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Material och problemställningar 

 

De sommaren 1977 väckta planerna på ett nyländskt skärgårdsmuseum, vilket skulle 

placeras på Rönnäs gård i Pernå, har aktualiserat frågan om vad ett sådant museum 

bör innehålla, förutom båtar som kanske utgör det mest iögonenfallande exemplet på 

skärgårdens livsföring. 1 Frågan bör inte bara ställas i relation till vilka föremålstyper 

det ännu synes vara möjligt att insamla i den nyländska skärgården — en aktiv in- 

samling är nämligen av största vikt — utan fastmera belysas ur bebyggelse- och nä- 

ringshistoriska synvinklar så att också de ekologiska, ekonomiska och sociala kompo- 

nenterna framträder. För att en museal utställning skall fylla vetenskapliga krav för- 

väntas den belysa åtminstone följande frågor. Huru inringas begreppet nyländsk 

skärgårdskultur? Vilka kulturdrag är karakteristiska för den nyländska skärgården? 

Under vilka tider och genom vilka processer har den skärgårdslivsföring utformats 

som, i sin sista, ”traditionella” form, kunnat iakttas under 1900-talet? Basmaterialet 

när det gäller skärgårdens bebyggelse och näringsliv utgör de officiella urkunderna. 

Det etnologiska materialet, varav en sammanställning redovisas i det följande, är 

skäligen fragmentariskt, trots att det de senaste åren kunnat kompletteras genom 

Folkkultursarkivets inventeringar, vilka ofta haft karaktären av räddningsaktioner. 

Den etnologiska forskningen har, också då det gäller skärgården, i regel inte präglats 

av något helhetsperspektiv inrymmande övergripande kulturkomponenter och struk- 

turer, utan snarast beskrivit enskilda kulturdrag, t.ex. fiskeredskap, båttyper, båt- 

hus, maträtter, fiskelägen, bondeseglation, kommunikationer och förändringar dä- 

ri. 1a 

De av flera författare skrivna ”skärgårdsböckerna” är likaså tämligen atomistiskt 

sammansatta av fristående, stundom rätt så ytliga översikter. 1b Det värdefullaste bas- 

materialet för etnologiska studier lämnar Atlas över Skärgårds-Finland 1960. Också 

Hustichs Finlands skärgård, en ekonomisk-geografisk översikt, 1964, lämnar värde- 

fullt samtida statistiskt material, men präglas ställvis av 1960-talets utvecklingsideo- 

log i och klarlägger inte de djupare orsakerna till det läge som skildras. 1c 

I jämförelse med sydvästra Finlands och Österbottens skärgård har ringa upp- 

märksamhet ägnats den nyländska kusten och där detta skett i komparativt syfte är 

konstaterandena vaga. 1d Från ovannämnda riktningar avviker några enstaka skär- 

gårdsmonografier, nämligen Ragna Ahlbäcks studie över Kökar, där den materiella 

kulturen avtecknar sig inom ramen för näringslivet och dess organisation, John 
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Gardbergs studie över hushållningen och byväsendet i den åländsk-åboländska skär- 

gården som ha ren parallell, ehuru med vidare kulturgeografiskt perspektiv, i Helmer 

Smeds studie över människans och näringslivets geografi i Malaxbygden, samt Sven 

Anderssons översikt över den åländska folkkulturen som tyvärr inte resulterat i någon 

monografi. 2 

Nedanstående studie, som är av preliminär karaktär, utgår i främsta rummet från 

bebyggelse- och befolkningshistoriska fakta mot bakgrunden av vilka en antagen sär- 

prägel i den materiella kulturen sökes. Avgörande för ett studium av huru den mate- 

riella kulturen byggts upp är nämligen frågan om vilka existensmöjligheterna i skär- 

gården varit i relation till samtida ekologiska, ekonomiska, kamerala och sociala för- 

hållanden. Aspekten, som torde äga relevans också för nutida ”samhällsplanering”, 

är nödvändig för nyansering av inom etnologin vedertagna begrepp som t.ex. skär- 

gårdskultur, traditionsbunden livsföring, bygd och folkkultur. 2a 

 

 

1. Strandbyar och utskär 

 

En grov indelning av den svenskspråkiga kustbosättningen i Nyland kan baseras på 

naturgeografin varvid man kan skilja mellan upplandsbyar, som knappast haft an- 

nan känning av vatten än genom åar och träsk, kustbyar som nyttjat stränder och hol- 

mar samt utskärgården, bosättning av icke bykaraktär på tämligen karga holmar och 

skär. Kustbyarna har av gammalt idkat de såsom traditionella skärgårdsnäringar be- 

traktade sjöfart och fiske, under 1500-talet tydligen även fågel- och sälfångst i större 

skala.3 Betecknande är emellertid att skärgårdsnäringarna i detta fall bildat ett 

komplement till jordbruket och boskapsskötseln i en säsongbunden näringscykel som 

synes ha blivit mera renodlat agrar först under 1800-talet. Byar finner man längs hela 

den nyländska kusten också på större öar och halvöar där blott någon form av spann- 

målsodling varit möjlig. Bebyggelsen kan då bestå av enstaka hemman såsom i Barö- 

sund (Barö, Orslandet, Elgsjö, Bastö), Otnäs, Moisö och Svinö i Esbo, Nordsjölandet 

i Helsinge, Löparö i Sibbo, Påsalö och Kejvsalö i Pernå, eller av byar med flera hem- 

man i klunga såsom på Emsalö, Vessö, Pellinge, Sarvsalö och strandbyarna vid Per- 

nåviken. Näringsformen påminner om den i Åbolands och Ålands skärgård samt vid 

Kvarken och den har karakteriserats genom termer som ”bondefiske”. 

Till bilden hör också den lotsningsskyldighet som sedan 1500-talet belagts för en- 

del hemman i kustbyarna vilkas åbor i gengäld erhöll skattelättnader av olika storlek. 

Mest utpräglat är detta ”yrke” på Pellinge där samtliga hemmansåbor oavsett om 

gården var skatte eller krono upptas som lotsar, men lotsar förekommer även på Em- 

salö. Antagas kan att denna form av skatt, som under 1800-talet var förbunden med 

lotsplatserna, i äldre tid varit allmännare då det gäller den nyländska öbosättningen 

vid farleder. Härpå tyder ett klagomål som de tvenne skattebönderna på Svinö i Esbo 

anförde 1616: 4 
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1. Den innersta delen av Borgarstrands- eller Västersundomviken. sedd från Stora Bastö mot 

norr. Ursprungligen ett sund som skilde Norsö (Nordsjö) från fastlandet och som utmynnade i 

Botbyviken. Det är antagligen dessa vatten som bl.a. åsyftas i ett av Magnus Eriksson år 1347 

i Borgå utfärdat dombrev, där de inbundna vattnen tilldömes Sottungsby. Östersundom och 

Västersundom gentemot tavasterna (FMU nr 540). — År 1708 uppges hemmanen ha bärgat 

starr, fräken och sälting på Stora Bastö. I början av 1900-talet fick fiskarna på Lilla Bastö bär- 

ga vass här till kreatursfoder. — I dag hotas den kulturhistoriskt unika platsen av en sophög 

som Helsingfors stad anlagt i norra Nordsjö, vidare av en projekterad storhamn på Stora Bastö 

och en järnväg till Valmets skeppsdocka i Bastöviken. — SLS 1290. Reijo Turunen 1978. 

 

 

Matz Biörnsson och Hans Larsson i Swinöö haffue s. konungh Johans 
breff, datum den 14 septembris anno 1598 opå frijhett för gärder, 
dagzwerker och skiutzfärder för dett the skole altijdh ware redebogne sty- 
re cronones skip, och nu niuthe ingen frijheet, dogh likwäll skole the styre 
som andre styrmen, begäre frijheet lijka som andre styrmän haffua. Ähr 
ransakat och the 12 i nämden bekende och medh sworen eedh witnadhe, 
at så sant ähr som förschriffuit står. 

 

Ovannämnda bosättning torde kunna betraktas som medeltida, bl.a. med stöd av 

ortnamnen. Kustbyarnas livsföring utgör en väsentlig del av den nyländska skär- 

gårdskulturen. Men den är inte karakteristisk enbart för Nyland. Och i jämförelse 

med längre inåt land belägna byar torde strandbyarnas materiella kultur knappast ha 

uppvisat några större särdrag i t.ex. byggnadsskick och bruksföremål, klädsel och 

mathushållning, däremot nog då det gäller socialt liv, näringar, båtbestånd och 

transportredskap. 

Enstaka, längre ute till havs belägna holmar har haft bebyggelse som vid skattlägg- 

ningen på 1500-talet taxerats som enstaka hemman eller små byar. Till de mest typis- 

ka exemplen hör Onas, stadgehemmanav krononatur med lotstjänst, i Borgå skär- 

gård samt Våtskär och Sondarö i Pernå.5 Men flertalet öar i utskärgården har varit o- 
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2. Järvö i Porkala yttre skärgård, hörande under Stor-Kantskog by. Byns hemman hade, lik- 

som de övriga byarnas på Porkalaudd, lotsningsskyldighet mot skattefrihet. — Den ensam- 

stående sjöboden med halmtak är väsentlig i det i övrigt typfattiga husbeståndet i den nyländs- 

ka skärgården. — Museiverket. Hist. bildarkivet. Harry Hintze 1900-t. början. 
 

 

 

bebodda trots att de nyttjats för fångstnäringar. En större kolonisationav den ny- 

ländska yttre skärgården sker först under 1700-talets senare och 1800-talets förra 

hälft. Orsakerna härtill står att söka i de ägorättsliga förhållandena. 

Redan 1957 konstaterade Eric Anthoni det avgörande faktum att den enskilda 

(gods, person o. likn.) äganderätten till många av de nyländska holmarna var senti- 

da. Kronan har härvid spelat huvudrollen på tre sätt. För det första kan kronan re- 

dan i samband med den svenska kolonisationen under medeltiden ha gjort anspråk 

på strategiskt viktiga holmar. En sådan under 1400-talet nämnd kronoholme är 

Ramsö (Ramsjö) i Ingå. För det andra kom i samband med Gustav Vasas avelsgårds- 

politik flere holmar att hävdas under kungsgårdarna och förblev sedan i kronobesitt- 

ning för att under slutet av 1500-talet och 1600-talet kunna förlänas åt frälsegodsen 

vilka ju vanligen låg i kustbyarna. För det tredje kunde långt ute till havs belägna hol- 

mar utan fast bosättning och utan intensivare hävd räknas som krono. 

Sålunda var från och med mitten av 1500-talet Sunö (Suni) norr om Pellinge land- 

bondelägenhet under Borgå kungsgård, Skeppö och Påsalö i Pernå, Svinö. Hacksalö 

och Korsö i Borgå, Fagerö, Simsalö och Rödsö (Röjsö) i Sibbo (1572), Vårdö (Vådö 

och Fastholmen i Helsinge samt Lövö i Esbo betesholmar under främst Helsingfors 

kungsgård. Möjligen hade dessa holmar betraktats som krono redan under medelti- 

den. Påsalö konstaterades dock 1563 av urminnes hävd ha hört till Tjusterby sam- 

fällighet i frälseägo och även Skeppö gavs till samma gods 1572. Om Svinö i Borgå 

åmynning kom Pepot gård, kronan och Borgå stad att tvista från 1545 till 1883. Vid 

sidan av att kronoholmarna bortförlänades gjorde frälset alltså redan under 1500- 
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talet anspråk på enskild äganderätt till ”kronoholmar” med stöd av gammal hävd. 

Som tredje part uppträder kustbyarnas allmoge som tydligen sedan kolonisationens 

begynnelse nyttjat holmarna som by- eller sockenallmänningar. Fagerö i Sibbo hade 

på 1620-talet hänförts till Löparö (kronosalpetersjuderi), men betraktades tydligen av 

kustbönderna i Box och Hangelby som allmänning, vilket föranledde den nye ägaren 

till Löparö (som på 1650-talet blivit frälsesäteri) att öppna rättegång på 1660-talet 

varvid Fagerö tillerkändes Löparö. Vårdö delades 1650 mellan Botby och Degerö, 

medan kronans rätt tydligen fallit i glömska. Anthoni anför en längd över alla de hol- 

mar som ännu 1623 upptogs såsom tillhörande sockenallmänningen i Sibbo och den 

omfattar hela den inre delen av skärgården: Röjsö, Simsalö, Opanholmen, Takveda- 

holmen, Ryssholmen, Rågholmen, Skutholmen, Bärgarholmen, Sandholmen, Mö- 

holmen, Komsalö, Oxholmen, Björkholmen, Kråkö, Korpholmen och Sandholmen. 

Norrkulla- och Söderkulla-landen var dock tydligen av gammalt underlagda respekti- 

ve frälsegods. — En liknande längd, daterad 1754 men återgående på en karta från 

1650, finnes för Ingå och omfattar största delen av skärgården öster om kyrkbyn (det 

nuv. Degerby) från och med Skämmö i väster till och med Vormö i öster (vilket dock 

ansågs tillhöra Pickala gård). 

Anthoni konstaterar avslutningsvis att den privata äganderätten började utbreda 

sig till holmarna under 1600-talet på allmänningarnas och kronoholmarnas bekost- 

nad. Vidare observerar han att västra Nyland (Tenala, Pojo, Karis) uppvisar en helt 

motsatt skärgårdsägostruktur där i att allmänningsholmarna här var sällsynta. Grän- 

sen för nämnda två skilda ägosystem går mellan Ingå västra och östra skärgård, sam- 

manfallande med en av Wessman konstaterad dialektgräns. Anthoni antar att för- 

hållandena går tillbaka på tidsmässigt äldre och yngre skeden i kustkolonisationen. 6 

Ett tidigt exempel på reglering av holmägor mellan frälset och bönderna har vi i en 

förlikning som Erik Flemings (till Svidja) änka Hebla Siggesdotter (Sparre) då hon 

var stadd på Kalvön i Sjundeå 1550 gjorde med sex byamän i ”Koxnes” (Kocksby?) 

och Störsvik gällande Sandholm, vilken nämnda män upplät åt fru Hebla för vissa 

spannar råg och korn, ”dog så at jagh wntte them att fiskia medh mig vmkring same 

holma so nu som tilförenne jag medh them oc the medh migh”. Eric Fleming hade 

1536 av Gustav Vasa erhållit frihet och frälse på bl.a. en halv skattmark jord på Kalv- 

ön ”medh the skär ther vp tilliggia” samt 1538 tillhandlat sig Vormö av kyrko- 

prästen i Lappvesi och dennes bror. I de flemingska jordböckerna förtecknas 1541 

både Vormö och Kalvö med underliggande skär såsom underlydande Svidja ”och the 

skeriekarle /sielakaran/, såm fare medh sielastenger eller annan sielafång wnder för- 

nempda öiar eller holmar, giffua årligen till ränta sielspeck two lispund”.7 

Som intressenter i den nyländska skärgården uppträder alltså kronan, strandbyar- 

nas bönder samt frälsegodsen, varvid främst de sistnämnda växer sig starka under 

1600-talet. Då åren 1753—1754 jordrannsakningar företogs i länet riktades blickarna 

också på utskärgården varvid särskilt i Borgå och Sibbo förtecknades holmar till vilka 

ingen ägare anmält sig och vilka följaktligen ”anses til vidare som kronan förbehåll- 
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3. F.d. lotsen K. Söderlings stuga på Järvö. av parstugetyp men mindre och smalare än 

bondgårdarna på fastlandet. Lotsbosättningen i skärgården kan antas ha uppstått efter det 

Porkala fyr byggdes år 1800. — SLS 227. Gabriel Nikander 1912. 

 

 

 

 

4. Sjundeå, Kalvö vid Pickalaviken. Ätten Fleming på Svidja bekräftade på 1540-talet sin 

ägorätt till ön, som kom att höra under samma ägares gård Pickala. Ar 1900 hade Pickala för- 

utom 12 landbönder, 9 fisketorpare. — Fiskaren Konrad Strandbergs lägenhet Gustavsberg. 

Det gamla boningshuset t.v. enligt traditionen uppfört 1812. — SLS 431 b. Irja Sahlberg 

1936. 

  



 

5. Från Pernå skärgård. Båthusen, uppförda i strandbrynet, synes ha varit mindre vanliga i 

Nyland än i den österbottniska och åboländska skärgården. — Foto som bild 2. 

 

 
 

na”. Bland dem var ett stort antal holmar i Pellinge, vidare Onas (Bastulandet, Bod- 

ön. Kålholmen, Långörn, Wäfwarholmen, Halsholmen), och en väsentlig del av 

Sibbo yttre skärgård: Kalvholmen, Krokholmen, Risholmen, Klovholmen, Möhol- 

men, Svedjeholmen, Torra och Stora Hästö, Lilla Hästön, Krämarskär eller Krämar- 

holmarna, Estlotan, Stora och Lilla Bastö. Genom särskild rannsakning lyckades 

det, såsom Anthoni konstaterat, enskilda att för sin räkning rädda enstaka holmar, 

varpå exempel finns från Kyrkslätt.8 I den örika Sibboskärgården tog man från och 

med 1700-talets senare hälft till ett effektivt exploateringssätt, nämligen anläggandet 

av fisketorp, för vilket vissa ekonomiskt-politiska, tekniska och sociala förutsättning- 

ar vid samma tid fanns. 

 

 

2. Näringsstrukturen 

 

Urkunderna vittnar också om strandbyarnas extensiva näringar, t.ex. höbärgning på 

naturliga ängar (Onas, Löparö 1616) och betesgång (Björnsö, Östersundom 1616). 

Kungsgårdarnas inventarier ger en bild av strömmingsfisket med not och övrigt fiske 

även i åarna och träsken, med håvar, nät, ryssjor, katsar, mjärdar, ljuster, stånd- 

och läggkrokar. Strandböndernas viktigaste fiske var strömmingsfisket med not (var- 

om ju även de talrika minnena av notvarp vittnar). Sålunda skattade 1558 kust- och 

öbyarna i Helsinge, Sibbo, Borgå och Pernå enligt antalet nötter lottfisk, t.ex. Villin- 
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6. Sälbåt med utrustning, synbarligen en något arrangerad bild från Pörtö, Borgå yttre skär- 

gård. I båtens för ses en fårskinnsjacka, i aktern de långa skridstängerna, på Pellinge ca 3,5 m 

långa (SLS 719). — Museiverket, Etnogr. bildarkivet 1098:4, diar. 1912. 

 

 

ge för 1, Degerö för 1, Sandhamn för 2, Botby för 4, Granö för 2, Västersundom och 

Östersundom för 4 var, Hangelby för 6, Löparö för 2 och Spjutsund för 4 nötter. För- 

utom Pellinge, Emsalö- och Vessöbyarna skattade i Borgå bl.a. Kullo för 5 nötter 

med 10 personer i varje notlag. I Pernå skärgård nämns Sondarö och Våtskär med en 

not var och två personer i vartdera notlaget.9 

Uppgifter som kunde tyda på egentliga yrkesfiskare, liksom på Kastelholm ”fiska- 

re och sälkarlar”, finns från Raseborg och Borgå kungsgårdar på 1540-talet. Dock 

saknas notiser om att man från kungsgårdarna skulle ha bedrivit säsongfiske i den 

nyländska utskärgården. Huruvida skötfisket varit känt i Nyland under 1500-talet 

och sedan försvunnit, för att åter införas i slutet av 1700-talet, är outrett. Uteslutet är 

icke att de större gårdarna haft landbonde-fiskare, liksom Degerö gård 1678. Esbo 

gård hade på 1680-talet ”Henrik Mattsson fiskare” på Moisö, som i börjanav sek- 

let såsom öde hamnat under kronan och sedermera blivit landbohemman under går- 

den. 1723 omtalas på hemmanet en torpare som levde av fiske. Ett motsvarande fall 

utgör Kejvsalö, där en stadgeman antas ha varit bosatt från och med år 1539 och bo- 

sättningen senare ha ökat tills de tre hemmanen i början av 1600-talet såsom öde kom 

under kronan och bortförlänades. 1626 bosatte sig likväl Henrik Tomasson med hust- 

ru där och förblir fast bosatta under de följande årtiondena. Han var spetälsk, vilket 

kan ha vari ten bidragande orsak till valet av boplats. — En viss tendens synes också 

göra sig gällande i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, nämligen skärgårds- 
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7. Sibbo, Borgå och Pernå socknar redovisade på 1550-talet för 36—46 notar, 2—10 perso- 

ner i varje notlag. I Borgå var det främst Emsalö-, Vessö- och Pellingebyarna som drog not 

samt de i närheten belägna kustbyarna (Allardt 1898). — På 1920-talet var det nyländska 

strömmingsnotfisket vintertid i avtagande, fisket med skötor och storryssjor dominerade. 

Strömmingsnot drogs vår och höst i Pernå, Sibbo (ca 15 notar), Kyrkslätt och Snappertuna, 

samt om vintern i Esbo (obetydligt) och Bromarv (4 notar) (Gottberg 1927). — Brattnäs notlag 

på norra Vessö drar not på Haiko fjärd troligen en av de sista gångerna. — SLS 388. Curt Se- 

gerstråle 29/12 1922. 

 

8. Redskap för vinternoten från Strandbacka, Marby, Strömfors. Nerifrån: notkrok, varmed 

notstången (fäst vid notens tåg) manövrerades genom vakarna och togs upp ur vaken, kram- 

por, med järnbroddar försedda träskivor att binda på foten, tvenne håvar, nottjuga, varmed 

notstången under isen vändes och fördes fram från ena vaken till den andra, isbill, tvenne 

dragselar med tillhörande (?) krokiga käppar. — Ett organiserat vinternotsfiske synes ha före- 

kommit i Södermanland redan i början av 1300-talet. Redskapen nedan är desamma som 

Olaus Magnus avbildar 1555 och som beskrivs i Gustaf Rosenhanes avhandling om vinter- 

fisket 1650 (Fataburen 1914). — SLS 453. Curt Segerstråle 1933.  



hemmanens ödeläggelse med övergång i först kronoägo, sedan frälseägo som följd. 

Medan t.ex. i Esbo Moisö enstaka skattehemman, Otnäs by med tre dito och Svinö 

med två skattehemman ännu vid tiden för silverskatten 1571 kan betecknas såsom 

förmögna, är de i börjanav 1600-talet utfattiga eller öde, delvis till följd av ryssens 

härjningar 1577. I Borgå län hade en motsvarande ödeläggelse skett 1571 då bl.a. 

Våtskär, Pellinge, Kråkö, Vessö, Emsalö, Östersundom, Granö och Botby helt eller 

delvis skövlades. Enligt jordeboken hade ytterligare bl.a. Sondarö, och hela Emsalö 

samt Degerö i Helsinge skövlats och bekant är även sibbobornas klagoskrift över huru 

ryssarna plundrat ”synnerligh the fattige elende bönder, som widh Siösidan och skä- 

riegårdhen boendes ähre”. Uppgifterna om plundringstågens verkan är emellertid, 

såsom Allardt visat, nära nog tendentiösa: de snabba tågen vintertid beskattade byar- 

nas bestånd av hästar, reda pengar och värdeföremål, medan man tydligen kunde 

rädda undan nötboskapen. Fiskeredskapen och andelar i skepp intresserade ej heller 

vare sig ryssarna eller silverskattelängden. Sålunda hade de två bönderna på det öde- 

lagda och brända Sondarö sammanlagt 6 kor över fyra år och 4 ettåriga kalvar samt 4 

får, de två bönderna på Våtskär 5 kor, 1 kalv, de tolv Pellingebönderna bara 11 kor 

och 3 får, bonden på Onas 3 kor och 2 får, i de fyra Emsalöbyarna fanns 24 kor, 3 

kalvar, 15 får och 2 svin på 14 bönder, i Spjutsund 12 kor (7 bönder), i Hangelby 12 

kor och 12 får (3 bönder), på Löparö 8 kor och 6 får (2 bönder). Granö var helt öde, 

Östersundom delvis med 35 kor, 2 kalvar, 27 får, 1 svin, på tolv bönder, medan Väs- 

tersundom uppvisade 24 kor, 2 kalvar och 37 får på sex bönder och den enda bonden 

på Husö hade 13 kor, 1 kalv, 20 får och 1 svin. Av de åtta bönderna i Botby hade en 3 

kor, en annan 4, medan för resten står skövlade och brända av ryssen eller öde av 

fienden. De sju bönderna i grannbyn Nordsjö står emellertid för 29 kor, 26 får och 5 

svin. 

Längre västerut skattade fyra bönder på Degerö för 25 kor, 29 får och 7 svin, två 

bönder på Sandhamn för 1 oxe, 25 kor, 2 kalvar 31 får och 6 svin, tre bönder i Otnäs 

för 19 kor, 3 kalvar, 31 får och 3 svin, två bönder i Porkala för 22 kor, 2 kalvar, 3 får 

och 1 svin, bonden på Moisö för 7 kor, 4 får och de två bönderna på Svinö för 11 resp. 

6 kor, 5 får och 1 svin var. Mera kreatursfattiga i jämförelse med ovanstående är öar- 

na i västra Nyland, t.ex. Barö, Bastö, Ramsö, Tostholm och Elgsjö i Ingå med 1—4 

kor och 1—5 får per bonde samt Torsö, Strömsö, Långö, Gästersö, Växär, Halvskifte 

och Nothamn i Karis skärgård med 1—2 (3) kor och 1—3 får per bonde ävensom nå- 

got enstaka svin. Detsamma gäller de 1571 bebodda öarna i Pojo skärgård: Som- 

marö, Hermansö, Danskog, Odensö, Kopparö, Busö, Alglo, Getskär, Tovö, Esping- 

skär, Älgö, Hästö, Kurö, Grevö, Skåldö och Nabben.10 

Kerkkonen har konstaterat att den på 1500-talet florerande nyländska bondehan- 

deln, som ju bedrevs också av skärgårdsbor, tydligen fortgick tämligen konstant in på 

1700-talet, dock med den förskjutningen att pälsverk, skinn och fisk som exportvaror 

träder tillbaka för ökad boskaps - och virkesexport. Ytterligare en förändring innebar 

järnbrukens tillkomst i både västra och östra Nyland under 1600-talets senare hälft 
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9. Skyttenskär i Sibbo yttre skärgård, befolkat första gången troligen ca 1779 då en Jöran 

Skittenskär nämnes. Ögruppen lydde som torp under Löparö säterirusthåll tills den på 1890- 

talet såldes till en sommargäst. På ön bodde 1846 en holmvakt med familj, sammanlagt 8 per- 

soner. ”Som vi hade en svag motvind, nödgades vi ro halfva vägen till Skyttenskär, dit man 

räknade 1/2 mil /från Krämaröarna/, och dit vi framkommo litet före solsättningen. Vi tänk- 

te väl sträfva till Löparölandet, men funno för rådligast att stanna qvar. Stället var mera rus- 

kigt, hvarföre jag sofde i en hölada — — —; de andra som bäddade sig på kammargolfvet, vo- 

ro oroade både af loppor och vägglöss.” (C. A. Gottlunds resa i östra nyländska skärgården 

1860). — Foto som bild 2. 

 

10. ”23 Augusti. Efter att hafva bet. 5 kop. för nattqvarter och litet grädda på Skyttenskär. 

foro vi härifrån i stark storm och motväder till Löparölandet, — — — Sålunda upphunno vi 

slutligen, vid middagstiden — — — Skeppholmen, en liten obetydlig holme hörande till Lö- 

parölandet, hvarifrån den var skild genom ett litet sund. Ehuru ön var så liten att man med 

2:ne lodböss skott kunde skjuta öfver den, fanns der likväl en åbo. fiskaren Lindrot, till hvil 

ken vi kommo. — — — Kulne af att länge kryssat af och an i stark storm, var det ljufligt att 

inträda ej blott i en varm, men äfven i en snygg och proper stuga, der vi genast satte kaffepan- 

nan på, och sedermera gjorde ett styft mål af färsk fisk och en god filbunka.” (C.A. Gottlunds 

resa 1860). — Under Löparö säteri upptas på 1700-talet genomgående landbondeställena 

Hansas och Christers, under Eriksnäs Löparö torp (1764). — Mattsas landbondeställe på Lö- 

parö. — SLS 1290. Bo Lönnqvist 1979.  



 

11. Vanligen två kor per familj var nödvändiga för livsuppehället på holmarna. Ut- 

skärgårdens karga natur gjorde boskapsskötseln beroende av foder. bl.a. renlav från holmar 

och skär samt från strandbyarna, erhållet genom köp eller arrende av hö-, säv- och vasskiften. 

— Sjöfodertransport, Simsalö, Sibbo. — Museiverket. Etnogr. bildarkivet 1178:301. Gösta 

Grotenfelt 1917. 

 

genom att bönderna engagerades i bl.a. fraktfart. Att notera under 1600-talet är vi- 

dare esternas handelsfärder till den nyländska kusten, bl.a. för att uppköpa fisk. Ex- 

portenav bondevaror från Pojo till Reval åren 1670—1689 omfattade som huvudar- 

tiklar förutom sälspäck, smör, kreatur, skinn och ved, fisk: salt strömming och rim- 

salt fisk (främst strömming), abborre, gädda, id och enstaka rudor, tydligen fraktade 

till en del med de sumpbåtar som omtalas. Bland importvarorna för samma socken 

dominerar saltet och spannmålen och i tullängderna konstateras att skärgårds- 

bönderna i början av april 1675 släpat sina båtar över isen till öppet vatten för att seg- 

la till Reval efter spannmål, vilket antagits tyda på ett spannmålsunderskott. Från de 

flesta öar i Pojo skärgård idkades seglation på Reval med små båtar, ofta byamännen 

i bolag. Den 27 mars 1686 for t.ex. Henrik Hindersson på Espingskär med sin enlasts 
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12. Hässja, häs, för torkning av hö och vass. Brädbondas, Björnvik. Strömfors. — SLS 790. 

Bo Lönnqvist 1963. 

 

 

 

båt och återvände den 20 april, men höstresorna kunde ta betydligt längre tid, vilket 

kan vittna om säsongarbete i Reval. Barösunds tullängder 1655 nämner båtar om 

en—två läster från Halstö, Höstnäs, Båsa och Dragsvik samt skutor om fyra läster 

från Strömsö, Växär, Söderby (Degerö) och Persö, samtliga i Karis skärgård.11 

Då den nyländska materiella kulturen icke framträder i något bevarat material 

från 1600-talet, utan endast i enstaka notiser om föremål, är ett estniskt inflytande 

svårt att belägga. Antagas kan likväl en viss kulturinfluens från Reval. Den starka 

dominansen av renässansdrag i bohag och inredning, bevarad ännu under 1800-talet i 

de nyländska kustbygderna kunde möjligen återgå på det bondevälstånd som bl.a. 

tack vare seglationen rådde under 1500-talet. Förutsättningen för detta bildade öar- 

nas näringsfång, boskapsskötsel och fiske, vilka torde kunna betraktas som den ny- 

ländska skärgårdens basnäringar. 
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3. Anläggandet av fisketorp ca 1750—1850 

 

Medan Pojo, Karis och Ingå skärgårdar på grund av bördigare holmar sålunda haft 

kontinuerlig bosättning sedan medeltiden12 förblev den mellan- och östnyländska 

skärgården, med undantag för de större, nära land belägna holmar som tidigare 

nämnts, obebodd. Ulrik Rudenschöld, sedermera assessor i Kommerskollegium, 

konstaterade i sin utredning 1738 över de ekonomiska förhållandena i Finland beträf- 

fande Nylands skärgård att 1) strömmingsfisket som gått tillbaka borde upphjälpas, 

2) fiskandet borde flyttas ut till havsbandet och 3) strömmingsskötar tagas i bruk: 

 

Vt i Nylands Skärgård är Strömmingsfisket af någodt mera inportance; 
där har hwarje Sockn sitt särskilta Fiskeläger och håller 15 och stundom 
flera båtar, samt notar som äro 60 famnar långa och 10 famnar höga; 
men på några år har ej heller detta Fiske welat löna sig: Ty en Sockn har 
merendels ej bekommit mer än 20, 30, och sällan 50 tunnor strömming, 
och när 12 eller 16 tunnor däraf upgådt till omkostningarne, så blifwer 
Avancen ej stor. Strömmingen föryttras mäst häruti orten, och enkanner- 
ligen i Tawastland och gäller mästadels 20 och undertiden 24 D. k:rmt 
tunnan, och när skärkarlen tillbyter sig säd, får han merendels en tunna 
säd för en half tunna Strömming. — — — 

Hushållare i orten hafwa påmint wid detta Strömmings fiske följande 
omständigheter, nemligen 1:o at noten borde wara djupare än den är, 
emedan mästa Strömmingen nu går öfwer henne. 2:o At hon borde göras 
af ren hampa, fint spunnen och twinnad, i stället at hon nu bindes ofta af 
blår och swagt samt groft garn. 3:o At hon intet borde dragas med hän- 
derne, hwilket går långsamt, utan med spel windas, som i Åbo skären och 
på andre orter är brukeligit. 4:o At fiskandet borde icke ske blott ut i wi- 
karne, utan wid sjelfwa hafsbandet, där ej allenast mästa Strömmingen 
sig uppehåller, utan äfwen wäl wore ymnigt tillfälle till at fånga Sill, 
Torsk och Flundror, som nu icke nyttjas. 5:o At Strömmings Nät eller 
Sköten, som nu äro här på orten utur bruk, borde åter införas, hwilka 
skulle gagna långt mera än någon not: Hwarwid man beropat sig exempel 
af Estländarne, hwilka uppå Nylands watn mäst alla år, enkannerligen i 
Sibbo wiken, till Inbyggarnes stora Praejudice, fiska, och innom tre Nät- 
ter pläga bekomma en stor båtlast på 50 á 60 sköten. Om detta alt i aktto- 
ges, torde fisket i denna Skärgården åt Landet långt mera inbringa än nu 
sker. — — — 

 

1741 konstaterade förf. beträffande Helsingfors: 

 

Ett Fiske-läger har Staden för sig särskilt, som någorlunda lönar sig, och 
wore ansenligit tillfälle till Strömming, Torsk och Flunder fiskerietz ut- 
widgande, så wid denna, som de flere Stranderne utmed Saltsiön; till 
hwilken ända det synes nödigt att förskrifwa Fiskare ifrån Östergiötland 
eller Norrland, som weta bättre att omgå, så dermed, som med Siäl- 
fänget.13 
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13. Makilo fiskeläge utanför Porkala udde där vassbuksfiskarena från Kyrkslätt. Sjundeå 

och Degerby uppehöll sig höstetid. Ön har ryska befästningsverk från första världskriget. — 

SLS 388. Curt Segerstråle sept. 1921. 

 

 

Rudenschölds uppgift om varje sockens ”fiskeläger” motsäges av konstaterandet att 

fiskandet icke borde idkas blott i vikarna utan vid havsbandet. Säsongvisa fiskefärder 

till skären i havsbandet kan likväl ha företagits från kustbyarna, ehuru traditionen på 

Rudenschölds tid kan ha varit i avtagande. Ett sådant nyttjande kan ha legat bakom 

bondbyarnas försök att vid skiftena under 1700-talet hävda att flera holmar var sock- 

neallmänningar. Herrskär österom Pellinge nyttjades på 1550-talet som fiskeplats av 

bönder från Kullo och Sillvik, mot erläggande av lottströmming till kronan, — en va- 

na som bekräftades på 1570-talet och som rådde intill 1640-talet då ögruppen förlä- 

nades under Boe gård för att på 1650-talet åter hamna under kronan, varvid lott- 

strömmingsfisket fortsatte. Ännu på 1880-talet nyttjades Hamnskär i Pernå utskär- 

gård (Sarvlax) om vårarna som fiskeplats för ett femtiotal båtar som låg här 2—3 vec- 

kor medan fisken fångades med not och skötar och saltades på platsen. På ön fanns 

två kojor av stock, men man använde även seglen som tält. Estniska fiskköpare in- 

fann sig, medförande salt och råg. På samma sätt har enligt traditionen Äggskär och 

Larsskär västerom Pellinge nyttjats och Söderskär i Sibbo utskärgård. Sistnämnda 

ögrupp föranledde på 1860-talet tvist mellan Sibbo socken och ägarna till Onas skat- 

tehemman om ägorätten till platsen. Troligen var fisket vid Söderskär av gammalt 

fritt mot erläggandeav lottfisk till kronan.14 

Det största och mest centraldirigerade försöket till effektivt fiske i Rudenschölds 

anda blev grundandet av ”Saltsjö Fiskeri Societeten i Nyland” 1753 med intressenter 

främst i Borgå stad och på tillskyndanav landshövding Gyllenborg. Denne hade vid 

de 1753—1754 gjorda jordrannsakningarna nitiskt bevakat kronans rätt och till den- 

samma ”tills vidare” överfört ett stort antal holmar i Borgå och Sibbo skärgård vilka 
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14. Strömmingsfisket med skötar var redan på 1920-talet det dominerande fisket i den yttre 

skärgården. Skötarna lades dels enligt de äldre sätten ”för ankar” och ”på slinger”, dels be- 

drevs kroksköts- och drivfiske. vilka från och med slutet av 1800-talet spreds i den nyländska 

skärgården, drivfisket först i och med att motorbåtarna blev allmännare på 1920-talet. 

Skötfiskets viktigaste säsong inföll under våren och hösten (Gottberg 1927). — ”Skötarna re- 

das” hos lotsen Karl Karlson i Söderby. Strömfors. juli 1926. — SLS 388. Curt Segerstråle. 

 

 

icke kunde anses lyda under eller nyttjas av något hemman, bland dem hela Onas ö- 

grupp (jfrs. 135). Trots att Onas kronohemman var besatt av en åbo som gjorde lots- 

tjänst, uppläts och såldes hela ögruppen 1756 av Kungl. Kammarkollegium till 

nämnda fiskerisocietet. Bolaget införskrev både fiskare och skötfiskeredskap från 

Gamlakarleby, Ekenäs och Kimito och vår och höst sändes i början 7 båtar, 15 perso – 

ner, sedermera 20—40 båtar ut till öarna med 2 man och 15—16 skötar i varje båt 

(Hülphers 1760). 

I mantalslängden för 1730 upptogs på Onas, såsom possiderat av rådman Eric 

Gottman (ägde Kråkö säteri), landbonden Staffan Johanson med hustru Anna, bro- 

der Johan med hustru Maria och syster Hebla. 1745 fanns endast Johan jämte hustru 

och dräng Anders kvar. Likaså upptas 1764 tre personer på augmentshemmanet 

Onas. De av fiskerisocieteten anställda fiskarna är mantalsskrivna under Borgå stad 

och uppgick 1764 till 28, hushållen i allt omfattande 44 mantalsskrivna personer. Det 

österbottniska inslaget är det med ledning av namnen icke möjligt att bestämma. 

Namn som Matz Sillvik och Jacob Åhberg kan lika väl höra hemma i trakten medan 

Tönne Jespersson, Tönne Löja, Jacob Tönnesson, Tönne Tönnesson antyder estnisk 
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härstamning. Redan 1754 hade man anställt fem ester som fiskare, det kan röra sig 

både om direkta flyktingar och om estniska fiskare som ”gått i finländsk tjänst”, lik- 

som även senare då ester arbetade som ”dagamän” hos fiskarna t.ex. i Varlax på Em- 

salö, på Kejvsalö, Hudö och Kattö i Pernå. 

Societetens havsfisker i inbringade 1755 endast trettio tunnor strömming till insalt- 

ning och olönsamheten fortsatte under de följande årtiondena. Bolaget bytte ägare 

1782 och 1792 och fisket gavs därefter ut på arrende och sköttes med legofolk. Dess 

senare namn Pörtö fiskeri antyder var verksamheten var stationerad. Hemmanet på 

själva Onasön, om något över 6 tunnland jämte 20 underlydande holmar vilka gav 50 

korgar hö samt strömmingsfiske till husbehov och avsalu, klövs 1797 mellan två brö- 

der. Arrendesystemet beträffande Pörtö fiskeri gav tydligen förutsättning för fast bo- 

sättning på sistnämnda ögrupp. 1831 arrenderades fisket ut åt fem fiskare vilka i sin 

tur fick antaga medhjälpare, dock skulle ej flere än femton hushåll få vara bosatta på 

Pörtö. 1838 grundades Pörtö lotsplats. 1842 hade emellertid fiskeriet sålts till ägarna 

av Onas, vilka 1854 fick hemmanet bekräftat som skattehemman, varefter skattlägg- 

ning skedde och fastställdes 1892. Mantalslängden 1846 upptar på Pörtö 17 fiskarfa- 

miljer, med namn som Lilljeberg, Grönholm, Grönberg, Grönqvist, Stambei, Qvick- 

ström, Björkström och Sjöberg, vidare 4 reservlotsar, 2 vaktmästare och en uppsy- 

ningsman, i allt 124 personer, medan på Onas, förutom de två bönderna på var sin 

hemmanshälft, fanns en kronolots och en lotslärling, sammanlagt 26 personer. 

Jämförelsevis kan nämnas att befolkningen på Pellinge vid samma tid uppgick till 292 

personer. Fiskarhushållen, som erlagt arrende till Onas, fick i början av 1900-talet in- 

lösa hus och byggnader och på 1920-talet jord.15 

Pörtöfiskeriet kan sägas vara ett exempel på centraldirigerad skärgårdskolonisa- 

tion. Det innebar också en så näringsmässig specialisering, att man från och med 

1700-talets senare hälft kan tala om en grupp yrkesfiskare i den nyländska skärgår- 

den. Ett motsvarande yrkesfiske har nyligen beskrivits för Blekinges del. Förutsätt- 

ning härför var också införandet av en teknisk innovation, strömmingsfisket med skö- 

tar, som möjliggjorde effektiv fångst ute till havs, men som å andra sidan krävde lag- 

organisation. Också avsättningen av fisken torde ha varit organiserad, bolagets in- 

tressenter bestod ju av borgare i bl.a. Borgå och Helsingfors. 

En annan form av skärgårdskolonisation tog fart från och med 1750-talet, näm- 

ligen kustherrgårdarnas och senare bondhemmanens anläggning av fisketorp. Härpå 

finnas exempel från Sarvlax, under de två lagmännen Johan Christoffer von Morian 

d.ä.:s och d.y.:s tid, då fisketorp från och med 1760-talet in på början av 1800-talet 

anlades på ett tiotal holmar, bl.a. två på Stor-Hudö (1761), ett på Sandö (1768), två 

på Bästö (1768), två på Kattö (1771, 1813) och ett på Lill-Hudö (1774), för att nämna 

några av de äldsta. En torpanläggning under familjen de Geers tid på Tjusterby re- 

sulterade i två torp på Skeppö (1780).16 Synbarligen skedde torpanläggningen i Pernå 

på holmar som frälsegodsen av gammalt hävdat som sina. — En motsvarande utveck- 

ling finner man från och med slutet av 1700-talet i Ingå, Barösund, där torp tillkom- 
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15. De nyländska herrgårdarna har, i regel belägna nära kusten, av gammalt kunnat hävda 

rätten till fiskevatten och holmar. I Sibbo synes vid sidan av Eriksnäs. säterirusthållet Carlsvik 

eller Östersundom gärd ha stått för ett ansenligt antal fisketorp. På gården uppges 1741 ha 

funnits tvenne sjöbodar. 2 goda och nya strömmingsnötter. 250 ryssjor, 12 grimnät samt 3 bå- 

tar. Gården ägde ännu på 1880-talet ett 30-tal holmar samt 13 torp och erhöll 1912 i arrende 

för fiskevattnen 7 tunnor saltad strömming och 360 kg fjällfisk. — SLS 1300. Ivar Nordlund 

1979. 

 

mer på de gamla skärgårdshemmanens marker, t.ex. på Bjurs Syndersvik (ca 1795), 

Andö (ca 1805), Kalvö (ca 1811), Långstrand (1811) och Hankelö (1821), bebodda av 

skeppare, sjömän, lotslärlingar och fiskare, delvis släkt med hemmanets ägare eller 

komna från Åbo skärgård (Hitis), från andra holmar i den västnyländska skärgården 

eller från Estland. Torpen inlöstes sedermera under 1920-talet. Vid storskiftet på 

1770-talet hade t.ex. holmarna under Orslandet, som av gammalt hävdats som ängs- 

land, uppdelats mellan hemmanen Bjurs, Ors, Rövass, Lill Ramsjö, Bastö (Gåsans), 

Jutans och Tostholm i Ingå sockens skäribol. Fiskevattnen förblev emellertid sam- 

fällda hemmanen emellan genom ett sämjoskifte 1784, vilket då fisket i början av 

1900-talet utarrenderades åt yrkesfiskare blev ohållbart, varför skifte skedde 1914 

— 1915.17 

Sibbo skärgård synes, med undantag för Löparö där landbönder under nämnda sä- 

teri var bosatta, till övervägande del ha varit obebodd ännu på 1730 - och 1740-talen. 

Under Norrkulla säter i finns antecknad en ”holmvakt”, tydligen på Norrkullalandet, 

en befattning som småningom även dyker upp på andra holmar. Granö torp under 

Östersundom gård uppgavs 1730 vara öde. Fiskare upptas 1745 under Hitå och Ös- 

tersundom, men dessa behöver icke ha varit bosatta på öar. 

En första exploatering skedde 1726 då de för experiment lagda bröderna Norden- 

skiöld på Eriksnäs, Magnus Otto och Carl Fredrik, på Fagerö uppförde en väder- 
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16. Björntorp på Björnsö norra sida torde höra till gårdens äldsta torp (nämnt 1764). T.h. 

Björkudden bakom vilken herrgården ligger. — Museiverket, Hist. bildarkivet 12152. Signe 

Brander 1920. 

 

 

kvarnssåg, den första finbladiga sågen i landet, som sågade timmer för utskeppning 

till utlandet. Carl Fredrik Nordenskiöld hade genom sitt gifte med Hedvig Märta 

Ramsay kommit i besittning av hennes mors, Margareta Nödings Löparö holme samt 

inköpt Fagerö av Skräddarby gård. Sågen, som jämte ett tegelbruk på Söderkullahol- 

men, kan betraktas som ett av de första industriella företagen i den nyländska skär- 

gården, förstördes av ryssarna 1741.18 

Landshövding Gyllenborg utlyste 1753 på kronans vägnar auktion på arrende av 

allmänningsholmarna i Sibbo socken varvid Simsalö och Opanholmen uppläts åt 

nybyggaren Hans Johansson mot 20 frihetsår. Nybygget som kom i gång föranledde 

kustbyarnas liksom även C. F. Nordenskiölds missnöje, varvid man yrkade på skifte 

av allmänningsholmarna, vilket påbjöds 1760. Därvid uppstod nya tvister om huruvi- 

da endast kustbyarna eller hela socknen skulle vara delaktig i holmarna. Efter många 

processer förklarades holmarna (utom Söderkullalandet) 1806 för sockneallmänning, 

men vid ett slutgiltigt skifte, fastställt 1829, tilldelades Massby gård Simsalö och 

Opanholmen. Karakteristiskt är emellertid att Nordenskiöld tydligen redan på 1700- 

talet betraktade nybyggaren på Simsalö som sin torpare med ett årligt arrende om 2 

tunnor salt fisk, 3 lisp. färska gäddor och 8 dagsverken. 1764 upptas, förutom en 

holmvaktare på Norrkulla, landbönder på Löparö och Kitö, torpare under Eriksnäs 

på Löparö och Fagerö. 1777 hade överste C. F. Nordenskiöld ett torp på Löparö, en 

fiskare därstädes, ett torp på Berg/ar/holmen samt en ”hafsfiskare” (skötfiskare?) 

och en fiskare på Fagerö; ovannämnde nybyggare samt därtill en havsfiskare upptas 

på Simsalö. Nybyggaren Hans Johanssons hushåll omfattade 1764 fem personer, 1777 
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förutom man och hustru, två söner, två döttrar, en dotter, en dräng och fyra barn. 

Med bönderna i Hangelby och Box förekom ständiga tvister om fiskandet.19 

Det synes tämligen tydligt att överste Nordenskiölds tidstypiska nyodlingsiver på 

Eriksnäs, vars läge vid Sibbovikens mynning och ägor redan var begränsade, kom att 

riktas mot de obebodda holmarna, trots att eller kanske just för att dessas ägorättsliga 

ställning icke var klarlagd. På 1760-talet t.ex. meddelade kronobefallningsmannen 

att bl.a. Fagerö och Stora Hästön icke hade någon anmäld ägare ehuru sibbobor haft 

sina kalvar på bete på den sistnämnda. Anläggandet av fisketorp på holmarna blev 

därvid ett verksamt medel. Sonen, hovjunkaren Ulrik Nordenskiöld fortsatte koloni- 

stationen genom att 1783 anlägga ett torp på Simsalö. 

Tre år senare riktade han blickarna på Krämaröarna och Estlotan och rådfrågade 

sin svåger, landshövdingen Anders de Bruce, som gav ett mycket betecknande svar: 
 

— — — Med det tillämnade Nybygget å Krämare och Estlota holmarne, lärer för- 

nämligast åsyftas, att idka strömmingsfiske vid de yttersta klipporne i skären. Så- 

dant håller jag för så mycket angelägnare som Esterne profitera af detta fiskandet 

på vår sida, och man genom bemälte Etablissement kan göra deras vinst till Natio- 

nel. Om dertill begäres formelt Låf, så måste en sådan ansökning communiceras 

med Sibboboerne och då väckes åter den frågan om Ägande Rätten, som då an- 

kommer på laglig undersökning vid Domstolen, hwilket åstadkommer mycken 

widlöftighet och Tidens utdräkt. Jag håller derföre för bäst, att min k:(ära) svåger 

bygger och fiskar i skärklipporne det bästa Du förmår, utan att dertill begära till- 

stånd. De dermed missnögde få då klaga bäst de gitta. På det sättet är Simsalö 

Nybygget tillkommit. Hade man gått den lagliga vägen, anhållit om tillstånd etc., 

så hade detta hemman icke existerat. 
 

Nordenskiöld lät flytta en byggnad från Eriksnäs till Krämaröarna och gjorde kon- 

trakt med tvenne fiskare, av vilka den ena först bodde på Estlotan, sedan på Granlan- 

det för att 1804 flytta till Trutholmen med rätt att fiska kring Tallholmen och Fårhol- 

men. Arrendet var en tunna strömming. Till Asplandet flyttade Nordenskiöld på 

1780-talet en familj från Kimito (se bilaga 1). — Vid storskiftet 1798 förklarades 

emellertid holmarna för kronoholmar och Krämaröarna uppläts 1829 till lotsverket 

som i sin tur försökte arrendera ut dem jämte fiskevatten. Fiskandet kring holmarna 

fortgick trots detta enligt gammal hävd också utgående från byarna Kallbäck och 

Träsk, vilket ånyo ledde till rättstvister mellan staten och kustbönderna. Under 1800- 

talets senare hälft fortgick från statens sida utarrenderandet av holmarna jämte de 

där boende fiskarna åt mestbjudande, varierande personer, vilket ledde till varieran- 

de, stundom oskälig skatt för fiskarna. Holmarna var emellertid koloniserade med yr- 

kesfiskare. 

Också från andra gårdar och byar än Eriksnäs skedde utflyttning till skärgården 

under 1700-talets senare hälft. Till de tidigaste hörde Bergarholmen (före 1754) vid 

Sibbovikens mynning, Röysö (Busö) invid Simsalö (bebott 1774) samt Skyttenskär 

(omnämnt 1779). Hedvigsberg (Skräddarby) antog 1808—1813 tre fiskare på Fagerö 

med villkor att de fick bygga husen själva. Torp anlades också på gårdarnas strand- 
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17. På Västersundom eller Heickbacka bys första ägokarta 1708 upptas något till höger om 

det ovan avbildade stället 7 sjöbodar. Vid storskiftet 1764 stod två bodar kvar på den gamla 

platsen, vidare upptas här ”Börgars torp” (Borgartorp), Fiskare hus och Siöboda. — Boden 

på bilden (3,75 × 3,80 m), numera riven, låg på den ursprungliga platsen och hade årtalet 1817 

inskuret i en golvplanka. — SLS 974. Bo Lönnqvist 1957. 

 

 

marker. Ehuru väl ej egentliga fiskare, kan de omnämnda holmvakterna (jfr bilaga 1) 

också räknas till skärgårdsbefolkningen, Söderkulla hade 1796 fem sådana, Löparö 

1786 två sådana och en spannmålstorpare. 

År 1816 upptas nybyggare på Granholmen, Kalvholmen, Miölandet, Kamsholmen 

och Krokholmen, 1826 finner man beboare på Komsalö, Strömmingsholmen, Takve- 

daholmen, Ryssholmen, Björkholmen och Kaijaholmen samt 1836 på Ängsholmen, 

Korpholmen, Skogsholmen, Sandholmen, Opanholmen och Svarta Hästen. Korphol- 

men hade befolkats med en torpare under Ållas skattehemman i Träsk. På 1840-talet 

befolkades Munkholmen och 1856 var även Katrineholm och Halsörn (en av Krämar- 

öarna) bebodda.20 

År 1846 upptar mantalslängden fiskare/torpare/ holmvakter på förutom samtliga 

nämnda holmar, Strömmingsholm, Möholm och Björnholm. Under 1800-talets förra 

hälft blir fiskare/torpare vanliga också på Nordsjölandet och i Botby med tillhörande 

holmar (t.ex. Ullholm, Vådö). 
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Under den driftige Anders Hellenius (af Enehjelm) tid från och med 1750-talet ha- 

de säteriet Carlsvik eller Östersundom gård utökats med hemman i byn, torp hade 

anlagts på Simsalö och 1760 förvärvades Granö enstaka stomhemman. Torpen ut- 

ökades från 8 år 1756 till 17 år 1766. Utvidgningsarbetet fortsattes av sönerna, tyd- 

ligen i anslutning till storskiftet i byn (1781), bl.a. fördes åren 1795—1801 en process 

om rätten till fiskevattnen kring Käringholmen väster om Granö. 

Från att ännu under 1740-talet ha uppgått endast till några tiotal personer, omfat- 

tade fiskarbefolkningen på öarna mellan Löparö i öster och Nordsjölandet i väster år 

1846 380 personer (barnen inberäknade) och familjer om 5— 9 medlemmar är vanli- 

ga. Tätast befolkade var Simsalö med 63 personer, Röysö med 33, Fagerö med 22, 

medan Mölandet, Kamsholmen, Takvedsholmen, Björnholmen, Krokholmen, Svar- 

ta Hästen och Skyttenskär hade 8 personer var, Krämaröarna 10, men Estlotan bara 

en fiskare. Bland dessa finner man familjerna Åberg på Fagerö, Blomster på Mölan- 

det och Krokholmen, Winberg på Kamsholmen, Grönqvist och Sjöberg på Krämar- 

öarna, Sjöman på Kalvholmen och Estlotan, Bergman, Lindholm och Sjöholm på 

Simsalö.21 

 

 

4. Lilla Bastö — bärförmåga och miljömotstånd 

 

Ett av de sista kolonisationsföretagen utgör befolkandet av Lilla Bastö, samfällighet 

under Västersundom by. Av byns 7 stomhemman hade det största, säterirusthållet 

Västerkulla, 1802 genom förlikning med byalaget erhållit Kalkholmen (bekant för 

sitt kalkbrott sedan mittenav 1700-talet), medan de övriga holmarna sedan stor- 

skiftet 1767 förblivit oskiftade. Hemmanen i byn bedrev aktivt fiske ännu under 1700- 

talet och hade sina sjöbodar i klunga vid Sundtorpet nära det smalaste stället av Bor- 

garstrandsviken. Västerkulla utvidgades mot slutet av 1700-talet genom förvärv av 

hemmanshälfter i byn så att säteriet 1866 hade ½ Heikas, ½ Nikus, ½ Kärras och ½ 

Labbas. På ansökanav gårdens ägare, possessionaten Hagelstam, skiftades våren 

1859 byns samfällda skärholmar, vilka konstaterades vara: ”Kantanäsör, Kråkhol- 

men, Djupör, Maasholmen, Kalkholmen, Löfholmsskäret, Käringholmen, Lilla Bast- 

ön, Krokholmen och Svarta Hästen, af hvilka dock Kantanäs och Kalkholmen voro 

Westerkulla Gårds enskildt tillhöriga, Käringholmen Östersundom Gårds enskild- 

ta samt Krokholmen och Svarta hästen Höga Kronan underslagna,”. Skiftet förut- 

satte en gradering av holmarna varefter anparten beräknades enligt hemmanets stor- 

lek, ”samt hvad placeringen beträffar så tager Westerkulla gård med underslagna lä- 

genheter alla små holmar och liquid i Södra ändan af Lilla Bastön, dernäst tager ½ 

Labbas, ½ Kärras, ½ Heikas, Nybondas /kronoboställe/, Nikus, ½ Harpas och 

andra ½ Harpas — — — sist till Sjöstrand”. Då ingen besvärade sig verkställdes rös- 

läggning hösten 1860. (Bild 18)22 
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18. Vid skifte av Västersundom bys samfällda holmar 1859 delades Lilla Bastö upp mellan 

hemmanen, medan de övriga holmarna tillföll säteriet Västerkulla (A), som även ägde 1/2 

Heikas (B). 1/2 Kärras (C), 1/2 Labbas (D), och erhöll anpart för 46 alnar jämte 9,9 och 4 1/2 

aln för de tre hemmanshälfterna. De övriga ägarna var: bonden Harpman på 1/2 Heikas (Ba) 

för 9 alnar och för kronobostället Nybondas (E) som han förvaltade 9 alnar, Amanda Gren på 

1/2 Kärras (Ca) för 9 alnar, bonden Nyberg på 1/2 Labbas (Da) 4 1/2 alnar, kammarfiskal 

Sjöman på 1/2 Nikus (F) för 7 alnar och bonden Orrström på andra halvan (Fa) för 7 alnar, 

bonden Hartman på 1/2 Harpas (G) och änkan Boxström på andra halvan (Ga), vardera för 6 

alnar. LA B 11b 7/28. — Fisketorp anlades därefter på skiftena E (Grönberg) och Ba 

(Boxberg) men också skiftena A—D arrenderades mot betalning i fisk. 
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De som kronoholmar betraktade Krokholmen och Svarta Hästen, vilka tydligen 

aldrig hävdats enbart av Västersundom by, hade redan bosättning, bl.a. nämner C. 

A. Gottlund från sin resa i östra nyländska skärgården 1860 att på Svarta Hästen un- 

der sommarmånaderna bodde prof. Cygnaeus och att ”Fiskarn på denna lilla berg- 

holme var en för 30 år sedan hit öfverkommen Est”.23 Genom skiftet av Lilla Bastö, 

som var den enda av byns holmar som var stor nog att delas upp, skapades åtminsto- 

ne legala förutsättningar för bosättning och en sådan uppstod även i början av 1860- 

talet: 
 

”Min mammas föräldrar var de första som flytta hit, men här bodde en 

bössmed Mikko Söderberg, gamalpojke som slo åder och reparera 

klockor. Min morfar hade vela bygga på södra sidan att han skulle se till 

Estland, men mormor ville bygga på norra sidan. Morfar, Gustav Pinn- 

berg (bild 21) — ändra namnet till Grönberg — kom från Estland, rym- 

de troligen undan värnplikten. Mormor, Emma Melander, var från Alvi- 

ken på Söderkullaholmen. Hennes syster, Tilda, blev också gift hit, med 

Boxberg. Mamma, Alexandra Grönberg, föddes här på Bastö 1865. Man 

levde bara på fiske. I mammas hem var de åtta syskon: fyra flickor, en 

fosterflicka och tre pojkar. Alla tre pojkarna drunkna den 30 augusti 

1910 på fiske i regn och åska vid två klackar utanom Estlotan, Havahög. 

Då dog morfar 1911 och mormor ungefär ett år senare, av sorgen när poj- 

karna drunkna.de är begravna i Östersundom. 

Fiskarna här omkring var alla ester, Ollenbor(g)/Oldenburg/ på Mö- 

landet, senare Kråkholmen. Där hade varit en Blomster också. Kalbergs 

på Ullholmen, Hellbergs på Rönnskär, Ivar Grönvall på Asplandet, Karl- 

Gusta Åberg från Halsörn, Krämarö, — alla var ester. Morfars far och 

bröder var hit och sålde potäter i Helsingfors, hela sommarn sålde de i 

”gamla esthamnen” (bassängen) potäter, fläsk, äppel och någon ”spi- 

ribytta”. Morfar kom från kusten. Nog förstod man vad esterna tala, det 

var ”kuraträkel, kuraträkel” allt emellan. 

Morfar hörde under Westerkulla och hade halva holmen, Lövholmen, 

Kråkholmen och Kalkholmen, där han hade fåren på sommaren. Han 

betalade arrendet i fjällfisk och strömming som han skulle föra upp till 

gårdens kök. Boxbergs ställe, Tomtas, hörde under Heikas i Hetbacka 

och vårt ställe, Solhem, låg på kronoboställes (Nybondas) mark. Hart- 

man hade kronoboställe, vi hade muntligt kontrakt, 25 år från början, 

förnyades efter hand och stället löstes in då när torparlagen kom. vi beta- 

la i arrende en fjärding strömming i åre, vindfälle och torrt trä fick man 

ta, men int göra skogsåverkan, — nog var här skog. Vi förde upp fisken 

till Vikkulla Labbas och husbondefolket kom efter den med häst. Int såg 

man annars till några bönder. ”Dom mena att vi levd bara som vikin- 

gaboana hit ut. ” 

Min far, Ferdinand Nyberg (d. 1893), var från Lojo. Han syssla med 

jordbruk och murararbete och for omkring. Han hade häst och får i stan, 

men fick dem via Ollonborskan på sommarn till Mölandet och blev däri- 

genom bekant med min mor. Här fanns (när jag var 15—20 år) 6 kor, 2 

på vart ställe, hos oss, Boxbergs och morfars. Korna gick fritt på Väster- 

kullasidan och åt opp alla björkar. Efter johanne fick man fara opp i Bor- 
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19. Utsikt från den bergiga och steniga sydsidan av Lilla Bastö mot Skatafjärden med fr.v. 

öarna Krokholmen. Svarta Hästen, bakom vilken Krämaröarna skymtar. Handskholmen och 

längst t.h. Torra Hästen, de två sistnämnda av gammalt obebodda. — SLS 1290. Bo Lönn- 

qvist 1976. 

 

 

garstrandsviken och bärga vass. Vi hade kronoboställsskifte, skäriborna 

och torpena på Stora Bastö bärga här. Vassen fick torka på stommen, 

man skar den och laga båndon, topsen skars å hemma och såldes åt be- 

kanta till fyllning i bolster. Man tog vass anefter som man behövde, den 

vassa som växte bäst lämnades till sist, togs till tops. Höskiften, små lot- 

ter, fick vi från Skata mot dagsverken (potatisupptagning). Då jag gifte 

mig (1915) hade jag arrenderat Ollenborgs Fotängen (Stora Bastö). På 

vintern köpte vi hö till, från Rastböle och Husö. Kor höll vi här på Lilla 

Bastö tills kort före min hustru dog (1955). I min barndom hade vi svin, 

bror min hade höns, jag ankor och får. Sommarpotäter hade vi själva, 

morfar hade potatisland på södra sidan av ön, men vinterpotäter måste vi 

köpa i esthamnen. 

Vattnen var oskiftade här norr om Bastö och likaså var fisket fritt sö- 

derom (fiskevattnen skiftade 1917). Vinterfisket pågick från isläggning 

till islossning. Vi fiskade med nät och skötar under isen, fick ej mycket 

strömming men simpor och lakar. Med krokar fiskades gäddor, ”helst sku 

man ha leva me gäddor”. Skötor och nät lade vi under Bastö, krokar opp 

i Borgarstrandsviken, halva viken var under Västerkulla och Hetbacka, 

Husö hade andra hälften. Simporna sålde jag i Nordsjö, Botby Nissas och 

Västerkulla. En gång hade jag 60—70 kg simpor på stolpkälken och fick 

20 penni per kilo, men då höll jag på att sluta på isen i snöyran. På vår- 

vintern steg man upp kl. 4 om moron och for med stolpkälke över isen till 

stan, fisken hade man i en så, gäddorna skulle vara i vatten. Den ena 

skuffa och den andra drog. Senare for man med buss från Botby (1930-t.) 

och så började bussen komma till Nordsjö gård (1940-t.). När det var gott 

sparkföre kunde man fara med sparkkälkan till stan. — Kalbergs på Ull- 

holmen drog vinternot vid Maskholmen. Boxbergs hade en sommarnot 

som de drog här i Stor Bastö viken. 
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20. Bosättningen på holmarna i den nyländska skärgården är då skyddade vikar saknas på 

holmarnas sydsidor ofta anlagd på norra sidan, såsom här på Lilla Bastö där också litet jord 

till potatisland och några skogsgläntor funnits. I bakgrunden Tobben och Mölandets södra 

udde. — SLS 1290. Reijo Turunen 1976. 

 

 

Vårfisket bedrevs med skötar och skötfisket pågick sedan ”tills de snö- 

ga i båten”. På våren lades skötar först upp mot Lövholmen, men efter jo- 

hanne fiskades med skötar ute vid Tokorna (Väster-, Östertokan), Sjitte- 

skär och Västra Barkán (Söderskär). 

Jag var i mina barnaår tre år hos Grönvall på Krämarö och fiskade, det 

var drivfiske, 12—15 skötar låg man och drev med hela natten. Skötorna 

var då så svaga. Här hemma fiska vi ytterom Asplande på slingers, 9 skö- 

tor lades ut med ankare i ena ändan. Här uppe fiska vi för sten, då lades 

tre skötor och en sten som ankare, så åter tre skötor och sten, upp till 

10—15 skötor. Jag och min bror fiska här hemma. så fiska jag med min 

kusin och hans bror och senare hade jag en karl här. Vi hade lika många 

skötor och tog fisken ur dem hemma. Man rodde och seglade ut till sköt- 

läggningsplatsen, tog upp skötarna kl. 1 på natten, det tog en timme. 

Hemma var man vid 4—5-tiden på moron. Då skulle fisken skakas ur 

skötarna, rensas och saltas. På kvällen for man ut igen. Vid Östra Tokan, 

i lä under klacken, samlades alla fiskare innan de for ut till sina platser. 

Där var Sjöholm och Kollin från Villinge, Hellberg från Rönnskär, 

Kalberg från Ullholmen. Var och en hade sin skötläggningsplats. Mest 

var det karar som fiskade, men Grönholm från Granlandet hade en flicka 

från Västerskogen med. I lugnt väder tog det en par timmar att ro ut till 

östra sidan av Öster Tokan. Vid passlig bris gick det på en timme. Vi 

sjöng och gala när vi rodde ut. Vi hade mjölk och smörgås med. Den som 

hade, hade kaffe i en flaska med papper omkring. Skötbåten, som vi kal– 

la den, hade två sprisegel. Krämarö-Grönvall hade bara sprisegel och 

focka. 
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21. ”Basti-Gusta”, Gustav Pinnberg. sedermera Grönberg, bindande nät. Halvfärdig olje- 

målning av en gäst på Skata hemman. Pinnberg, f. 1830, kom från Estland och blev den första 

fastboende på Lilla Bastö där han dog 1911. En exponent för en befolkningsgrupp som koloni- 

serat den mellan- och östnyländska skärgården och som utgjort ett märkbart inslag i fiskarbe- 

folkningen in på 1900-talet. — SLS 1290. Reijo Turunen 1976. 
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22. En sista form av de månghundraåriga kontakterna mellan den nyländska kusten och Est- 

land var esternas marknadsresor med jordbruksprodukter, ved och grisar till Helsingfors vår 

och höst. — Runöbönder i södra hamnen i Helsingfors våren 1925. Waldemar Helén. 

 

 

 

En gång, en par år före 1910, fick vi så mycket strömming att vattnet 

kom in på läsidan. Det var full storm, men vi kom upp till Trutlandet och 

hem. Vi saltade strömming och sålde åt esterna som kom på hösten och 

köpte i egna tunnor. Då och då for vi med fisk också till stan. Den fisk  

som inte saltades röktes, vi började röka fisk redan från mina barnaår 

och skicka med ångbåten till stan. 60 penni kilo fick man för rökfisken. 

Den allra första ångbåten som jag minns hette Sibbo, sedan kom Östra 

Skärgården, nya Östra Skärgården 1910, Norrkulla, Ahti (1930-t.) och 

Svea. Koskinen i Helsingfors förmedla rökt strömming och sill som fiska- 

des med större skotar. 
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När jag var 13—14 år såg jag den första motorbåten hos en direktör 

som var sommargäst här. Då Västerkulla bytt ägare hade parceller sålts 

här och gått mellan flere. Sommargäster, en tandläkare, bodde också på 

hyra hos mina föräldrar. 

Min morbror skaffa motor före första världskriget. Det var Ahos kul- 

tändare och jag skaffa en kultändare 1915—1916. Storryssjan kom på 

1930-talet. Då for vi till stan med fisk. Ryssjan såldes 1955. 

 

Sagesmannen, född 1890, som representerar den tredje fastboende generationen på 

Lilla Bastö, är den sista som fiskat yrkesmässigt. Den fjärde generationen, född på 

1910 - och 1920-talet, erhöll skolgång och yrkesutbildning och flyttade bort för att 

återkomma under semestern sommartid. 24 Öns bosättningshistoria kom sålunda att 

omspänna knappa hundra år. Förändrade ägoförhållanden i de närmaste byarna på 

fastlandet, ett större utbud på samfärdsmedel som bröt isoleringen (ångbåt, motor- 

båt, buss), förändrade avsättningsmöjligheter för fisken (esternas resor upphörde), 

det samfällda nyttjandets inskränkning till enskilt (parceller, fiskevattnens skiftande) 

och decimering av arbetskraften dels genom de nyckfulla drunkningsolyckor som 

åderlåtit fiskarbefolkningen mycket markant, dels genom bortflyttning utan motsva- 

rande inflyttning, är faktorer som i samverkan undergrävt basen för det slag av yrkes- 

fiske som uppstod under 1700-talets senare hälft och var baserat på fast öbosättning 

genom överkomligt arrende in natura, boskapsskötsel med möjligheter till betesgång 

och livliga transaktioner med stad och ester. 

 

 

5. Den estniska inflyttningen 

 

Kännetecknande för förbindelserna mellan den nyländska kusten och Estland under 

medeltiden och 1500-talet är, som Gunvor Kerkkonen visat, Nylands roll som i 

främsta rummet givande part: från landskapet levererades dels kreatur, trävaror, fisk  

och smör, dels tjänstefolk som blev gifta i Estland.de talrika revalsarven under 1400- 

och 1500-talen vittnar om denna emigration och deras betydelse för den materiella 

kulturen (byggnadsskick, inredning, bohag) i Nyland bör beaktas. Under 1600-talets 

senare hälft vittnar handlingarna om estniska sumpfiskare och andra byteshandlare 

som strök längs den nyländska kusten och en nyländsk emigration till främst Reval 

torde ha fortgått.25 Efter det stora nordiska kriget och Estlands införlivande med det 

ryska väldet 1721 begynner emellertid en emigration i motsatt riktning som avspeglas 

i de nyländska kustsocknarnas mantalslängder och kyrkböcker under hela 1700- och 

1800-talet. Det rör sig främst om ester som tog tjänst som pigor och drängar på bru- 

ken och bondgårdarna i Nyland. Flera orsaker till emigrationen uppges i den muntli- 

ga traditionen: den ryska livegenskapen, pesten och den långa krigstjänsten. Outredd 

är frågan om överflyttningen hängde samman med möjlig befolkningsökning i Est- 

land och ökade arbetsmöjligheter i Nyland. Fiskerisocietetens värvning av estniska 
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23. Bosättningens tillfälliga karaktär, avsaknaden av byggnadstradition, bristen på material 

ävensom terrängförhållandena har bidragit till den nyländska skärgårdsbebyggelsens primiti- 

va prägel. På östra Rönnskär bodde de första beboarna, från Villinge på 1860-talet fördrivna 

ester, flera är i en liten rökbastu. När den eldades höll sig de vuxna utomhus medan de fyra 

barnen fick vara stilla under ett segel tills röken dragits ut. Gamla hustimror flyttades även 

från Helsingfors till holmarna, förbättrades och tillbyggdes. — ”Mökki”, en bastu med kam- 

mare uppförd på 1800-talet på norra sidan av Lilla Bastö. — SLS 794 o. SLS 1290. Reijo Tu- 

runen 1976. 

 

skötfiskare är ett exempel härpå. Även om kommerskollegium i samband därmed 

först förordnat att est- och livländska fiskare som påträffades i finländska vatten 

skulle fråntas sina nät, tillades senare ”om ester och lifländare tänka bli kvar i Svens- 

ka kronans skydd, skola deras nät ej tagas i beslag” (1751—52). Uppenbart är att 

den estniska överflyttningen gagnade kolonisationen av skärgårdsholmarna. Obser- 

veras bör även att esterna, åtminstone till en början, bäst behärskade den fisketeknik 

— skötfisket — som var avgörande för bosättning i utskären. 

En socken där inflyttning synes ha förekommit mycket allmänt redan under 1700- 

talets förra hälft är Strömfors, där ”lifländare” påträffas icke bara som drängar och 

pigor, utan även som smeder och torpare, både i de nordliga byarna Svenskby och 

Virböle (1740-t.) och i synnerhet i skärgården (Vahterpää, Reimars, Gäddbergsö, 

Bullers, Keitala, Björkböle). Även i Tessjö fanns pigor och drängar, ”lifländare”, på 

flera gårdar. På Kulla gård antecknas på 1720-talet flera torpare och en smed jämte 

hustrur som livländare. I Esbo och Helsinge påtalas under 1700-talets senare hälft det 

förhållandet att pigor, drängar och bondsöner tagit tjänst i Helsingfors. Till en del 

synes bristen på tjänstefolk i Nyland ha kompenserats genom esterna. År 1784 i april 

har esten Daniel Rödskägg, anställd på Eriksnäs, fått i förskott 3 strukne kappar råg. 
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24. Stolpkälken och skidkälken. jämte skidor och skridskor holmbornas viktigaste transport- 

medel vintertid. Dessa exemplar på Lilla Bastö gjorda av fiskare på 1920- och 1930-talen. — 

SLS 1290. Bo Lönnqvist 1976. 

 

 

År 1787 arbetade på Borgs rusthåll i Mellungsby en ”månads karl ifrån Liffland, be- 

nämnd Mårten”. Åren 1827—1840 inflyttade till kustbyarna Mjölö, Degerö, Villin- 

ge, Hertonäs, Vik, Nordsjö och Västersundom 29 personer, mest pigor och drängar, 

från de rakt söderut belägna Kuusalu, Jöelähtme, Haljala och Reval. År 1864 vigdes 

drängen Tönis Mich:s Antiploon från Estland med pigan Maria Sofia Forsback på 

Botby gård. En detaljerad utredning av den nyländska skärgårdsbefolkningens gene- 

alogiska struktur, bl.a. äktenskapsfältet, skulle klarlägga det estniska inslagets verk- 

liga omfattning ävensom assimilationens förlopp.26 

Den muntliga traditionen om inflyttningen har dels karaktären av historiska säg- 

ner, dels släkt - och bytraditioner, de sistnämnda i regel bättre verifierbara. Ortnamn 

på est - eller viro-, tidpunkten för överflyttningen, namnen på de första esterna som 

kom samt de släkter dessa bildat, särdrag i esternas språk och bostäder (fiskarkojor) 

bildar det vanligaste stoffet i sägnerna. 

Medan minnena av estnisk inflyttning i den västnyländska skärgården är tunnsåd- 

da, blir de rikare från och med Kyrkslätt (Porkala) och speciellt talrika i Helsinge och 

Sibbo skärgård, på Emsalö (Varlax) och Pörtö, i Pernå (Kabböle) och Pyttis (Krokö). 

På 1820-talet kom en ”svensk estlänning” eller ”livländare” vid namn Liljeberg över 

från ”Livland” till Sibbo skärgård, rymmande undan värnplikten i en båt med en 

åra, sedermera bosatt i Pajpis. Andra, Kuta-Juan och den blinde Söderkull-Jako, lev- 

de som fiskare i Sibbo skärgård, en tredje som svarvare, en fjärde som hästflåare och 

en femte som utskärare. Om flera nämns att de bodde i jordkojor, att de ofta berättat 
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25. ”Far och mor med segel och roddbåt på väg till torget i Helsingfors med nypotatis från 

Norrkullaholm i Sibbo skärgård 1912.” — För fisketorparna var fisken, avyttrad till estniska 

sumpfiskare eller genom torghandel i närmaste stad, den viktigaste penningkällan eller bytes- 

varan mot spannmål, potatis och salt. Torparna i strandbyarna bedrev endast husbehovsfiske, 

köpte sin strömming på marknaden, men rodde till staden för att sälja potatis, bär, svamp, 

smör, mjölk, fil och ost. — SLS 1053. 

 

om den hårda livegenskapen i Estland och att de talade en rotvälska, som man efter- 

härmat i form av tokroliga talesätt, ”Om han ä lifsländare o va e vara må, so ä han 

soknvarvare i alla vall äntå”. Man kallade esterna för ”viroputtrare, -pottrare, viru- 

putsar, virubuar, påter ester, viro putschi, viroputtehik” (Ingå, Kyrkslätt, Helsinge, 

Sibbo, Pernå, Pyttis). 

I senare tid, under de första tre årtiondena av 1900-talet, minns man de enmastade 

estjakternas ankomst till skärgården vår och höst, bl.a. till marknaderna i Hangö, 

Helsingfors och Lovisa, med potatis, äpplen, ved och ”estgrisar”. För holmborna var 

estpotatisen livsviktig för vintern, i gengäld hade man strömming att sälja. Dessa 

kontakter synes icke mera ha lett till någon överflyttning i större skala.27 

 

 

6. Förutsättningar för en skärgårdskultur och dess 

strukturella varianter 

 

Ovan har jag utgått från att ett begrepp skärgårdskultur skulle kunna inringas med 

hjälp av etnologiskt material gentemot en dominerande agrar livsföring i fastlands- 

byarna. Begreppet har frambefordrats av det praktiska behovet, den museala insam- 

lingen. Men det är också en utmaning gentemot en tidigare ”skärgårdsforskning” 

som utlyft delar ur kulturen, t.ex. fisket, varvid relationerna mellan de olika kompo- 
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26. ”Strömming användes mycket mer i hushållet förr än nu. Man köpte om hösten upp sal- 

tad höstströmming, emedan den var fetare. Vårströmming åts färsk, kokt och stekt. Beroende 

på huru stort hushållet var köpte man en tunna, fjärding eller åtting för vinterbehovet. Det var 

endast backstugusittare. ensamma gummor och dylika, som köpte åttingtals. Redan en torpa- 

re måste ha en eller ett par fjärdingar för vinterbehovet för att ej tala om gårdar, till vilka det 

köptes tunntals strömming. På marknaden i Helsingfors försåg man sig om man ej haft ting 

med en fiskare i socknen eller Borgå.” (Sibbo. Östersundom. kv.f 1844. SLS 502. s. 88). — 

Fiskförsäljning i södra hamnen i Helsingfors. — Foto som bild 2. 
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27. Den under 1880- och 1890-talen från Österbotten till den nyländska kusten spridda Stor- 

ryssjan var i början av 1920-talet det dominerande fiskeredskapet speciellt i den inre skärgår- 

den från islossningen till johanne. ”Fångsten var givande och fisket bekvämt i jämförelse med 

notdragningen. Visst voro redskapen dyra, det fordrades ej extra arbetskraft för ändamålet 

och folket fick nu även tid för arbetet på hemgården.” Strömmingsryssjan ersatte småningom 

strömmingsnoten inte bara om våren i inskären utan även notfisket på försommaren ute till 

havs. Därmed upphörde fiskarfamiljernas 3—4 veckor länga vistelser på fiskelägena, t.ex. 

Hamnskär i Pernå. (Gottberg 1927. Forssell-Segerstråle 1926). — ”Strömmingen håvas ur 

ryssjan och lyftes över till transportbåten”. Sibbo, Kamsholm, juni 1926. — SLS 388. Curt Se- 

gerstråle. 

 
 

nenterna i en livsföring och det utslag dessas samspel ger i de konkreta föremålen, 

lätt faller ur synfältet. 

I det historiska urkundsmaterialet har vissa förutsättningar för livsföring i skärgår- 

den och därmed en mänsklig kultur kunnat utläsas: utifrån styrda bebyggelseproces- 

ser. Avsikten har varit att visa när och huru dessa korrelerade med följande givna de- 

terminanter: 

1. den ekologiska komponenten, sambandet mellan naturmiljö och de mänskliga 

aktiviteterna. Relationen blev icke enbart mänskans exploatering av naturens håvor. 

I jämförelse med de agrara byarna blev öbebyggelsen mera extrem: enstaka bosätt- 

ning skyddad för vind på holmarnas nordliga sida, obetydliga odlingar och brist på 

boskapsfoder, små populationer av instabil karaktär. Bebyggelsen var alltså från be- 

gynnelsen en marginell företeelse och tillkom delvis med kapital utifrån (Pörtö fiske- 

ri). Ekologiska förutsättningar för vissa skärgårdsbygders utformning fanns likväl i 
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28. Kamsholmen i Sibbo inre skärgård, intill 1920-talet fisketorp under Östersundom gård. 

Sedan början av 1800-talet bebodd av fiskarfamiljen Vinberg. 1846 hyste holmen en familj om 

8 personer, 1866 två befryndade familjer, sammanlagt 18 personer. Den sista torparen Karl 

Julius Winberg hade tio barn. Familjen hade 5—6 kor. får, kalvar, svin och höns, sålde fisk, 

fil och potatis i staden och hyrde ut boningshuset till sommargäster vilka de höll med mat. Ön 

hade ångbåtsförbindelse. Holmen bebos fortfarande av tre fiskarfamiljer Winberg. (SLS 1177) 

— ”Strömmingslådorna ordnas i motorbåten före avresan till Helsingfors”. Kamsholm i juni 

1926. — SLS 388. Curt Segerstråle. 

 

 

 
 

öarnas läge (Barösund, Sibbo, Pellinge), i vilken mån bygdebegreppet kan verifieras 

av dialekter och socialt kontaktfält är icke utrett.28 Den av Anthoni konstaterade 

olikheten i skärgårdsbosättningen i västra och östra Nyland, vilken han tillskrev olika 

kolonisationsskeden, kan också anses miljöbetingad: de västnyländska befolkade 

öarna är odlingsdugliga land, de östnyländska karga holmar. Tidigare försök att be- 

folka den östnyländska skärgården (före 1700-t.) kan ha strandat på miljömot- 

ståndet.29 Formuleringar i urkunderna om ödebosättning i slutet av 1500-talet kan 

kanske förklaras i relation till miljöns oginhet. Församlingarnas dödslängder kunde 

verifiera den muntliga traditionens uppgifter om decimering genom sjukdom och 

drunkning. Uppenbart är emellertid att bebyggelsen fört en ojämn kamp i miljön, en 

process som pågått under flera hundra år. Det kan därför knappast anses försvarligt 

att inringa någotslags folkkultur i ”jämviktsläge” (”etnografiskt presens”), såsom 

man vanligen gjort i synnerhet inom lokalhistorien.30 
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29. Skärgårdsallmogens kyrka i östra Helsinge och södra Sibbo. Östersundom kapell, fär- 

digbyggt 1754 på platsen för ett äldre kapell som revs på 1740-talet. Östersundom gårds ägare 

1683—1710. generalmajoren Didrik Fredrik Patkull höll sig med ”Hofprest” för gårdsfolket 

och den närmaste byallmogen och ett kapell upptas på den nuvarande platsen 1690. Kapellet 

har in i sen tid haft båtstrand samt mulbete och höslag på Prästholmen. — SLS 1300. Ivar 

Nordlund 1979. 

 

 

2. Den historiskt-politiska komponenten framträder i urkundernas frågor om den 

juridiska rätten till holmarna. Kronans och godsens anspråk befästes genom olika 

former av anläggning och bevakning (holmvakter, fisketorp) som sedermera kan ko- 

difieras i kontrakt och förbud. Byakollektivens rätt beaktades vanligen ej. Emellertid 

synes den ha börjat mista sin relevans för byarna under 1700-talet, antagligen i rela- 

tion till de agrara näringarnas expansion i kustbyarna. Torpanläggningen under 

1700-talets senare hälft, sådan den exemplifierats av Sibbo skärgård, fungerade som 

en bekräftelse på äganderätten (bilaga 2). För denna expansion skapade den sam- 

tida estniska inflyttningen förutsättningar. Torparkolonisationen i skärgården kan 

nästan betecknas som ett nationalpolitiskt program. Till en del gäller detta också för 

bolaget ”till saltsjöfisker i ut i Nylands skärgård”, det bedrevs av enskilda intressenter, 

lottagare, men vid kronoholmar och andra ”för öpen sjöstrand belägne grunder och 

skär”, men det ledde till bebyggelse också på andra än kronoholmarna, ”dock att 

hvar och som til desse kronoskär och holmar kan hafva någon rättighet eller laglig be- 

sittning därpå äger, samt därföre skattar, dess rätt blifver förbehållen, så at de ej 

utan föregånget accord och betingande vilkor, måga komma at lida”. Ytterligare en 

form av öbosättning uppstod då åborna på lotshemmanen i kustbyarna icke själva 
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30. På kapellkyrkans gravgård kan man utläsa både skärgårdsallmogens yrke och här- 

stamning. I bakgrunden t.h. stranden. — SLS 1290. Bo Lönnqvist 1979. 

 

 

gjorde lotstjänsten utan anställde lotsdräng som hade rätt till boplats och betesmark, 

t.ex. Porkala skärgård, hörande till lotshemmanen i Lill- och Storkanskog, Porkala 

och Häggesböle.31 

3. Den ekonomiskt-tekniska komponenten korrelerar med den föregående när 

det gäller skötfiskets införande, ett fiske som kunde bedrivas på öppet vatten och 

utan ett sådant uppbådav folk som notfisket. Strömmingssköten förblev holmbornas 

typiska (viktigaste) redskap, medan noten och de passiva ryssjorna och näten bevara- 

des i kustbyarna. Härifrån avviker Pörtö som ju under 1800-talet växte till en renod- 

lad ”fiskarby” med tillräcklig mängd folk för ett organiserat fiske. Borgå fiskerisocie- 

tets nyttopräglade program befrämjades å ena sidan av tillgången på estniska fiskare, 

men krävde ytterligare värvning av folk från andra orter, — någon befolkningsreserv 

stod här icke till buds i skärgården. Det mångsidiga näringssystemet på Pörtö32 i slu- 

tet av 1800-talet visar huru yrkesfisket kompletterats med en mängd ”stödnäringar”. 

Den i endel sagesmans utsagor och litteratur förekommande uppgiften att man levde 

enbart på fiske eller att fisket var huvudnäring är således onyanserad. Likaså kan 

konstateras att penninghushållning och naturahushållning förekom parallellt inom 

samma familjeekonomi. Handlingarna visar ju att ett visst överskott av t.ex. mjölk- 

produkter eller fisk kunnat få bytesvärde (alltså ej enbart bruksvärde). I jämförelse 

med Pörtö utgör Lilla Bastö ett betydligt mera renodlat exempel på yrkesfiske, men 

tydligen också på en mera sårbar miljö, en monokultur som icke medgav decimering 
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31. Sjöbod på Esbo gård. Fiskars, fotograferad av Gabriel Nikander ca 1912. Bodar av sam- 

ma typ har registrerats i Kyrkslätt. Sibbo. Borgå och Pernå. — SLS 227. 

 

 

av befolkningen (och ej heller ökning) och ej heller privatisering av holmen och vatt- 

nen. Västersundom by utgjorde en hel samfällighet intill år 1917 då, på ansökan av 

Västerkulla gård (den största jordägaren), byns 265 ha vatten skiftades enligt samma 

principer som jord (!) så att delningsgrunden hela hemman emellan blev deras aln- 

tal. Nu stod emellertid de lägenheter som tillkommit på hemmanens mark, bl.a. fis- 

karhushållen på Lilla Bastö, i ett andelsförhållande till hemmanet utan att andelen 

närmare preciserats.de fick behålla ”de rättigheter till fiske å stomlägenhetens 

vatten hvilka de lagligen kan hafva”. På de enskilda hemmanens lott kom i och med 

skiftet vatten om ca 11—31 ha (Västerkulla ca 132 ha) fördelade på sex skiften. Fis- 

ket omkring och norr om Lilla Bastö blev i och med skiftet starkt begränsat.33 

Ovannämnda trenne av naturmiljön och de yttre historiska processerna bestämda 

faktorer har givit utslag i den kulturvarians, den särprägel i den materiella kulturen 

som kunnat registreras främst i relation till existensbasen: bostaden, näringstekni- 

ken, födan och kläderna. I byggnadsskicket är det enkelt att peka på vad som saknas, 

det är sådana typiska drag i bondekulturen som loft (finns dock på de inre öarna), sä- 

desbodar, kvarnar och rior. Bostadshusen i den yttre skärgården har en enklare och 

tillfälligare prägel, egentliga parstugor av den låga, breda men relativt stora nyländs- 

ka typen saknas, däremot förekommer en mindre, smalare form (bild 3, 9, 10, 23) 

som kunde karakteriseras som en ”förkrympt” parstuga. Enrumsstugor och bastur 

som senare genom tillbyggnader förstorats är karakteristiska. Så nämner Ulrik Nor- 

denskiöld att ”hans” ester på Estlotan på 1780-talet först bodde i en av dem själva 

byggd badstuga. Efter sekelskiftet sprids stildrag som brutet tak (bild 4), verandor. 
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32. De nyländska sjöbodarna har antingen stått delvis uppe på land eller byggts på en kista i 

sjön och försetts med gäng runtomkring. Fiskebodar, där bl.a. vassbuksskötorna uppbevara- 

des, på Kalvö fisketorp (bild 4). — SLS 388. Curt Segerstråle. 

 

 

färgerna gult och grönt, utskjutande flyglar och stora förstukvistar, övertagna från 

herrskapens sommarvillor. Ålderdomliga drag i byggnadsskicket skulle redan vid se- 

kelskiftet sökas i fastlandsbyarna snarare än i skärgården som genom ångbåtstrafi- 

ken och konfrontationen med stadsbor stod öppen för en snabb ackulturation, be- 

främjad också av att sommargästerna skaffade fiskarungdomen tjänsteplatser i sta- 

den. Fiskarhemmens finrum och dess inredning (bild 35) är en variant av den borger- 

liga salen. Några bygdestilar av det slag som kan beläggas i de nyländska fastlands- 

byarna i heminredning och textilier har icke utbildats i skärgården, även om bohaget 

på endel skeppargårdar hade en burgen prägel.34 

Miljö- och näringsmässigt bestämda är båthusen och sjöbodarna, ”skötjellar”, 

”byggarlider”, ”gongspel” varmed båtarna halas upp på land, fähus, stillada och li- 

der samt bastu med låna. Sjöbodarna präglade tidigare också kustbyarna och städer- 

na, jfr Borgå å.35 Karakteristisk för utskären är kåtan av två båtstammar, skylet, 

och fiskarbasturna (Borgå Larsskär), de sistnämnda icke ens uppmätta eller fotogra- 

ferade innan de försvann. Till skärgårdsbebyggelsen under 1800- och 1900-talen 

hör, förutom sommarvillorna, ångbåtsbryggor, lotssamhällenas byggnader, på de 

större ögrupperna folkskolor, butiker och föreningshus. 

Det tekniska kunnandet kommer till synes främst i båttyperna, över vilka en ekolo- 

gisk-ekonomisk analys av Ivar Nordlund är att vänta.36 Miljöpräglade är likaså trans- 

portredskapen (bild 24) samt fiske- och sälfångstredskapen (bilaga 3,8,9; bild 

37—40). De ålderdomligaste fiskeredskapstyperna bevarades i kustbyarnas husbe- 

hovsfiske: främst vinternoten (in på 1920-t.), vidare den lilla ryssjan, håvfisket och 
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33—34. Interiör av stugan i ett fiskarhem på Lilla Baströ, inrett i början av 1920-talet. — SLS 

1290. Reijo Turunen 1976. 
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35. Kammaren i ett fiskarhem på Lilla Bastö, inrett i början av 1920-talet. — SLS 1290. Rei- 

jo Turunen 1976. 

 

 

spjälkatsan,37 medan yrkesfiskets redskap utvecklades och kompletterades med Stor- 

ryssjan, i Nyland på 1930-talet.38 Kustbyarna bedrev ej i senare tid fiske om vintern. I 

motsats till det ålderdomliga strandfisket synes säl - och fågelfångsten ha mist sin be- 

tydelse i kustbyarna och den inre skärgården redan under 1700-talet för att, jämte det 

ålderdomliga redskapsbeståndet, bevaras på öarna i den yttre skärgården så länge 

1800-talslivsföringen fortgick. Näringssystemet inrymde alltså en konservering av re- 

liktartade fångstnäringar. 

Till skärgårdens föremålsbestånd hör ytterligare boskapsskötselns redskap, främst 

föremålen i mjölkhushållningen (bilaga 6). I den försäljning i Helsingfors som skär- 

gårdsborna bedrev genom att ro eller segla till staden torde smör, fil och ost ha spelat 

en väsentlig roll, vid sidan av fisk och sedermera potatis. Jordbruksredskapen in- 

skränktes till årder och gaffelplogar (för potatis), höbärgnings- och vasstäktsredskap: 

skäror, liar, räfsor och hötjugor (bild 11—12). Fårskötseln har konserverat ålder- 

domliga klädesplagg såsom fiskarnas skinnbyxor (underbyxor), skinnjackor, slitryor 

använda som fällar (bilaga 5, bild 42, jfr Hjördis Dahls uppsats).39 Karakteristiska 

för holmborna var ytterligare sälskinnstossorna av ett rektangulärt, hopviket och i än- 

darna hopsytt stycke som snördes kring foten.de förekom på 1930-talet, i sin sista 

form som tåhättor (broddar) utanpå andra skor då man rörde sig på isen med spark- 

kälke, bland fiskarfamiljerna i Degerby och bevarades senast på Emsalö och Pellinge, 

representerande de mest ålderdomliga skoplaggen i den sentida klädkulturen. Då de 

emellertid är av annan typ än sälskinnsskorna i västra Finlands skärgård (av ett sul- 

stycke o. två ovanstycken), men av samma typ som de estniska kunde här föreligga ett 
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36. Fiskskyl, använt som skötboda och att ha fiskkärlen i. Byggt i början av 1920-talet av en 

”estbåt” och en ”tegelbåt”. Ett annat av samma typ byggt av en skötbåt kring en avsågad gran 

och använt som vedlider. På en fiskelägenhet på Emsalö bestod ”tvättstugan” av en likadan 

halv skötbåt upprest kring ett röse på vilket bykgrytan stod. — Helsinge. Västersundom. Lilla 

Bastö. — SLS 1177, uppmätt och ritat av Marja Turkka 1975—1976. 

 

 

kulturdrag infört av, eller i varje fall ”förstärkt ”av esterna. Det estniska inflytandet 

på den materiella kulturen i Nylands skärgård är eljest, om man undantar några en- 

staka kalenderbräden40 samt språkliga och möjligen fysiskt-antropologiska drag, 

obetydligt, — så som esterna kom och gick i sina sältossor. 

Mathushållningen i skärgården uppvisar en störe varians än i kustbyarna, icke en- 

bart genom de olika sätten att tillreda fisk — dels som sådan, dels tillsammans med 

andra animaliska och vegetabila födoämnen — utan även genom det nödvändiga 

komplementet av säl, fågel och fågelägg. Dessa födoämnen spelade en avtagande roll 

i kustbyarna. Jfr bilaga 14. Man kunde säga att skärgårdens matordning var starkt 

årstidsbunden och genom denna tillfällighetsprägel mera variansrik än de agrara 

kustbyarnas. En väsentlig roll spelade därför också öbornas provianteringsresor till 

städerna inför vinterisoleringen. 

Ovan nämnda drag i den materiella kulturen kunde snarast sammanföras under ett 

begrepp kustkultur. Synbarligen har flera av dragen, genom bosättningens expansion 

under 1700-talet, spritts till utskärgården där de på grund av funktionsduglighet i 

extrema förhållanden bevarades längre än i kustbyarna. En förutsättning för öarnas 
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37. Borgå kungsgårds fiske på 1560- och 1570-talen omfattade även fångst av vimbor med 

nät och mjärdar av videvidjor eller träspjälor i Kvarnforsen i Hattula (Strömsberg). Detta fiske 

fortlevde in på 1900-talet som bilden av vimbfångst med håv vid Strömsberg visar. — SLS 388. 

Curt Segerstråle maj 1926. 

 

38. Ryssjor monteras på Kulla gård i Strömfors i maj 1922. Gärden bedrev fiske till husbehov 

och för avsalu ännu under 1920-talet under ledning av en anställd gubbe. Senare har fiskevatt- 

nen varit utarrenderade. — SLS 388. Curt Segerstråle.  



 

39. Ryssjor vittjas i Kulla åmynning. — SLS 453. Curt Segerstråle 1933. 

 

40. Braxen fångades i stor mängd i spjälkatsor som ofta sattes ut i långa rader i vass- och 

sävbevuxna vikar och åmynningar genast efter det isen försvunnit och som vittjades med långa 

håvar. Det är antagligen spjälkatsor som avses då katserum i träsken och katseved omtalas i 

nyländska urkunder på 1400- och 1500-talen. — Katseutsättning vid Borgå mellan Svinö och 

Ruskis i juni 1926. ”Katsestocken” användes för att bogsera bort ”brake”. kringflytande vass- 

och sävrester från platsen som först krattats ren från säv, vass- och näckrosrötter. — SLS 388. 

Curt Segerstråle.  



 

41. Den äldsta typen av vettar för fågelskytte gjordes av fågelskinn som torkats i ugnen och 

som fylldes med en stomme av kork och trä, korkspån, varefter vingarna nubbades fast och få- 

geln fästes på en träbit som hade en i spik med band fäst sten som ankare. — F.d. lotsen K. 

Söderling (bild 3) på ejderskytte. Järvö. Kyrkslätt. — Foto som bild 2. 

 

42. ”Hvitveipp ryjon” tillvaratagen i Sibbo ca 1899. Antagligen använd som täcke i båtar (jfr 

Hjördis Dahls uppsats). Vit yllenock (2-tr.) på en botten av fyrskaft ylle (varp 2-tr., väft 1-tr.). 

6 väfttrådar mellan nocken. 175 × 153 cm. — Finlands Nationalmuseum A 5881. Foto Musei- 

verket.  



 

43. Interiör av boden på Grannas i strandbyn Marby, södra Strömfors. innehållande de ock- 

så för skärgårdshushållningen vanliga mathushållningsredskapen. — SLS 439. Curt Seger- 

stråle?, 1933. 

 

 

 

kolonisation erbjöd sålunda kustens gamla extensiva näringar, vilka å andra sidan 

genom öbosättningen kom att leva kvar in på 1900-talet. 

Kärnan i kustkulturen, näringssystemen, exemplifieras här av fyra klimatologiskt- 

ekologiskt bestämda modeller från fisketorp i Esbo, på Lilla Bastö och Pörtö (bilagor 

11—13). Husbehovsfisket med ålderdomliga, passiva redskap representerar ett system 

där fisket endast utgör ett komplement till jordbruket, utan avgörande betydelse för 

livsuppehället. Fisken var bruksvara, men icke bytesvara. Pengar erhölls genom för- 

säljning av lantbruksprodukter och arrendet för torpet erlades i dagsverken. Vinter- 

tid bedrevs inget fiske. Fisket på Nätiholmen, Lilla Bastö och Pörtö kan betecknas 

som yrkesfiske där i att huvuddelen av männens verksamhet under hela året gällde fis- 

ket och fångsten värderades i pengar. Redan fiskerisocietetens kapitalkrävande sats- 

ning på 1750-talet var ju ett försök att etablera ”ensidiga råvaruproducenter” på hol- 

marna.41 Till åtskillnad från Pörtö fisker i kvarstod på övriga befolkade holmar intill 

början av 1920-talet (torparreformerna) ett beroendeförhållande till bondbyarna. Av 

den fisk som blev utöver hushållets egen konsumtion gick en del till bonden eller herr- 

gården för rätten att få bo och fiska i skärgården. Fiskens dubbla funktion kan 

åskådliggöras med ett enkelt schema: 
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De väsentliga komponenterna i näringssystemet på Lilla Bastö var fisken — boskapen 

— kreatursfodret. Redan för anskaffning av vinterpotatisen var man i behov av pen- 

gar, den enda tillgängliga försäljningsvaran var fisken. Näringssystemet på Pörtö be- 

tecknar, i sin senare sekelskiftesform ett utvidgat stadium, en kombination av yrkes- 

fiske och havsnäringar. Inom ramen för fisket upprätthölls en naturahushållning (fö- 

da, arrende för torpet). Vinterfisket var i avtagande (vilken betydelse det hade på 

Pörtö under 1700-talet är obekant), likaså sälfångsten.de något oegentligt som ”bi- 

sysslor” betecknade havsnäringarna (Thornström: ”kompletterande lönearbete”, 

1978, s. 68 f.) inbringade åtminstone delvis kontanta medel och kanaliserade möj- 

ligen även en överskottsbefolkning varigenom bärförmågan ökades. Både matrosyr- 

ket och skogsarbetet var säsongbundna och förlagda utanför lokalmiljön. 

1800-talets sista decennier uppvisar en kombination av natura- och penninghus- 

hållning, den förra fungerande inom kustkulturen, den senare expanderande i rela- 

tion till ökad sjöfart, handel och samfärdsel samt skärgårdens ökade beroende av den 

yttre världen. Fraktfarten med skutor i Sibbo-Borgå-Pernå området sedan 1880-ta- 

let42 samt ångbåtsförbindelserna inleder den maskinella ackulturationsprocessen i 

skärgården som fortfarande pågår och vars följder icke kan överblickas. 

Ångbåtstrafiken möjliggjorde på sin tid en ökad fiskförsäljning från öarna, men 

öppnade å andra sidan skärgården för sommargäster. Därmed tillkom en ny pen- 

ningdimension, tomtförsäljningen, befrämjad av och bidragande till nyskiften och 

hemmansklyvningar, — i senare tid vägdragningar. Privatiseringen av marken gjorde 

sommarhyresgästerna till holm- och strandägare, de fick bestämmanderätt i ägor 

som förut nyttjats samfällt enligt sedvanerätt, ett okänt begrepp för stadsborna. I 

takt med att sommargästerna blev oberoende av fiskarna minskade den extra in- 

komstkälla uthyrningen av hus och avyttringen av mjölk, potatis och fisk inneburit. 

Då fisketorpen på 1920-talet blev kameralt självständiga lägenheter hade alltså kom- 

plementnäringarna till fisket delvis redan försvunnit. Annan extra förtjänst krävde 

vistelse borta. Fisket hade reglerats genom vattnens skiftande och dessutom gått till- 

baka genom ökad trafik. För yrkesfisket som stötts av andra årstidsbundna havsnä- 

ringar blev ägoregleringen utförd enligt fastlandets principer en hämmande faktor. I 
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44. Brudstrumpeband av broscherat siden i ljusrött och benvitt, försedda med kamning av 

rött siden och sidenband. L. 25 cm, br. 6,5 cm. bandens l. 28 cm. — Har tillhört fiskareänkan 

Emilia Hällsten från Vå(r)dö, Helsinge. f. 1835. gift 1859. — Nyländska samlingarna på Her- 

tonäs gård nr 643. — SLS 913. Bo Lönnqvist. 

 

 

 

fiskets begränsning med åtföljande förvärvsarbete på annat håll. för vilket fiskarbar- 

nens skolgång småningom beredde grunden, torde en orsak till avfolkningen kunna 

ses. Någon möjlighet för bosättningen att expandera på öarna fanns i och med ägo- 

regleringen icke mera på 1920-talet.43 

De drag i den materiella kulturen som inringats ovan skall ses i relation till de in- 

terna näringssystemen präglade av förindustriell teknolog i och, som det synes under 

1700-talets senare hälft och 1800-talet, en åtminstone temporär balans mellan produk- 

tion och konsumtion.44 Balansen utgjorde förutsättningen för näringssystemens var- 

aktighet, som därtill reglerades av graden av interaktion individerna emellan (äkten- 

skapsfältet), och populationens konstans, teman som icke kunnat belysas här.45 Un- 

der de senaste hundra åren framträder omvärldens påverkan starkt i lokalsamhället. 

Parallellt med ackulturationen, som får näringssystemen att omformas antingen ge- 

nom minskning av råvaran eller populationen, sker försvinnandet av de drag i den 

materiella kulturen som inventerats ovan. Ett nyländskt skärgårdsmuseum måste 

förväntas vara icke bara ett dokument över dessa enskilda karakteristika, utan över 

den kontinuerliga process som utformat, förändrat och utbyter kustkulturen. 
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45. ”En sak, som ställer sig ganska dyrbar i skärgårdsbyarna, är de stora ångbåtsbryggorna. 

Under vintern ha Spjutsund- och Svartbäckborna nybyggt bryggan i Svartbäck. — — —. 

Mantalsägarna i byarna ha funnit på ett bra sätt att amortera bryggorna, då inte enbart de be- 

gagna sig av dem, utan också en stor mängd sommargäster m.fl. Alla, som resa med ångbå- 

ten, få erlägga en liten bryggavgift vid lösandet av biljetten. Då Box-Hangelby-bryggan bygg- 

des för åtta år sedan, stego utgifterna till en aktningsvärd summa, men tack vare det ge- 

nomförda bruket att uppbära bryggavgift finns det i kassan medel att anlägga en ny.” (”Brev 

från sydöstra Sibbo”. Borgåbladet 1934). — Kustvägen till Borgå, öppnad för trafik 1933 och 

de följande åren, möjliggjorde även byggandet av sommarvillor i kustbyarna, enbart på Kitö 

byggdes en vinter 10 nya villor (1935). Sommargästerna inkräktade på de av byalagen nyttjade 

fiskevattnen, — och fick böta för tjuvfiske. I kustvägens fotspår följde trädgårdsodlingens 

uppsving, elektricitet och radio, förbättrade vägar till kustbyarna, ökad parcellförsäljning och 

reguljär busstrafik. Fiskarna kunde skicka sin fångst med buss till staden. Sommargästerna 

började ha egna bilar och egen motorbåt vid byns strand. Denna ”utveckling” som känneteck- 

nar södra Sibbo under 1930-talets senare hälft, undergrävde småningom ångbåtstrafiken. — 

År 1962 uppgavs antalet sommargäster i Sibbo skärgård till 3500. den bofasta skärgårdsbe- 

folkningen till 484 personer. — Den sista ångbåtsbryggan på Lilla Bastö. byggd 1899—1900. 

— SLS 1290. Reijo Turunen 1976. 
 

46. En starkt centraldirigerad, icke på naturlig väg skeende förändring av den nyländska 

skärgården innebär exploateringen av kusten för höghusområden, djuphamnar, skepps- 

dockor, marinbaser, fabriker och kärnkraftverk. Deras inverkan på den fasta bosättningen 

och de traditionella näringarna kan endast delvis förutspås. — Utsikt från Lilla Bastö mot Val- 

mets skeppsdocka i Bastöviken. t.v. Nordsjölandet. — SLS 1290. Bo Lönnqvist 1976.  



Bilaga 1 

Kontrakt (delvis conceptartade) emellan hovjunkaren Ulrik Nordenskiöld på Eriksnäs och 

holmbor i Sibbo skärgård (RA, Eriksnäsarkivet, Topographica II Sibbo) 

 

”Jag Ulrik Nordenskjöld uplåter härmed Sju stycken af de så kallade Cremar Hol- 
marne, som äro af mig Uptagne emot en betingad Ränta oss emellan af En tunna 
ströming Ett halft Lu /lisp./ Ost, ett halft Lu /lisp./ Själspäck, och 1 st: Sälskin; 
til Bonden Gabriel Andersson ifrån Kimito: honom härmed lämnat tilstånd at bru- 
ka de af mig därstädes upsatte hus at dem väl Underhålla och tilbygga men ej för- 
minska vårda skogen och ej deraf något Sälja, bevara fiskevatnet, och i alt upföra 
Sig trogit och Ärligt. Räntan utgöres til hälften i 2ne År. kronopengarne betalas af 
mig förskåtsvis” 
Eriksnäs den 15 Maj 1789 
Ulrik Nordenskjöld Gabriel Andersson 
Till vitne 
Hedvig Sophiade Bruce Erick Åberg /trädg.mäst./ 

  
 
”Följande Contract och vilckor är upsatt Emellan mig och fiskaren Adolf Matsson 
Ljungquist: 
Jag Adolf Ljungquist uplåter härmed min åboende rätt för mig och min Svåger 
Erik Andersson upå Estlota Holmarne, och när herr Hofjunkaren Nordenskjöld, 
skaffar mig ett tjänligt bonings ställe närmare fasta Landet, flyttar jag mina hus 
dit /till Grannlandet/, och utfäster mig däremot at skaffa boare uti mitt ställe; 
hvilcka skola betala en liten efter inkomsterne afpassad Ränta; hvartill wälbemälte 
Herre skall lämna dem, stuga fähus och boda, som de härifrån Landet få afhämta 
och Sjelf upsätta, och jag flytta hit som not intressent eller arendator af en för mig 
tjänlig Holme” Sålunda öfverenskommit å Eriksnäs Gård den 17 Jan. 1801 
Ulrik Nordenskjöld Adolf jongkvist 
Såsom vitnen /bomärke/ 
H. Linström Nils Petter Hallgren 

  
 
”Contract emillan mig och holmwacktaren Adolph Liungqwistat få bygga på 
Trutlandet och Fiska omkring Tallholmen och Fårholmen 
För desse omnämde holmar betalar Adolph Liungqwist en tunna salt strömming 
årlig, men skulle icke denna ränta blifwa betalt wart år til Mickhaiele då får 
Liungqwist genas bort flytta utan någon far dag och upsägning ” 
Ericsnes d 30 oct 1804. 
med detta Contract förklarar jag mig til alla delar nögd 
 Adolph Liungqvist 
Till wittne 
Joh: Ekelöf 

  
 
”Contract emillan mig och holmwacktaren Gabriel Andersson på Krämarö holm 
och Asplandet ifrån denne dag åtager sig förenemde holmvagtareat betala 2ne 
Tunnor saltad ströming årligen, den ena tunnan bör betalas om våren Johanneti- 
den samt den andra tunna om Mickaile, detta Contract skall wara gällande i Säx 
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Års tid men skulle Gabriel Andersson uracktlåta denne ränta och icke betala, så är 
han ginas ledig at flytta från denne holme utan någon widare fardag” 
Eriksnäs d 27 october 1804. 
Ulrik Nordenskjöld Gabriel Andersson 
Såsom wittne underskrifwe r 
Joh: Ekelöf 

  
 
”Att Gabriel Andersson upå hvars vatten den nya krämar Remmaren står för Den 
sammas Underhållande alt framgängt blir ansvarig; Sådant Lämnas honom här 
medelst til bevis ock följackteligen Säkerhet för alt krigs tjänsts tvång.” 
Sveaborg af Kongl: Armens flottas Lok Contor 
d:28 april 1790 
 C A Dankvart 
 /lotsuppsyningsman/ 

 

 

Bilaga 2. 

Kolonisationen av Sibbo skärgård. — Ritning av Bertil Bonns. 
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Bilaga 3. 
 

”Isskjorta” från Pörtö av vitt linne- och bomullstyg (huvan), 1. 140 cm. Använd som täckman- 

tel ovanpå kläderna vid sälskytte. — ”Sjölaskinnstossor”, av ett stycke sälhud med söm fram- 

till och bakpå, 1. 16 cm. Insamlade ca 1896 i Sibbo. — Sälbössa, 1. 137 cm, fr. Östersundom, 

Sibbo. — Finlands Nationalmuseum (NM), nr A 5839, A 5860, 7486:1 — Ritning av Bertil 

Bonns. 
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Bilaga 4. 
 

Krok, 1. 10,5 cm, använd för fångst av gråsälshonan med dess levande unge som bete. Pörtö. 

— ”Sjölaskinnspusa”, bottnens br. 13 cm. Fr. Sibbo ca 1896. — Jfr G. Landtman, Vin- 

terfångst av säl i Pellinge (Brage Årsskrift 1931—1935). — NM E 660, F 999. — Bertil Bonns. 
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Bilaga 5. 
 

Underbyxor av fårskinn, 1. 64 cm, hopsydda av två rektangulära bitar. Fr. Sibbo ca 1896 — 

Fårskinnsberedarskrapa, 1. 89,5 cm. Fr. Sibbo ca 1899. — NM A 5837 C 2433 — Bertil 

Bonns. 
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Bilaga 6. 
 

”Filrifva” i vilken filen silats, 49 × 45 cm, h. 20 cm. — ”Skumslef”. 1. 29, br. 12 cm. — 

Filbunke, h. 8,5, Ø ca 29 cm. — Två ostkar. 20,6 × 20,8 resp. 13.5 × 14. h. 8 resp. 5 cm. — 

Hög, bred mjölkflaska med sju band, h. 23 cm. — ”Ängismjölkankare”. märkt i bottnen 

ANO 1780 HCS. h. 27,8 cm. — Tvenne smörbyttor. h. 7,5— 8 cm, Ø 8,5—10 cm. — Skum- 

sleven, filbunken och en smörbytta fr. Borgå, de övriga fr. Sibbo, insamlade ca 1897—1903. 

— NMB 2315, B 2304, B 2300, B 610, B 2454, B 609, B 2403, B 2386, B 2387. — Bertil Bonns. 
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Bilaga 7. 
 

”Riddarväska” eller ”viruflaska”, glasflaska med snörflätning, h. ca 38 cm. — Saltkar av en 

urholkad trästam. h. 31 cm. — Fyrkantig fisktallrik på vilken fisk och annan torr mat åts. 

Märkt 1855, 19,5 × 20 cm. — Runt, djupt svarvat fiskfat, 15,5 × 27,5 cm. — ”Dragonsmör- 

ask” med två avdelningar, den ena för smör, den andra för strömming. L. 23,6, br. 11,2, h. 

8,8 cm. — ”Fisklakakuppo”, träkopp, 24 × 27, h. 6,5 cm. — Samtliga föremål insamlade i 

Sibbo i slutet av 1890-talet. — Jfr Felix Andersson, Matlagning fordomdags i Pellinge skär- 

gård (Hembygdsminnen Samlade av Elevförbundet vid Borgå Folkhögskola 7, 1929). — NM B 

1234, B 2398, B 601, B 599, B 2379, — Bertil Bonns. 
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Bilaga 8. 
 

”Bindannål”, 1. 12 cm. — Två kavlar, 1. 10—11 cm, br. 1,4—2,7 cm. — ”Maskbit”, använd 

som tyngd vid nätbindning, 1. 7,2 cm. — I undre raden en likadan tyngd, 1. 3,6 cm och en 

”fingerknif”. — Samtliga föremål insamlade på Pörtö vid sekelskiftet. — NM E 614, E 616, E 

615, E 618, E 619, E 617. — Bertil Bonns. 
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Bilaga 9. 
 

Bindtjugor fr .v. från Lilla Bastö, Helsinge, Busö i Ekenäs och längst t.h. av östnyländsk typ, 

från Marby, Strömfors. Sistnämnda lades på en bänk och man satt på själva bladet, i vars 

främre del finns en låda för bindverktyg, locket fasthållet av en läderrem. Tjugan från Busö 

har en ”tjugkopp”, ett hål för garnet. — Folkkultursarkivet, SLS 1055, 1075, 790. Ritat efter 

fotografier av Bertil Bonns. 
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Bilaga 10. 

Stövlar, använda då man skar starräng och vass, 1. 41 cm. — Träskor, 1. 32, br. 12 cm. — 

Båtprang (kil saknas), 1. 76 cm. — Vitmålad pinnkompass. h. 26,8 Ø 19,3 cm. Erhållen 1934 

från Karl Varman, Tolkis, Borgå. — Skoplaggen insamlade i Sibbo, båtprangen i Borgå, 

kring sekelskiftet. — NM A 6522, A 5843—5844, C 2402, 7696. — Bertil Bonns. 
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Bilaga 11. 
 

Husbehovsfiske på Torpet Sepet, Mattby gård, Esbo under 1880-, 1890-talet och början av 

1900-talet (källa SLS 813, uppt. 1964 efter sagesman f. 1884). 

 

*) Fjällfisket med ryssjor och abbornät pågick från islossningen till kort före midsommar då 

ryssjorna togs upp för att torka. Mest fångades mört, abborre och gädda (först ”isgäddan”, 

sedan ”lövgäddan”), men även ål, girs och sjurygg. Mört, abborre och gädda saltades. 

Strömmingen köptes av en yrkesfiskare på Bockholm som hade Mattby gårds vatten arren- 

derade. 

Torpet hade 12—14 nät, alla sattes ut. 

Ingen fisk såldes, med ekstock rodde man på sommaren till Helsingfors med fil, mjölk och 

potatis som såldes i hamnen. 
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**) Ryssjorna sattes efter torkningen ut på djupt vatten och detta senare ryssjefiske pågick 

till litet efter johanne. 

Med krokarna fiskades gäddor. 

Mörtnäten användes för betesfisk till krokarna, man ”stötte efter krokbete” med fork eller 

åra. 

Badfisk (mört, abborre) fiskades med täta nät. 

Torpet hade högst 5 krokar ute, men yrkesfiskarna ”holmboana” hade 100-tals krokar både 

vinter och sommar. 

 

Bilaga 12. 
 

Näringsstrukturen under året på Pörtö under 1800-talets slut och 1900-talets början (källa 

SLS 874, uppt. av Sven Kvickström inl. 1963). 

 
1 ca 1 månad till midsommar: Notfisket gav 150—160 fjälingar (35—40 tunnor), någon 

gång 2 sådana laster per dag av strömming. All fisk rensades och saltades tills motorbåtarna 

blev allmänna ca 1911—12 då färsk fisk kunde föras för avsalu. 
2 Männen tog hyra som matroser på fint folks klubbjakter i Helsingfors och fick 100—120 

mk/mån. Även som lotsstyrmän på galeaser som fraktade tegel från Estland till Hfors. 
3 Efter det att ångbåten Borgå-Helsingfors börjat trafikera Pörtö hyrde fiskarfamiljerna ut 

sina hus för hela sommaren och bodde själva i en mindre nybyggd bostad. 
4 Pågick från slutet av jul i till mitten av september. Dagsfångsten var 25—50 lispund ström- 

ming. 
5 Stadsresa för uppköp i Borgå el. Helsingfors, familjerna kunde ha 7—8 barn. 
6 Till husbehov, på senhösten. 
7 Bärgning av förlista fartyg, upphittaren fick, efter tullanmälning, i regel behålla det bär- 

gade partiet av t.ex. bräder, mjöl. 
8 Bygge av galeaser i Tolkis, hela hösten och vintern. 
9 Roddbåtar byggdes i stugan el. köket i boningshuset. 
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10 Vissa vintrar med tjänlig is fångades gråsäl. Skyttelag om 4 man per båtlag vistades 2—3 

veckor i stöten och kom emellanåt hem för att proviantera. 
11 Gödkalven (40—50 kg) drogs på kälke efter den skidande för att säljas i staden. Familjer- 

na hade jord för att föda en ko, flera hade 2 kor, några 3 kor, samt potatisland. 

 

Bilaga 13 
 

Yrkesfiske på Nätiholmens fisketorp (under Sökö Övergård) i Esbo samt av anställd fiskare 

på Hirfsala gård i Kyrkslätt ca 1910—1950-t. (SLS 915, uppt. 1967 efter sagesmän f. 1906, 

1908, 1914.). 

För Nätiholmen erlades arrende i fisk och dagsverken. Fångsten såldes på torget i Helsing- 

fors, senare till uppköpare. Vintertid for man med häst över isarna, vår, sommar och höst med 

båt, en gång i veckan eller i månaden beroende på fångstens storlek (60—100 kg/gång). 

Bussförbindelse fick Sökö 1934. 

 
1 I slutet av 1930-t. började gäddsaxar komma i bruk. 1956 kom de första nylonnäten och 

därefter avtog saxfisket och småningom fisket med alla andra bragder. Nylonnäten krävde ej 

heller 30 fot långa båtar som strömmingsryssjorna. 
2 Ej lakryssjor mera sedan nylonnäten kom. 
3 Betesnotfisket upphörde på 1950-t. Drogs förr med hjälp av gårdens drängar. 
4 ”Vårfisket skulle ju hämta pengar.” 
5 Hirfsala hade 2 storryssjor, 7 sikryssjor och stundom 60 par småryssjor. 
6 Endel fiskare hade skötar (i augusti) samt fiskade om vintern braxen, lake och gädda med 

grimnät och nors med not. 

1967 fiskade ende lav sagesmännen endast till husbehov och enbart om vintern, medan 

minkskötseln och potatisodlingen (på arrendejord) var huvudnäring. En fiskare hade enbart 

nylonnät, 150 nät för braxen, gädda, gös, lake. På Hirfsala fiskades ännu med sikryssjor, 

braxennot (sommartid) och betesnot. 
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Bilaga 14. Utnyttjade animaliska och vegetabila tillgångar i fiskarhemmen på Emsalö (Borgå), östra 

Rönnskär (Helsinge) och Bockholm (Ingå) i början av 1900-talet (SLS 1045, sagesmän f. 1903, 

1913; SLS 794, sagesman f. 1901, band 1968: 47, 1969: 27; SLS band 1973: 59 sagesman f. 

1899). 
 

På hösten företogs provianteringsresan till närmaste stad där man inhandlade: mjöl (råg, 

vete), kött och fläsk, toppsocker, salt, kaffe, kålrötter, potatis. Ägg köptes av fastlandets bön- 

der. Bondbyarnas kost skilde sig från skärgårdens främst i den mångsidigare tillgången på 

kött (olika rätter i samband med slakten) och vetebröd, medan fiskinslaget bestod av saltad 

strömming och fjällfisk, köpt vår och höst. Matårscykeln i den nyländska skärgården är icke 

så extremt maritim som i Åbo skärgård (Iniö, Hitis). 

Jfr betr. terminologin och olika konsumtionsmodeller Kerstin Eidlitz, Föda och nödföda. 

Stockholm 1971. 



Noter 
 

1 Gottfrid Sirén, Skärgårdsmuseum i stöpsleven (Nyländsk hembygd Organ för Nylands 
svenska hembygds- och museiförbund r.f. Nr 3. 1978). 

1a Se Folklivsforskning En bibliografi över Svenskfinland Utarbetad av Bo Lönnqvist. Hel- 
singfors 1976, s. 83 ff. (fiske), 81 ff. (jakt), 69 ff. (samfärdsel), 30—39 (allmänna översikter, 
befolkningshistoria) och 96—101 (byggnadsskick). Till de nyare, mera djupgående studierna 
hör främst Ulf Wasström. Fisket på Enklinge, organisation och struktur (Kulturhist. inst. vid 
Åbo Akademi Rapport 2, Åbo 1973) och John Hackman, Bygdesjöfart i Nagu under 1800- 
talet. En undersökning av partrederiorganisationen (samma serie nr 1. Åbo 1975). Jfr Carl 
Olof Cederlund, Vad är maritim etnologi? (Rig 1971/2). 

1b Detta gäller t.ex. den av Nordenskiöld-Samfundet utgivna Skärgård i omvandling. Miljö 
och människa i Finlands skärgård. Helsingfors 1974. 

1c Atlas över Skärgårds-Finland Utgiven av Nordenskiöld-Samfundet i Finland. Del 1 All- 
män översikt: Naturförhållanden, näringsliv och historia. Del 2 Typområden: Naturlig vegeta- 
tion, grödor, ägor och bebyggelse. — Text till Atlas över Skärgårds-Finland /red. Sven Seger- 
stråle/. Helsingfors 1960. — Ilmari Hustich. Finlands skärgård En ekonomisk-geografisk 
översikt. (Ekonom i och samhälle Skr. utg. av Svenska Handelshögskolan Nr 10. Helsingfors 
1964). Detta gäller speciellt prisandet av väg- och broförbindelserna samt sommarbosättnin- 
gen (s. 61—63) ävensom användandet av för fastlandet valda indikatorer för klassificeringen 
av skärgården som ett ”underutvecklat område” (s. 138 ff.). 

1d Smeds konstaterar gällande Skärgårdens kulturlandskap (s. 530 i Skärgårdsboken Utgi- 
ven av Nordenskiöld-Samfundet i Finland. Helsingfors 1948) att skärgården i södra Finland i 
motsats till den i Österbotten uppvisar en bebyggelse som är lika gammal om ej äldre än fast- 
landets. — Rent dilettantisk är förlagsartikeln, Kaj Dahl, Nyländsk skärgård (Borgå 1975), 
där nybyggare på 1100-talet, avfolkning ”redan på 1600-talet” och fisket som huvudnäring ge- 
nom tiderna för de flesta fastslås (s. 10 f.). Bokens primärsyfte är väl även att presentera ett 
konstnärligt fotomaterial. 

2 Ragna Ahlbäck, Kökar. Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken (Folklivs- 
studier IV, Helsingfors 1955); densamma. Kustbondens ekonom i år 1707. Vasabladet 1. 8. 
1975. — John Gardberg. Hushållning och byväsen kring norra delen av skiftet (Skärgårdsbo- 
ken — — — Hfors 1948, s. 559—609), densamme. Samfällda näringsfång i havsbandet (Folk- 
loristiska och etnografiska studier IV, 1931). — Helmer Smeds, Malaxbygden. Bebyggelse och 
hushållning i södra delen av Österbottens svenskbygd. En studie i människans och näringsli- 
vets geografi (Helsingfors 1935). — Sven Andersson, Där havet isolerat och förenat. Drag ur 
åländsk folkkultur (Budkavlen 1959, s. 130—141). — Ett tidigt arbete över ”skärgårdskultur” 
ur motsatt synvinkel, en historisk-etnologisk beskrivning av näringslivets detaljer i Egentliga 
Finland är Kustaa Vilkunas avhandling Varsinaissuomalaisten kansanomaisesta taloudesta ja 
kulkuneuvoista (Varsinais-Suomen historia III, 2. Helsinki 1935). 

2a Begreppen bygd och glesbygd har nyligen granskats kritiskt med relevans också för be- 
grepp som traditionsområde, lokalsamhälle, bygdeidentitet av Tordis Dahllöf Bygd och 
glesbygd. En diskussion av två begrepp (Rig 1979, 1—15). 

3 Om sjöfarten, se Gunvor Kerkkonen. Bondesegel på Finska viken. Kustbors handel och 
sjöfart under medeltid och äldsta Wasatid. Hfors 1959; densamma. Nyländska studier (Histo- 
riska och litteraturhistoriska studier 24, 1949); densamma. Bondebefolkningens binäringar 
vid 1500-talets mitt (föreg. serie 37, 1962); densamma. Helsinge medeltid. Borgå 1963. — Jfr 
Anders Allardt, Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden åren 1539—1571. Hfors 
1898, särsk. s. 108 ff., 120: ”Anmärkas må dock, att en stor del af Vessölandets byar idka 
åkerbruk i större omfattning än hvad i skärgårdstrakter i allmänhet är fallet.”, s. 128, 132 ff., 
142, 147—151 (fisket), 54 f. (lottfisk, lottsäl), 76—78. — Jfr August Ramsay. Esbo II. Esbo 
socken och Esbogård på 1600-talet. Hfors 1936, s. 36 8 (Moisö), 418 (Otnäs). — Nils Storå. 
Massfångst av sjöfågel i Nordeurasien. Åbo 1968, s. 181—184, 224 f. 

4 Allmogens klagomål och besvär 1616 (Vuoden 1616 valitusluettelot. Suomen historian 
lähteitä I, julkaissut Suomen historiallinen seura. Hki 1936, s. 212). — Om lotsfördelningen 
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och lotshemmanen längs den nyländska kusten, se Aina Lähteenoja, Lots- och fyrväsendets i 
Finland historia. Tiden intill år 1808. Hfors 1948, s. 93—99, 161 —163. 

5 Anders Allardt. Borgå sockens historia. Hfors 1925, s. 261—263. — Jfr Kerkkonen 1959, 
bondeseglare på Onas och Pellinge, s. 98. Också Onas torde på basen av ortnamnet kunna be- 
tecknas som medeltida, jfr Åke Granlund, Studier över östnyländska ortnamn. Hfors 1956, s. 
148 f. — Kurt Antell, Pernå sockens historia I, Hfors 1956, s. 65—75. 

6 Eric Anthoni. Kronoholmar och allmänningsholmar i Nyland (Historisk tidskrift för Fin- 
land 1957, s. 105—124), jfr Allardt 1898, s. 107 o. Antell 1956, s. 70. — Om Svinö i Borgå 
åmynning tvistade från 1545 till 1883 Pepot gods, kronan och Borgå stad. V. M. von Born, Be- 
skrifning och historia om Gammelbacka egendom i Borgå socken, Borgå 1895, s. 32 ff. — Jfr 
Åke Granlund. Vad ortnamnen berättar om Nylands kolonisation (Societas Scientiarum Fen- 
nica Årsbok LV B N:o 1. Hfors 1978). 

7 Erik Flemings jordeböcker utgivna av Riksarkivet (Bidrag till Finlands historia VII, 1964, 
s. 7, 58, 112f., 165, 197). 

8 Anthoni 1957, s. 115—118. — Om namnen se Ivar Westman. Nyländska önamn I (Folk- 
målsstudier III, Hfors 1935). 

9 Allmogens klagomål och besvär 1616, s. 158, 164, 168. — August Ramsay. Esbo (I), Esbo 
socken och Esbogård på 1500-talet, Hfors 1924, s. 113—115, 310—311, 320—321, inventariet 
1589: 26 notar, 11 kalvstycken, 7 idnät, 1 notbåt, 1 ny båt, 1 isbill. Ett utnött halster som upp- 
tas kunde vara ett fiskhalster, salt och torr fisk ingick på kungsgårdarna i hovmännens och le- 
gofolkets förtäring (s. 132). — Torsten Hartman, Raseborgs slotts historia. Helsingfors 1896, 
s. 81—105, s. 133—146 inventariet 1540: ”iisbiller /2/, fiskare båth /1/, mörte nooth /1/, 
flögfänads nääth /2/”; 1541 köptes en ny strömmings notbåt elva alnar lång; inventariet 1548: 
2 isbillar, 1 ljuster, 1 ankare, ”Skärieboth medh all tilbehöring och ith anckar 1 st:e, Espingh 
vthan takell 1 st:e, Notebothar 4, Ströminge nåeth 1, Abbora nåeth 1, Braxen näth 3, Grijm 
neth 2, Fugle näth 2, Mörthe näth 15, Noteslingor vogh ½ (lisp.)”. — Borgå kungsgårds fiske- 
redskap 1567, Allardt 1925, s. 147 f. — Allardt 1898, s. 146—157, bl.a. det ansenliga laxfis- 
ket i Kymmene älv. 

10 Reinh. Hausen. Kastelholms slott och dess borgherrar. Helsingfors 1934, s. 142 f., 133; 
bland fiskeredskap nämnes här äv. skötar. — Hartman 1896 Raseborgs kungsgård hade fiska- 
re 1541 och Hartman omtalar ”slottets fiske i slottssundet och ute i havet” (s. 83); Allardt 
1925. s. 137 f. bland Borgå kungsgårds legofolk 1542 nämnes två notmän, en katisman och 
1549 en fiskare. Landbonden på Sonö (Sundö) levererade ½ tunna strömming (s. 152). — I 
Helsinge vittnade fru Anna Grönfelts på Degerö fiskare 1678: ”Fiskaren Erik Hindersson. 
vars föräldrar och förfäder hade bott på Degerö, vittnade att förrän Degerö blev frälse, hade 
Brändö, Hertonäs och Båtsvik (jämte Degerö) samfält och efter gammal hävd brukat och åt- 
njutit notvarpen (under Kronbergen).” — Gunvor Kerkkonen. Hertonäs—Degerö. Ägo- 
samband med perspektiv över äldre bebyggelse. Hist. Tidskr.f. Finl. 1956, s. 55 f. — Ramsay 
1936, s. 368 f., 41 8 f., 45 2 f. — Antell 1956, s. 79 f. ”Stadgebönder var sådana vilkas för- 
pliktelser berodde på ett avtal med brukare som trädde till efter ödesmål.” — Allardt 1898, s. 
XXXVIII—XLIX. — Kaarle Soikkeli, Nylands silfverskatt och silfverskatteregister för år 
1571. Helsingfors 1912, s. XVII f., XXV, XXXIX, LXVII, LXXVI, LXXXV ff., XCI—XCV. 
CVII f. Gardberg 1968, s. 119. 

11 Kerkkonen 1959, s. 150—152. — W. von Koskull, Pojo sockens historia II. 1600-talet 
och 1700-talets första årtionden. Borgå 1966, s. 223—236. — Jfr John Gardberg, Karis socken 
från forntiden till våra dagar V. Vasatiden och karolinska tiden. Ekenäs 1968, s. 341—343. 

12 På Gästersö (bebott 1571) som bildade förläning under Kroggård i Karis bodde 1687—90 
en bonde, en skomakare och en piga. Holmen hade knappt bete och medelmåttigt fjällfiske 
om våren. Hemmanet levererade årligen till Kroggård en tunna salt strömming, några lispund 
torrfisk och några dagsverken. Det var förstärkt med fiskeholmen Tvisäck. Gardberg 1968, s. 
79. 

13 Ulrik Rudenschölds berättelse om ekonomiska o.a. förhållanden i Finland 1738—1741 
(Todistuskappaleita Suomen historiaan. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura VI. Hki 
1899, s. 52 f., 170). — Redan 1725 hade den i nationalekonomiskt syfte tillsatta Östra Kom- 
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missionen konstaterat att fisket i Nyland avtagit vilket enligt sjösidans inbyggare berodde på 
fiendens framfart, skjutande och nyttjande av fiskevarp och -ställen som hamnar samt uthug- 
gande av skogen vid stränderna. Minskningen hade skett överallt ”hwarigenom är händt, att 
skiärikanten, som förmenar sig för fiskerjer i förra tijder mäst wara skattlagd, sig beklagar att 
den nu lijka fult skall samma höga räntta uthgiöra, som då fiskerierne warit i ett wällsignat 
stånd, och fördenskull nu här i Commissionen anhållit att få på sådanne deras swaga hemman 
en ny reef- och skattläggning: Men som dhe alle uthi indehlningzwärcket till löhn och Augu- 
menter äro anslagne”, kunde kommissionen inte bistå och villfara dem i deras ansökan. Väst- 
ra och östra Kommissionens handlingar 1725—1727 (Suomen historian lähteitä III Julkaissut 
Suomen Historiallinen Seura. Hki 1939, s. 255 f.). 

14 V. B. M/einander/, Folklivsbilder från Pernå yttre skärgård (Hembygden 1910. s. 240 
f.); V. M. von Born, Beskrifning och historia om Sarvlaks egendom i Perno socken. 2 uppl. 
Hfors 1898, s. 1 46.;Allardt 1925. s. 1—2, 198f., 261 f. 

15 ”Så hafwa, — — —, Jnnebyggarne så wäl i Städerne Helsingfors, Borgå och Ekenäs som 
på landet, förenat sig, om en fiskerij-Societets inrättande uti Borgå stad; Hwarå Eder Kongl. 
Majt under d. 2 Octobr. 1753, täckts låta utfärda Thess Nådigste Stadfästelse; Hafwande 
samme fiskerij sedermera blifwit ut i Saltsiön och Hafwet försökt och fortsatt, med Skiötar och 
andre bragder, at fånga Torsk, Sijk, Cabillau och fiällfisk, samt Strömming, genom the ifrån 
Österbotten och andre Orter til then ändan förskrefne fiskare samt Redskap: Och emedan det- 
ta Hafsfiskerij således nyligen är börjadt, samt ännu ej hunnit sättjas i fullkomligt stånd; Ty 
kan, för denne gången, om thess beskaffenhet och förkofring, någon utförlig Berättelse icke 
gifwas; Men imedlertid och fastän förledit år ej mera än Trettjo Tunnor Strömming kunnat 
fås til insaltning; i anseende dertil at med fiskandet något seent på Året börjades, så synes 
doch berörde fiskerij i längden lofwa god och ymnig fruckt, samt åstundad båtnad, såwäl för 
thess idkare, som thet Allmänna: — — —” Landshövdingarnas i Finland riksdagsberättelser 
1755—1756 utg. av A.R. Cederberg (Suomen historian lähteitä VII julkaissut Suomen histori- 
allinen seura. Hki 1950, s. 9 f., 42 f.); Anders Allardt. Borgå sockens historia /2/. Hfors 1928, 
s. 380—389; Paul Nyberg—Bror Åkerblom. Sibbo Sockens historia II, Hfors 1950, s. 267, 289 
f.; Meinander 1910, s. 236; Holger Rosenström, Jordbruk på Emsalö fordomdags (Hembygds- 
minnen Samlade av Elevförbundet vid Borgå Folkhögskola VII, 1929, s. 16); RA, 8194, 8260, 
8344, U 38 Mantalslängderna över Borgå härad 1730, 1745, 1764, över Nylands län 1846. — 
Iisakki Laati, Lots- och fyrväsendets i Finland historia 1808—1946. Hfors 1949 s. 23. 

16 Margaretha Rosén, Yrkesfiskaren — myt eller verklighet — i det förindustriella bonde- 
samhället (Rig 1979, s. 41—52), von Born 1898, s. 84; Herrgårdar i Finland II, 1928, s. 174. 

17 Artur Grönberg, Barösund. Ett bidrag till kännedomen om svenskbygdens historia. 
Hfors 1933,s. 29—33, 38, 188—228. 

18 Herrgårdar i Finland, I, 1928, s. 428—430; Nyberg-Åkerblom 1950, s. 242, 315—321. — 
Se vidare Paul Nyberg, Bröderna Nordenbergs planer på en storindustri i Finland (Hist.o.litt. 
hist. studier 12, 1936). 

19 Nyberg-Åkerblom 1950, s. 172—176; RA, mantalslängderna 8194, 8260, 8344, 839 9 för 
åren 1730, 1745, 1764 och 1777. 

20 Nyberg-Åkerblom 1950, s. 176—181; 211, 243 f., 253. 
21 Nyberg-Åkerblom 1950, s. 226—230; Herrgårdar i Finland, I, 1928, s. 395—401; RA. 

mantalslängderna U 38 för 1846, U 58a för 1866, 8260 för 1745. 
22 Herrgårdar i Finland, I, 1928, s. 249 f.; RA, mantalslängderna U 38, U 58 a, för 1846, 

1866; LA, B 11 b 7/28—29 Karta Öfver Wester Sundom by holmar och Skär belägne i Helsinge 
Socken och Nylands Län affattade till stränder år 1795 af Timoth Winter, men skilj- 
aktigheterna uppmätta och inconuterade samt holmarne skiftade år 1859 af O. W. Nyberg. 

23 C. A. Gottlunds resa i östra nyländska skärgården 1860 (Hembygden 1910, s. 276). — 
Gottlund ger även i förbifarten upplysningar om fiskarnas bostäder, maten och hygienen i fis- 
karhemmen, s. 274—279, 321—326, 337—342, 371—375. — Stadsbornas sommarvistelser i 
Sibbo skärgård torde ha tagit sin början vid denna tid, Östersundom gård sålde 1865 Mölan- 
det till assessor Wilhelm Brummer. Herrgårdar... I, s. 400. 

24 Folkkultursarkivet, SLS 1290: inventering av bebyggelsen på Lilla Bastö 1975—1976, in- 
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tervju med fiskaren Viktor Nyberg f. 1890. — I mantalslängden för år 1866 upptas fiskare 
under Nikus. Nybondas och Västerkulla i Västersundom, under Backmans rusthåll, Postlars, 
Rastböle. Skata och Nybondas på Nordsjölandet samt på Ullholmen och Vådö under Botby. 
RA U 58 a. — I huvudsak på samma sätt som på Lilla Bastö utformades fiskarlivet på andra 
öar, såsom östra Rönnskär (Helsinge): intervju med Elsa Kvickström f. 1901, band 1968: 47, 
1969: 27 (SLS 794); Ramsholm (Ingå): intervju med Anna Dahlström f. 1899, band 1973: 59; 
Pörtö, uppteckningar av Sven Kvickström 1963 (SLS 874, original i Borgå museum). — På 
Pörtö synes dock sälfångsten ha spelat en större roll än på många andra öar, här fanns också 
tillräckligt med folk för bildandet av fångstlag. — På strandtorpen i kustbyarna var livsföring- 
en mera agrar, fisket var endast husbehovsfiske, t.ex. torpet Sepet under Mattby gård (Esbo): 
intervju med Frans Henriksson f. 1884 (SLS 813). 

25 För medeltiden, se Gunvor Kerkkonen, Västnyländsk kustbebyggelse under medeltiden. 
Hfors 1945, s. 7—28; 32—110; Kerkkonen 1959, s. 53—74 o. passim; Kerkkonen 1949, s. 
147—164 (de nyländska Revalsarven). — Jfr ordstäven ”Kasta int bort barkfrö förr än Reval 
syns” och ”Ingen tränger fara till Stockholm et ilskon” (Borgå, Pellinge), Hembygden 1912, s. 
125; det förra vittnande om den estniska spannmålens betydelse. 

26 Holger Wallén, Språkgränsen och minoriteterna i Finlands svenskbygder omkr. 
1600—1865. Åbo 1932, s. 126 not 2; Nanna Hägglund, En estnisk värnpliktig rymmer 
(Hembygdsminnen Samlade av Elevförbundet vid Borgå Folkhögskola 21, 1947, s. 66—68); 
Fiske och fiskare i Pernå. Anteckningar av Fr. Forssell och C. Segerstråle (föreg. serie 4, 1926, 
s. 12—21); — Om Strömfors, SLS 454 Elof Fallenius, Demografisk inventering av Strömfors 
kyrkoarkiv. Genealogiska undersökningar (1933). — Östra Kommissionens uppgift i Borgå 
1725 om att folk från nyländska kusten sökte sig ”hopetahls” över till Estland undan hungers- 
nöd och på grund av ringa lön åt tjänstefolk, torde gälla en kortvarig företeelse, kanske över- 
driven (Västra och Östra Kommissionens handlingar 1725—1727. Suomen historian lähteitä 
III, Helsinki 1939, s. 250). — Bo Lönnqvist, Folkliv och föreningsliv i en förort. Svenska Före- 
ningen Treväpplingen i Mellungsby 1919—1969. Hfors 1975, s. 20, 24. — RA, Topographica 
II Sibbo: Eriksnäs gårds arkiv. — Om seglationen under 1800-talet, se Yrjö Kaukiainen, Suo- 
men talonpoikaispurjehdus 1800-luvun alkupuoliskolla (1810—1853). (Historiallisia tutki- 
muksia 79, Helsinki 1970). 

27 Jfr Finlands svenska folkdiktning II. Sägner. 1. Kulturhistoriska sägner. Utg. av V. E. 
V. Wessman, Hfors 1928,nr 58, 84, 74, 194, 196, 219, 905—914, 921, 1939, 2199, 2470; en 
grupp av sägnerna gäller smuggling av bl.a. sprit, färder i vilka också den nyländska 
kustbefolkningen var inblandad, ib .nr 1106, 1107, 1114, 1122, 1476. — Band 1973: 59, Ingå, 
Ramsholm, Anna Dahlström f. 1899; Band 1968: 47, Helsinge, östra Rönnskär, Elsa Kvick- 
ström f. 1901. — Beskrivningar av de inflyttade esternas lynne och egenskaper ger Meinander 
1910, s. 233 och von Born 1898, s. 146. — V. E. V. Wessman, Historiska sägner och lokal- 
traditioner från Sibbo (Hembygden 1912, s. 53—55). — SLS 1259 Specialfrågebrev nr 16. 
Kontakter med Estland (1978), s. 205, 208, 238, 242, 246, 251, 259, 278, 294, 304 f., 
308—314 (detaljerad skildring från Emsalö), 329 f., 343, 353, 362 ff. Jfr K. R. Melander, Vi- 
rolaista asutusta Suomen etelärannikolla ja sen saarilla (Kotiseutu 1937, s. 63—74). I Veder- 
lax (Virolahti) nämnas inflyttade ester redan 1685, en dräng och en som fiskare på en gård. — 
Helmer Tegengren, Bondeseglationen mellan Finland och Estland (Budkavlen 1974, s. 
8—42), berör Åland och Åboland. 

28 Jfr Dahllöf 1979, s. 5, 11 ”utkantsbyarna tycks sakna språklig bygdeidentitet”. — V. E. 
V. Wessman, Till frågan om äldre bebyggelse och nutida dialektgränser med särskild hänsyn 
till Nyland (Folkmålsstudier 5, 1937, s. 14—17). 

29 Den ekologiska terminologin, som också tillämpas av Thornström 1978, se Perarvid 
Skoog, Ekologi. Stockholm 1977, s. 18, 22. 

30 Jfr Carl-Gustaf Thornström, Bakom stagnationen. Lokalsamhället och omvärlden i en 
svensk skärgårdsby 1500—1975. Uppsala 1978, s. 11. 

31 Kongl. Maj:ts nådiga Resolution, angående det i Nyland inrättade Saltsjöfiskeriet. 
Gifven Stockholm i Råd-Kammaren den 1 September 1756. (Fiskeritidskrift för Finland IV, 
1895. s. 114—117, 145—148) — Lähteenoja 1948, s. 93 f., 96 f. 
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32 Jfr Per Gräslund, Harstena och Kråkmarö. En oskiftad och en skiftad skärgårdsby (2 
separata uppl. Stockholm 1975, s. 18). 

33 Jfr Thornström 1978, s. 82, 92, 125. — LA. skifte av vattenområden i Västersundom by 
1917 Bb 11 7/52—54. 

34 Bo Lönnqvist, En skeppargård i Ingå 1754. Västra Nyland 31.10.1979. — Jfr Henry 
Rask, Utgjorde bonderusthållarna allmogens ”mest framåtsträvande element”? (Historisk 
Tidskrift för Finland 1978, s. 156). 

3 5 SLS 431 b, foton av Kalvö och Svinö fisketorp i Sjundeå, Irja Sahlberg 1936. — Jfr Sven- 
Erik Krooks, Mjåvikens fiskeläge /Skavarböle, Borgå/. (Nordenskiöld-Samfundets tidskrift 
1965). — Sven Andersson, Finländska båthus. Budkavlen 1943, s. 116—118. 

36 Ivar Nordlund, Bruksbåtar i Borgå skärgård 1850—1925. En studie i allmogens båtbyg- 
ge. Borgå 1972; — densamme. En östnyländsk skötbåt. Brage Årsskrift 1958—1973. — Jfr 
Fiskare och fiskemiljöer. En etnologisk undersökning av fisket i Malax. Meddelanden från 
Folkkultursarkivet 2. 1974. 

37 Jfr om vinternoten: Otto von Friesen. Gustaf Rosenhanes Respublica glacialis. Ett stycke 
svensk etnograf i från vår stormaktstid. Fataburen 1914.; Nils Keyland, Afbildningar af not- 
redskap jämte några anteckningar om vinternotfisket i senare tid. ibid. — Sven Andersson. 
Fiske, fågelskytte, ägginsamling och säljakt. Ingå Fagervik Degerby 1, 1936. 

38 G. Gottberg, Strömmingsfisket i Nyland, Åboland, Åland och svenska Österbotten. Fin- 
lands fiskerier, utg. av Byrån för fiskeriundersökningar Bd 8. Hfors 1927, s. 42—44, 49—58, 
66—71. — Gunnar Takolander, Fisket. Kyrkslätt förr och nu. Hfors 1930, s. 195—214. 

39 SLS 858, fårskinnsjacka för sälfångare från Mogenpört, Pyttis (foto Bo Lönnqvist 1966); 
SLS 1045, uppt. om sälskinnstossor från Emsalö o. foto av exemplar i samlingarna på Herto- 
näs från Varlax; Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi, frågelista om klädesplagg av 
skinn utarb. av Bo Lönnqvist 1968, sign. KIVÅ 2370, 2367. 2380. — Degerby, muntl. uppg. 
av Tor Wikström f. 1932, Sommaröarna. — Jfr Bo Lönnqvist. Skinnkjorteln. Finskt Museum 
1974, s. 68. Nationalmuseum, A 2333 sälskinnstossor från Pernå. 

40 Jfr Bo Lönnqvist, En i Nyland funnen kalenderstav från det svenska Estland. Finskt Mu- 
seum 1965; Sjundeå hembygdsmuseum streckkalender av estlandssvensk typ, nr 526, dat. 
1768. 

41 Thornström 1978, s. 115, 45. — På Pörtö erlades en skatt till ägarna av Onas hemman: 
”Den tiden betalades ännu 10delen som skatt. Här hade varit en by uppsyningsman — — — 
Varje morgon då fiskebåtarna kom iland så for uppsynings/mannen/ till ett bärg på Pörtö 
landet och ropade att skatte fisken skulle betalas, berget kallas ännu för ropanberget, fisken 
fördes till Oppistus stora strandbodan där den saltades in i stora fat (min far hade 2 av dessa 
fat, fick dem på auktion hos Abraham Liljeberg) det ena fatet rymma 10 tunnor, det andra 11 
tunnor.” (SLS 874, uppt. av lotsen Sven Kvickström, nr 18). 

42 Olavi Granö, Natur und Wirtschaft an der Schärenküste vor Porvoo in Südfinnland. Fen- 
nia 78: 5. Hfors 1955, s. 52 ff., 83—91, karta 19.; densamme, Die finnische Segelschiffahrt. 
Eine wirtschaftsgeographische Untersuchung. Fennia 81: 2. Helsinki 1957; densamme, The 
Vessö Esker in Southern Finland and its economic Importance. Fennia 82: 1. Helsinki 1958, s. 
26—31. — SLS 1193, kustseglation i Östra Nyland, Ivar Nordlund 1974—1978. 

43 År 1945 uppskattades de yrkesfiskande hushållens antal i de svenskspråkiga kustsock- 
narna i Nyland till 988, vartill kom dels från Kyrkslätt, dels från Karelen evakuerade fiskar- 
hushåll, 133 st. För det största antalet stod Borgå socken med 104 yrkesfiskare, följd av Pernå 
med 97, Pyttis och Ingå 70—77, Sibbo och Hangö 62—63, Snappertuna och Ekenäs 57 + 57, 
Bromarv 48, Esbo och Strömfors 30—38. Evakuerade fiskare fanns främst i Ingå, Pernå och 
Pyttis. Vida större var antalen hushåll där fisket hade rollen av binäring eller husbehovsfiske. 
Erkki Halme ja Atso Artimo, Kalastusta harjoittavan väestön lukumäärä ja levinneisyys Suo- 
messa vuonna 1945. Fennia 71: 4. Hfors 1949, s. 30. — Den i södra Borgå av obesuttna be- 
drivna fraktfarten med sandskutor sysselsatte år 1956 52 segelskutor (med hjälpmotor) och 12 
motordrivna fartyg samt gav levebröd åt uppskattningsvis 600—700 personer, bosatta främst i 
Vålax, Vessö, Kråkö, Sarvsalö och Sibbo. Granö 1958, s. 26—31. — Jfr Olof Hasslöf Levan- 
de skärgård. Ekonomisk-sociala och rättshistoriska perspektiv. Arkitekttidningen nr 14. 
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1978. Stockholm. 
44 I det av ensidigt ekologiska synsätt präglade arbetet Håkan Kulves-Göran Harberg, 

Skärgård, sammanbrott eller utveckling? Borgå 1971, förekommer begrepp som ”det genuina 
skärgårdssamhället” (s. 64, 90 etc), ”den genuina skärgårdskulturen” (s. 135), tydligen av- 
seende ett ”väl avbalanserat, fungerande självhushållssamhälle” (s. 79). — Det nyländska ma- 
terialet ger likväl icke stöd för ett påstående att ett sådant ”idealsamhälle” under någon tid 
skulle ha existerat. — Jfr Thornström 1978, s. 78 kritik av termen ”traditionellt samhälle”. 

45 Jfr Thornström 1978, s. 70 ff. social stratifiering. — En analys av äktenskapsfältet på ut- 
öarna i östra Finska viken utförd med historiska metoder presenterades av Juhani U. E. Leh- 
tonen, Suomenlahden suomalaisten saarikylien avioliittokenttiä. Suom i 113: 3. 1968. 

 
För uppsatsen har ytterligare kunnat utnyttjas de tidningsartiklar jordbrukaren Birger Back- 
ström (d. 1940) under 1930-talet skrev för Borgåbladet under rubriken ”Brev från sydöstra 
Sibbo” och vilka sällsynt klart belyser ackulturationen i kustbyarna ur ortsbornas synvinkel. 
Materialet har vänligen ställts till förfogande av dipl.ekon. Heid i Backström. 
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