 1971:76). 

Den äldsta illustration av säljakt bland drivis i Bottenviken finns på 
Olaus Magnus Charta Marina av år 1539. Jägaren har båt och sälspjut eller 
harpuner som han siktar mot sälarna. I sin Historia om de nordiska folken 
(1555) redogör Magnus för hur jakten gick till. Jägarna klädde sig i svart 
hud och härmade sälens läte, detta för att likna och därmed vilseleda djuren. 
När sälen kommit nära stötte jägaren en hullingförsedd pik i dess kropp. 
Pilspetsen satt kvar och när djuret utmatt~ts kunde jägaren med hjälp av en 
snara, som satt fast i pilspetsen, dra den mot sig (Magnus 1982:942-943). 

Mer exakta uppgifter finns att hämta i Jacob Wijkars avhandling från år 1707, 
där han redogör för metoder och redskap använda av fälmän i Österbotten. 
Wijkar redogör för 4 metoder: 

1. Jägaren kröp med en skredstång, där bössan vilade i järngafflar, mot sälen 
i skydd av upphöjningar i isen. Han var klädd i vit skyddsdräkt av skinn. 
Jägaren härmade sälen genom att skrapa i isen med en "labb" från en säl, men 
också genom att röra huvudet upp och ned och härma sälens läte. Sälen 
trodde då att en annan säl närmade sig och blev därför ej skrämd. När 
jägaren kommit i lagom skjuthåll avfyrade han ett skott. 

2. Hundar användes för att spåra och fånga kutarna som sedan användes som 
lockbete åt modern. Hä_r användes en järnkrok försedd med tre hullingar, 
varvid ungen fästes i den ena kroken och sänktes med ett rep ned i havet. 
Modern skyndade då fram och omfamnade ungen varmed hon själv fastnade i 
de två återstående .hullingarna. När djuren dragits fram till hålet genom-
borrade jägaren dem med ytterligare ett hullingförsett järn. På detta sätt 
fångades vikaresäl. 
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3. Jägaren står vid det hål i isen där sälen förväntas komma upp, eller där 
han hör en säl holka sig upp genom isen. I handen håller jägaren en stång, 
"kölvstakan", vid vilken en i lina fastbunden järnkrok är fästad på så 
sätt, att han kan dra bort stången då han drivit in kroken i huvudet på 
sälen. När sälen utmattats dras den med linan upp på isen. Är det en grå-
säl som tagits krävdes två man för att få upp den. 

4. När gråsälarna samlades i stora flockar om ca 100 djur på isen, så släpade 
jägarna en julle med sig med vilken de besatte iskanten. På så sätt skars 
sälarnas reträttväg till havet av och jägarna kunde gå till anfall och 
döda sälarna med käppar eller stänger, sk kölvstakar, genom slag i bak-
huvudet (Wijkar 1989:21-23). 

Även Johannes Tengström berörde i sin avhandling (1747) hur fälan i Öster-
botten gick till. Han säger att rännstången kallas långstången (dvs skred-
stången) och att övriga redskap vid fälan utgjoreds av diverse nät, krokar, 
en stör med järnskoning som utförts på olika sätt, den ena kallad kölvstaken, 
den andra säljärnet och till sist sälklubban (Tengström 1989:32-35). 

Korhonen redogör för bruket av hund vid säljakt och refererar bl a till en 
rad finska författare som under slutet av 1800-tal och början av 1900-tal 
beskrev jaktmetoder med hund i Finska viken. "Vid enskild jakt eller vid 
jakt med hund i grupper som består av 6 a 8 man, närmade man sig mot vinden 
sälens viste i snön. Hunden visar riktningen och avståndet till platsen, där 
sälen finns och jägaren avgör, när det blir lämpligt att rusa fram, stampa 
sönder taket på hålan och spärra vägen till vaken i isen. Avsikten är att 
ta kuten levande, för att med den fånga honan. Det skedde med hjälp av ett 
redskap med tre krokar och en lina." (Korhonen 1989:73). 

"Hunden brukades också, när jakten senare på våren (i mars månad) skedde 
med ett större antal jägare. Vid Lavansaari i Finska viken inringade ca 50 
män ett upp till fem kilometer stort område, där hundarna sökte upp sälarnas 
andningshål. Hålen täpptes till med kvistar allteftersom det inringade om-
rådet minskade. Vid en större vak, som man gjort i mitten av området, vaktade 
man och dödade sälarna med-harpun, när de kom för att andas." (Korhonen a a:73). 
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I Suursaari bedrevs jakten i grupper om 5-6 karlar, som hade var sin hund. 
Man förde med sig en båt kallad haapio med hissat råsegel. (Korhonen a a:73). 

Korhonen menar att dessa jaktmetoder har mycket ålderdomlig karaktär, de kräver 
lång erfarenhet och genomförs med enkla vapen. 

7 : 3 • SKREDSTÅNG 

Skredstången var en slags skida, ca 4 m lång, försedd med en vit tygskärm i 
fronten (åtminstone under senare tid) samt järngafflar för geväret att vila i. 
8kred~tÄngen vor oumbörlig, don hjölpto jösaron övor. dålig is, sprickor QQmt 

att nalkas sälen genom att försiktigt sparka sig fram. Det vita tyget var till 
för att dölja den i övrigt helt vitklädde jägaren. Skredstången kunde också 
användas som paddel över öppet vatten på ett isflak (Gustafsson 1971:78). 
Vid gott före, på ett slätt isfält, kunde skredstången föra jägaren 1-1½ mil 
i timmen (Lindgren 1922:57). Skredstången användes i det bottniska området, 
men också i det östbaltiska området och kan vara så gammal som från sten-
ålder (Broadbent 1982:100-101). 

Från landskapet Västerbotten finns i skattelängderna från 1500-tal endast ett 
fåtal belägg om att skredstång använts. I Byske s:n år 1566 omnämns att 
skredstång användes på isen tillsammans med gevär (Gustafsson a a:80). 
I Skellefteå s:n år 1560 använde en bonde en skredstång i Ursviksfjärden 
och i Grundfjärden använde 2 bönder 2 skredstänger ("Med Stenger om Wårenn 
opåå Isenn) (landskapshandlingar Västerbotten 1560). 

I tiondelängder från Malax s:n, Österbotten, finns en uppgift som kan tolkas 
som skredstänger: jakten bedrevs i "villande haffwet med staaff och krokar 
om wintern under issenn efter siäl och kutar men efter Vårfrudagh·med 
stengher uppå isenn ••• " (Smeds 1935:96). 

7 : 4. KÄLKEMANSF ÅNG ST 

Kälkemansfångst omnämns i Mustasaari, Sala, Limingo, Ijo och Kemi socknar. 
I skattelängderna framgår att man for på isen med krokar och stavar. 
Avkastningen kallades ibland klimptran. Sannolikt var det vikaresäl som på 
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den landfasta isen jagades på detta sätt. År 1553 skattade tex 11 bönder i 
Ijo s:n för 120 lispund tran (Kvist 1987:40). 
Brännström skriver att det från 1500-talet finns uppgifter om att sälkälken 
var försedd med skärm i fronten och att kälken brukades på den landfasta isen 
utanför skären (Brännström 1934:283). 

. Från: Åland omtalas "skridkälke", en ca 3 alnar lång, 20 tum bred och 5 tum 
hög kälke, vars främre ända skyddades med ett vitt tygstycke (Andersson 1945: 
184-189). (Om mått - se bilaga 8 sid 116). 

7:5. BRÄDDLÖPNING 

Bräddlöpning företogs mellan Matsmäss och Vårfrudagen (24/2-25/3) om vindarna 
hade fört drivisen mot den österbottniska isbrädden, den landfasta isen. 
Då gick männen ut för att jaga gråsälskutar. Metoden omtalas från Mu$.tasaari 
och Pedersöre socknar. År 1551 fick i Pedersöre s:n 1 lag om 7 män ~5 lispund 
tran från bräddsäl (Kvista a:41). Cneiff skriver att det hände att bytet 
under 2-3 dagar kunde bli större vid brädden än vid den 3-4 månader långa 
fälan. Om isen efter Vårfrudagen drev mot öster var det bara vikaresäl att 
vänta (Cneiff 1989:53). 

7:6. HEMSPRINGARE 

Hemspringare kallades i Österbotten de män som höll till i den yttersta skär-
gården vintertid för att jaga säl. De bodde i fiskestugor och gjorde dags-
turer och använde samma utrustning som fälmännen, bortsett båten (Söderholm 
1989:171-173). 
På Holmön i Västerbotten bedrevs samma form av jakt, säljägarna nyttjade fiske-
stugor varifrån de lätt kunde ta sig till landvredet för att jaga. Själva 
jakten gick till på ungefär samma sätt som vid fälan; sent på våren användes 
också jullen (en mindre "isbåt'') varvid två man följdes åt (Jirlow 1930:90). 

Även från Norrbotten omtalas vårjakt på den landfasta isen utanför skären 
när havsvaken började närma sig land. Jägarna medförde skredstång, väckare, 
kikare och julle. Traditioner från Kalix berättar att sälkälkar försedda 
med skärm i fronten användes i detta sammanhang (Brännström 1934:274-275). 

I Malax s:n på 1700-talet bedrevs jakt vid isbrädden om våren från en julle i 
lag om 4-6 man. Denna jakt kunde vara mer givande än fälan. Smeds sammankopplar 
metoden med tiondelängdernas kälkemanstran (Smeds 1935:95-96). 
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7 : 7 • SKJUTV APEN 

Skjutvapen använda vid säljakt fick enligt Nikander allmän spridning i 
Österbotten vid 1500-talets mitt (Nikander 1922:3). Från Västerbotten 
föreligger en uppgift från Byske s:n år 1566 om att gevär användes i samband 
med skredstång. Skjutvapnens omnämnande är dock ganska sporadiska, varför 
deras betydelse i säljakten inte skall överdrivas. Under 1600-talet verkar 
eldvapnen blivit allmänna (Bonns/Gustafsson 1989:212). 

Från år 1647 och 1678 finns uppgifter från Malax s:n om att skjutvapen an-
vändes vid fäla (Nikander a a:21). J D Cneiff skrev år 1757 att bössa användes 
av österbottningarna vid fäla (Cneiff 1989:50). Det tycks råda delade meningar 
om huruvida Wijkar (1707) och Tengström (1747) i sina avhandlingar omnämner 
skjutvapen i samband med österbottningarnas fäla. I V. Hannus översättning 
från latinet finns "bössor" omnämnda i båda avhandlingarna. I A. Hellboms 
översättning har den latinska skrivningen översatts med det neutrala "träffa" 
(Hannus 1989:21 och Hellbom 1987:37). År 1761 omnämns en själabyssa i en bo-
uppteckning från Umeå s:n och enligt Gustafsson meddelar också Hillphers att 
man i skelleftetrakten på 1780-talet sköt säl på is och i öppen sjö 
(Gustafsson 1971:74,80). Från Åland berättas att bössorna sällan användes 
vid isjakt eftersom de var svåra att forsla (Andersson 1943:165). 

De tidiga vapnen var mynningsladdade lodbössor, ca 12-20 kg tunga. Materialet 
var järn varför de lätt kroknade och ofta fick "rätas ut" (Brännström 1934:244). 

Det stora uppsvinget för skjutvapnen kom i om mausergeväret strax efter 
sekelskiftet 1900. Trots dess fördelar tog det många år innan mausergeväret 
accepterades av de gamla säljägarna; de ansåg de gamla lodbössorna vara mer 
pålitliga (Gustafsson a a:80). 
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7:8. STÄNGER 

I 1500-talets sälfiskeregister omnämns också "stenger". Dessa har av Kvist 
tolkats såsom synonyma med skredstängerna använda på vårisen. De socknar 
som brukat stänger är Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Torneå.(Kvist 1987:39-40). 
I Burvik, Skellefteå s:n, skattade år 1559 2 bönder som erhållit två djur 
med "siela stang" (Landskapshandlingar 1559). Stenger omtalas också i sälfiske-
registret från Ångermanland och Hälsingland (Hartelius 1982:22, Andersson 1945:194). 
Ordet siela stang torde här avse något helt annat än skredstång. Brännström 
menar att de stänger som omnämns avsåg en slags mycket lång harpun (Brännström 
1934:278). Urban Hjärne redogjorde år 1702 för en slags säljakt i Ångermanland 
och skriver: 

••• "Wid Åhrskiär, i Hållnäs, Hernösand och annorstädes ••• 
Om hösten i Bartholomei tijd simmas här och der efter siälar således: 
de taga sig 2 stenger tillsammans af 9 famnar - på ena ändan sitter ett 
siälejern och en lyckia af een lijna til 30 a 40 famnar - hwilken sitter 
upringad på samma stång - i den andra ändan skarfwas den andra stången uthi 
ett horn - som sitter på de båda ändarne. 
Men främst på den första stången - på hwilken siälejernet sitter - är en 
hwass spijknubb inslagen - litet bakom til en aln - som tiänar til syfte -
hwarefter han sedan förer stången och syftar på siälen. 
Sedan sättia sig twå simmare i en lagom skötbåt - farer kring - och då de 
få see gråsiälen på klippan - föres stången straxt i watnet. Den ena kläder 
sig naken - sätter sig på yttersta ändan af stängerne - simmar så fort på 
siälen - syftar på honom - och då han seer sitt ramm - förer han stången på 
awilken han sitter grensla - med macht efter syftet i siälen~ hwilken straxt 
gifwer sig i sön med stång och alt - så långt som lijnan merendels räcker. 
Den andra karlen roor straxt efter sin camerad i hamn och häl. Så snart han 
haar slagit siälen - tager han honom up i båten - hwilken tager pelsen igen 
på sig - och följer båt och lijna - såsom siälen är starck til - långt til 
siös - och då han ändteligeri haar warit länge nog under watnet - och då måste 
åter fånga luft - draga-de honom til båten och döfwa honom med gode påkeslag. 
Detta simmande brukas här seent på hösten, så at håret i nacken tiälas bort 
och ehuruwäl detta synes grymt, så finnes här dock siälesimmare af 70/80 och 
90 åhr, helsosamme karlar. För ett åhr sedan dog här en som war 92 och ett 
halft åhr." (Hartelius 1982:23). 
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7:9. ANDRA METODER 

Plockfångst, eller vrakfångst omtalas i 1500~talets skattelängder. Det inne-
bar att döda sälar "plockades upp". Plockfångst omtalas från Mustasaari, 
Vörå, Karleby och Ijo socknar. År 1558 hade 33 bönder från Mustasaari erhållit 
90 sälhudar, 12 skinn och 406 lispund tran på detta sätt (Kvista a:43-44). 

Sälrodd, omtalas av Wijkar 1707. Den företogs om sommaren, då gråsäl och 
vikare hade slagit sig ned på havets yttersta skär för att sola och vila. 
Sälarnas sömn var så djup att jägaren med båt kunde smyga sig inpå dem och 
genomborra dem med kastspjut (Wijkar 1989:24). I detta sammanhang bör kanske 
den "myndrik" och "myndstång", med vilka Härse Falesson jagade säl:under 
medeltid, ses (se sid 64 ). Att mynda innebar att med båt smyga sig mot sälen 
och myndrik var sannolikt en liten båt (Gustafsson 1989:46). 

Sälkrokar, användes enligt .Tengström (1749) på Åland. De var försedda med en 
hulling och fästes på klippor där säl brukade ligga. När sälen skulle gå ned 
från klippan fastnade hullingen i buken (Tengström 1989:35). Enligt 
Brännström användes också sälkrokar i Norrbotten (Brännström 1934:276). 

Sältinan omtalas av Wijkar att den användes av de som ägnade sig åt laxfiske 
längre norrut i Bottenviken. Sälen förstörde fiskarenas nät. Genom att an-
vända sältinan, placerad nära näten, kunde säl fångas samtidigt som lax. 
Tinan bestod av bundet galler av grovt garn format till en bur med hjälp av 
spjälor. Den agnades med sik för gråsäl och med strömming. för vikaresäl 
(Wijkar 1989:24). Även Htilphers omtalar att sältinor användes i skellefte-
trakten på 1780-talet (Gustafsson 1971:74). 

"Fångstgrop", typ av, användes åtminstone utanför Härnösand på 1700-talet. 
Den byggdes på något sälgrund och utgjordes av stora stenar som stod emot 
havets vågor. Med stenarna uppmurades en "grav" av 3 alnars bredd, 4 alnars 
längd och 4 alnars djup. En annan metod var att timra en kista som sänktes 
ned i vattnet. Kistans kanter kläddes med sten så.att långsluttande kanter 
bildades. När sälen kröp, upp på dessa fö;Ll den ned.i anläggningen 
(Knutberg 1755:132). Detta fångstredskap är intres~~nt ur fornlämnings-
synpunkt - kanske är den snarlik tomtningen? 
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7:10. SÄLARTERNA GRÅSÄL OCH VIKARESÄL 

Gråsälen har fått sit namn efter pälsens färg. Gråsälen är ett flockdjur som 
inte trivs i vikarens sällskap. Vid vackert väder, som under sommaren, söker 
sig gärna flockar till ensligt belägna hällar och grund för att vila och 
sola sig. De utstöter då ylanden och råmanden som kan höras på flera kilometers 
håll. Gråsälen söker sig under hösten upp mot norr för att möta isen. 
Den stannar i gränszonen mellan tät drivis och öppet vatten och tar fast i isen 
just när den ska kuta, på isflak i ytterområden mot öppet vatten. Gråsälen 
kutar från slutet av februari till slutet av mars i Östersjön, Ålands hav 
och Bottenhavet. Under isfattiga vintrar, lösvintrar, kan den söka sig upp 
till Kvarken och-Bottenviken. Ungen går ej i vattnet förrän den slutat dia, 
efter 4-5 veckor. Gråsälen är ej så lättskrämd och därför förhållandevis 
lättjagad. Hanen kan väga upp till 300 kg och honan 250 kg. Medellivslängden 
för honan är 35 år, för hanen 25 (Gustafsson 1971:68). 

Vikaresälen är en sälart som gärna tränger djupt in i vikar, därav namnet. 
Förr i tiden sökte den sig upp i floder för att ta lax; den var således inte 
alls rädd för sötvatten (Haglund 1971:65,69). Vikaren är solitär och trivs 
inte alls i gråsälens sällskap. Vikaresälen söker sig mot norr under hösten, 
efter gråsälen, och passerar Kvarken då isläggning är nära förestående, vid 
jul. Vikaren går in i den äldsta och grövsta drivisen och gräver där ett viste 
där kuten föds från mars till mitten av april. Kuten kan gå i vattnet och 
simmar direkt efter födseln, den diar 4-5 veckor. 

·Vikaren har lämplig is i större delen av Bottenhavet och Bottenviken, 
men endast under blida vintrar med klen is går den kutande vikaren över 
Malören i Kalix skärgård. Under mycket snöfattiga vintrar kan inga visten 
anläggas, utan vikaren kutar, liksom gråsälen, direkt på öppna isen (Holm 
1921:245, 250 och Gustafsson a a:69). Vikaren kan hålla andningshål (blisor) 
öppna hela vintern samt hål i kroppsstorlek genom att med klorna svarva sig 
upp genom isen. Den är mycket tystlåten, har skarpa sinnen, vilket gör den 
svårjagad. Innan vikaren är könsmogen, vid 3-4 års ålder, är den dock mer 
oförsiktig (Gustafsson a a:68). Även hanarna sägs vara mer lättjagade 
(Söderberg 1972:28). Vikaren är den sälart som kan lägga på sig det tjockaste 
späcklagret, upp till 2/3 av dess kroppsvikt kan utgöras av späck (Cneiff 
1989:45). En vikaresälshona·kan väga upp till 90 kg, en hane 110 kg. Medel-
livslängden för honan är 25 år, hanen 20 år (Gustafsson a a:68). 
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För såväl vikare som gråsäl gäller att de är svåråtkomliga vid öppet vatten. 
De är beroende av is för att föda sina kutar, .para sig och ömsa hår-. Enligt 
Cneiff började de redan vid vårfrudagstiden (25/3) att fälla den gamla hår-
växten, som de gned av sig på isen, dock fanns en sorts vikare som inte 
ömsade hår förrän in på sommaren då den gned av sig håret på stenar •. 
Strax efter Vårfrudagen började gråsälarna avtåga söderut, vikar.esälen styrde 
däremot kosan norrut, mot den alltmer vikande iskanten (Cneiff 1989:46-47). 

Wijkar och Tengström skrev under 1700-talets första hälft om olika "sälarter", 
so~ fiskarena i Bottenviken sade sig kunna identifiera. Benämningarna hänför 
sig till sälarnas storlek, form och i vilka ismassor de håller till. Sanno-
likt torde dessa "sälarter" utgöra olika åldrar av de två sälarterna grå-
säl och vikaresäl. 

1. Gråsälen, kallades på vissa håll även storgråsäl eller ståt, var den största 
av ·alla sälar. Den var upp till 5 alnar lång och gav 9-10 pund späck 
(även uppg. om 14-16 pund). 

2. Mellanståten hade askgrå päls med gula fläckar. Den var 4 alnar lång och 
gav 10 pund späck. 

3. Smågråsäl eller småsäl var en mindre gråsäl som överträffade alla andra 
i fråga om späckmängd i förhållande till kroppsvikt. Den visade sig endast 
under islossning om våren. Längden var 1½ aln. 

4. Svinsälen hade grått hår, något längre än övriga sälars, vilket påminde 
om svinborst. Den uppehöll sig gärna i öppet hav. Längden var 3 alnar 
och späckvikten 7 pund. 

5. Vikaresälen trivdes bäst i vikar, gav sig sällan ut på öppet vatten. 
Välfödd och i genomsnittlig storlek var den 3½ alnar lång och gav 8-9 
pund späck. Vikaren fanns i 5 sorter: 

a. Långvikaren, som gav lika mycket späck och var lika lång som ovan nämnda. 

b. Rödbröstaren som hade röda fläckar på bröstet. 
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c. Vikarnattaren, även kallad nattaren, hade en svart rand på ryggen och 
tydliga mörka fläckar i den mörka pälsen. Under buken var den nästan vit. 
Den var 2 alnar lång och gav 2 pund späck. 

d. Kvarnsl~}<aren hade fått sitt namn. av .. at,t den plt h.a1.sen var beklädd med. 
vita hår och liksom beströdd med mjöl. 

e. Småvikarsälen var kortare än övriga och nästan lika bred som lång, Dess 
späck vägde 1 punp. 

6. Broksäl eller morunge, var askgrå med smutsvita fläckar. Huvudet var större 
än övriga sälars och kroppen köttigare med mindre späck. Den påträffades 
aldrig i öppet hav utan höll sig i trängre vikar. Den var 3 alnar lång 
och gav 6 pund spä9k (Wijkar 1989:9-13 och Tengström 1989:31-32). 
(Om mått och vikt - se bilaga 8 sid 116). 

Ytterligare uppgifter om ovan nämnda "sälarter" kan lämnas. Långvikaren var 
den äldsta och slugaste vikaren. Till skillnad från övriga vikare, som höll 
uppsikt när huvudet var lyft, men vilade när det var sänkt, höll långvikaren 
uppsikt även när huvudet var sänkt! (Muntl. uppg. P. Gustafsson 1989). 

Om rödbröstaren berättas att den var fet även på våren och ej lika noga med 
val av is som andra vikare; den var därför lättare att komma åt. (Muntl. uppg. 
P. Gustafsson). Granlund skriver att den hade rödbrunt bröstparti och var 
brunaktig framför och under tassarna. Det mest utmärkande var att den var 
ett utpräglat havsdjur, som inte gick in i skärgården eller nära kusten. 
Dess syn och hörsel föreföll vara sämre än övriga vikares, den kallades också 
"nybörjarsäl" (Granlund 1975:58-59). 

7:11. SLUTLEDNINGAR 

I landskapet Västerbotten under 1500-talet spelade sälen en förhållandevis 
liten roll i allmogens ekonomi, åtminstone som exportvar~~ Sälfångsten kanske 
i första hand skall ses som svarande för husbehovet. Fångsten/jakten skedde 
framförallt om hösten med nät, i vissa socknar not, och med stänger. 
fiskeregistret ~~t, döma ··~ar' säljakten om vintern, a~J klat,;tr qg,der:orq.nad 
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I Österbotten var förhållandet det rakt motsatta; avkastningen var där-upp till 
10 ggr högre än i Västerbotten och tranet utgjorde österbottningarnas viktig-
aste exportvara fram till slutet av 1500~talet, då tjäran ersatte. Avkastningen 
i form av hudar och skinn var ocks~ betydande, men på vilka kölar den hand~ln 
gick k~n ~i. end~st spekulera i. Den fända rysshandeln med skinn. s,om bl a be-
drevs på-marknader i det inre av Bottenviken kanske.skall ses sqm en kanal 

' .) ·- j; ' l 'I • ' ' 

för utförsel. De metoder varmed säl fångades domineras i ÖsterQotten av isjakt: 
fäla, bräddl?pning och kälkemansfångst, men även där spelade nätfångsten en 
viktig roll. 

För att förstå de olika jakt- och fångstmetodernas betingelser måste man utgå 
från sälen, och i detta bottniska sammanhang, främst vikaresälen. När vikaren 
ömsat hår och isen smält bort begav den sig mot skären och började äta upp sig, 
framförallt på lax och sik. När vårfisket var till ända vände den från vikar 
och fjärdar till de yttre skären och ägnade sommaren åt strömmingsfiske på 
grönnorna. I slutet av september vände den åter inomskärs för att äta löja 
och sik (Lindgren 1922:59, se även Olofsson 1933). 

Det var på hösten den huvudsakliga nätfångsten skedde. Då hade vikaren ätit 
sig fet och då var den lämplig att fånga med nät. Vikaresälens svaga punkt var 
nämligen att den under höstmånaderna sökte sig in i vikar och sund för att 
vila på stränderna eller för att vila på sälstenar i lä. De trånga vikarna, 
"sälhamnarna" var små fladar förenade med havet endast genom en trång passage 
som lätt kunde spärras av med nät. Vikaren sökte. sig inte enbart till säl-
hamnarna för att vila utan även för att det där under hösten fanns stora stim 
med fisk (Ödman 1784~84). Nät användes också vid sälstenar liksom harpunjakten 
med stänger, men endast under höstmörkret, annars kunde sälen upptäcka jägarna 
(Andersson 1945:193). Nät användes också vintertid, bl a i råkar eller där 
vikaren brukade synas - vid vistet ell~i:; vid sälens öppningshål i isen. 

Den i Österbotten bedrivna isjakten baserades på vikaresälens beteende om 
vårvintern. Vid senfälan letade jägarna sälisar i Bottenviken där vikaren 
kutade och parade sig. Fälan gick i o,ch utifrån 1 aqdi1v~%\.fli~~b. vild lisa-upp ti · 1 
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Från senare tid omtalas i såväl Öster- som Västerbotten en jakt vid landvredet 
där jägaren utgick från fiskestugan och gav sig iväg på dagsturer för att 
jaga. I Österbotten kallades dessa män "hemspringare". 

Isjakten förutsatte även den en djup kunskap om sälens beteende; det gällde 
att komma sälen nära in på livet och överrumpla/överlista den. Om generationers 
erfarenhet vittnar också de metoder som användes vid isjakt före skjutvapnens 
införande. Skjutvapnen fick allmän spridning:under'1600-talet och detta 
innebär att sälen redan hade spelat ut sin betydlsefulla roll som export-
artikel när skjutvapnen blivit allmänna. Under den tid sälen var som mest 
betydelsefull bedrevs jakten och fångsten med gamla beprövade metoder. 

Den kunskap vi idag har om vikaresälen är starkt decimerad. Förr kunde fiskare 
noggrannt redogöra för varje sälarts karaktäristiska beteende under dess 
olika åldrar. Varje ålder hade sitt speciella beteendemönster, vilket i sin 
tur styrde jägarnas val av jaktmetod och redskap. Sannolikt torde de yngre 
sälarna erbjudit ett tacksamt byte, då de inte var lika aktsamma och kloka som 
de äldre sälarna. En ung vikare sökte sig tex inte något vinterrede utan 
kutade på tunn is, där den kunde borra sina andningshål. Den unga vikaren 
uppehöll sig gärna nära iskanten och i öppet vatten (Granlund 1975). 

Säkerligen har sälens beteende förändrats avsevärt bara under de senaste 
100 åren. De sista generationernas säljägare fick uppleva de nackdelar indu-
strialismen medförde; fabriker, båtar, fyrar mm skrämde iväg sälarna. Idag 
vistas vikaresälen inte alls så nära land som förr, det moderna samhället 
har ändrat dess ekologi. 
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8. FÖRHISTORISKA TOMTNINGAR OCH SÄLJAKT 
8:1. PROJEKTET "SÄWÄGARKULTURER I DET BOITNISKA OMRÅDET" - FORSKNINGSRESULTAT 

, 

Inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ''Säljägarkulturer i de~ 
Bottniska området" har ett flert~l tomtningslokaler undersökts längs norr-
och västerbottenskusten. De största lokalerna är belägna på Stor-Rebben, 
Grundskataräften, Stora Fjäderägg och Snöan - den första i Norrbotten, övriga 
i Västerbotten. Det är framförallt tomtningarnas h~rdar som.undersökts. 
Hittills har 17 kolprover analyserats och av dessa framgår att samtliga 
dateringar faller inom yngre järnålder; 12 av 17 inom vikingatid och 9vriga 
5 folkvandringstid/vendeltid. Räknar man med en övre gräns på standardav-
vikelserna är samtliga äldre än år 1300 (Broadbent 1989b:23). Kol 14-dateringarna 
tyder på att tomtningslokalerna övergavs under 1300-talet. Anledningen var 
medeltidens ändrade näringsformer och merkantila intressen; strömmingsfisket 
under hösten kan ha konkurrerat med den gamla sälfångsten (Broadbent 1989a:21). 

De tomtningar som daterats till 400- och 500-talen utgör de äldsta kända 
järnåldershusen i övre Norrlands kustland. Broadbent menar att de sannolikt 
hör samman med en agrar bebyggelse och tomtningarna nyttjades således av 
lokala fångstmän som hade sina gårdar i närliggande trakter - i de bördiga 

. . . 
sedimentdalarna i Skeilefteå, Bureå och Lövånger. Intresset för säljakten ,~ .. 

bottnade inte i handeln utan i späck för belysning, kött för konsumti.on och 
hudar för klädsömnad (Broadbent a a:18-21). 

De undersökta härdarna kännetecknas av en svagt skålformad profil med sot, 
kol och ofta brända ben samt enstak& skärvstenar inom.ett ca 1 diameter stort 

'· 
område. Några avgränsande kantstenar finns i regel inte. Med makrofossil-
analys konstaterades i ett flertal härdar små bitar av slagg samt förkolnade 
frön från mestadels kråk- och enbär. De osteologiska analyserna visade på 
brända ben från "säl", fågel, vikaresäl, älg eller nöt och björn (se bilaga 
(Nilsson 1988:18-26). Kolet i härdarna utgjordes av tall och ris (Broadbent 1989b:22) 

Med anledning av att det påträffades ben från vikaresäl drogs slutsatsen 
att tomtningslokalerna nyttjats i samband med nätfångst. Tolkningen skedde 
efter jämförelser med boplatsen Lundfors i Västerbotten, daterad till ca 
3 400 f Kr, ty där påträffades brända ben efter vikaresäl samt v~d som tolk-
ades som sänkstenar till sälnät. Sälfångst med nät är också kännt från 
historisk tid i Västerbotten. De förkolnade frön som påträffades tolkades 
som ett resultat av antingen avsiktlig bärplockning eller som att ris använts 
för att elda med. Av fröna att döma användes lokalerna om hösten. Därmed 
fastställdes teorin om att tomtningslokalerna brukats på hösten för nät-
fångst av vikaresäl (Broadbent 1988 och 1989a). 
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Tomtningarna är belägna i klapperstensområden på uddar, utan direkt samband 
med hamnlägen. "Detta skiljer dem både fysiskt och funktionellt från de 
med~ltida fiskehamnarna." (Broadbent 1989a:18). Tomtningarna förekommer, 
speciellt på Grundskataräften, i grupper om 5-6 - likt små samhällen - och kan 
således representera båt- och jaktlag. Fångsten var lägesbaserad och organi-
serad kring kollektiva fångstmetoder. Lokalerna är kustnära och representerar 
en form av landbaserad fångst bedriven redan under stenålder (Broadbent 1988:157). 

Under 1600-talet förändrades sälfångstens karaktär och detta pga utvecklingen 
inom båtbyggeriet och introduktionen av skjutvapen. Den lägesbaserade höst-
fångsten med nät ersattes av en senvinter-tidig vårjakt med hela Bottenviken 
som upptagningsområde. Det var speciellt österbottningarna som utvecklade 
senvinterfälan. Sälfångsten blev en viktig del av marknadsekonomin och kom-
pletterade fisket som ägde rum under sommar och höst. Först i om att fisket 
får ökad betydelse under 1500-tal uppstår behovet av hamnar (Broadbent 1988: 
162-163). 

8:2 •. FORNMINNESINVENTERINGEN - FORSKNINGSRESULTAT 

Tomtningslokalerna Stor-Rebben, Grundskataräften, Stora Fjäderägg och Snöan 
är belägna i den allra yttersta skärgården - österdärom finns endast hav. 
Tomtningarna är exponerade mot havet och väldigt utsatta för de under stora 
delar av året förhärskande sydvindarna. Några naturliga hamnplatser eller 
båtlänningar finns ej registrerade. Om dessa lokaler brukats vid sälfiske 
om hösten har man efter denna årstid valt sämsta tänkbara läge. Hösten 
kännetecknas av kraftiga vindar - höststormar är ju ett välkänt faktum. 
Sälfiske, liksom allt annat fiske, kräver båtar och båtar kräver hamnlägen 
eller båtlänningar. Detta är förutsättningen för existensen av fångstplatser 
i skärgård som nyttjas under årets isfria månader. För att kunna utöva sitt 
fiske var fiskarena tvungna att på ett säkert sätt kunna landa respektive 
lämna stranden med båten. 
Att tomtningslokalerna låg oskyddade och saknade hamnlägen konstaterades 
redan av Varenius, som bl a karterat Stor-Rebben (Varenius 1978:126). 
Se karta 12 och 13 sid 88-89. Varenius kartering - se bilaga 6 sid 114 
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Sannolikt ä: det inte någon slump att tomtningarna anlagts i klapperstens-
fält och inte i "vanlig" ososrterad moränmark. När klapperstensfälten dess-
utom är orienterade mot öst-sydöst är det.bara att konstatera likheterna med 
sollider. Man har valt det läge s~m är mest exponerat för sol, dvs den mark 
som fortast tinar fram. På de kala klapperstensfälten packas ej heller snön 
lika djup som i annan mark. Redan Hallström påpekade detta förhållande mellan 
klapperstensfält och snödjup (Hallström 1949b:75). Dessa faktorer måste ha 
styrt lägesvalet. Några byggnadstekniska fördelar, förutom ~tt marken är 
väldränerad, finns inte. Som Nilsson nämner var öarna vid tiden för användandet 
fattiga på träd, ris och mossa fanns att tillgå (Nilsson 1988:41). 

Vad vi i 1500-talets skattelängder från landskapet Västerbotten kan utläsa 
är att det var frågan om nätfångst, sannolikt av vikaresäl om hösten. 
Man nyttjad.e vikarens beteende om hösten när den gick in i "sälhamnar", · 
vikar och till sälgrund nära land för att vila. Detta beteende hör hösten 
till; vikaren gick mot land för att vila efter hårt väder, men också för att 
"höstfiska". I 1500-talets sälfiskeregister framgår att de flesta sälgrunden 
och fångstplatserna låg k~stnära - i innerskärgården (se karta 14 sid 93). 
Den revidering av sälgrunden som genomfördes 1612 medförde att 80 av totalt 
100 sälfångstplatser ströks ur sälfiskeregistret och detta pga uppgrund-
ningen. För att gå ytterligare ett steg tillbaka i tiden, till Lundfors för 
ca 5 400 år sedan, kan man konstatera att denna boplats är belägen på fast-
landet i en väl skyddad havsvik (Se fig 16). 
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Fig. 16. 
Lundforsboplatserna, 
markerade med tre-
kanter, var belägna 
inne i en skyddad 
havsvik. 
(Källa:Broadbent 1983: 
18). 
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Lundfors visar inga som helst likheter med de ca 4000 år yngre tomtnings-
lokalerna på Stor-Rebben, Grundskataräften, Stora Fjäderägg och Snöan. 
Dessa är belägna så långt ut i skärgården det bara går a~t komma, samt i 
~skyd4ade !~gen (se karta 15 s.92).Detta lägesval i förhålland~ till vikare-
sälens ekologi talar entydigt emot att tomtningslokalerna använts om hösten. 
Det historiskt kända sälfisket och stenåldersboplatsen Lundfors har inga som 
helst likheter i lägesval med tomtningslokalerna. 

För att exemplifiera sälfisket med nät om hösten kan man titta på sälfiske-
registret av år 1559 i Lövångers socken, Västerbotten (Landskapshandlingar 1559). 
Överför man de namngivna sälfiskeplatserna på en karta ritad efter nuvarande 
5-meterskurvan finner man att sälfisket var kustnära (se karta 14 sid 93). 
Vad man kan lära av det är i vilka vatten/geografiska områden som det vikingatida 
sälfisket hypotetiskt kan ha ägt rum och ser man till en karta ritad efter 

10-meterskurvan återfinns dessa sälfiskevatten långt från tomtningslokalen 
på Grundskataräften (se ~arta 16 ). Vikingatidens säljägare seglade inte dit 
ut för att måsta bege sig milstals åt skilda håll för att vittja sina nät. 

Det finns endast en förklaring till varför tomtningarna ligger där de ligger 
och det är närheten till landvredet. Landvredet är gränszonen mellan land-
fast ·is och drivis och bildas under senvinter-vårvinter, då västliga vindar är 
förhärskande (se s.71).Ingenstans i hela Västerbotten går landvredet så nära 
land som vid Grundskataräften (Gustafsson 1989:45 ). Om tomtningarna nyttjades 
när landisen låg utgjorde inte havet något hot: lägesvalet var det bästa tänk-
bara med tomtningarna i största möjliga skydd från väst- och nordvindar. 
Vikaresälen föder sina kutar, parar sig och ömsar hår i Bottenviken, Kvarken 
och Bottenhavet från mars till mitten av april. Tack vare fälan i Österbotten 
vet vi att jakten på vikare pågick från slutet av mars till maj. Vikaresäl 
finns alltså att tillgå även under vårvintern. 

I Gustav Vasas skyddsbrev till allmogen i Österbotten år 1551 framgår att 
de bedrev säljakt bl a längs kusten av Hälsingland, Ångermanland, Västerbotten 
och Norrbotten. Tack vare att fälan levt kvar så länge vet vi att fälan 
gick i landvredet och efter kusten av ovan nämnda landskap och län 
Som ett pärlband efter hela denna långa kuststräcka återfinns 
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2,5 km 

\ 
Grundskata-
räften 

Säifiskeplatser namnjivna i 1559 års 
sälfiskeregister för Lövångers 
socken: "Biurö--fierden, Grenöen•, 
Borke öö (Björkåsen?), Vonören, 
Pååls holmen, Blacke-fierden". 
Pålsholmen ligger söderom angivet 
område. Kartan är ritad efter 5-
meterskurvan. 
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ett flertal tomtningslokaler med samma lägesval och av samma karaktär: 
Hornslandet, Södra Ulvön, Snöan, Stora Fjäderägg, Grundskataräften,och 
Stor-Rebben. Tomtningslokalerna har med största sannolikhet nyttjats vid 
isjakt vid landvredet eller den landfasta isen - brädden. Se karta 17 sid 96! 

I Broadbent skriver att tomtningslokaler av ovan nämnda typ eJ ar kända i 
Österbotten (Broadbent i988:157). Detta förhållande styrker än mer teorin 
om att de brukats för fångst vid landvredet under vårvintern. Landvredet 
står nämligen ej öppet i samma utsträckning längs den österbottniska sidan 
som dess motsatta. Östra sidan kallades allmänt "fattigsidan", eftersom 
där inte fanns lika mycket ungsäl att tillgå som i väst. Österbottens 
flacka och långgrunda kust torde också medföra att där ligger ett 
betydligt bredare bälte landfast is-än längs Västerbottens kust; det var 
alltså längre ut till öppet vatten och säl. Vore det däremot fråga om 
höstfiske borde teoretiskt sett likadana tomtningslokaler finnas i Öster-
botten; om hösten var förhållandena desamma, kanske tom bättre i Öster-
botten? Tillgången till sälfiskevatten var densamma på båda sidor, men ej 
närheten till landvredet! 
Det är dock vanskligt att dra några slutsatser om tomtningsbeståndet i 
Österbotten, eftersom det där inte görs fornminnesinventeringar av svensk 
modell. 

De förkolnade frön från sensommar-höstväxande arter som påträffades i 
tomtningarnas härdar skulle kunna tolkas som ett nyttjande av lokalerna om 
hösten. De flesta fröna (7 av 10 fröförekomster, se bilaga 7) härrör dock 
från kråk- och enbär, dvs ris med goda brännvärden och således lämpliga 
att göra upp eld med. Fynd av förkolnade frön från dessa växter behöver inte 
betyda att man eldat om hösten - en ·del bär sitter kvar på riset även under 
vintern. En annan aspekt är att tomtningarna kanske inte brukats på ett 
flertal år och att således härdarna hunnit bli beväxta med kråkbärsris och 
enris. Tomtningarna kan ju ha stått öppna, dvs utan tak, då de ej brukades. 



Tomtningslokalerna: 

1. Stor-Rebben 
2. Grundskataräften 
3. Stora Fjäderägg 
4. Snöan 
5. Södra Ulvön 
6. Hornslandet 

96 

(f Karta 17. 

Genomsnittlig fastisgräns 
vid första mars. 
(Källa: "Ice Atlas for the 
Baltic Sea, ·skagerack and 
Lake Vänern 1963-1979." 
SMHI, Norrköping 1982. 
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Det har aldrig varit frågan om att vårvinterjakten ersatt den lägesbaserade 
höstfångsten med nät, som Broadbent menar. Av 1500-talets skattelängder 
framgår att rörlig isjakt och lägesbaserad höstfångst förekom parallellt. 
Frågan är om det fastlandsnära sälfisket överhuvudtaget krävde någon annan 
bas är hemmahamnen. Fiskelägen tillkom ju av den anledningen att avståndet 
mellan hemmet och fiskeplatserna var för stora att "dagspendla" mellan. 
Vad man kan konstatera utifrån 1500-talsmaterialet är att de historiskt 
kända sälfiskeplatserna inte sammanfaller med de tomtningslokaler som här 
diskuterats - lövångersområdet får exemplifiera detta. Vad som däremot kan 
sägas sammanfalla är de områden inom vilka sälfisket och fisket idkades. 
Man skulle här kunna antaga att befintliga fiskelägen nyttjades vid sälfisket -
det var ju i stort sett samma betingelser som styrde dessa näringsfängen. 
Till fisken drog sig sälen, men också människan - kanske höstfisket av 
strömming och säl bedrevs parallellt? 

Isjakt av säl har sannolikt mycket gamla anor - det finns inget som hindrar 
att det företogs redan under stenålder. De fynd från stenålder som hittills 
omnämnts har utgjorts av nät och sänkstenar, som därmed kopplats till höst-
fångst. Men sälnät lades också i råkar i isen. Vad som bör påpekas i detta 
sammanhang är att sälnät kända från historisk tid saknar sänkstenar. Näten 
hängde lösa som "gardiner" och detta för att de sktille kunna trassla sig 
kring sälen så snart den stötte emot nätet (muntlig uppg. P. Gustafsson). 

Det finns ett annat fynd som kan tolkas som ett bevis på isjakt. Ett 6000 
år gammalt skelett från grönlandssäl med kvarsittande beharpun har påträffats 
i Österbotten. Det visade sig att sälen sjunkit på 40 meters djup, dvs ett 
gott stycke ut från land (Bonns/Gustafsson 1989:198). Rimligt är att antaga 
att sälen harpunerats vid isjakt men gått förlorad och sjunkit till botten. 

Ett annat redskap använt vid isjakt är skredstången. Det första skriftliga 
beviset på dess existens är från år 1566 i Byske s:n. Broadbent anser dock: 
"Fastän skredstångens uppträdande i historien är av sent ursprung, kan detta 
knep gå tillbaka till stenålder" ••• "Det uppenbara sambandet mellan skidor 
och jakt gör att skidorna.tydligt framstår som ett oerhört viktigt redskap 
:i.. norra Sverige". (Broadbent 1982: 101). 
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8:3. SLUTDISKUSSION 

När vi rör oss i skärgård är det av största vikt att ta hänsyn till de 
naturlagar som alltid styrt de fångstmän och jägare som funnit sin utkomst 
ur havet. I detta sammanhang är det frågan om sälens och fiskens ekologi i 
förhållande till säsong och vad det innebär med hänsyn till väder, vind och 
förhållanden som skapats därav. Den fornminnesinventering av Norr- och Väster-
bottens skärgård som genomförts har klart visat ett samband mellan fiskelägen 
och skyddade hamnlägen eller båtlänningar. Detta innebär att det finns ett 
klart samband mellan idkandet av fångst under årets isfria månader och hamn-
lägen. 

Tomtningslokalerna på Stor-Rebben, Gr?ndskataräften, Stora Fjäderägg och 
Snöan faller helt utanför denna bild. De är exponerade mot havet och utan 
tillgång till hamnlägen e dy. I sådana lägen har aldrig fiskelägen uppförts, 
och detta oavsett om fångsten utgjorts av säl eller fisk, eftersom de yttre 
betingelserna varit desamma. 

Liksom alla andra fornlämningstyper vi idag känner till är tomtningar och 
fiskelägen belägna i sina respektive karaktäristiska lägen och detta läges-
val måste tolkas och ses .som en självklar del av den arkeologiska forskningen. 
Tomtningarna förekommer i sådana lägen som bara kan förklaras med att de 
nyttjades under vårvintern i samband med jakten vid landvr.edet. 
Tomtningarna bör betraktas som basläger för säljägare som drog nytta av land-
vredets förtjänster som ett gott jaktpass, men också som en förmedlare - en 
färdväg - till an4ra sälisar. En sammanfattande term för dessa säljägare 
blir närmast "bräddlöpare", de som ja:gade vid.isbrädden - landvredet. 
Jakten kan ha skett med flera olika hjälpmedel, redskap och metoder. De me-
toder av ålderdomlig karaktär som tidigare nedtecknats är fångst av kutar 
(med hund) för att komma åt modern, att invänta sälen vid dess öppningshål 
i isen, att använda tvärnät i isråkar och att dessa metoder användes till-
sammans med transportmedlen skredstång och kälke. Tänkbart är att också båt 
kan ha använts för att ta sig ut till drivisen. 

Med tanke på det,i förhållande till idag, milda klimat som rådde under 
slutet av vikingatid och större delen av medeltid (set ex Bonns/Gustafsson 
1989:209) är det rimligt att antaga att vikaresälen var åtkomlig på ett helt 
annat sätt då än under senare tid. Mindre is innebar mindre ytor att kuta på, 

dålig tillgång till gammal drivis innebar att vikaren sannolikt fick kuta 
på öppen is (jfr sid 81 ) och att den landfasta isen inte gick lika långt 
ut till havs som idag. 
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Att de ålderdomliga jaktmetoderna varit väl fungerande och vinstgivande 
kan man klart konstatera eftersom sälens produkter hade störst betydelse 
innan skjutvapnens allmänblivande under 1600-tal. Som exportvara hade 
sälen under 1600-tal ersatts av tjära, säljakten blev alltmer knuten till 
husbehovet. 

Det material som till dags dato finns till förfogande tyder på att säljakt/ 
sälfångst bedrivits under såväl höst som vårvinter, ända från stenålder 
fram till 1900-tal. Den ena säsongen utesluter inte den andra. Även tomtnings-
lokalerna bör betraktas ur denna synvinkel; de ovan diskuterade tomtnings-
lokalerna har med största sannolikhet nyttjats vid isjakt om vårvintern, men 
det finns inget som säger att tomtningar påträffade i andra lägen och 
närmare fastland inte kan ha använts vid sälfiske om hösten. 
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9. SAMMANFATINING 

I västra Bottenvikens skärgård finns två typer av byggnadslämningar knutna 
till fiske och säljakt, nämligen husgrunder och tomtningar. De definitioner 
som tidigare vidtagits av termen tomtning har inte visat sig vara tillräckliga 
för att skilja tomtningen från husgrunden. Utifrån förhållanden i västra 
Bottenvikens skärgård har följande skillnader konstaterats: 
- en tomtning är i förhållande till husgrunden oregelbunden i formen 
- tomtningens vall består i allmänhet av i storlek osorterade stenar·; hus-

grunden sorterade 
tomtningens vall är mäktigare än husgrundens ·' 

- tomtningen har en enkel härd direkt på marken, husgrunden en spismursrest~ 

En tolkning blir att i en tomtning har den naturliga markytan nyttjats som 
boendeyta. Vallen har utgjort en yttre begränsning - en del av en vägg. 
Husgrunden har haft innergolv som boendeyta, så vallen har där utgjort en 
nedre begränsning - en grund. 
Frågan är om vi någonsin kommer att kunna ge termen tomtning en riksomfattande 
enhetlig definition. Erfarenheter i fält medför dock att det sällan råder 
några tvivel om huruvida en lämning skall rubriceras tomtning eller husgrund, 
trots stora variationsrikedomar. Vid en bedömning tar man inte enbart hänsyn 
till en fornlämnings morfologi, utan till hela dess miljö med avseende på 
fornlämningskombinationer och lägesval (bl a). Detta gäller alla fornlämnings-
typer, så även ryssugnar. 

Ryssugnen är ett resultat av ryska galärflottans framfart under Stora ofreden 
1713-21. Termen ryssugn är djupt rotad hos allmänheten, vilket kan försvåra 
en objektiv bedömning i fält. Det finns dock en mängd kriterier som bör upp-
fyllas för att kunna rubricera en ugn av sten ryssugn - uppfylls inte kraven 
bör den istället kallas stenugn. I Norrbottens skärgård har inga ryssugnar 
påträffats. Denna skärgård har istället visat sig innehålla en typ av "för-
stärkt" härd som helt saknar ugnsrum. Härden finns också i övriga bottenviks-
skärgården och tenderar sammanblandas med ryssugnar eller stenugnar. 

Skärgårdsfisket ·har gett upphov till "husgrundsfiskelägen" och "tomtnings-
fiskelägen". De sistnämnda dominerar Haparanda skärgård och visar på sam-
hörighet med Österbotten. Efter undersökningar på Skomakaren har tomtnings-
fiskelägena visat sig vara äldre än husgrundsfiskelägena; tomtningarna har 
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sina huvudsakliga rötter i 1500-talets kortvariga (2-3 veckor) fiske, 
medan husgrunderna dateras med början i 1600-tal och visar på en utveckling 
till ett intensivare och långvarigare fiske. Fiskeläget ändrar karaktär·på 
1600-talet, det blir bl a vanligare med gisbgårdssystem. Vad som dock är gemen-
samt för alla fiskelägen, oavsett typ, är det intima sambandet med skyddade 
hamnlägen. För att kunna nyttja ett fiskeläge under årets isfria månader 
krävs att du, när det blåser, kan lämna respektive anlända stranden på ett 
skyddat ställe. Därför ligger fiskelägen vid skyddade hamnlägen somt ex natur-
hamnar, på öarnas läsidor eller så har båtlänningar uppförts. 

Skärgårdsfisket i västra Bottenviken satte fart under 1500-1600-tal och 
ersatte till viss del det förut så betydelsefulla träskfisket. Skärgårds-
fiskelägenas stora allmänblivande är att söka i 1700-talets ändrade merkantila 
förhållanden och rätten för de obesuttna att bli "sina egna". Klart avgräns-
ade medeltida fiskelägeslämningar har inte kunnat påvisas, däremot kan vissa 
lokaler diskuteras ha sina rötter i ett senmedeltida fiske - de medeltida 
fornlämningarna går dock ej att utpeka. Det medeltida fisket bedrevs troligen 
i den egna "hemfjärden" och syftade till att täcka den egna konsumtionen. 

Vid en datering av fiskelägen skall man utgå från det havsanknutna, dvs 
hamnen eller båtlänningarna. Saknas sådana skall man ta hänsyn till det i för-
hållande till havet lägst belägna, vilket i regel innebär husgrunderna. 
Fiskelägets hela miljö bör också beaktas; det inbördes förhållandet mellan 
de olika anläggningarna i fiskeläget är i det närmaste identiskt hos alla 
fiskelägen. Detta underlättar en bedömning inför en datering. 

Säljakten under i huvudsak vikingatid har lämna~ en mängd tomtningslokaler 
efter sig. De 4 största, Stor-Rebben, Grundskataräften, Stora Fjäderägg och 
Snöan uppvisar stora likeheter, bl a i lägesval. Lokalerna ligger på de 
yttersta öarna i sydöst-sydsluttningar - exponerade ut mot havet - och 
utan tillgång till skyddade hamnlägen eller båtlänningar. Lägesvalet och 
kännedomen om säljaktens (på vikaresäl) betingelser under årets olika års-
tider talar entydigt för ett brukande av tomtningarna under vårvinter. 
Tomtningarna var vid denna årstid inte expon~rade ut mot det öppna havet utan 
låg i skydd av den landfasta isen så nära landvredet det bara gick att 
komma. Tomtningslokalerna bör betraktas som basläger för bräddlöpare/hem-
springare som utnyttjade landvredets goda egenskaper i jakten på vikaresälen. 



raä-n:r, önamn antal yttermått bottenplan: vall:bredd, jordfast öppn båtl hamnl gistg möh 
form storl,djup höjd block 

17, Seskar-Furö 1 2,5x4 m 2,5x3 m 0,2-1 m 
0,4 m h 

br, X 1 - norrl - 5 

40, St Hepokari 1 kvadr 5x5 m 3x2 m 0,5-1 m br - 1 33 uppgr 4 0-5 
" " 1 kvadr 6x6 m Il 0,2-0,3 m h 1 vik i V -
" Il 1 kvadr 7x7 m 4,5x3 m 2-2 ,5 m br - 1 

0,2-0,5 m h 
Il " 4 kvadr 5x5-8x8 m 2,5x2,5 ,... 1,5-3 m br X 1 

5x5 m 0,3-0,7 m h 
Il " 1 rekt 3,5x2,5 m 2xl m 1-1,5 m br - -

0,2-0,3 m h 
Il Il 2 oreg 5x3,5-5x4 m 3xl,5-2 m i 0,5-1 m br X 1 

diam 0,3-1 m h 
" " 3 oreg 5x5-6x6 m 3xl-3x2 m 1-2 m br X -

0,3-0,5 m h 
" Il 2 runda 4,5-7 m diam 2-m diam - 1-1,5 m br X 1 

3x2 m 0,3-0,5 m h 
" Il 2 ovala 6x5-6x4 2,_5~1,? . 0,5-:-1 m br 2 m· - X --.. 

3xl,5 m 0,3 m h 
" " 1 rekt 12x7 m 8x5 m 1-2 m br - 1 

0,7 m h 

66, Skomakaren 5 runda 4-5 m i diam 2-3 m i diam 0,6-2 m br X 5 1 N-ÖNÖ- - 5 
0,2-0,4 m h läge 

" Il 1 rekt 7x2-3 m 5x2 1,5-2 m br 1 m - .. 

0,1-0,2 m h 
" " 1 kvadr 6x6 m 2,5x2,5 m 1,5-3,5 m br X 1 1 

1,5 m h 
' 

67, Skomakaren* 3 runda 3-5 m i diam 1,5-2,5 m i 0,5-1 m br X 3 4 öster, - 5 
diam 0,2-0,6 m h sund 

" " 1 oval 6x4 m 3x2 m 1-1,5 m br X 1 
0,5 m h 

" Il 1 oreg 4x3 2xl m 0,5-1 m br X -m 
.. 

Bilaga 1. Historiska tomtningar i Nedertorneå socken. 
~sterix markerar lokaler där tomtninRar och hus2runder re2istrerats under sammR numm@r_ 



raä-n:r, önamn antal yttermått bottenplan: . 
• t,j ' 

form storl;äjup 

68, Inakari * 3 ovala 4x3-5x4 m 2-2,5xl-2 m 

Il Il 1 kvadr 4x4 ID 2xl-1,5 ro 

Il Il 1 oreg 8x6-7 m 5,5x2-3 ro 

70, SarvenRiskilö 1 rund 4 m i diam 2 m i diam 
0, 1 m dj 

Il Il 12 runda 4x3,5-4 m 2-4 m i diam 
6x5 ro 

71, V Knivskär 3 kvadr 4x4 ro 2x2 ro 

Il Il 2 rekt 5x4,4x3 m 

Il Il 1 oreg. 3,5x3,5 

357, Tantamanni 1 kvadr 3x3 ro 

Il Il 1 kvadr 6x6 m 2xl-1,5 m 

370, Seskar-Furö 1 rund 2,5 m i diam 2,2 m i diam 

371, Harru 1 oval 3,5x2,5 m 2xl,5 m 
..,., 

t.:· 

372, Harru 1 kvadr 4,5x4,5 m 2x2 m 

374, Mali 1 rekt 6x4 ro 

Il Il 1 rund 3,5 m i diarr 1,7 m i diam 

vall:bredd, jordfäst öppn 
höjd block 

0,5-1 m br - -
0,2-0,3 m h 
grop 0,5-1 - -
m dj 
0,7-1,5 m br - 1 
0,2-1 m h 

1 m br - -
0, 1-0,2 m h 
1-2 m br X 12 
0,3-0,6 m h 

1-1,5 m br X 3 
0,2-0,3 ro h 
1-1,5 m br - 2 
0,2-0,3 m h 
0,3 m h X -
0,5-0, 7 ro br - 1 
0,2 ro h 
2-3 ro br - 1 
0,2-1 m h 

0,1-0,4 m br - 1 

0,5-1 m br - 1 
0,1-0,3 m h 

1-1,5 m br - 1 
0,4-1 m h 

0,5-l ro br - -
0,2-0,4 m h 
0,7-1,2 m b1 - 1 
0,1-0,4 ro h 

båtl hamnl 

16 NNÖ-NV 

- NÖ 

. 

5 N 

- VNV-NV 

'' 

- oklart· 

- oklart 

- uppgr 
vik i V 

I - oklart 

-

gistg 

1 

1 

-

-

-
-

-

1 

roöh 

0-5 

0-5 

0-5 

5 

0 

0 

0 

5 

' 

_ .. , 

' 
-

I-' 
0 
t.v 



raä-n:r, önamn antal yttermått bottenplan: vall:bredd, jordfast öppn båtl hamnl gistg ·möh 
form storl,djup höjd block 

374, Mali 1 oval 4x3 m 2xl,5 m 1-1,5 m br - i - oklart 1 5 
0,1 m h 

" " 1 rund 5 m i diam 3xl,7 m 1-2 m br - 1 
0,1-0,3 m h 

" Il 1 oval 5x3 m 2,5xl,3 m 0,7-1,2 m br - 1 
0,1-0,4 m h 

375, Tantamanni 1 oreg 6x5 m 4x2,5 m 1-3 m br X 1 - oklart - 0 
0,3-1,2 m h 

" Il 1 oreg 3x3 m 2xl m 0,5-2 m br X -

377, SarvenRiskilö 1 oreg 5 m i diam 2-2,5 m diam 1-1,5 m br X 1 - oklart - 0-5 
0,6 m h 

379, Byskär 1 bakval 6x4 m 0,5-1 m br - 1 - norrl - 10 
0,1-0,3 m h 

381, Byskär 1 rund 6 m i diam 3x2,5 m 1-1,5 m br X 1 - oklert - 5 
0,6 m h 

382, Byskär 1 oreg 4 m i diam 2,5x2 m 0,5-1 m br X 1 - uppgr - 5 
0,4 m h hamnl 

i ÖNÖ 
385, St Hamnskär 1 dubbel 7x4 m 2,5xl,5 m X - - oklart - 10 

oval 2 m i diam 
, 

I 387, Prokko 1 kvadr 5x5 m 3,5x3 m 0,5-1,5 m br - 1 - norrl ·- 5 
I 0,1-0,3 m h 

" " 2 runda 5-6 m diam 3x2,5 m, 1-2 m br X 1 
' 3 m i diam 0,5 m h 1, 

" " 1 rekt 5x3,5 m 2,5x2 m 0,7-1,5 m br X -
0, 1-0,6 m h 

388, Enskär 1 oreg 3x3 m X 1 - oklart - 5 



raä-n:r, Önamn antal yttermått bottenplan: 
form storl,djup 

389, Byskär 1 rund 5,5 m i diam 2,5 m i diam 

" " 1 oval 7x5,5 m 3 m i diam 

394, L. Hepokari 1 bakv 6x4 m 4x2 m 

" " 1 kvadr 5x5 m 2x2 m 

Il Il 1 oreg 6x4 m 4x2 ID 

395, L. Hepokari 1 rund 6 ID i diam 

Il Il 3 rekt llx7,6x4,5, 
6x5 m 

Il Il 1 kvadr 4,5x4,5 ID 

Il Il 2 bakv 5x4,6x3,5 ID 

396, L. Hepokari 1 oreg 4,5x4 m J 3x2,25 m 

399, Enskär 1 rund 5 m i diam w 2x2 m 

426, Mali * 1 oreg 5x4 m 4x3,5 m 

Il " 1 rekt 5x4 m 3x2,5 m --· 

Il Il 1 oreg 5x5 ID 3x2,5 ID 
-·· 

" Il 1 kvadr 4,5x4,5 m 2x2 m 

vall:bredd, jordfast 
höjd block 

l-2 m br -
0, 7 m h 

1-2 m br -
0,1-0,5 m h 

0,5-2 m br -
0,1-0,4 ID h 
1-2 m br -
0,1-0,3 m h 
1 m br X 

0,4 ID h 

0,5-1 m br X 

0,4-0,6 m h 
0,5-1 ID br X 

0,4-0,6 m h 
0,5-1 ID br X 

0,4-0,6 m h 
0,5-2 m br -
0,2 m h 

0,5-1 m br X 

0,4 m h 

1,5-2 m br X 

0,5 m br X 

0,3 m h 
0,5-:-1 m br X 

0,2-0,4 m h 
0,5-1 m br -
0,2-0,4 ID h 
1 m br -
0,3-0,5 m h 

öppn båtl 

1 -

1 

1 -
1 

-

- -

1 

1 

2 

1 -

1 -

1 -
1 

1 

1 

hamnl gistg 

uppgr -
hamnl 
i NV 

oklart -

oklart -

oklart -

oklart -
oklart 1 

möh 

5 

5 

5~10 

5 

5 

5 

.. 

... 
C u 



raä-n:r, önamn antal yttermått bottenplan: 
form storl,djup 

',' 

428, Kataja 1 rund 5 m i diam 

" " 1 kvadr 5x5 m 

429, Kataja 1 rund 6 m i diam 

432, Kataja 1 oreg 2,5xl,5 m 

It It 1 oreg 3 m i diam· 

·11_; 

434, Kataja 1 dubbel 6x4 m 2 m diam, 
oval 2xl m 

439, Ö.Knivskär * 1 bakv 5x2 m 

It " 1 bakv 4x3 m 

" " 1 oreg 5x4 ro 3x2,5 m 

442, Ö.Knivskär 2 ovala 6x4-5 m 4x2 m 

" " 1 rekt 7x5 ID 5x3,5 ro 

" " 1 rund 6 m i diam 

" " 1 rekt 4x2,5 m 3x2 m 

" " 1 rund 6 m i diaID 3 1il i diam 

". ..... Il ..... 1 öreg 3,5x2,5 ID 

vall:bredd, jordfast 
höjd block 

1,5-2 m br -
0,5 m h 
1,5-2 m br -
0,5 m h 

0,2 m h -
,· 

1-1,5 m br X 

0,1-0,3 m h 
0,6-m br X 

0,1-0,4 m h 

0,5-1 m br X 

0,1-0,4 m h 

1-1,5 m br X 

0,2-0,4 m h 
0,5 m br -
0,3-0,4 m h 
1,5-2 m br X 

0,3-0,5 m h 

1-2,5 m br X 

0,2-0,4 m h 
t ··' ! ·-

1,5-2 ro br -
0,2-0,5 m h 
1,5-2 m br -
0,3-0,5 m h 
1-1,5 m br -
0,2-0,4 m h 
2-3 ID br X 

0,3-1 ID h ' 
0,3-0,8 m br -

öppn båtl hamnl 

- 1 SÖ 

-

- - västl 

- - uppgr 
hamn i 

-

1 - oklart 

1 - NÖ 

1 

-

- - uppgr 
hamn i 
NNV 

-
-
-

-

-

V 

: .. 

-
gistg 

-

-
-

1 

-

-

möh 

5 

5 

5 

0-5 

0-5 

5 

l-e 
0 



raä-n:r, önamn antal yttermått b9ttenplan: vall:bredd, 
form storl, djup · höjd 

' 

443, Ö.Knivskär 1 rund 6 m i diam 3,5 m i diam 1-1,5 m br 
0,2-0,3 m h 

446, Sarvenkataja 1 oval 5x4 m 3x2,5 m 1-1,5 m br 

447, Sarvenkataja 1 kvadr 5x5 m 2,5x2,5 m 1-1,5 m br 

" " 1 kvadr 5x5 m 3x2 m 0,7-1,5 m br 
0,4 m h 

448, Huitori 1 oval 4x3,5 m 0,7-1 m br 
0,4 m h 

450, Höynänkari 1 oreg 4x3 m 0,5-0,7 m br 

" " 2 rekt 5x5 m 3x3 m, 1-1,5 m br 
3,5x3,5 m 0,2-0,5 m h 

" " 1 rund 6,5 m i diam 3 m i diam 2-3 m br 
0,5-1 m h 

" " 1 kvadr 5x5 m 2,5x2,5 m 1-1,5 m br 
0,3 m h 

457, Huitori 
. 1 kvadr · 3x3 m 2x2 m,0,2 dj 

" " 1 oval 3x2 m 0,5-1 m br 
0,2-0,3 m h 

" " 1 oreg 6x5 m 4x3 m 0,5-1 m br 
0,2-0,3 m h 

458, Kokkotöyrä * 1 kvadr 5x5 m 3x3 m,0,3 dj 1,5-2 m br 
0, 1-0,4 m h 

- -

' . 

jordfast öppn båtl 
block 

-- - ' 

·x - 1 
I 

X - -
X -

X 1 -

- - -
- 2 

: 1 C -
- 1 

- - . ·-
- -
X -

- 1 -

. 
' 

hamnl gistg 

' uppgr -
vik i V 

norrl -
oklart -

oklart -

oklart 1 

oklart -

norrl 1 

. ·-

möh 

5 

5 .. 
5 

5 

5 

5 

. 
5 

.., .. -. 

: 

-

r 

C. 



raä-n:r, önamn .antal hgr antal bgr/ 
kgr 

22, Letto 12 hgr 9 kgr 

27, Välikari 1 hg 1 kg 

31, Gunnaren 8 hgr 1 kg 

62, Sandskär 13 hgr -
65, Sandskär 15 hgr 1 kg 

·68, Inakari * 5 hgr 

296, Sandskär 27 hgr -

335, Sandskär 7 hgr -
373, Skomakaren 3 hgr -

383, Byskär 1 hg 1 kg 

67, Skomakaren* 1 hg -

414, Tantamanni 1 hg 1 kg 

422, Klaus 

425, Hyyppää 2 hgr 1 kg 

426, Mali * 2 hgr -

_gistg b.åtl harmläge 

1 9 öster 

1 - avsiörd vik 
i ooter 

2 - norrläge 

2 - oklart 

2 9 uppgr. vik 
i väster 

1 16 NNÖ-NV -
sluttning 

- - uppgr. vik 
i väster 

- 3 öster 

1 - naturhamn 
i väster 

- - oklart 

2 1 öster vid. 
sund 

- - i lfÖ 

1 - no:rrläge 

1 - ok]art 

skyddande 
öar/grund 

i söder -
öster 

i öst-sydöst 

i söder 

mö h 

0 

0 

5 

5 

0-5 

0-5 

0 

5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0 

5 

..... 
0 
0) 



raä-n:r, önamn _antal hgr _antal bgr/ gistg ))åtl 
kgr 

439, Östra Knivskär 4 hgr -- 4 -
449, Huitorintöyrä 2 hgr 1 kg 1 -

458, Kokkotöyrä * 1 hg - 1 -
459, Letto 5 hgr - 1 -
131, 1 hg - 1 -
140, 3 flt 6 8 

232, 1 flt l -

' 

' 

Raä 140 och 232 är redovisade med flt=fiskelägestomt, vari det ingår ett ej 
redivisat antal husgrunder och bodgrunder. 

hamnläge skyddande 
öar/grund 

norrläge 

i norr och 
väster 

norrläge 

oklart 

oklart 

oklart 

oklart 

• 

. 

m ö h 

0-5 

0-5 

0-5 

0 

0 

0 

0 
..... 
0 
\0 



Form Yttermått ' Bottenplan: vall:bredd, jordfäst 
storl,djup höjd block 

Dubbel,rekt '12 X 6 ffi 3x2 + 3x2 m 0,1-0,3 m h X 

0, 1 m dj 1-2 m br 
Enkel,rekt 5 X 4,5 m 1-2 m br -

0,2-0,4 m h 
enkel,rekt 7 X 5 ID 5 X 4 m 1-2 m br X 

0,2 m dj 0, 15 m h 
Dubbel,rekt 7 X 5-6 m 5 X 3 m 1-1,5 m br -

0,1-0,15 m h 
Dubbel,oreg 10 X 6 m 2x2 + 3x3 m 1,5 m br -

0,2 m h 
enkel,rekt 5 x 3 m 1-2 !Il br X 

0, 1-0,2 m h 
Enkel,oval 4,5 X 3,5 rn 2 X 1 m 1-2 m br -

0,3 m dj 0,1-0,2 m h 
Enkel,rekt 5 X 4,5 m 1-2 m br -

0,1-0,2 m h 

Enkel,oval 5,5 X 4,5 m 4 X 3 m 1-1,5 m br -
0,1-0,2 m h 

Enkel,kvadr 4 X 4 m 3 X 2 m 1-2 m br -
0,2-0,3 m dj 0,1-0,2 m h 

Enkel,rund 7 m i diam 4 X 4 m 1-1,5 m br -
0,3 m dj 0,2 m h 

Enkel,oval 6 X 4 m 3 X 2 m 1-1,5 m br -
0,2 m dj 0,1-0,2 m h 

Enkel,kvadr 7 X 7 rn 0,3 rn dj 1-2 m br -
0,2 m h 

Dubbel,oval 5 X 4 fil l,5x2 + 2,5x3 m 0,4-1 m br -
0,1 m dj 0,1 m h 

Bilaga 3. De förhistoriska tomtningar som regsitrerats på Stor-Rebben i Piteå socken (raä 31) 
Uen bristfälliga noteringen av öppningar gör att vi hänvisar till Varenius bilaga 

öppn. Hamnläge e dy 

! 

- -

-

-

-

-

-
, -

-
-

1 
' 

-

-

-

-



form yttermått bottenplan: 
storl,djup 

Enkel,rekt 5 X 3,5 m 

Enkel,rekt 5 X 4 m 2,5 X 2 ID 

Enkel,rekt 6 X 5 m 3,5 X 3 m 

Dubbel,rekt 9,5 X 4,5 ID 2-3 X 2 ID 
0,1 m dj 

Enkel,rekt 6 X 4 m 3 X 2,5 m 

Enkel,rekt 5 X 4,5 ID 3,5 X 3 m 
: 

Enkel,rekt 5,5 X 4m 4 X 3 m 
0,2 m dj 

Enkel,kvadr 4 X 4 m 

Enkel,rekt 5,5 X 4 m 3 X 2,5 m 
0,1 m dj 

Enkel,rekt 5,5 X 4 m 4 X 3 m 

Enkel,rekt 7 X 6 m 4,5 X 3,5 m 

Dubbel,rekt 9,5 X 4,5 ID 2,5 X 1,5 m 

L 

Diffus 
Diffus 

vall:bredd, jordfast 
höjd block 

1-1,5 m br -
0,2 m h 
0,5-1 m br -
0,2-0,3 m h 
1-1,5 m br -
0,2-0,3 m h 
1-2 m br -
0,1-0,3 m h 
1-2 m br -
0,1-0,3 m h 
0,5-1 m br -
0,1-0,3 m h 
0,5-1 m br -
0,2 m h 
0,7 m br -
0,2-0,3 m h 
1-1,5 m br -
0,2 m h 
0,2-0,7 m br -
0, 1--0, 2 m h 
1-1,4 m br -
0,2-0,4 m h 
1 m br -
0,3 m h 

öppn. 

-

1 

1 

2 

1 

2 
-. 

1 

-: 
' 

1 

-

-

2 

hamnläge e dy 

... 

' 

. 

I-' 
I-' 
I-' 



Hortlax 
raä: 

140 
148 
150 
195 
213 
214 
217 

Bilaga 4. 

Piteå Norr fjärden Nederluleå Töre 
raä: raä: raä: raä: 

309 120 269 33 
466 121 487 49 
509 123 807 52 

128 816 61 
137 817 252 
243 818 253 
301 829 258 
302 830 356 
305 835 358 
307 842 367 
308 854 370 
309 860 376 
310 862 
314 889 
324 951 

959 
973 
978 
981 
987 

1002 
1008 
1014 
1015 
1018 
1023 

De i Norrbottens skärgård registrerade husgrundsfiskelägena 
redovisade med raä-nummer sockenvis. 
Källa: fornlämningsregistret RAÄ. 

Råneå Kalix 
raä: raä: 

48 58 
173 372 
175 395 
176 396 
178 568 
352 586 
359 601 
360 602 
361 603 
364 606 
373 608 
377 611 
384 612 
385 6i7 

Nedertorneå 
raä: 

22 
27 
31 
62 
65 
68 

296 
335 
373 
383 
67 

414 
422 
425 
426 
439 
449 
458 
459 
131 
140 
232 

..... 
I-' 

"'" 



Hortlax Piteå Norr fjärden Nederluleå 

raä: raä: raä: raä: 

59 303 133 ' 270 . 
121 304 243 827 
136 312 307 843 
142 317 309 844 
150 510 . 847 
191 31 853 
213 855 

, 

856 
858 
872 
878 
879 
884 
886 
889 
891 
893 
896 
892 
900 
963 
968 
969 
988 
990 

1009 
1011 
1017 

Bilaga 5. 
De i Norrbottens skärgård registrerade 
tomtningarna, redovisade med raä-
nummer sockenvis. 
Källa: fornlämningsregistret RAÄ 
Frågetecknen avser tomtningar som är 
osäkra - de utgör sannolikt istället 
boplatsgropar/-vallar i klapper. 

Töre Råneå 
raä: raä: 

62? 147? 
74? 148 

357 156? 
359 164? 
361 362 

i 369 363 
381 366 
380 380 
384 381 

384 
386 
355 

Kalix 
raä: 

58 
385 
601 

-

Nedertorneå 
raä: 

17 
40 
66 
67 
68 
70 
71 

357 
370 
371 
372 
374 
375 
377 
379 
381 
382 
385 
387 
388 
389 
394 
395 
396 
399 
426 
428 
429 
432 
434 
439 
442 
443 
446 
447 
448 
450 
457 
458 

I-
l-
(.,J 



--

I. Blk. 
2. Ubyrint, vlfbn-and av 0,t-0.2 m st stf'nar. 
). Labyrint., u 0,1-0.2 m ,r stirnar. Starkt ÖYff'VUXffl •• Jr.ryperan. 
4. Hustomtninc. dubbe1hus, bt,gränsninc ,,.. vall 0,1-0,) m h •• 0,1-0,3 

m st sunar. J SO 11ötrr nrnbJock. .5. Mas1c.inhus. 
4. Labyrint, rett ••• bnr. •• 0,t-0.Z m 11: stenar. Endan S hilftffl 

kvandr. Srarltr 6vef'Y\lxm mNI kr!kbir1ri1. 
7. Hustomtninc. bttrinud •• rn vaU O,U m h av 0.1-0.2 m st strnar. 

I S .kan,m hJrdl 
I. 

,. 
, b.crJnsad i V a• m tydlic nll 0,IS m h n 0,1-0,2 m 

se nmar. J ÖYriet framnädtt dm ftirman som rn far-
tänkninc i marken.. . 

, b.cr!nsad ay vall 0,1-0,IS m li d•t.is n!got otydlic a• 
0,1-0.2 m st stenar. 

10. Labyrint, rnt. ••• bnt. av 0,1-0.2 m rt nrnar. Starkt sllnd~ 
plockad. Enduc obnydlic d•I n slingorna lt•ntlr. 

tt- hunomrninsar? Nu f'ft or~tlbundrn umlinc. Srrnar 0,1 
12. 11.Nttt a• IYl --0,J m 11. llc,l:iKn• pi h1ill. 

13. Hunomtninc, hccrituad n vall 0,1--0,2 m h i., 0,1-0.) m II stenar. 
Stiirrc 1tm i SV hömtt. 

H- dubb.lhus, huYUduklis<n b.grinsad •• •allar 0,1-0,IS 
lS.. , m h •• 0,1-0,2 m st ttrnar. NNV·kantcn svaci markc• 

nd. Tonnnin;cn framträder nirmuc IOm cvl fönink• 
nincar. 

t&. , bese.. &Y •allar i N o. S 0,15 m h IY O,t-0.,3 m It stenar. 
llc,gr. i O oklar. . 

17. , be-er. i S o. O av ••11 0,1--0.u "' h umt framtriJu i 
6vri.,t nirmau som lönänkninc 0.,2--0,,) m dj. 

------.. --.. ....--.. --
-----

----

It. , ~;r. i N o. 0 av nll 0,1-0,2 m h n 0,1-0,2 m 11 
11enar. Fnmtrider nirmast som f6ninknins 0,3 m dj. 

19. , bte,r. av TalJ O11-0,U m h. Fnm1ridc-r delvis som förr 
•inknins. I NO hirdl 

20. , i O o. V begr. •• t•l nllar 0,1-0,2 m h n 0,1--0,2 ,. 
st Htnar. Framtrider nirmast som tn f6ninknin1 0,J m 
dj. . 

21. labyrint, av 0_.1-0,2 m 1t nenar, orydlis. avcrtor,-ad. 
22. Hunomt.nia&) bese. av 1v11r markerad. 6Ycrcontd vall •• 0,1--0.,2 m 

It stmu. 
2). , besL n nll 0,2 m h •• 0,1-0,2 m st ntnar. , i S-V-N bnt. av .-all O,U m h n 0,1-0.) m st 11tn1r. 

. 25. Rllse, 0.)5 m h •• m II st•nar. 
26. Stcn.Sttninr, 2,2 m cliam. o. 0,2 ,a h av 0,1-0.) ,a It nma,. Mittsrop 

I m diam. o. 0,2 m dj. TroL •i srn. 
21. Grop, · 1,9 m diam. o. 0.) m dj. S.ntidL 
21. H\lstom1:11in1, ben. IY ,·alJar 0,1 S ,n Ji ,.,. 0,1-0.Z m It ncnar. 
29. , dub~lhut, besL av nnar 0,2 m h av 0,1-0,2 m 11 , .. n.,. 

0... nordlicare hilfrm fnmtrJder dth•is som •n f~ninlt-
11ins-

)0. , ~H. •• ,·all 0,2 m h •• C,1-0,2 n, st atcnar. 
)I. , dub~lhut, besL av ••liar 0,2 m h •• C,l-0,2 m II ntnar. 

~n nordfi;arc hilfrcn fnmrrädcr deh·is 10m en f6rsink• ninr. 
)2. , bnL n ••liar i NV o. SO 0,15 m h n 0,t-0.) 111 n 

stenar. 
33. , bter. aY en 1'1U 01 U m h IT 0,1--0,25 m sr srenar. 
J..C. , re:n ••• bt-p-. urg<Srn d~I• aT tn vink,Jformic ,•all 0,15 m 

A aY 0,1-0,l m ,r stenar samr ,v' bergkant. 

) 

0 

"' 
'\ 

\ 

015 \ 
'\ - "' - - ,.,.-: ... ~, , ..,. ,, . .. .. 

'--
"-- _,/ 

!It 

35. 
·)6. 
)7, 
)I. 
)9. 

IU!se, 0,2 111 t, n 0,2-0,4 m IC ,r .. ar. 
H1111omtaior, i V-N-0 ben. •• nll 0,2 m I, •• 0,1-0,) m n n•nar. 

, ben. n .. u 0,1 ID h .... 0,1-0.) m n ...... ,. 

40. Lal,yrio., 

• bcar. ,.,. ,·all O..J m h IY O,t--0., 111 It lltAar. 
, dul.belh..,. boer. •• •allar 0,1-0,2 m h .., 0,1-0,25 ,.. 

ft SICJl&r, 
tydliJ ay 0~--C,J 111 11 ntnar, 

) 
) 

Bilaga 6. 
(Källa: 

Varenius kartering 
Varenius 1964:52-54) 

av Stor-Rebben 1964. 

.... ..... 

.... . ... 
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Bilaga 7. 

Härdar - analysresultat: datering, makrofossil- och osteologisk'analys: 

Stor-Rebben, raä 31, Piteå sn: 
A. vikingatid, kråk- och enbär 
B. vendeltid, säl, fågel. kråk- och enbär, slagg 
C. vikingatid, vikaresäl, kråk- och enbär 
D. vikingatid 

Grundskataräften, raä 78, Lövångers sn: 
1. vikingatid, vikaresäl, älg eller nöt, flinta 
2. härd saknas 
3. kol, vikaresäl, slagg 
4. vikingatid, björn, älg eller nöt, vikaresäl 
5. härd saknas 
6. härd 

11. vikingatid, ben och slagg 
12. vendeltid, ben 
13. tidig medeltid, ben och slagg 
14. vikingatid 

I en av dessa härdar (nr 1?) påträffades 1 förkolnat frö från vardera 
målla, hallon, mjölon och kråkbär (Broadbent 1988:152). 

Jungfruhamn, Lövångers sn: 
A. vikingatid, säl och fågel 
B. vendeltid, vikaresäl och fågel 

Bjuröklubb, raä 67 (?), Lövångers sn: 
Folkvandringstid, ben och slagg. 

Källa Nilsson 1988:18-26. 



116 

Bilaga 8. 

MÅTI' OCH VIKT·.·· 

1 lispund = 8,07 kg (österbottniskt, källa:Kvist 1987:46) 

Pund avser här (sid 82-83) lispund 

1 famn= 3½ aln= 2,08 m 

1 aln= ca 60 cm 

1 tvärhand = 3-4 tum= 7½-10 cm 

1 tum= 2,9 cm 



11 • REFERENSER 
11:1.0TRYCKTA KÄLLOR 
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Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) Stockholm: 
Norrbottens län, Piteå socken; Conrad Sjöstedts anteckningar Dnr 3041/1924. 

. : ,. 
Blekinge län; Carl Wibling: redogörelse för arkeologiska och geologiska 
undersökningar i Blekinge 1892 och 1893 • 

Peter Norman 1988: Preliminär_ undersökningsrapport över Skomakaren. 

Riksantikvarieämbetet f d Norr i_Luleå; fprnlämningsregister över Väster-
bottens landskap och socknarna: Nedertbrneå, Kalix, Töre, Råneå, Nederluleå, 
Norrfjärden, Piteå och Hortlax (för raä-nummer se bilaga 4 och 5). 

Skellefteå museums aktarkiv: 
Skellefteå socken: landskapshandlingar - sälfiskeregister 1559 och 1560. 

_ Lövångers socken: Landskapshandlingar - sälfiskeregistret 1559 och båtströmmings-
fiskelängd år 1604. 

Skellefteå museums bildarkiv: 
Lövångers och Byske socknar. 

Muntliga uppgifter har lämnats från följande personer: 

Noel Broadbent Centret för arktisk kulturforskning, Umeå universitet,1989. 
Peter Gustafsson Folkrörelsearkivet Skellefteå, 1989. 
Olof Hederyd adjunkt, Vuono (Haparanda), 1988. 
Ulf Lundström bibliotekarie Skellefteå,1990~ 
Åke Sandström lärare Umeå, 1989. 



11:2. TRYCKTA KÄLLOR 

Ahlbäck, R. 1974 

Andersson, S. 1945 

1954 

Aspelin, H. 1892 

Atterman, I. 1977 

1980 

Bertilsson/Simon 1989 

Bonns, B. 1989 

* 
Brahe, P. 1971 (1677) 

Broadbent, N. 1982 

1983 

1986 

1987 

1988 

1989a 

1989b 
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Fiskare och fiskarmiljöer. En etnologisk undersökning 
av fisket i Malax. Meddelanden från Folkkulturarkivet 2. 
Borgå. 

Fångst- och. jaktmetoder vid sälfänge i den åländska 
skärgården. Åländskt skärgårdsliv sid 154-203. Åbo. 

Ryssugnar vid forna hamnar på Åland. Finskt museum 1954. 
Helsingfors. 

Wasa stads historia sid 32. Nikolaistad. 

Fiskeläger vid Blekingekusten. Blekingeboken 55 sid 47-
88. Karlskrona. 

På Pilkaholmen. Glimtar ur livet i ett blekingst fiske-
läger. Blekingeboken 58 sid 73-116. Karlskrona. 

Anvisning till sakordslistan. Riksantikvarieämbetet, 
fornminnesavdelningen, stencil. Stockholm. 

Fälbåtar och fälmän. Bottnisk kontakt IV Skellefteå 
februari 1988 sid 47-57. Mariehamn. 

O~con9mia sid 142 och 149. Lund 1971. 

Skelleftebvadens historia del 3. Den förhistoriska ut-
vecklingen under 7000 år, sid 42-52 och 100-101. Ut-
given av Skellefteå kommun. Uppsala. 

Eld och vatten. Primitiv kvartsbrytning i Skellefteå. 
Meddelanden XLV 1983, sid 18. Västerbottens norra forn-
minnesförenings årsskrift. Skellefteå. 

Dateringar av fornlämningar i Bottenvikens kustland 
genom lavtillväxt. Preliminära resultat 1. Bottnisk 
kontakt III 1986 .sid 21-28. Jakobsstads publikations-
serie nr 20. Jakobsstad. 

Datering av labyrinter genom lavtillväxt. Norrbotten 1987 
sid 83-97. Norrbottens museums årsbok. Luleå. 

Järnålderns och medeltidens säljägare i övre Norrlands 
kustland. Arkeologi i norr 1:1988 sid 145-164. Utgiven 
av Umeå universitet, institutionen för arkeologi. 
Stockholm. 

Bjuröklubbs arkeologi. Oknytt nr 1-2 1989 sid 15-23. 
Johan Nordlander-sällskapets tidsskrift. Umeå. 

En kort redogörelse för nyligen erhållna 14 C-dateringar 
från Bjuröklubb, Grundskatan, Stora Fjäderägg och Stor-
Rebben i Västerbotten och Norrbotten. Bottnisk kontakt IV 
Skellefteå februari 1988 sid 21-23. Mariehamn. 



Brännström, E. 1934 
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Med säljägare ute på Bottenhavet. En skildri~g av de 
Norrbottniska fiskarnas jaktfärder. Svenska kulturbilder 
ny följd band 1 sid 235-286. Stockholm. 

Cneiff, CD. 1989 (1757) Berättelse om Skäl-Fänget i Österbotten. Bidrag till 
Malax historia II. Säljakten i Bottniska viken 1700-
1950 sid 45-57. Malax kammuu 1989. Vasa. 

Dahlström, S. 1937. 

Ehnholm, G. 1944 

Ekhoff, E. 1884 

Eriksson, S. 1945 

1982 

Eskeröd, A. 1946 

Fahlgren, K. 1963 

Flink, G. 1981 

Friberg, N. 1983 

Granlund, E. 1975 

Grundberg, L. 1989 

Gustafsson, P. 1971 

1972 

1976 

1989 

Haglund, B. 1971 

Hallström, G. 1942 

1949 

Ryssugnar och den ryska skärgårdsflottan. Finskt museum 
1937 sid 14-70. Helsingfors. 

Fisket under 1400- och 1500-talet i Kvarkens skärgård. 
Budkavlen 23 sid 116-132. Åbo. 

Bohusläns fasta fornlämningar från hednatiden. Orust 
Östra och Vestra hd. Bidrag till kännedom om Göteborgs 
och Buhusläns fornminnen och historia 1884. sid 145-206. 

Svenska kulturgränser och kulturprovinser. StQckholm. 

Svensk byggnadskultur, facsimile-upplaga 1982 efter 1947 
års upplaga, sid 21-35, 401-466. Malmö. 

Gävlebornas strömmingsfiske. Gävle stads historia. Gävle. 

Jakt och fiske. Bygdeå sockens historia sid 160-183. 
Redigerad av Karl Fahlgren. Umeå. 

Ryssugnar i Stockholms skärgård. Arkeologi i Sverige 
1982-1983. RAÄ-rapport 1985:5. 

Stockholm i bottniska farvatten. Stockholms bottµiska 
handelsfält under senmedeltiden och Gustav Vasa, en 
historisk-geografisk studie i samarbete med Inga Friberg. 
Utgiven av Stockholms kommun. Uppsala. 

Sälar i Bottniska viken. Österbotten 1974 sid 57-74. Vasa. 

Kyrkesviken- korologi. kronologi, karaktär. C I-uppsats 
i arkeologi vid Umeå universitet. Umeå. 

Om västerbottnisk säljakt. Västerbotten 2/1971 sid 66-
105 •. Umeå. 

Fisket. Västerbotten 1972 sid 194-205. Umeå. 

Om medeltid vid norra västerbottenskusten. Rapport Luleå 
1976 maritimhistoriskt S.Y!!!J?.osium sid 207~217. Luleå. 

Du ska inte söka sälen - du ska söka isen. Bottnisk 
kontakt IV Skellefteå februari 1988 sid 38-47. Mariehamn. 

Säl. Stockholm. 

Lövångers sockens forntid, belyst av fynd och forn-
lämningar. Lövånger, en sockenbeskrivning under med-
verkan av flere fackmän, första delen sid 228-352. 
Utgiven av Carl Holm. Umeå. 

Lövångers sockens forntid sid 13-90. Umeå. 

• 



Hartelius, S. 1983 

Hedenstjärna, 1943 

1949 

Hederyd, O. 1980 

1988 

Hedlund/Nyström 1982 

Hedvall/Nordell 1988 

Holm, O. 1921 

Huggert, A. 1978 

Hörman, E. 1925 

Jansson, S. 1981 

Jirlow, R. 1921 

Juel, 

1930 

1956 

Jönsson, S. 1985 

Klang,, L. 1989 

Klemming, G. 1856 
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Skarpe udds fiskelagare, fisket och livet i ett samhälle 
vid Ångermanlands södra kust fram till 1960. Stockholm. 

Från rysshärjningar i Stockholms skärgård 1719. 
Sjöhistoriska samfundets skrifter 3. Uppsala. 

Stockholms skärgård. Kulturgeografisk undersökning i 
Värmdö skeppslag. Geografiska annaler 1948:1-2. Stockholm. 

Var hälsingarna först i Haparanda skärgård? Om landhöj-
ning och medeltida invandring i Torneälvens mynnings-
område. Norr_botten 1980 sid 33-50. Luleå. 

Vuono - en by vid Bottenviken:.Eisket sid 54-61. Luleå. 

Svenskt havsfiske, en bibliografi del I och II. Ekonom-
isk-historiska institutionen, Lunds universitet. Lund. 

Medeltida hus och gårdar utmed norrlandskusten. En studie 
av konstruktioner. C I-uppsats i arkeologi vid Umeå uni-
versitet. Umeå. 

De bottniska själarnes lefnadsvanor. Fauna och flora 
häfte 6 sid 241-261. 

S:t Olofs hamn på Drakön, Kyrkesviken i Ultrå och Jungfru-
hamn på Bjurön. Baspunkter vid medeltidens segelled längs 
Norrlandskusten. Studier i norrländsk forntid. Acta 
Bothniensia Occidentalis. Skrifter i västerbottnisk 
kulturhistoria 1 sid 77-93. Umeå. 
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