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FINSKA VIKENS HANDELSVÄGAR 

V — Ö-leden längs viken och fjärrhandeln 
N S-lederna tvärs över viken och närhandeln 

Den geografiska vetenskapen har med intensitet egnat sig 
åt att utforska de trakter på jordytan, som bildlikt återgivits 
såsom vita fläckar på kartan. På samma sätt söker sig den 
historiska forskningen åter och åter till det ingenmansland i 
tid, som omsluter gränsmarken mellan förhistoria och histo-
ria. En del bebyggelsehistoriskt väsentliga skeden i vår forn-
tid äro att förlägga till denna svårtillgängliga tidsrymd. Det är 
givet, att bebyggelsens utveckling och vägar utstakas främst 
av obönhörligt verkande näringsintressen. 1 vårt land ha vä-
sentliga kultur- och bebyggelseinflytelser nått oss över haven. 
De näringar, som äro förbundna med vattenvägarna till och 
från vårt land, förefalla särskilt värda att uppmärksamma. 
En granskning av den tidiga handeln och sjöfarten på våra 
hav bör kunna skänka oss något av den verklighetsgrund, vi 
behöva för att överhuvudtaget kunna bedöma inflyttnings-
problem i vår tidigaste historia. 

Bottniska viken och skärgårdshavet utanför Egentliga Fin-
land samt Åland ha redan näringshistoriskt behandlats, me-
dan frågorna om sjöfarten på Finska viken, särskilt för all-
mogens del, alltjämt ha förblivit outredda.' 

1  Jfr E. E. Kaila, Pohjanmaa ja meri 1600-1700 luvuilla, Hist. Tutk. 14 
Hki 1931; A. Alanen, Pohjanlahden vapaasta purjehduksesta 1766-1808, 
Hist. Ark. 53. (1950). För Åland jfr Sven Andersson, Åländskt skär-
gårdsliv, Abo/Hfors 1945; samt för äldre tid för bägge områdena Toivo 
T. Rirme, Luoton merkitys 1500-luvun talonpoikaiskaupassa etc. Hist. 
Aikak. 1940; Ingmar Calonius, Den österbottniska sjöfarten och handeln 
under 1500-talet och början av 1600-talet, Terra 1936 s. 136-161 och 
Armas Luukko, Pohjanmaan maakauppiaat 1500-luvulla, Hist Aikak. 
1949. För den innersta delen av Finska viken med dess handel på 
Narva torde bondeseglationen vara föremål för behandling av fil.mag. 
Veikko Mattila. 
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I samband med sjöfärder från Danmark till Reval träda en 
del orter vid Finska vikens kust fram i urkundernas ljus 
redan på 1200-talet. Hangö, Tvärminne, Elgö, Jussarö, Tost-
holm och Porkala antecknades såsom orienteringspunkter 
under namn av Hangethe, Lowicsund, Karienkaskae, Juxarae, 
Horinsarae — Hestö och Purka1.2  

Samma led har nyttjats vid sjöfärder redan på 1000-talet 
enligt uppgift hos Adam av Bremen om färd från Birka till 
Ryssland.3  Av allt att döma nyttjades leden på likartat sätt 
med iakttagande av kustfart redan under vikingatid, då de 
skandinaviska förbindelserna genom Nevan till de sydliga 
ryska flodvägarna voro ytterst livliga.4  

Uppgifterna om Finska vikens sjöfartsleder under vikinga-
tid och 1000-1200-tal gälla emellertid främst främlingars 
långfärder i vikens längdriktning. Om kustbornas egna fär-
der veta vi föga, förrän det mera lokalbetonade och i någon 
mån detaljerade källmaterialet sätter in vid 1300-talets in-
gång. 

En antydan om lederna tvärs över Finska viken skymtar 
emellertid i samma danska ledbeskrivning, som på 1200-talet 
namnger orienteringspunkterna för österleden. överfart tvärs 
över viken från Finland till Estland anges såväl vid Por-
kala som vid Hangö. Det heter: »Item de Purkal usque 
Narigeth ultra mare Estonum VI [vkaesio]; inde usque Karlsö 
I et dimidia; inde usque Raeuelburgh dimidia.» Därmed av-
ses färd från Porkala förbi Nargö och Karlsö till Revals 
borg. Och om den västligare överfarten heter det: »Preterea 
notandum est quod, si placet, potest uelificari de Hangethe 
usque Hothensholm — Atque ibi habet mare VIII 
vkaesio». Därmed avsågs överfarten från Hangö till Odens-
holm på estniska sidan av Finska vikens mynning.5  

2  FMU 1 s. 42 jfr förf. Västnyl. kustbebygg. s. 162-170 jämte noter. 
3  Adam, Gesta, lib. IV schol. 126, jfr förf. Sjöfartsleder och landnam 

vid Finska viken, Hist. Tidskr. f. Finl. 1954. 
4  Arbman, Birka, Sveriges äldsta handelsstad, Sthlm 1939; Nerman, 

Sveriges första storhetstid, Sthlm 1942; Kivikoski, Studien zu Birkas 
Handel im östlichen Ostsee Gebiet, Acta Archaeologica 8 (1937) Kim. 

5  FMU 1 s. 42. 
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Utöver dessa två tidigt belagda och förmodligen mest nytt-
jade överfartsleder från Finland till Estland vid Hangö och 
Porkala uddar nämnes på 1500-talet uttryckligen ytterligare 
en tredje. I Teits klagomålsregister omtalas leden Åbo—Hel-
singfors. I fråga om Jussarö finnes antecknat, »Ifrå Jusaren 
til Rogöö 14 vikusioo». Vidare nämnde Teit, att det var från 
»Porkala udd. Konungxhampn, näst til Revel, nempnligen 12 
vikusioo.» 6  

Av de konferens- och samlingsorter i skärgården, som vid 
politiska förhandlingar eller förvecklingar med baltiska mak-
ter från vår sida tidvis under medeltiden blevo föreslagna 
eller nämnda, torde Sandhamn och Pellinge, belagda 1431, 
få uppfattas även de som ofta nyttjade överfartshamnar. 

6  Teit s. 149-150. 
7  FMU II s. 4, 11, 20, 21 etc. 



ÖVERHET OCH BORGERSKAP 1 DERAS 
INSTÄLLNING TILL ALLMOGENS HANDEL 

Utom riket, baltiskt borgerskap i viss mån dess 
befordrare 
Inom riket, krona och borgerskap dess motståndare 
Hanseatisk, svensk och inhemsk hållning i praktiken 

Med handel tvärs över Finska viken torde man få räkna 
under betydligt tidigare tid än det begynnande 1300-talets 
material låter oss ana. Paul Johansen har i sin Nordische 
Mission antagit, att handelsplatsen Lindanäs funnits redan 
under 1000-talet.1  Förmodligen ha allmogeförbindelser över 
viken såväl i handelssyfte som annars fortgått såsom en 
omedelbar följdföreteelse till den finska inflyttningen till Fin-
land. Jordbrukets och fångstmarksbrukets olika näringsfor-
mer i Estland och i Finland förutsatte ett utbyte av pro-
dukter sinsemellan. Jaktens pälsverk krävde avsättning, och 
fångstmännen i de nya områdena hade av sitt lantbruks av-
kastning knappast en städse säker bärgning. 

En antydan om, att bondehandelns anor gingo tillbaka 
bortom 1300-talets början, ger oss de överhetliga bestämmel-
ser, som möta oss på 1320-1340-talen. Vinstgivande handel 
skulle länkas i de banor krona och städer, dels i samverkan, 
dels i motsättning till varandra sökte utstaka. 

Vill man granska överhetens inställning till allmogehandeln 
tvärs över Finska viken, finner man snart, att det främst är 
trenne faktorer det gäller att uppmärksamma. Vi avse först 
och närmast de lokala myndigheterna i de båda kustlanden, 
fogdarna i Finland och rådet i Reval. Därutöver måste vi 
observera de svenska riksintressenas krav. 

Präglad av god samarbetsvilja i allmänhet förefaller in- 

1  A.a. s. 48-87; detta resultat synes ytterligare bekräftat genom 
grävningar 1952. Jfr Moora s. 23 i Eesti NSV Ajalugu, Tallinn 1952. 
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ställningen att ha varit hos de lokala myndigheterna. Detta 
tycker man sig kunna fastslå i stöd av många uttalanden. 
Uppenbart synes i varje fall, att det tidigaste materialet av 
för oss bevarade skriftliga urkunder klart avslöjar hanse-
aternas önskan att förvärva största möjliga handelsprivilegier 
med minsta möjliga inskränkningar. Glimtvis framträder jäm-
sides spår av konkreta fall av bondehandel, som krävt en 
närmare utredning inför myndighet och därför återgivits i 
skrift. 

För Finska viken förekommer redan på 1320-talet en upp-
görelse mellan fogde jämte landskap i Finland å ena sidan 
och Revals stad å den andra. 1 de bevarade urkunderna fram-
träder tydligt, att Revals borgare ha önskat hävda sin rätt 
till handel vid Finlands kuster. Avtalet har formen av ett 
fredsslut. Parter voro för Finland fogden i Åbo jämte land-
skapen (Eg.) Finland, Åland, Nyland och Tavastland och 
övriga landskap under Åbo fögderi och för motparten Revals 
stad.2  

Genom fredsslutet stadgades först att fred skulle råda 
mellan staden och landskapen. Orden föllo sig »— — firma 
pax et vera concordia inter — totarnque communitatem 
civitatis Rewalensis ex parte una, terras Finlandie, 
Alandie, Nylandie, Thawistie [och andra landskap under-
lagda Åbo fögderi] et earum habitatores ex parte altera, per- 
petuis temporibus et inviolabiliter observetur —>>. Vidare 
inrycktes i fredsbrevet medgivande från landskapen till Ite-
val. »Itaque inhabitatores civitates predicte, ad quemcunque 
portum terrarum advocacie predicte seu ad portus alios cum 
eorum navibus et bonis applicuerint, securum habeant ac-
cessum manendi, recedendi, vsus et mercimonia eorum excer-
cendi, — —». Revals borgare finge härigenom rätt att med 
skepp och varor besöka landskapens hamnar och där utöva 
handel och köpenskap. 

Ytterligare tilLfogades besked från landskapen om att utan 

2  FMU 1 nr 330-331; jfr Ålands MU I nr 10-11, där Stindwalls 
översättn. ingår. 
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reaktion från deras håll såväl vänner som fiender skulle få 
åtnjuta full frihet i hamnområdet i Revals hamn och på 
redden. Vid brott mot fördragets bestämmelser eller anda 
skulle de skyldiga bliva berövade såväl borgarnas som land-
skapens skydd. Härvid skulle emellertid iakttagas rätt, lagar 
och sedvänjor samt fogdens och landskapens stadgar i Fin-
land. Det hette »— — iuribus, legibus, consuetudinibus et 
statutis nostris et terrarum nostrarum Finlandie in hiis omni-
bus observatio et integraliter obseruandis.» 

För Finlands del kunna vissa beaktansvärda omständig-
heter fastslås av ordalagen i detta fredsslut. Först och främst 
finna vi, att under landskapslagarnas tidevarv landskapen 
i Finland tyckas ha uppfattats såsom beslutföra enheter. 
Detta synes ha gällt inte enbart vid inrikes skatteavtal, utan 
till och med vid handels- och fredsavtal utåt. — Vidare finna 
vi, att rättssynpunkter, som gällde i Finland likställdes med 
Revals borgerliga rättsprinciper. 

Av största vikt för handeln är den rätt Reval försökte 
skaffa sina invånare att besöka vilken som helst av våra 
landskapshamnar. Revals borgares fria besök var som helst 
vid våra kuster syntes i varje fall förslagsvis ha blivit fast-
ställda för två år framåt från Johanne 1326. 

Om våra inbyggares rätt att besöka Reval nämnes intet. 
Men bestämmelsen om, huru brott mot avtalet från vårt håll 
skulle beivras, förutsätter outsagt talrika besök från vårt land. 
Likartade förhållanden tyckas underförstådda genom tilläg-
get, att landskapens invånare inte borde befatta sig med, om 
Revals hamn besöktes av vän eller fiende. 

Alla de förmåner Reval i avtalet med Åbofogden Karl Näs-, 
konungsson velat försäkra sig om, torde antyda, att föregån-
garen Matts Kettilmundsson gentemot staden intagit en stra-
mare inställning. Den tanken har framförts, att han möjligen 
välvt vittsvävande planer.3  Om Reval förmådde nå sina mål 

Jfr Bjarne Beckman om Revals-fördragen efter Matts Kettilmunds-
sons död i Matts Kättilmundsson och hans tid II s. 216-218. Beck-
man spårar i M. K.:s baltiska politik en parallell till Magnus Erikssons, 
— Den handelspolitiska motsättningen Stockholm — Reval berör han 
inte. 
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med avtalet, förblir outrett. En andra fördragstext synes an-
tyda inskränkningar. Vittnesbördet om hanseatviljan förblir 
oryggat. 

Medan Reval sålunda i avtalen 1326 hävdade sin handels-
rätt vid Finlands kuster, framträda riksintressena tydligt i 
stadslagen vid 1300-talets mitt. 

I fråga om stadshandeln i Sverige under än äldre tid ha vi 
att ty oss till Bjärköarätten och dess bestämmelser. Det fram-
går av den,4  att endast handel med säd och säl var tillåten 
i skepp. Detta innebar, att endast handel med spannmål och 
tran kunde ske fritt ombord på farkost, oberoende av sta-
dens stadganden och avgifter. För Lödösefararna medgavs 
ytterligare fri handel med sill och lin i deras skepp. Tillägget 
om sillen och linet har tolkats såsom en särbestämmelse för 
Lödöse. Enligt Ahnlund hade en motsvarande frihet i Stock-
holm medgivits helsingarna.5  Ur detta helsingarnas ursprung-
liga privilegium att sälja sill och lin från båt, utvecklade sig 
senare det bottniska handelstvånget.6  

Seglationstiden räknades från pingst till Mårtensmässa (11 
november) enligt Bjärköarätt. 

För allmogen utökades de medgivna undantagen av va-
ror i Magnus Erikssons stadslag.7  Det hette att i skepp må 
saklöst säljas och köpas korn, kalk, sill, säl, koppar och järn-
fat, och ingen annan köpenskap. 

Särbestämmelserna i stadslagen gällde, såsom vi se, endast 
vissa varuslag, inte mera som i Bjärköarätten uttryckligt 
nämnda leverantörer. Ville helsingar och övriga dylika hand-
la med andra varor, finge det ske inom uppenbar bod inom 
staden.8  Sådan handel uppfattades såsom köpenskap mel-
lan inländske män. Och såsom med helsingar jämställda an-
tecknades bönder (och de »Finlendske» män och de svenske). 

4  Kp 8 § 1; s. 455 hos Holmbäck—Wessen, Svenska Landskapslagar V. 
5  Ahnlund, Sv. Hist.Tidskr. 1927 s. 452 not 2. 
6  Hohnbäck-Wessen, a.a. s. 475. 
7  Schlyter, 1VIEStL s. 190-191, Kpm B 15-16. 
8  Kpm B 15 § 4. 
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Om handeln mellan inländske män stadgades ytterligare9  
»Alle aff finlande, ytan Abo byamaen, aff nylande (oc allom 
androm stafhum i finlande), rodhenum, helsingalande eller 
gaestrikalande skulu hwargen sin marknadh med skipum at 
driffwa vtan i Stockholme, widher boot XL marka konun-
genum, — —». 

Vi finna här en ytterligare åtstramning. Utöver bestäm-
melsen, att om helsingar och övriga ville handla med andra 
varor än de undantagna, säd och dylikt, detta skulle ske i 
uppenbar bod, d.v.s. genom borgarnas medverkan, utökas 
inskränkningarna. Såvitt dessa helsingar och andra drevo 
marknad med skepp, d.v.s. seglade och handlade, skulle de 
inte få driva den annanstädes än i Stockholm. 

Det bottniska handelstvånget synes i princip formulerat. 
Geografiskt gällde det inte enbart Bo ttniska viken. Eftersom 
Nyland nämndes, avsågs uppenbarligen även Finska viken, 
såsom vi skola se i varje fall partiellt, dess västligaste del. 

Lagutgivaren Schiyter återger yttermera 1° närmare ut-
redningar i frågan. Inte nog med att alla inbyggare i lands-
ändarna norr och österom Stockholm förständigades att för 
sin seglationshandel hålla sig enbart till Stockholm. Det het-
te vidare: »Enghen köpstadzman ofwan aff landhomaen ael-
ler hwadan han aer, må drifwa i Stokholme nokor köp rnedh 
bondhom aelaenhingum (ålänningium, Finnum) haelsinghum 
ther til stadhen korna vidher booth sum for aer sakth Engen 
aff gestreka landhe haelsinghalandhae rodhum eller siglandhe 
(Rodhenum eller Finlande) magho i adhrurn köpstadhum 
sina waerdöra eller köpenskat (köpenskap) selia en i Stok-
holme aeller til andra köpstadha föra vidher booth 40 mk 
penningar». 

Sålunda hade inte heller köpstadsmän norr om Stockholm 
eller från annat håll rätt att handla med bönder i Stockholm. 
I princip kunde en bondehandel genom bestämmelser knap-
past göras mera koncentrerad till Stockholm, än vad i och 
med dessa stadganden avsågs. Det enda uttryckliga undan- 

9  Kpm B 34 § 3 s. 223. 
10  Not 99 
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taget representerade Åbo. — Så långt om den inhemska han-
deln. 

I fråga om utlänningar voro bestämmelserna inte lika de-
taljerade eller lika rigorösa. Vad man emellertid oavvisligt 
vidhöll var förbud för utlänningar att handla med bönder. 
'All den köpenskap, vilka de helst äro av Flandern, Tysk-
lande, Gutlande eller vadan de äro, skulle driva i landet el-
ler staden, då de här komma, han skulle de driva med köp-
stadsmän och inga andra som bönder eller andra mot 40 
mrks bot och förgjort det köpt och sålt var.' 1  

Vi tycka oss kunna fastslå, att Stockholm genom förbuds-
förordningar skulle omskapas till ett rikshandelscentrum, dit 
alla hade att söka sig. I motsats härtill sökte Reval genom 
fördrag vidga och hävda sin rätt till aktiv handelsexpansion 
bland annat vid Finlands kuster. Reval såsom ort utom riket 
eftersträvade aktiv färderätt för sina borgare att inom annat 
rike i landskapshamnar knyta allmogekontakter utöver den 
främmande allmogens egna besök i Reval. Stockholm, inri-
kesorten och huvudstaden, hävdade genom strama inskränk-
ningar och skärpta förbud gentemot allmogen kravet på den 
samfällda bondehandelns koncentration till Stockholm. 

De handelspolitiska tendenser, som framskymta för Sve-
riges del i lagstiftningen till Stockholms förmån och för Re-
vals del i fördragstexten, i fråga om handeln på Finska vi-
ken, äro alldeles uppenbart konträrt motsatta. Det torde va-
ra klart, att vid ekonomisk konkurrens om en marknad en 
aktivt verksam part, såsom här Reval, har avsevärt större 
utsikt att nå resultat än en passiv och förbjudande part som 
Stockholm. Det sagda torde gälla dess mer som de geografiska 
förutsättningarna vid Finska viken så avgjort vägde till Re-
vals förmån. 

Frågan är om inte Reval i sin handelspolitik gentemot Fin- 

11  Schlyter, MEStl, Kpm B 34 s. 220-221. (Vid enkelt citat ['] ha 
ordalagen, men inte ortografien återgivits). 
2 
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land på 1300-talet tog i arv urgamla ekonomiska traditioner 
från 1000-talet och måhända från än tidigare tid. Sedan den 
finska inflyttningens århundraden torde Finska viken, såsom 
redan namnet avslöjar, i en viss mening få uppfattas såsom 
ett finskt innehav. Trots att internationella intressen voro 
förknippade med leden långs viken, torde de täta förbindel-
serna tvärs över viken ha skapat ett ursprungligt speciellt 
finsk-estniskt intresseområde, includerande de båda kust-
landen. Alldeles som vatten vid Öresund tidigast geografiskt 
och därmed också ekonomiskt och etniskt bundo Skåne och 
Själland samman, torde Finska viken i äldsta tider förenat 
dess nord- och sydkust ekonomiskt och etniskt. Bottniska 
viken band likaså ekonomiskt sina båda kuster samman. Den 
politiska samhörighet, som vid Öresund och Bottniska viken 
krönte det ekonomiska eller etniska sambandet uteblev vis-
serligen vid Finska viken, trots politiska enhetssträvanden i 
olika former och på vitt skilda initiativ under 1200- och 1300-
talen. Vid Finska viken uppluckrades sedermera den tidi-
gaste etniska enhetsfaktorn genom västlig kolonisation i öst-
lig riktning. Men den ekonomiska samhörigheten med vikens 
vatten som bindande samfärdselled hade de största naturliga 
förutsättningar att bli bestående. 

Revals intressen vid Finska viken sammanföllo med de na-
turliga förutsättningarna. För Stockholm förefanns en paral-
lell i fråga om Bottniska viken, men ingalunda vid Finska 
viken. 

Vi ha sett att enligt svenska rikets lagar utlänning inte 
fick handla med rikets bönder. Likaså voro bönderna för-
menade rätt att seglande handla med andra än Stockholms 
borgare. Det är naturligtvis värt granskning i vad mån över-
heten med sin myndighet bevakade att lagstadgandena efter-
levdes. För Finska viken tyckes tvånget att handla på Stock-
holm från början ha visat sig ogörligt att genomdriva. 

För östra delen av Finska viken skymta vissa undantag 
redan vid tiden för stadslagen. År 1347 medgavs karelare 
rätt att av nylänningar och andra köpa 'ätande varor' till 
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nödtorft.12  Men för nylänningarna själva var det ålagt i 
stadslagen, att de i likhet med allmogen från Helsingland, Ro-
den och Gestrikland borde handla på Stockholm. Och år 1365 
förbjödos karelarna i Norrbotten att segla till Reval.13  

Av dessa bestämmelser framgår det att svenska kronans 
inställning till allmogehandeln i Finland oförändrad vidhölls 
på stadslagens bas. Stockholmshandeln skulle gynnas på Re-
valshandelns bekostnad. Inrikeshandeln skulle länkas till 
huvudstaden, utrikesorters inflytande skulle såvitt möjligt 
elimineras. Medeltiden igenom skymtar den handelspolitiska 
tendensen i olika variationer, framförd med än stigande, än 
vikande intensitet för att under 1500-talet av Gustav Wasa 
lanceras med full styrka i hans detaljerade seglationsförbund. 

Men om kronans och Stockholms borgerskaps intressen 
dikterade inom riket och från svensk sida lagens bokstav och. 
de politiska riktlinjerna, var deras efterlevnad en annan frå-
ga. På omsättningen i praktiken verkade tvenne komponen-
ter: Revals inställning och de seglande böndernas livsbeting-
elser. 

Vi ha berört den revalensiska handelsaktivitet, som för-
dragstexterna av år 1326 avslöja. Ytterligare belägg i samma 
riktning kunna anföras. Under 1300-talet uttryckte Revals-
borna i brev sin uppfattning om Nylandshandeln på följan-
de sätt: »omnes mercatores versus — — — Nylandiam cum 
suis bonis libere velificare poterint de nostro portu». Reval 
var att anse som en fri hamn för alla handelsmän, som med 
sitt gods färdades till Nyland. 

Men den av Reval förfäktade fria handeln tyckes ha varit 
för staden godtagbar, endast då det gällde Revals aktivitet, 
inte nyländsk. Reval var den hamn handeln på Nyland fick 
nyttja. Likaså godtogs nyländsk handel med Reval som mål. 
Men en aktiv nyländsk handel, som förbigick Reval och syf- 

12  FMU I s. 204. 
13 FMU 1 s. 303. 
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tade till omedelbar kontakt med t. ex. ryssarna, ville Revals-
borna inte tolerera. 

Vid pingsttid år 142014  klagar Janeke Hampmos, hövits-
man på Raseborg, i brev till Reval över att bönder från Fin-
land blivit satta i torn på vatten och bröd i 14 dagar i Narva 
samt att de blivit frånhända sitt gods. Janeke uttryckte sin 
förvåning över att kungens bönder kunde behandlas så. För 
sin del hade han i Raseborgs län översett med att ett skepp 
från Gotland idkat »landeskoep» utan vederbörligt tillstånd 
och förbrutit sig mot kungen till 40 mrks böter. Janeke hade 
tolererat detta för god endräkt mellan länderna. 

Revals kommentar till händelsen var, att bönderna vid Nar-
vamynningen informerats om Revals krav. Bönderna hade 
medgivits rätt att sälja sitt gods, levande husdjur, till tyskar 
och ester, var de ville, men vid liv och gods inte till ryssarna. 
Sedan bönderna överträtt detta förbud, hade de fängslats." 

Såsom svar på denna begränsning utåt av handelsfriheten 
fr Nylands bönder finna vi Janeke Hampmos år 1420 utkräva 
4 tunnor öl av Martin Karkes i Reval, som brutit mot svenska 
kungens rättighet och blivit sakfälld till 40 mrk. Beloppets 
storlek avslöjar, att saken har gällt landsköp.1° 

För att övervaka att förbudet mot seglats Reval—Norr-
botten efterlevdes, synas Åboborna 1420 ha nyttjat vaktfartyg 
i skären. En »kafuas» från Åbo infångade Revalsborgare på 
Norrbottensfärd och bötfällde dem till 40 mrk inför Åbo 
rådstuga.17  

Under konflikten mellan Erik av Pommern och Hansan 
noteras åren 1427-1428 ytterligare krafttag och deklara-
tioner. Hösten 1428 hade ånyo fyra Revalsborgare sökt sig till 
Norrbotten, »nordward in dem Boddem», och blivit infångade 
av en Åbo-kaffas.18  För vänskaps skull ordnades kravet på 
förbrutet gods genom varuutbyte i Åbo (salt och öl mot 
järn), men bötessummorna 40 mrk vidhöllos. 

14  FMU II s. 248-249. 
15  FMU II s. 249-250. 
16  FMU II s. 275. 
17 Åbo november 1420 FMU II s. 271. 
18  FMU II s. 396. 
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För Revals del besvarades en direkt fråga från Raseborg 
om inställningen till Hansans konflikter med kung Erik på ett 
för handeln positivt sätt. Reval meddelade 10/4 1427 »komet 
juwe buren hiir in vnse stadt, de mogen hiir kopen vnde 
verkopen tho erer nottorfft.»" Vore personliga underhand-
lingar ytterligare av nöden föreslogs på Raseborgs vägnar en. 
sammankomst i »Razeborghes scheren», medan Revalsbor-
gama föredrog° konferens i Reval.2() — Samtidigt utbad sig 
Reval för sitt folk fria färder »langhes de ganstzen Ziiden utt, 
van der Nw an bitte thom Hollme», d.v.s. från Nyen längs 
hela kusten till Stockholm.21  

Dessa fall visa, att Revals aspirationer i början av 1400-
talet voro likartade som i början av 1300-talet. Vidare är 
det tydligt, att de lokala myndigheterna vid Finska viken, 
ehuru väl medvetna om lagstadgade landsköpsförbud, på 
det hela taget översågo med brott mot dem. Av allt att döma 
efterlevdes bestämmelserna rigorösare för Bottniska viken än 
för Finska viken. Speciellt tyckas Aboborgare har varit iv-
riga förbudsövervakare. 

Trots den officiellt negativa, de facto indifferenta inställning 
till bondehandel och landsköp, som utmärkte hövitsmännen 
på slotten i Finland, underläto de ingalunda att med sin myn-
dighet understöda bönderna i rättmätiga krav på Revalsibor. 
Detta gällde främst i fråga om arvs-, skuld- och fraktford-
ringar, som bönderna ideligen hade att framställa. Sådana 
ting hann man befatta sig med under vanliga fredsår. 

Krigsår aktualiserade städse på annat sätt bondehandel och 
landsköp. Revalsborgarnas handel med kustbor vid Finska 
viken observerades under sådana perioder noggrannare än 
annars. Samtidigt ivrade de inhemska myndigheterna under 
tider av örlig för de fattiga skäribornas nödtorft och utkomst 
med större medömkan än annars. Det föreföll som om kro-
nan i nödläge hade accepterat t.o.m. böndernas annars så för-
kättrade bidrag till utrikeshandelns fortgång. 

19  FMU II s. 371. 
29  FMU II s. 372. 
21 FMU II s. 375. 
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Under 1490-talets krigiska stormar •kring Viborg fram-
trädde dessa drag i de överhetliga reaktionerna tydligt. 

Skepp från Narvamynde och Nyen hade på försommaren 
1492 kapats av Viborgare, för att de brukat köpenskap under 
land. Efter avtal med slottsherrn på Viborg kunde Revals-
borna återfå två skepp, så lydde budet till Reval.2 2  Sten Sture 
fastslog i brev i juni 1492 från Stockholm, att Revals borgare 
hade 'brukat av ålder längs stranden ovanlig köpenskap 
också efter det svensk rätt fastställt att ingen utan tillstånd 
finge köpslå med bönder på landet vid förlust av gods'. 

I maj 1493 påtalades i Stockholm alltjämt den för kronan 
i skatteväg oåtkomliga köpenskapen utövad av Revalsbor, 
»in jennern ende vmme Wyborch vaste bruken van jaren to 
jaren»23  och i juni 1493 vägrade Nils Eriksson på Viborg att 
ha fördrag med »sodane landzkopensop», skadlig för staden.2 4  

Vi finna här förmodligen en wiburgensisk borgerligt dik-
terad verksamhet likartad med den i Åbo. 

Klart formulerad för Nylands del finna vi den lokala över-
hetliga inställningen uttalad av fogden i Borgå Håkan Mag-
nusson 1519.25  'Nu i sommar', heter det, 'kommo några ester 
och en förlupen ryss vid namn Clement från Reval och hit 
till Nyland och foro här i länet — Fogden fortsätter 
»och giordhe landzköp wten mit looff och mynne». Han sän-
de sitt bud efter dem och fråntog dem det de köpt här i länet 
nämligen 1 tunna smör och 2 askar smör. Såsom motiv för 
sitt handlingssätt anför han »for dy thet aer sedh i kringom 
hele cristhenhethen, at hwar en komber i eth ffrömende 
landh och wil göre landzköp, tha skal han haffwe fougdes loff 
och mynne ther tiill — —». 

Det var emellertid inte bara inhemsk stadshandel, som 
hävdades på Revalsbornas bekostnad. Handelsbönder gripna 
av Revalsbornas utliggare togos i försvar av Erik Turesson 
på Viborg. Och krav på ersättning åt dessa karelare för skepp 

22  FMU V s. 346-347; 351; 381; 403; 406. 
23 FMU V 403. 
24  FMU V s. 406. 
25  FMU VIII s. 16. 
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och gods ställdes hösten 150126  och upprepades våren 1502.27  
Samma solidaritet med de seglande bönderna vid krigs-

förluster få vi bevittna hos Tönne Eriksson (Tott) i Rase-
borgs län. Denne rapporterar till Svante Nilsson om sjö-
stridernas förlopp i Finska viken under unionskonflikterna. 
Kungens utliggare befunno sig utanför Nargö försommaren 
1506 med 6 märsskepp och några flöghskepp. Dessa utliggare 
»gjorde the thesse ffatige men her aff landet stor skade oppo 
theress skep och goodz och förde the nogre böndher borth 
met siigh.» 2 8  

Sommaren 1507 meddelade Erik Turesson från Viborg, att 
fienden låg i sjön utanför Reval: »the fyende i siön aere — --
för Reffle till ath formene thenne fatige almwge sin berg-
ningh.» 9  - 1 tider av nöd uttala sig hövitsmännen direkt till 
förmån för de annars teoretiskt förkättrade handelsbönderna 
och för deras seglats efter livets nödtorft. 

Reval beskylles samma år av Erik Turesson för att till-
städja och understöda kung Hans' folk i deras övergrepp. 
»— — tesliges tilstet konung Hanssis folk bort tage Swe- 
rigis rigis skep oc goez paa theris ström oc wiik, ther wort 
folk är aff huggit hender oc föther oc ocristelige marterede, 
ther fore haffue the Reffuelske skänkt ware fiender win 
oc miödh oc fetalie — —». 

Och i augusti 1509 upprepar Tönne Eriksson rapporter och 
beskyllningar om övergrepp mot allmogen. Kungens folk be-
fann sig med 3-4 jakter i skärgården, medan vid Nargön 
3 av konungens skepp höllo vakt »efter the ffatich män, som 
skulle sseyle effter theris baerningh.>>31  Man uppgav vid 
samma tid yttermera, att utliggarna i skärgården »tage wore 
pa then wdsiglingh, swa at ingen aff tesse fatige män haer af f 
landet kan koma tiil Räfle epter theris bärningh — _»• 32 

26 FMU VI s. 209; 213. 
27 FMU VI s. 227; 232. 
28  FMU VI s. 430. 
29 FMU VI s. 483. 
30 FMU VI s. 523. 
31  FMU VII s. 38. 
32  FMU VII s. 43  44. 
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Under krigsårens inflytande och i medvetande om för-
sörjningssvårigheterna inskärper Sten Sture 23/8 1512 för-
bud mot »at nogen fethe ätande ware skole fföres aff landet», 
innan bud komme från honom på hans Finlandsfärd. Över-
trädare av förbudet komme att ha »förbruthit liff och hals. » 3 3  

De äldsta bestämmelserna tyckas ånyo aktualiserade ge-
nom Sten Stures förordning och förebåda den handelspolitik, 
som sedermera detaljerat planlades och utarbetades i Gustav 
Wasas brev och vars efterlevnad man under 1500-talets förra 
hälft försökte genomdriva. 

Redan på 1520-talet antyder Gustav Wasa riktlinjerna för 
sina handelspolitiska planer, där såsom en röd tråd kunde 
skönjas handel med holländarna med förbigående av Han-
san. Denna inställning bestämde helt hans förhållande till all-
mogehandeln. All merkantil verksamhet i riket skulle inord-
nas i hans system till Hollandshandelns och Stockholms be-
fordran. 

I ett brev daterat Enköping 13/1 1527 riktade han sig till 
fogdarna i Finland jämte electus i Åbo. Gustav Wasa önskade, 
att det måtte bliva tillsagt till de undersåtar i den lands-
ändan, som plägade fara eller skeppa till Riga eller Reval, 
att de icke finge föra dit sådana varor, som lämpade sig för 
handel med holländarna, utan att sådant gods måste föras 
allenast till Stockholm. Sitt salt och sin humle kunde de 
skaffa sig från Danzig och Königsberg. 1 brevet bifogade han 
innelykt register över de varor som 'tjäna' i Holland, Bra-
bant och Zeeland. Vi återfinna här inryckta bondehandelns 
samtliga huvudvaror, såsom hudar och pälsverk, smör, tran 
och finska gäddor samt tjära och virke." 

I maj samma år 1527, då Gustav Wasa inför invånarna i 
Raseborgs län omtalar sin avsikt att anlägga en köpstad i 
länet, tillägger han, att vid det rum där slottet skall byggas, 

33  FMU VII s. 189. 
34  FMU VIII s. 232-233; G. W:s reg. Jfr Kumlien, Sverige och han-

seaterna, s. 422-441; jfr Hansestwderne og Norden, Århus 1957, Niite-
maa s. 161-162. 
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han ämnar låta uppkomma en köpstad 'eder till gagn och 
bestånd, där I skulle till köpes få salt, humla och annan del, 
som 1 behov hava, så att I inte alltid härefter skola fara till 
Reffle eller annorstädes utan få det inne i landet'.35  

Två år senare 17,/6 1529 skriver Gustav Wasa »Tiil Ras-
horghz lenn» och säger sig ha förnummit, huruledes några 
av eder hava begynt fast överträda det förbud, som vi hava 
gjort om seglats till Reffle således, att de hava utan vårt och 
våra tromäns lov eller minne fört dit allehanda varor, som de 
åstadkomma kunna. Gustav Wasa undrar över deras djärvhet 
och vill och bjuder, att de med det allra första sända till 
honom befullmäktigade ombud, som kunde låta honom för-
stå, varför »I icke kunnen vara den seglatsen förutan». In-
till dess skulle seglatsen på Reval vara förbjuden, vid liv och 
gods.3 6  

Redan den 8 juli hade böndernas utsände varit till tals 
med Gustav Wasa och kungen hade förnummit »at the fatige 
men i thenne landzende hafue seglad för stora nödh skull til 
Reffuele, at the icke swelthe skulle ihijell». Gustav Wasa 
säger sig önska närmare rannsaka, om de segla av nöd eller 
tredska. 

Tillsvidare vidhöll Gustav Wasa sitt förbud med den för-
hoppningen, att bönderna utan skada skulle kunna söka sin 
bärgning annanstädes i Livland.37  

På 1540-talet blev frågan om bondeseglationen ånyo aktua-
liserad. Räfster och bötfällningar satte in såsom följder av 
intensifierade förbud. Spåren därav skymta i saköresläng-
derna. Några ord må nämnas om de skärpta straff- och 
övervakningsåtgärderna. Under sommaren och hösten 1545 
hälla riksråden Knut Andersson till Öknö och Johan Olsson 
till Hackesta på Gustav Wasas vägnar räfsteting i Finland, bl. 
a. i socknarna vid Finska vikens kust.38  Vid de senare soc-
kentingen angavs uttryckligen vid förefallande seglations- 

35  FMU VIII s. 242; G. W:s reg. 
36  FMU VIII s. 279; G. W:s reg. 
37  FMU VIII s. 286-287; G. W:s reg. 
38  Jfr Musens Bidrag III s. 171-175. 
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mål huruvida överträdelsen skett före eller efter det 'herr 
Knut Andersson kom i lands' och 'Kgl. Mts förbud blev på-
lyst.'39  Sakfällningarna vid sockentingen visa uppenbara top-
par året efter räfsteherrarnas färder. 

Här må återges en sammanställning över seglations- och 
landsköpsmål åren 1541--1553. Begynnelseåren visa rätt få-
taliga fall, medan ökning och kulmen nås 1545-1546. 

Karis Ingå Sjundeå Kyrksl. Esbo Hge Sibbo Borgå Summa 

Sma 14 58 4 20 28 1 2 127 

(Det är att märka, att saköreslängderna för de västliga 
socknarna äro betydligt fullständigare bevarade än för de 
östliga.) 

Böndernas uppfattning om de stramare förbuden och de 
nya krafttagen mot seglare och landsköpmän framgår tyd-
ligt av vissa okvädingsord. Vid vintertinget i Esbo 1547," 
dömdes kyrkoherden herr Henrik till 40 marks böter för att 
han hade utfört 1 fjärding »siill stromingh» ur landet till Re-
val mot mot konungens förbud. Samtidigt dömdes Ervast i Röd-
skog för landsköp. Seglations- och landsköpsmålen hade 

39  FRa 2947 f. 81 (1545 5/12 i Kyrkslätt vid mål mot Nils Eist); inta 
2961 pag 260 (1547 i Sibbo vid mål mot Per Nilsson i Hangelby). 

40  FRa 2957 f. 3 v — 4. 
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alltså just varit särdeles aktuella, då bonden Anders Peders-
son i Käär fälldes sak till 3 mark för sin opinionsyttring: 
»— — — han kalladhe Göstaffs breff tuyff breff.» 

Ar 1546 uttalade sig styresmän i Finland till böndernas för-
mån och framdrogo hj ärterörande exempel på utskärsbornas 
armod.41  Måns Nilsson och Gustav Fineke gåvo i brev till 
Gustav Wasa på tal om Knut Anderssons och Jon Olssons räfs-
ter och konungens mandatbrev med seglationsförbud långa och 
utförliga skildringar av böndernas situation. »Doch haffwa 
thesse ffatige idher Nådis Kon.m:ttz vndersother som boo her 
vth i skären beclagad sigh ther om hwar med the sigh näre 
skolle ty the haffue huatzke oker eller engh, vthan sitia vppå 
bare haffz clippor, effther them sådhane Segladz fförbudit 
är, ath ther måge inges handha vtfföra Men theriss gemene-
ligh handlingh, haffuer warit höst ffisk, sodanth hadhe fförth 
til Estelandh, och ffåth fför samme ffisk gotth köppe på rogh 
ighen, Och hwar ny idher Nådis högmectighet med them icke 
öffuersee wil, så the ffå vtsekle om hösten til Estheland med 
sådane ffisk som the wane äre, thå bliffue the vtharmadhe 
Stimpare förty Rogh kunne the icke ffinne til köps här 
huatzkee vtoff Städherne eller bönderne fför theris peninge 
som the skulle giffua fföre Men huar them bliffuer then ene 
reesen fförmenth thå är beffryctandis ath idher Nodis 
Kon.m:ttz Schatt bliffuer fförminskad Teslikes om idher Nå-
dis kon.m:tth så synthes at the ther haffua oker och engh 
dogh icke så mykit the kunne behielpe sigh med åred vtoffuer 
ytan köpe ther til med, kunne vii inthet tenckia at thet våre 
städherne eller landit til skada thet the gjorde ene rese til 
til Estelandh, och ffåth fför samme ffisk gotth köppe på rogh 
molen aer ny så nyttigh i landet som ffisken när the icke 
bruke annadt landzköp ther man kan latha granneligh wppå 
vacta, och then beste ffisken skal bliffua i landit idher Nådis 
högmectighetz Steder motte med bespiisade bliffua — —». 
Inför dessa bevekande argument intog Gustav Wasa såsom 
på 1520-talet en vacklande hållning.42  1 augusti 1546 åter- 

41 Arwidssons Handlingar I s. 291-295. 
42  Arwidssons Handlingar 1 s. 301-302. 
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kommer Gustav Wasa till frågan om de fattiga skäribornas 
fördärv utan seglats. På tal om den ena resan med fisk till 
Estland för att erhålla den livsviktiga rågen uttalar kungen 
sitt missnöje med en alltför stram tillämpning av hans order. 
»Szå fforwndrar oss icke lithet, att i vile så hortt holle eder 
i then motthen, vid vort Mandatzbreff, och synnerlighen med 
thesse ffatighe stackare, och andre slicke, som inthet annet 
haffue hielpe sig vtoff, Och icke heller kunne ffå Roghen til 
kiöpz hwarken hoss borgere eller Böndher, och thet man 
så slät skulle fförbiudhe them then deel the skule haffue sig 
brödffödhe vtaff Thet haffuer icke warit vor rnäningh — 
—» och så medger kungen dem, som intet annat hava än 
havsklipporna, att löpa den ena resan utöver efter deras 
bärgning, så att de inte måtte svälta ihjäl, och han menar, att 
styresmännen själva hade kunnat inse detta honom oåtsport. 
Och han ber slotten undsätta allmogen med råg. 

Men efter detta momentana kungliga veknande gick dis-
kussionen åter vidare, och från städernas håll underströks 
ånyo seglationens fördärvlighet. 

År 1547 avgåvo lantständerna i Finland sitt utlåtande i 
frågan. För Nylands del föreslogos vissa undantag från för-
buden. Utlåtandet gick ut på att 'allt olagligt landsköp måtte 
platt avlysas och att alla bofasta bönders seglats uttryck-
ligen bliva avlagd undantagandes' »tw gildhe skep i huar 
sockn, på then Nylandzska sijdhen, met huilka hela socknen 
kan flytia wedh och träwircke inlendis eller och wttlendis 
efftter theres nödtorffther och om hösten nogen Torffisch 
then man inländis kundhe wmbära, tull Estlandh efftter 
Spannemåle, sosom thet sidwane waritt haffuer och som then-
na Landzens Sijösijdhos Inbyggare betarffua.» 4 3  

Hittills hade i den handelspolitiska avvägningen inrikes 
endast ytterligheterna framhållits, å ena sidan de utfattiga 
skäriborna, å andra sidan den fördärvliga seglationen. Det 
märkliga med lantständernas förslag var, att de för att trygga 
det nyländska spannmålsbehovet hade förordat en förmedlad 

43  Arwidssans Handlingar II s. 260. 
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nödtorftsseglats. Om två skepp för var socken skulle få in-
föra säd mot trävirke och torrfisk, skulle storförmedlarna bli 
godtagna på de verkliga nädtorftsseglarnas bekostnad. Här 
torde spåras en kompromiss mellan städernas borgare och 
vissa andra stånd, som jämte bönderna voro intresserade av 
att seglationen fortgick. 

Vi veta, att såväl adel som präster utövade handel vid sjö-
sidan, och det var just dessa stånd som utöver städernas 
borgerskap hade undertecknat lantständernas utlåtande 1/4 
1547.44  De ha uppenbarligen föreslagit en lösning av segla-
tionsproblemet sig själva till godo. 

Fullt preciserade formulerades Gustav Wasas handelspoli-
tiska intentioner om handeln på Finska viken i samband med 
planerna på Helsingfors stads grundläggning. Frågan om 
bondeseglationen i dessa vatten ventilerades på nytt. I sin 
seglations- och handelsordning för Finland 1550 fastslår 
emellertid Gustav Wasa, »— — at her effther the Riike 
bönder ingenstädz segle skole som här til skeet är— —». 
Seglande ohörsamma bönder skulle händanefter berövas sina 
skepp, straffas och förvisas till städerna.4 Reval bosatta 
svenskar och finnar, där hållna inom strama privilegier, 
borde överflyttas till Sandhamn, Gustav Wasas nygrundade 
stad i Nyland, d.v.s. sedermera Helsingfors." Enligt kungens 
uppfattning hade Hansan vid inköp och utköp en stor och 
»treffactigh fordel» i handeln med rikets undersåtar47  — 
— som blevo förarmade. För Finlands del borde man förmå 
ordna handeln så, att varor inte behövde köpas »aff them 
andre och tridie hond vti Räffle  

Vi ha följt överhetens inställning till bondeseglationen. Vi 
ha antytt tendenser i fördrag, lagar och förordningar. Vidare 
ha vi understrukit de intresserade parternas reaktioner. Sam- 

44  Arwidssons Handlingar II s. 258-264. 
45  a.a. s. 292. 
46  a.a. s. 294. 
47  a.a. s. 298. 
48  aa. s. 293. 
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tidigt ha vi blivit vittne till, vilka ytterlighetsförhållanden den 
handelspolitiska propagandan hade tagit fasta på. Osökt in-
ställer sig frågan, hurudan verkligheten tedde sig. Under 
vilka former och i vilken omfattning fortgick seglationen? 



STOCKHOLM ELLER RENTAL 

Handelspolitikens tendenser i sammandrag 
Bondehandelns ursprunglighet 
Stockholm eller Reval 

Vi ha hittills befattat oss med de intresserade parternas han-
delspolitiska intentioner, sådana de framträdde i samband 
med allmogehandeln på Finska viken. Vi ha fått klart för 
oss, huru man från rikets sida och på hansahåll hade önskat 
länka förhållandenas utveckling. Ett försök att teckna reali 
teten bortom önskningsmålen är vår närmaste uppgift. 1 vad 
mån besöktes Reval, i vad mån Stockholm av kustbor från 
Finska viken? 

Såsom inramning och bakgrund till detta problem krävs 
emellertid en antydan om de allmänna konturerna av Fin-
lands bondeseglation med, dels Stockholm, dels Reval som 
mål. En renodlad särbehandling av Finska vikens seglation 
skulle måhända ge förskjutna proportioner för vår syn på des-
sa kustbors insats i helheten. 

Vi ha vid vår granskning av överhetens inställning funnit, 
att Stockholmsfärderna från Nyland i teorin klart ha favori-
serats, medan Revalsfärderna lika tydligt ha fördömts. För 
det bevarade urkundsmaterialet torde vi få vara inställda på, 
att den utdömda företeelsen måhända oftare förs på tal än 
den önskvärda. De beivrade fallen ha förmodligen lämnat 
flere skriftliga spår än de lovliga. Med denna reservation må. 

m vi pröva på att återge den bild av verkligheten, so kan teck-
nas på basen av material, som stått till buds. 

Vi ha sett, att hansastaden Reval sedan 1300-talet i krig 
och fred hade varit positivt inställd till bondeseglarna. Det 
var emellertid endast till en viss gräns välviljan sträckte sig. 
Överskredo allmogemännen denna gräns möttes de av oför- 
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sonlighet. Alldeles som för Stockholm krävdes för Royal, att 
den egna staden skulle vara allmogeseglarnas handelspart-
ner. Lika ogärna som svenska kronan såg Revals intrång på 
marknaden i Finland, lika ogärna såg Reval Finlands och 
bondeseglarnas intrång på Revals marknad hos ryssarna. 

Finska viken var och förblev en av handelsvägarna till 
Ryssland. Den svensk-tyska maktkampen om handeln på 
Finska viken, särskilt aktuell under tidig medeltid och sent 
1500-tal, avtecknar sig för nordkustens del förutom vid Vi-
borg tydligt kring Reval och Stockholm. 

Svenska rikshandeln och Stockholm eftersträvade domi-
nans i handeln långs Finska viken i riktlinjen V—Ö. Samma 
mål hade Hansan och Reval. För Stockholm innebar kravet 
på V—Ö-linjen, att Finlands bondehandel konformt där-
med inriktades på Stockholm. För Revals del måste Han-
sans väst-östliga dominans hävdas genom att Finland, i och 
med en nord-sydlig handel inrycktes inom Revalsområdet, 
och hindrades att idka egen aktiv V—Ö-handel.' 

fråga om bondehandeln vid Finska viken lågo geogra-
fiskt sett de naturliga förutsättningarna till Revals förmån. 
Avståndet försatte Stockholm i avgjort sämre läge. Bonde-
handlarna själva förmådde, vissa ansatser till trots, lika litet 
som Finlands handelsutövare överhuvudtaget, effektivt och 
aktivt företräda riksintressena och Stockholm vid handels-
valplatsen vid Finska viken. Den ekonomiskt underlägsna 
bondeparten anpassades naturnödvändigt in under närlig-
gande ekonomiska maktcentrum i hansabehärskad N—S 
handel 

Den svenska överheten med sin allmänt avoga hållning 
till allmogehandeln avgav såsom vi sett kring sekelskiftet 
1500 och senare i nödtid klart vittnesbörd om att bönderna 
seglade till sin nödtorft och bärgning. Samtida medgivanden 
och erkännanden från en kritisk överhet om den oavvisliga 
drivfjädern till seglationen förefalla märkliga. 

1  Jfr Niitemaa, Binnenhandel s. 337-344. 
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Oberoende av handelspolitiska önskemål och maktkamp 
mellan stora handelscentra om dominansen över Finska vi-
ken fortgick bondeseglationen orubbligt på sitt ekonomiska 
plan, där enbart de egna behoven och den omedelbara lön-
samheten voro avgörande. 

Det. förefaller väsentligt för oss att besinna, att en bonde-
handel för nödtorft och bärgning måste ha representerat nå-
got ytterst ursprungligt i motsats till den överhetliga mer-
kantila maktpolitiken. I handeln till nödtorft tycka vi oss 
skymta den enklaste och tidigaste företagsformen inom ett 
bondesamhälle. Men samtidigt som vi fastslå handeln till nöd-
torft som den äldsta formen inom bondehandeln, samtidigt 
böra vi erinra om bondehandeln såsom den äldsta handels-
formen i Norden. 

Genom en granskning av bondehandeln tyckes det oss möj-
ligt att göra de nordiska bondesamhällenas ursprungliga eko-
nomiska behov mer konkret gripbara för oss än annars. 

Utdömd, men svårbemästrad, som bondeseglationen på 
Reval framträder, ger den oss en inblick i en ursprunglig 
handel, föga åtkomlig för yttre påbud och uppenbarligen 
länkbar endast genom inre faktorer. Bönderna seglade av 
naturnödvändighet för livsuppehälle och utkomst. Samspe-
let mellan bebyggelseutveckling och näringsgeografiskt be-
tingade handelsområden tyckes skymta. Förutsättningen för 
en närmare kännedom härom synes vara att förmå utreda 
bondeseglationens vägar, former och art. 

De äldsta detaljerade beläggen för bondehandeln vid Fins-
ka viken avspegla tydligt förbindelserna söderut till Reval 
redan från och med 1300-talets första hälft. En motsvarande 
mera ingående kännedom om förbindelserna med Stockholm 
står oss till buds betydligt senare och i andra former. Att 
anställa jämförelser mellan Reval och Stockholm i fråga om 
bondebesökens täthet under äldsta tider är ogörligt. 

Från och med 1440-talet kunna vissa jämförelser göras 

3 
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mellan Nylands bönders Revalskontakter och deras Stock-
holmsförbindelser. 

Åren 1440-1520. 
Revalsförbindelser Stockholinsförbindelser 

Raseborgs In 8 fall 2 fall (Nyl. allm.) 
(utan närm. ort) 

Tenala 1 » 8 » 
Pojo — » 2 » 
Karis 2 » 2 » 
Ingå 1 » — » 
Sjundeå 2 » 2 » 
Kyrkslätt 4 » 3 » 
Helsinge 9 » 2 » 
Sibbo 2 » -- » 
Borgå 6 » 2 » 
Pernå » 1 » 

Inalles 35 fall 24 fall 

Vi finna Revalsförbindelserna överväga. Medan Revals-
kontakternas högsta frekvens återfinnes i Helsinge, Borgå 
och Kyrkslätt, d.v.s. i Revals närmaste grannskap, domine-
ra Stockholmsförbindelserna överlägset i Tenala. 

Märkligt synes, att utan Tenala-beläggen Nylands insats i 
Stockholmsfrekvensen vore reducerad till en knapp hälft av 
Revalsfrekvensen. Vi få i detta sammanhang erinra om, att 
Tenala geografiskt snarare hör till Egentliga Finlands skär-
gård än till Nylands. Beaktas och understrykes denna syn-
punkt, framstår Revals dominans för det nyländska kust-
området 'klar och avgjord, så som naturligt är. 

På basen av belägg från det sena 1400-talet och 1500-talets 
ingång ha vi kunnat fastslå, att nyländska färdebönders be-
sök i betydligt högre grad ha gällt Reval än Stockholm lagar 
och förordningar till trots. 

2  i siffersammanställningen enligt FMU ha huvudsakligen ägomål 
beaktats, medan brottmål utelämnats. 
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Men man frågar sig vidare, hurudan den nyländska insat-
sen tedde sig, inställd i sitt sammanhang med Finlands bonde-
seglation överhuvudtaget, såväl till Stockholm som till Reval. 
Utan tanke på uttömmande behandling våga vi försöka en 
allmän och ungefärlig avvägning till bakgrund för Nylands 
specialproblem. 



SEGLATIONEN PÅ STOCKHOLM 

Bondeseglare från Finland på Stockholmsfärder, 
allmänt 
Stockholmsfarare från Nyland 

Fraktfarare huvudsakligen utskärsbor 
Handelsbönder mestadels fastlandsbor 

Stockholmsfärder, allmänt 

Den svenska överhetliga handelspolitiken strävade till att 
såvitt allmogehandel tolererades inrikta den på inrikesorter, 
främst Stockholm. I vad mån var Stockholm ett mål för bon-
deseglares färder och från vilka trakter av riket och speciellt 
Finland kommo de? 

Önska vi bedöma frekvensen för allmogeförbindelserna 
från Finland till Stockholm, ha vi för äldre tider egentligen 
inga andra uppgifter att lita oss till än Stockholms stads tän-
keböcker. Beakta vi de rättsfall av ett eller annat slag, som 
behandlats av Stockholms råd, och där någon part varit från 
Finland, få vi med all reservation för fullständigheten fram 
en viss proportion emellan de skilda landskapen.1  

Åren 1440-1500 t. ex. kunna i det närmaste 250 fall (247) 
antecknas. Av dem återgå 45 fall på namn med Finne, Sorna-
laynen och Tavast, vilka föga kunna lokaliseras. Drygt 200 
fall (202) kunna fördelas landskapsvis. Vi få följande sam-
manställning. 

1  Jfr FMU och Sthlms stads tänkeböcker. 
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1 Stockholm 1440-1500, rättsparter 

från Eg. Finland 70 fall ca 35 % 
Åland 37 » 18 % 
Satakunta 27 » 13 % 
Tavastland 26 » 13 % 
Nyland 24 » 12 y° 
Österbotten 18 » 9 % 

Sammanlagt 202 fall 100 % 

En klar och överlägsen dominans uppvisar naturligt nog 
Egentliga Finland. En betydande plats upptar vidare Åland, 
som når upp till drygt hälften av Egentliga Finland. Tämli-
gen jämställda framstå sedan Satakunta, Tavastland och Ny-
land, medan Österbotten märkligt nog blir efter. 

Det är uppenbart, att förekomsten av parter från Finland 
inför Stockholms råd vid en del rättsfall förutsatte betydande 
allmogeförbindelser mellan landskapen i Finland och huvud-
staden. Naturligast förefaller, att allmogens färder till Stock-
holm, speciellt om de skett med egna farkoster, dikterats av 
intresset för utkomsten i en eller annan form. 

Under 1500-talets början och mitt äro källorna något rikare 
och utförligare än under medeltiden. Om vi för 'äldre tider blott 
kunna fastslå, att parter från Finland förefunnits, blir det se-
nare möjligt att i någon mån utröna, under vilka förutsätt-
ningar allmogemän och kvinnor från Finland sökt sig till 
Stockholm. 

Vi finna då, att Stockholmsfärder med allmogeskutor ha 
företagits, dels i sjöfart (av varierande former), dels för 
handel. Naturligtvis få dessa kategorier inte uppfattas så-
som helt åtskilda. 

Det förefaller allmänt taget, som om Bottniska vikens folk 
främst hade egnat sig åt handel, huvudsakligen med egna, 
men även med norrifrån förvärvade produkter. Likartade 
tyckas förhållandena ha gestaltat sig för Egentliga Finlands 
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inre skärgård. Här torde handeln likaså ha gällt avsättning 
av egna produkter. 

Den yttre skärgårdens bebyggare tyckas såväl på Åland 
som i Egentliga Finland och västra Nyland, förutom för sin 
fiskhandels skull, ha utövat seglation såsom mera renodlad 
sjö- och fraktfart. Förmodligen hade, utan de möjligheter till 
fraktfart läget invid leden Stockholm -- Reval (eller tidi-
gare Birka— Nevan) erbjöd, en bosättning i de kargaste ut-
skären knappast varit tänkbar. 

Stockholms tullräkenskaper på 1530-talet2  avspegla klart 
en bondefraktfart mellan Stockholm och ostbaltiska hamnar, 
främst Reval, men också Narva, Riga och Pernau. Bland de 
fraktande skäriborna kunna antecknas bönder från västra 
Nyland, Korpo och Hitis.3  För Korpo finna vi belägg för att 
en dylik fraktfart pågått sedan 1400-talets början.4  

Namnskicket i både Korpo och Hitis torde borga för, att 
denna sjö- och fraktfart dels mellan svenskar och finnar 
dels mellan svenskar, finnar och balter pågått sedan he-
den tid. Vid dateringen av Swi- och Rosnamnen i des-
sa trakter bör beaktas, att ett Ros-namn är förbundet 
med ett Hiisi-namn i Hitis, Rosala, alldeles såsom swi- och ros-
namn äro anknutna till Hiisi i Swiby på Ormsö, Hiiu- Rootzi-
saar i Estland. Ett ortnamn på Hiisi kan inte under kristen 
tid ha blivit beteckning för mänsklig boplats. Under kristen 
tid försköts den ursprungliga betydelsen av skogsgud till ond 
ande, djävul. Knappast torde en utskärshamn ha burit skogs-
gudens namn, utan att ha varit utskeppningsort för skogsgu-
dens gåvor, pälsverken. Ros-namnet avslöjar en mötes- och 
marknadsplats mellan finnar och svenskar. Under kristet in- 

Ka Tull o. accis 291: 1-2. 
3  T. ex. år 1533 fanns i denna fraktfart antecknade 9 Korpobönder. 

Vidare ha vi 1534-36 Erik Ravaldsson från Korpo, 1537-38 Hans Pe-
dersson från Korpo, 1538 Henrik Olsson från Korpo och åren 1538-39 
från Hitis Erik Olsson, Erik Bugge och Klemet Klausson i Rossalax. 

4  FMU III s. 101 (1436); jfr förf. Swi(n)- och Ros-namnen etc. Hist. 
tidskr.f. Finl. 1956 s. 6. Swiar = svear; ros- utvecklat ur roots- = 
svensk-. 
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flytande undanskymdes Hiisi-namnet i Hitis under medel-
tiden av ett Kyrkosundsskär för att senare åter segt dyka 
upp. Måhända var man medveten om Hiisis dels gudomliga, 
dels demoniska innebörd. 

Vi torde för utskärens sjö- och fraktfarande bondeseglare 
få räkna med hävd från hedenhös, så i Korpo och Hitis. Av 
namnskicket i västra Nylands skär med dess Rodzböle att 
döma torde förhållandena där ha varit desamma. Men till sjö-
fararna med hemorter vid Finska viken skola vi återkomma 
för en mera ingående granskning. 

Innan dess må emellertid en kort allmän orientering för-
utskickas om de handelsidkande bönderna från Finland och 
deras Stockholmsfärder. Antydas må, dels vad inslaget från 
Finland betydde i besöksfrekvens i Stockholm, dels från vil-
ka trakter i Finland det var, som Stockholmsfärderna ut-
gingo. 5  

En insyn i dessa förhållanden erbjuder under vissa år slotts-
räkenskaperna i Stockholm. Det är knappast möjligt att av-
göra, i vad mån dessa handlingar förmå ge en allsidig bild 
av bondehandeln. Varuutbytet för slottets del var naturligt-
vis betingat av kronans behov. Därmed kunna måhända vissa 
besökare ha kommit att dominera på andras bekostnad. Något 
om bondeinslaget österifrån vid viktualieförsörjningen avslöja 
i varje fall inköpen till slottet. För Finlands del torde slotts-
leveranserna få uppfattas såsom rätt representativa, då ju. 
våra överskottsvaror huvudsakligen utgjordes av naturapro-
dukter. 

Främst framgår ur dessa inköpslängder med detaljerade 
hemortsbeteckningar, vilken väsentlig faktor i besöksfrekvens 
allmogeleverantörerna från Finland voro, jämförda med så-
väl allmogeleverantörer som borgerliga leverantörer från 
svenska sidan, då det gällde t. ex. fiskinköpen. 

Ur uppgifterna om inköp till Stockholms slott kunna an-
tecknas: 

5  Jfr K. Grotenfelt, Suomen kaupasta ja kaupungeista etc. s. 137-142. 
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Leverantörbesök 

cJ .t4 
114-; r) 

7-g 

4 • 4 • ^I 4 
0 

O:0 r . .2 .4 (, :0  
V-J 

å å å 

Allmogeleverantörer 
fr. Finland 

Allmoge o. borgen. 
leverantörer fr. 
Sverige 

31 51 54 51 36 30 

47 23 17 18 44 

Summa inalles 31 98 77 68 54 74 

Mellan 45-75 % tyckes besöksfrekvensen från Finland ha 
varierat åren 1541-1546, jämfört med totalfrekvensen. För 
det mesta har den hållit sig över 50 %. 

För år 1548 (mikaeli 47 mikaeli 48) finnes bevarad en 
särskilt fullständig och detaljerad längd över slottsinköpen. 
Några uppgifter om Finlands andel i förhållande till helheten 
må anföras. Vi förmå här anteckna inte enbart bondebesöks-
frekvensen, utan även levererade mängder. Vi böra kanske 
ytterligare understryka, att det här gäller allmogens frivil-
liga överskottsleveranser till avsalu. 

Bondebesöksfrekvensen från Finland i Stockholm 1548 

1548 1548 1548 
(m. torsk) (m.!strömm.) (m. torrfisk) 

25 besök 

16 » 

fr. Finland bondeleve-
rantörer 
(fr. Borgå 
via Sthlms borgare) 

fr. Sverige bönder o. 
borgare 

43 besök 8 besök 
1 » 1 » 

54 » 22 » 

inalles 41 besök 98 besök 31 besök 

Här var bondebesöksfrekvensen från Finland jämförd med 
helheten för de särskilda varuslagen 45 % 60 % 30 %. 
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Men granska vi de avlevererade varumängderna få vi följan-
de sammanställning. 

Varundingder 
1548 1548 1548 

(torsk) (strömm.) (torrfisk) 

fr. Finl. gm bönder 89 tnor 223 tna för 644 mrk:s värde 
(Borgå) 12 tnor 

235 -1 tna 
fr. Sverige bönder 

o. borgare 73 » 227 ;PI- » för 310 >> 

inalles 162 tnor 463 tna för 954 mrk:s värde 

Detta innebär att i varumängd eller varuvärde Finlands 
andel varit 55 % — ca 51 % — ca 67 % av helhetsinköpen till 
slottet för dessa varor. 

Om vi närmare granska insatserna från Finland vid slottets 
varuköp 1548, finna vi vidare en del väsentliga drag. 

Av Finlands år 1548 ca 55 stora andel i torskförsörj- 
ningen till slottet härrörde i sin tur ca 55 % från Korpo, 
som av Finlands 89 tunnor svarade för 52 tunna. År 1546 
svarade för torskleveranserna främst Korpo med 13 besök 
och Töfsala med 13 besök, år 1548 Korpo med 10, Töfsala med 
5 och Kumlinge med 5. 

fråga om strömmingen, där Finlands andel av varumäng-
den var nära nog i jämvikt med Sveriges egen, dominerade 
Österbotten som leverantör. Av Finlands 235 tunnor svarade 
Åland, Egentliga Finland och Nyland för 45 tunnor samman-
lagt, medan Österbotten svarade för 190 d.v.s. ca 80 % av Fin-
lands leverans inalles. De österbottniska besöken härrörde 
främst från Mustasaari och Pedersöre socknar. Vi anteckna 

1539 1546 1548 
(strömm.) (strömm.) i(strömm.) 

fr. Mustsar 14 lever.besök 15 lever.besök 19 lever.besök 
fr. Pedersöre 10 » 9 » 9 
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Komma vi så till torrfisken, visar det sig, att Finlands 
leverans om 2/3 av totalvärdet härrörde ur väldiga kram-
pesill- och norsförsändelser från Karelen, från Björkö, Ny-
kyrka och Viborg (event. Borgå). Mängderna stego till drygt 
2900 knippen om 1000 sillar vart och drygt 1000 knippen om 
1000 norsar vart. Det rörde sig år 1548 om i det närmaste 
4.000.000 torrfiskar från Karelen. Redan 1547 skymtade en 
allmännare hållen uppgift om 3 knippa »rysse nors» — 
»aff en carels bonde». 

Vi finna såsom resultat av vår detaljundersökning, att bon-
deleverantörer från Finland i allmänhet tyckas ha svarat för 
mer än 50 % av vissa viktualieinköp till Stockholms slott. Vi-
dare se vi, att olika landsändar tyckas ha haft sina speciali-
teter. Egentliga Finlands yttre skärgård svarade för torsk-
försörjning, Österbottens skär för strömmingen och Viborgs 
skärgård för krampsill och nors. 

Under 1550-talet återfinnes föga eller intet av de detal-
jerade varulängderna. Men för denna tid må slutligen be-. 
söksfrekvensen belysas av anteckningar om bondeskutor en-
ligt Stockholms slottstull för farkoster. Dessa uppgifter beröra 
mera sjöfarten än handeln inom bondeseglationen.6  

År 1556 uppbars slottstull av farkoster (Sthlm) 

från Sverige från Finland 
skutor från skutor från 

Västerbotten 4 Österbotten 39 
Sthlm 7 Åbo slottsin 10 
Sigtuna 1 båtar från 
Upsala 2 Åland 1 
Torsilie (Torshälla)1 Nyland 3 
Strängnäs 1 
sv. skären 2 

inalles 18 inalles 53 

6  SvRa Ka Tull o. accis vol. 301-302. 
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I slutet av 1550-talet uppvisar en motsvarande längd rätt 
likartade proportioner.7  År 1559 uppbars slottstull av far-
koster 

från Sverige från Finland 
fr. Österbotten 16 skutor o. 9 båtar (25) 

Åland — » » 37 » (37) 
Eg. Finland 
(Korpo) 1 » » 1 » (2) 
Nyland 1 » » (1) 

sma 16 skutor 3 båtar (19) sma 18 skutor o. 47 båtar (65) 

Det innebar 1556 fr. Sverige 18, fr. Finland 53 farkoster 
1559 » » 19, » » 47 

Relativt taget blev Finlands andel av antecknade farkoster 
enligt slottstullen 1556 ca 75 % och 1559 ca 77 76. 

Finlands anpart av besökande allmogeseglare i Stockholm 
på 1550-talet blir sålunda högst betydande, alldeles som 
fiskeinköpslängderna på 1540-talet antydde. 

Av 1550-talets två slottstullängder jämförda sinsemellan fin-
na vi, att frekvenssiffrorna för landskapen i Finland från 
år till år kunde skifta avsevärt. Båda uppvisa emellertid för 
Österbotten högsta besökstal och för Nyland lägsta (med va-
riationer för Egentliga Finland och Åland). De ur slottstul-
lama landskapsvis landskapsvis sammanställda talvärdena torde få upp-
fattas såsom omedelbart egnade att återspegla rena seglatio-
nen och dess intensitet. De torde därför nå allmogehandeln 
från Finland på Stockholm betydligt närmare än de värden 
vi tidigare sökte sammanställa för äldre århundraden. Jäm-
förda med siffrorna för landskapens andel bland rättsparterna 
i medeltidens tänkeböcker, framträda vissa differenser. Ös-
terbotten avtecknar sig markantare än förut, medan Nyland 
sjunker undan i obetydlighet. 

I procent uttryckt bleve landskapens andel i seglationen 
på Stockholm: 

7  SvRa Ka Tull o. accis vol. 305. 
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1556 1559 
Österbotten 73 % 39 % 
Eg.Finland 19 » 3 » 
Åland 2 » 57 » 
Nyland 6 » 1 » 

Inom landskapen i Finland voro fiskeleverantörerna till 
Stockholms slott på 1540-talet hemmahörande i nedanan-
tecknade socknar (1541-1548): 

Ös t er b o tt e n, Närpes, Vörå, Mustsar, Pedersöre, 
Kyrö, Lappa, Karleby, Salo, därutöver Torneå; 

S a t a k u n t a, Euraåminne, Ulfsby; 
E g. Finla n d. Nykyrko, Korpo, Töfsala, Kimito med 

Hitis, St Bertils, Vemo, Raumo, Nagu; 
Ål a n d, Jomala, Lemland, Föglö, Kumlinge; 
Ny lan d, Borgå (via Sthlms borgare); 
K ar e le n, Nykyrka, Björkö, Viborgs sn. 

De österbottniska socknarna levererade främst och nästan 
enbart fisk till Stockholm och därvid presterade de sina 
förslor jämsides med socknarna i Egentliga Finland, Åland 
och Satakunta. Utöver fisk uppvisade landskapen i övrigt 
vissa särprodukter eller specialiteter i sina leveranser. 

Ålänningarna försågo slottet med kalk.8  Åren 1541, 1546 
och 1548 ha vi uppgifter om främst Jomalabor och därjämte 
Lemlands- och Finströmsbor, som levererade kalk till slot-
tet. Tiondetullen 1554 av ålänningarna för kalk gav 28 läster 
9 tunnor. Mängden avspeglar i någon mån den åländska 
kalktillförselns omfattning. Möjligen hade tiondetullen känts 
betungande att döma av att mängden följande år betydligt 
nedgick (med mer än hälften) eller ock hade krigsåret in-
verkat. År 1555 var kalktullen endast 11 läster 3 tunnor. 

Träkärl och vadmal tyckas ha varit specialiteter för Egent-
liga Finlands allmoge. Från Töfsala, Nykyrko och Nådendal 

8  Varifrån denna kalk hämtades uppgavs aldrig. Av Hans Hausen 
och Sven Andersson har kalken uppfattats som åländsk. Med tanke på 
ålänningarnas relativt stora skutor och med vetskap om deras frakter i 
allmänhet mellan Reval och Stockholm, föreligger en möjlighet att en 
del av kalken togs i Reval. 
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infördes till slottet vadmal mot pengar 1546. Förutom vad-
malen var tillverkningen av träkärl väsentlig för Norr Fin-
ne. Då i uppburen tiondetull redovisades för 3499 stycken 
finnekärl innebar det en export till Stockholm om 34.990 trä-
kärl ett enda år 1559. Ett senare år 1562 hade tiondetullen ned-
gått till uppburna 2.048 stycken, av 20.480 importerade 
kärl. 

Ulfsbybornas utpräglade specialitet var näver, det fram-
går av uppgifter åren 1541 och 1544. År 1547 förekommo tak-
bräder. Tiondetullen av näver steg 1555 till 164 klovar. 

För båtleveranser svarade Närpes åren 1547-1548, 1550 
och 1559. Tillförseln gällde såväl smärre båtar som skutor. 
Båtbyggarna hörde hemma i Övermark, Lappfjärd, Tjöck, 
Nämpnäs, Yttermark, Bäckby, Näsby och Stobbacka. Då på 
1550-talet som tull i Stockholm uppbars var tionde båt, och. 
av Närpesbor blev tullat 20 båtar 1554, innebar det en inför-
sel av 200 båtar. Följande år 1555 var tullen 26 båtar av en 
import om 260 st. Och 1559 steg tullen till 32 båtar, vilket 
innebar 320 båtars import. Ur de längder, där redovisning 
presteras för tiondetullbåtarnas distribution, få vi besked om, 
hur de nyttjades och kunna i någon mån sluta oss till båtar-
nas storlek. Det uppges att en del skulle brukas till skötfiske, 
andra såsom skeppsbåtar. 

Vi vilja i korthet upprepa, vad vi ha fått ut ur vårt detalj-
material om besök av bondeleverantörer från Finland i Stock-
holm vid 1500-talets mitt. I fråga om viktualieköp till slottet 
svarade bönder från Finland i allmänhet för mer än 50 % 
av antecknad tillförsel. Av övriga varor uppvisade våra oli-
ka landsändar vissa utpräglade specialiteter. 

Stockholmsfarare från Nyland 

Efter dessa allmänna uppgifter om bondefarkoster från. 
Finland på Stockholmsfärder må vi egna oss åt de Stock-
holmsfarare, som hörde hemma vid Finska vikens norra 
kustland. Då vi ha jämfört de på handel inställda bondeseg- 
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lama sinsemellan och lämnat åsido fraktfararna, har den ny-
ländska insatsen blivit styvmoderligt behandlad. Vi erinra 
först om de 24 kontaktfallen och deras fördelning på socknar 
åren 1440-1520. (Jfr sid. 34) Vid vår sammanställning av 
nyländsk allmoges Stockholmsbesök beaktades ägo- och arvs-
mål ur tänkeböckerna. Någon omedelbar belysning av bon-
deseglationen har inte kunnat presteras. 

En närmare granskning av den nyländska Stockholmsseg-
lationen torde bli möjlig först för 1530-1550-talen. Dessa 
årtionden äro handlingarna rätt detaljerade för att senare bli 
summariska. Vid denna tid uppvisar nyländsk Stockholms-
kontakt en märkligt tudelad tendens. För de västligaste 
områdena finna vi alldeles som för Ålands och Egentliga Fin-
lands utskär den sjö- och fraktfartsbetonade seglationen do-
minera. För mellersta Nyland, d.v.s. gränsmarken mellan de 
medeltida slottslänen, Raseborgs län och Borgå län, notera 
vi vissa Stockholmskontakter i klart handelspräglad segla-
tion. De egna produkter, som i denna bondehandel skymta, 
äro i huvudsak begränsade till virke och tjära. 

Först må vi gå den renodlade sjöfarten in på livet. 

Fraktfarare 

De första uppgifterna i Stockholmstullen möta oss på 1530-
talet. Av dem framgår, att endel bondeseglare från Hangö, 
Alglo (i Pojo skär), Ekenäs och Mörby (i Pojo) idkat regel-
bunden sjöfart mellan Narva, Reval och Stockholm. För 
skeppar Måns från Alglo ha vi belägg för tre sådana resor 
samma år (1536), för Lasse Parys från Ekenäs veta vi av 
två resor Reval—Stockholm 1538 och för Olof Kott i Bastuö 
i Ingå likaså två resor 1544. 

Under det ingående 1540-talet förefalla förbindelserna 
alltjämt oförändrat lika livliga, medan man efter 1545 spårar 
en uppenbar nedgång. Vid denna tid satte den skärpta över-
vakningen och de skärpta straffen in för bondeseglationen. 

För år 1543 kunde man anteckna besök av 12 nyländska 



47 

bondeskutor i Stockholm, av dem inlöpte 10 från Reval, 1 
från Danzig och 1 från Narva. Det följande året 1544 inlöpte 
från Reval samma antal nyländska skutor, nämligen 10, och 
det märkliga är, att de utgjorde omkring 1/4 av samtliga 42 
från Reval till Stockholm ankomna fartyg. Vi finna alltså, 
att av kölarna på färd mellan Reval och Stockholm 1/4 
fördes och ägdes av nyländska bondeseglare. 

Efter skiljoåret 1545 förändrades proportionen uppenbart. 
Den nyländska insatsen går omedelbart ned med mer än hälf-
ten. Detta framträder klart ur sammanställningen nedan. 

Fartyg► Reval—Stockholm 

år inalles nyländska skutor 

1544 42 10 25 % 
1546 36 4 11 % 
1548 18 3 16 % 
1555 8 1 12 % 

Om vi granska de varor, som de nyländska bondeskutorna. 
på 1530-1560-talen enligt Stockholms tulluppgifter förmed-
lat i handeln vid Finska viken, finna vi omedelbart, att 
de egna bondeprodukterna spelade en underordnad roll. 

utförseln från Stockholm till Narva och Reval förhärs-
kade metallerna helt, främst järn, men också koppar och bly. 
Utöver metaller utskeppades i någon mån pälsverk. 

Likaså överflyglade vid införseln till Stockholm på ny-
ländska kölar varorna från Reval, salt och spannmål jämte 
malt, avgjort bondevarorna. De uppgifter, som här skola an-
föras, stamma från åren 1543-1560. Slutsummorna för de 
nämnda åren fördelade sig på de särskilda varuslagen på föl-
jande sätt: salt 87 3  läst, råg 50 2  läst, korn 4 2  läst, malt 
38 ä- läst. Saltmängden uppgick sålunda till i det närmaste 
90 läster och till någorlunda samma mängd belöpte sig spann-
mål och malt, ca 95 läster. Saltet och spannmålen voro de 
speciella Revalsvarorna, mot deras dominans vägde bonde-
varorna föga. Vi få som slutsummor för de rena bondevarorna 
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för samma tid anteckna så obetydliga siffror som 2 tunnor 
smör, 8 läster salt fisk (varav 4 läster strömming) och 6 
läster tran. 

De enda mera märkliga posterna bland bondevarorna ut-
gjordes av bräder och tjära, men till dem skola vi återkomma 
i samband med böndernas egen export. 

Av här anförda siffror tyckes framgå, att den västliga ny-
ländska bondeseglationen, såvitt den utsträcktes till Stock-
holm, inte nämnvärt tjänade den nyländska allmogens eget 
varuutbyte. Det är alltså knappast fråga om bondehandel i 
egentlig mening med skepparna själva som direkta varuintres-
senter. Snarare synas bondeseglarna ha utövat sjöfarten så-
som en näring för sig genom den fraktfart, de idkade mellan 
Stockholm och Reval. 

Vissa undantag, i sin obetydlighet egnade att bekräfta hu-
vudregeln om den västnyländska fraktfarten på Stockholm, 
må anföras. De egna varor västnylänningar i ringa mån pres-
terade voro strömming, vadmal och lärft. 

Såvitt Nylands-strömming levererades till slottet, före-
faller det att ha varit genom förmedling av Stockholms bor-
gare. År 1547 voro antecknade 4 leveranser genom mellan-
hand.9  År 1556 är i varje fall antecknat ca 4 läster ström-
ming och ca 2 läster torsk i slottstullängden genom Hangö-
bon Lasse Ivarsson." 

En egen västnyländsk varuleverans skymtar 1559 i slotts-
tullen" med en smörmängd om 6 strömming 1 tunna 
och bockskinn 1 deker. Härvid uppgavs uttryckligen slotts-
tullens belopp utgå med en 1/10 till 1 g° och 1 bock skinn. 

Vadmal till slottet presterade en Lojobo från Kyrkstad 
1547. Av lärft och säckelärft levererades 1550 summa 131 
aln och därvid kommo 47 alnar genom 7 Pojobönder. År 1551 
sålde en Martillbo i Karis samt en Langnäsbo i Ingå lärft 
till slottet, ca 70 alnar. Enhetsprisen voro 18 dnr alnen, säck-
väven ersattes enligt öre alnen. 

9  Slottsarkivet. 
lo Tull o. accis vol. 302. 
11  Tull o. accis vol. 305. 
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Utskärsskeppare 

I de socknar, Pojo Karis — Ingå, vilkas bönder främst 
förekommo i Stockholms tullräkenskaper, finna vi frakt-
farten Reval—Stockholm utövad huvudsakligen av det yt-
tersta havsbandets bebyggare, om också en del undantag 
från regeln kunna påvisas. 

Ort o. tid Totalantalet kända därav bevisligen 
skeppare Sthlmsfarare 

Pojo 1514-60 20 12 ca 60 % 
Karis 1530-61 9 2 22 % 

(därav 1 fört t. 
Sthlm skat tepers.) 

Ingå 1543-61 14 6 ca 42 % 
Kyrksl. 1519-57 7 1 + (1) ca 14 % 

(kronouppdr.) 
båda 

Av nyländska bondeseglare på Stockholmsfärder ha Pojo-
och Ingåbor proportionsvis en större insats än övriga. 

Granska vi hemorterna för de 12 Stockholmsfararna från 
Pojo finna vi från Hangö 1, Ekenäs 2, Mörby 1, Alglo 4, Som-
marö 1, Hästö 2, Tovö 1. Av dessa måste de tre (3) Ekenäs-
Mörby-borna betecknas såsom fastlandsbor, medan de från 
Alglo-Hästö-Tovö, inalles sju (7) skeppare, voro utskärsbor. 
Såsom utskärsbo torde likaså Hangö-skepparen få beteck-
nas, även om byn låg på fastlandet. Sommaröbon måste be-
tecknas såsom inomskärsbyggare. Bland Stockholmsfararna 
i Pojo få vi då utskärsborna företrädda med 8 skeppare mot 
fastlands- och inomskärsborna med 4. 

För Ingå visa sig förhållandena likartade. Av de 6 skep-
parna, kända som Stockholmsfarare, voro 3 hemma från 
Bastuö, 1 från Tostholm, 1 från Esping och 1 från okänd ort 
i Ingå. Av dem voro de 4 Bastuö- och Tostholmsborna ut-
skärsbor. 

I Karis var den enda genom Stockholms tullängder kände 
skepparen hemma från Rösund, medan en Stockholmsfarare 
i kronans uppdrag var hemma från Wäxär. Wäxärbon är ut- 

4 
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skärsbo, medan Rösundsbon alldeles som Espingsbon i Ingå 
snarast måste uppfattas såsom inomskärsbo. 

En granskning av varuslagen antydde för oss sjöfarten — 
utan utövarens egen handelsinsats — såsom en nästan ren-
odlad näringsgren för de västnyländska Stockholmsfararna. 
Dessa sjöfarares hemorter i yttersta havsbandet understryker 
yttermera, huru beroende de voro av sjöfarten som livsvillkor. 

Handelsbönder 

Enligt de belägg som stå oss till buds, synes Helsinge soc-
ken ha varit en betydande ursprungshärd för seglande bön-
der på Stockholmsfärd med egna varor från gränsmarken 
mellan de båda nyländska medeltidsfögderierna, Raseborg 
och Borgå. 

Under åren 1540-4550 och 1556 kunna vi för Stockholms-
färder med egna varor anteckna från Helsinge 12 skeppare, 
från Sibbo 2 skeppare och från Esbo 1 skeppare. Medan för 
Helsingeskepparna beläggen avslöja blott en resa per man, 
ha vi för Esbo-länsmannen Sigfrid Hindersson uppgift om 
2 resor och om Sibbo-länsmannen Hans Eriksson från Gester-
by besked om 3 resor. De byar inom Helsinge, där våra seg-
lande handelsbönder hörde hemma, voro Dickursby, Domar-
by, Drumsö, Hoplax, Kyrkbyn, Malm, Otnäs samt Ruuthar-
nas hemort Tomtbacka. De med egna produkter seglande 
handelsbönderna på Stockholmsfärd voro för mellersta Ny-
lands del fastlandsbor, på något undantag när. 

Av de egna varor, som dessa handelsbönder från Nyland 
på sina skutor överförde till Stockholm, voro virke och tjära 
veterligen så gott som enbart dominerande. Undantag bilda 
en tunna fjäder och några lispd bast. Anteckningarna gälla 
i huvudsak 1540-talet, t.o.m. 1550, d.v.s. tiden före stadsgrund-
läggningen i Helsinge. En uppgift därutöver är från 1556 
och gäller en Malmskeppares brädleverans. 

Till åtskillnad från annat virke och annan tjära omtalas 
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Nylandsbräden och Nylandstj ära städse med kvalitetsangi-
vande ursprungsbeteckning.12  

Nylandsbrädernas och bottenbrädernas leverantörer voro 
hemma i Helsinge, Esbo och Sibbo och prestationerna för-
delade sig såsom följer åren 1544-4548:1- 3  

Helsinge 2567 st. 
Sibbo 1570 » 
Esbo 180 » 

eller inalles 4317 st. 

Åren 1550 och 1555 fortgingo leveranser från Helsinge jäm-
te Sibbo och stego till 3090 Nylandsbräden.14  

Ersättningen torde tidigast på 1540-talet ha utgjort 13 mrk 
och senare 11 mrk för hundradet. Efter kvaliteten variera-
de priset så att för långa Nylandsbräden gavs 8-9 mrk hund-
radet (1547 — 9 mrk för 12 alnars; 1550 — 8 mrk för 9 al-
nars), för mindre bräden 4-6 mrk hundradet. Omkring 
1549-1550 var priset i sjunkande. För 9 alnars bräden gavs 
först 8 mrk, så 7 mrk och senare 6 A- mrk hundradet. Oaktat 
priset gick ned, krävdes alltjämt 6 tjog i vart hundrade. 

Om den andra betydande nyländska trävaruprodukten tjä-
ran ge skeppsgårdshandlingarna i viss mån besked. Uppbörd, 
inköp, bestånd och utgift för Nylandstjära redovisas. Men 
sparsamt upplyses om leverantörerna vid inköpen. Det före-
faller emellertid, som om största delen av inköpen gjorts 
hos bondeseglare, varvid räntekammarböckerna komplettera 
med spridda ursprungsuppgifter." Vi få följande samman-
ställning för inköpt Nylandstj ära i Stockholm. 

1541 31 läster pris 7 4 mrk örtuger lästen (jfr Åbo) 
1545 25 » » 7 — 6 mrk » (8 2  läst) 
1547 11 » » 4 öre tunnan ( 14 » ) 

12  i fråga om fisk var Nylandsströmmingen lägre värderad än svens-
ka högaströmmingen. 

13  Slottsarkivet samt SvRa Ka Tull o. accis vol. 298. 
14  Slottsarkivet. 
15  SvRa Ka Skeppsgårdshandl. röd nr 427. 
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År 1545 framgår det, att leverantörerna voro dels Esbo-
länsmannen Sigfrid Hendersson, dels en Helsinge-bonde. 
Länsmannen i Esbo var jämte länsmannen i Sibbo Hans 
Eriksson i Gesterby likaså brädleverantörer. 

Vi ha funnit, att nyländska bondeseglares insats vid all-
mogens handelsfärder till Stockholm var rätt särpräglad. Me-
dan övriga allmogemän från Finland mest presterade viktua-
lier till slottet, egnade sig västnyländska utskärsbor främst 
åt fraktfart mellan Reval och Stockholm. Mellersta och östra 
Nylands fastlandsbebyggare däremot överförde till rikshu-
vudstaden egna bondeprodukter av virke och tjära. 



SEGLATIONEN PÅ REVAL ALLMÄNT 

Bondeseglare från Finland på Revalsfärder 

Kaperiernas vittnesbörd 1507 
Slottstullen i Reval 1574 
Revalsrullan över utgående finska skutor 1680 
Oföränderligheten 

Revalsfärder 

Då vi jämföra Reval och Stockholm med varandra såsom 
mål för bondeseglarnas färder, måste vi erinra oss en del 
omständigheter i fråga om Reval såsom handelsstad. Såsom 
Attman påpekar, blev Reval på 1400-talet utförsel- och in-
förselhamn för hela Novgorodområdet. Vidare måste vi 
fästa oss vid, att bland varorna från Revals eget närmaste 
uppland spannmålen, framför allt rågen, dominerade. År 1587 
utgjorde spannmål (råg och korn) 50 % av Revals export.' 

Redan då vi behandlade seglationen på Stockholm, fast-
slogs helt kort det faktum, att nylänningarnas Revalsbesök 
dominerade framom deras Stockholmsbesök. Innan vi mera 
ingående utreda den nyländska seglationen på Reval, är det 
måhända skäl att söka antyda inramningen och helheten så-
vitt den är åtkomlig. Huru förhöll sig den speciellt nyländska 
insatsen till helheten av bondebesök i Reval från Finland? 

Av intresse vore att jämföra intensiteten hos de nyländska 
allmogefärderna till Reval med motsvarande bondeförbindel-
ser från Åbo och Viborgs slottslän. Det visar sig likväl, att 
en dylik jämförelse är ytterligt svår att åstadkomma under 
tidigare århundraden. Såväl den yttersta västliga som den 
yttersta östliga allmogehandeln med Reval skymmes i viss 

1  A. Attman, Den ryska marknaden, s. 26-27, 31-32. 
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mån, dels av de båda slottens, dels av de båda städernas, Åbo 
och Viborgs, kontakter med Reval. För den nyländska kusten 
finnas knappast några handelscentra att räkna med utöver 
allmogens egna. Herrarna på Raseborg få mestadels ta sig an 
förfördelade kustbors fall. För Borgåtrakten torde knappast en 
klar gräns kunna dragas mellan borgare och bondeseglare. 

En allmän insyn i allmogeseglationen på Reval öppnar 
sig för oss glimtvis under 1500-talet. Orosåren under det in-
gående 1500-talet ge oss vissa upplysningar. Vidare förelig-
ger från Wasasönernas tid ett register över Revals slottstull 
för år 1574. Denna längd belyser allmogens seglation ur slot-
tets synpunkt. 

Kaperierna 1507 

En tämligen renodlad seglationsfrekvens framskymtar för 
oss, då under unionsstridernas och kaperiernas tid redogörel-
ser lämnas för förlorade fartyg. 

Från Viborg ges 1507 rapporter om åtgärder mot över-
fallen, och man får besked om att utliggare befunnit sig 
utanför Reval vid Nargön och att de egna försvararna sökt 
samla sig vid Sandhamn. 

Den 27/5 avger Erik Turesson sitt första besked om att en 
kreijare och en jakt utsända av kung Hans hade tagit 12 
skepp både av Ulvsby, Nyland och denna landsändan (Vi-
borgs slottslän). Beaktar man, att seglationen i Finska vi-
ken i allmänhet inleddes först kring 1 maj, förefaller antalet 
bortsnappade fartyg intill 27 maj ansenligt.2  

En senare situationsbild tecknad i Viborg 21/7 är lika dys-
ter, om inte än dystrare. Meddelandena ges i två brev av 
Erik Turesson, daterade samtidigt, men ställda till tvenne 
olika adressater. Det ena är till herr Svante, det andra är till 
rådet. Brevskrivaren anför, att »kong Hanssis folk» har legat 
»alt aar» och ligger alltjämt vid Reval och bedriver mord 
och rov på riksens inbyggare. Han skriver, att de ha bort- 

2  FMU VI s. 465-66. 
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tagit »aff Raseborgx län, Abo län oc annen stedz aff Norre-
botn offuer xxx skep». Men av Viborgs län hade de tagit 
endast en liten skuta. De uppgivna siffrorna tyckas uttryckli-
gen gälla ett år. Så till herr Svante. — Inför rådet uppger 
Erik Turesson samtidigt, att fienden kommit hit i skären med 
fyra skepp och lagt sig mellan Reval och denna landsändan 
(Viborgs slotts län?) och fingo där bort över 20 skepp här 
av landet och utav Öregrund.3  

Kaperisiffrorna äro onekligen av stort intresse, men huru 
böra de till sin inbördes samstämmighet tolkas. Majrappor-
ten med 12 skepp avser av allt att döma såväl en västlig 
som en östlig summa. De två julirapporterna förefalla mot-
stridiga med dels 30 skepp, dels 20 skepp. Av ordalagen att 
döma voro de 30 skeppen av Raseborgs län, Åbo län och Norr-
botten, d.v.s. från västliga Finland. Och siffran tyckes ha 
representerat en årssumma. På tal om de 20 skeppen nämn-
des, att fienden kommit 'hit i skären' och 'lagt sig mellan 
Reval och denna landsändan'. Möjligen avsågs härmed ett 
antal för den pågående seglationsperioden. 

Det förefaller, som om vi finge räkna med en årsförlust-
siffra om ca 30 skepp genom kaperierna. I detta sammanhang 
måste vi kanske erinra om, att när sakfällningarna 1546 voro 
som intensivast, 54 bondeseglare och landsköpmän dömdes i 
västra Nyland. (Jfr s. 26.) 

Revals slottstull 1574 

Veterligen finnes från Wasasönernas tid endast ett detal-
jerat register över »tullpartzeller» uppburna vid Revals slott 
av bondefarkoster. Det är för år 1574 och redovisar för en 
seglationsperiod från 13 maj till 4 december.4  

Farkoster från Nykyrko i Åbotrakten, från Tenala t.o.m. 
Pyttis och från Vecklax t.o.m. Seivästö (Styrsudd), alla ha 
de betungats med tull till Revals slott. På kuststräckan mellan 

FMU VI s. 477-480-484. 
4  SvRa Ka baltiska räkenskaper F 365. Birgitta OcMn-Duner har 

vänligen påpekat längdens existens. 
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Tenala och Pyttis jämte Nykyrka kunde enligt längden besök 
av 80 särskilda skeppare under 143 resor fastställas, för strand-
remsan Veckelax—Seivästö 50 skeppare på 54 resor. Vi finna 
inalles för Nykyrko samt för kusten Hangö—Seivästö 130 
skeppare och 197 resor. 

Eg. Finland 3 skeppare ( 2 (/c) 3 resor ( 2 %) 
Nyland 77 » ( 60 %) 140 » ( 70 %) 
Viborgs slotts län 50 » ( 38 %) 54 » ( 28 %) 

130 skeppare (100 ) 197 resor (100 70) 

Ungefär 100 år senare eller år 1680 uppvisar en bevarad 
rulla över från Revals hamn utgående skutor, som höra hem-
ma i Finland, besökssiffror som rätt nära ansluta sig till 1574 
års slottstull. Seglationsperioden omfattade 3 april till 4 no-
vember. 5  

Åland 14 skeppare (11 c/o) 14 resor ( 7 %) 
Österbotten 1 » ( 1 %) 1 » — 
Eg. Finland 30 » (24 %) 46 » (25 %) 
Nyland 67 » (53 %) 106 » (59 %) 
Viborgs slottsin 14 » (11 %) 16 » ( 9  %) 
fr. Finland 126 skeppare (100 ',/c) 183 resor (100 %) 
(Estland) (7) (8) 

Jämfört med de övriga sydliga landskapens andel i bonde-
seglationen på Reval förhärskade Nyland avgjort 1574 med 
60 % av samtliga bondeskeppare från Finland och 70 % av 
samtliga bonderesor från Finland. År 1680 var den nyländska 
andelen 53 % av skepparna och 59 % av resorna. Vi se att den 
nyländska insatsen såväl på 1500-talet som på 1600-talet klart 
höll sig över 50 % av hela bondeseglationen på Reval från 
Finland. 

För 1600-talet torde ytterligare jämförelsematerial kunna 
utvinnas ur inhemska tullängder. En översikt för samtliga 

5  Rvl Sta Ag 58. 
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sydliga uppbördsplatser torde kunna sammanställas blott för 
år 1668.6  Då kan ur tullängder för Hangö, Barösund, Por-
kala udd, Helsingfors, Pellinge Veckelax, Viborg och Nyen ut-
fås siffror för bondeskutor. 

Utgående h ile om, mande 
Hangö (incl. Åland, Eg. Finland 

()botten men intet fr. Nyl.) 103 skutor 91 skutor 
Barösund 49 » 43 »1 
Porkala udd 90 »1 ca 83 » I ca 
Helsingfors 24 » 60 % 12 »  70 ', 
Pellinge 110 »i 106 » j 
Veckelax 30 
Viborg — (35) 
Nyen 54 34 

Skutor inalles 460 369 

Vi finna att de nyländska tullkamrarna hade tullbehandlat 
60-70 % av sydkustens sjöfarande bondeskutor. 

För att visa, att 1680 års Revalsrulla, trots att den veterli-
gen är ensam i sitt slag för en så tidig tidpunkt, till sina upp-
gifter knappast torde representera något undantagsår, må. 
vissa jämförelser anföras ur annat material. Ur inhemska tull-
längder från 1600-talets senare hälft ha en del år efter vissa 
mellanperioder observerats. För Busö- och Barö-tullar från 
1650-, 1670- och 1690-talen ha sammandrag gjorts över vid des-
sa stationer granskade farkoster. 

Busö 1655 Barö 1670 Barö 1690 
Nyländska bondebåtar 75 75 52 
Nyländska bruksbåtar 4 4 15 
Revalsbåtar — 2 43 
Björköbåtar 2) 10) 2) 
Norrlandsbåtar — i Sma 3 i Sma 1 i Sma 
Västfinska bondebåtar 1 4 — 13 1 6 ( 
Adelsbåtar 1 I  
Dagöbåtar -J - J 2 J 

 

sma 83 94 116 

6  SvRa Ka Finska kameralia vol. 81. 

 



58 

Sammandraget visar, att antalet farkoster stigit jämnt. Men 
medan frekvensen för nyländska bruksbåtar och Revalsbå-
tar likaså stadigt har ökat från en obetydlig början in på 1690-
talet, har vid seklets utgång bondebåtarnas antal nedgått 
märkbart. För de nyländska bondeskutornas del represen-
terade 1680 med 67 farkoster ett led i nedgången från 1655 och 
1670 års 75 farkoster till 1690 års lägre siffra 52 farkoster. 

Besöksfrekvensen 1574 fördelade sig på de enskilda sock-
narna sålunda: 

Maximalt 
Socken Skeppare Resor antal resor 

per skeppare 
Nykyrko 3 3 — 
Tenala 1 1 — 
Pojo 15 24 3 
Karis 12 32 5 
Ingå 22 44 8 
Kyrkslätt 2 2 — 
Esbo 6 12 5 
Helsinge 5 10 3 
Sibbo 4 5 2 
Borgå 3 3 _ 
Pernå 2 2 
Pyttis 5 5 

sma 80 143 

Toppsiffror uppvisa Ingå, Karis och Pojo. 

Rullan över utgående bondefarkoster från Reval 1680 
uppvisar frekvensen fördelad på socknar inom Egentliga 
Finland och Nyland. 

Skeppare Resor 

Korpo 8 8 
Pyhämaa 5 6 
Nystad 1 1 
Kimito 16 31 
(därav Hitis) (14) (27) 

sma 30 46 
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Pojo 2 2 
Karis 6 6 
Ingå 10 18 
Sjundeå 4 10 
Kyrkslätt 14 21 
Esbo 6 9 
Helsinge 2 4 
Borgå 15 22 
Pernå 3 5 
Pyttis 5 9 

sma 67 106 

Veckelax 5 6 
Kymmene 7 8 
Hogland 2 2 

sma 14 16 

Dagö (Estland) 6 7 

Siffrorna 1680 uppvisa för de nyländska socknarnas del 
jämförda med 1574, att frekvensen något nedgått, från 77 
skeppare till 67 och från 140 resor till 106. Minskningen i 
skepparnas antal var rätt obetydlig, men märkbarare i resor. 
Medan 1574 toppfrekvens presterades av Ingå, Karis och 
Pojo, uppvisade 1680 Borgå och Kyrkslätt toppsiffror. Maxi-
mal frekvens för Egentliga Finland framträdde inom Kimito 
i Hitis, som med sina 14 skeppare nådde upp i nivå med 
Borgå 15 skeppare och Kyrkslätt 14. 

Längden 1680 avslöjar med sina högsta frekvenssiffror för 
Kyrkslätt och Borgå klar anknytning till uppgifterna under 
medeltiden och vid 1500-talets början, då maxima framträdde 
för Kyrkslätt, Helsinge och Borgå. (Jfr s. 34.) 

Det förefaller, som om 1574 års längd i viss mån bröte sig 
ur den oföränderlighet från medeltiden fram mot stora ofre-
den, som tyckes skymta i maximalförekomsternas geografis-
ka ortsbundenhet. — Vid tolkningen av 1574 års längd böra 
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vissa omständigheter beaktas. Det är måhända värt att obser-
vera, att 1574 års höga frekvens för Ingå—Karis—Pojo huvud-
sakligen baserar sig på direkta leveranser av färsk fisk, vil-
ket naturligtvis innebär möjlighet till variabilitet. Vidare bör 
för 1574 märkas, att kort förut i början av 1570-talet Esbo, 
Helsingfors och Borgå kungsgårdar med omnejder ödelagts 
vid ryska härjningståg över Finska vikens isar. Mellersta. 
Nyland hade måhända inte förmått helt hämta sig efter hem-
sökelsen och nådde av allt att döma knappast upp till van-
lig och naturlig nivå. 

Slottstullängden i Reval 1574 och rullan 1680 öppna ge-
nom sin existens en möjlighet till jämförelse med siffrorna 
över kaperierna 1507. Visserligen ligga ca 70 och 170 år 
emellan de olika seglationsperioderna, men med beaktande 
av bondevanors konservatism må vi våga ett försök. 

För jämförbarhetens skull få vi tänka oss beläggen 1574 
och 1680 grupperade enligt de gamla medeltida slottslänen, 
Åbo, Raseborg och Viborg. Vi finna då, att bondeskutorna 
från Finland, antecknade enligt slottstullen i Reval 1574, 
för Åbo och Raseborgs slottslän uppvisade besök av 61 
skeppare för hela seglationsperioden. Motsvarande siffra för 
seglationsperioden omkring 100 år senare eller 1680 var 72 
skeppare. 

Såvitt jämförelse är möjlig förefaller kaperiresultatet 1507 
med dess 30 skepp för seglationsperioden i samma västliga 
slottslän högst betydande. Det är dock att märka, att i ka-
perisiffrorna 1507 kunna ingå uppgifter om såväl borgar-
som bondeskutor, medan skepparsiffrorna av åren 1574 
och 1680 enbart gälla bondeseglare. 

Besöksfrekvensen av bondeskutor i Reval företer onekli-
gen, såvitt den här kunnat granskas, påfallande konstans un-
der 1500-talet och fram mot 1600-talets sista decennier. För 
de år, då helhetsupgifter ha kunnat uppdrivas (1574; 1680), 
uppvisar bondeseglationen från vårt land till Reval, att den 
nyländska insatsen har dominerat med 50-70 c/c. 



REVALSFARARE FRÅN NYLAND 

De enskilda socknarnas insats 

Under medeltiden 
På 1540-1560-talen 

Vi ha sett, att Nylands andel i bondeseglationen från Fin-
land till Reval uppgick till mera än hälften. Vi övergå från 
de allmänna uppgifterna, till att egna oss åt specialproblemet 
om den nyländska bondehandeln. Det gäller att närmare ut-
reda dess art, dess vägar och former. 

De första beläggen för bondeseglats under 1300-talet möta 
oss indirekt i de upgifter, som grunda sig på kustbornas för-
bindelser med Reval. Förutsättningen för att dylika förbindel-
ser hade uppkommit, måste naturligtvis ligga i handelssjö-
fart. De tidigaste bevisen på bondesjöfart bli de korthuggna 
anteckningar som finnas i Revals stads handlingar om bön-
der från Finland. 

Vill man ur medeltidens urkundsmaterial göra sig en före-
ställning om de nyländska kustböndernas handelsförbindel-
ser, finner man Revalshandeln naturligt nog dominera fram-
om Stockholmshandeln. Om vid granskningen av källor en-
bart beaktas uppgifter om lejd, arv eller direkta utslag av 
handeln, kan för Revalshandeln utövad av bönder faststäl-
las ett drygt 100-tal fall från och med 1300-talets början och 
fram till 1530.1  

Vi finna för Nyland eller Raseborgs län allmänt, utan när-
mare angiven ort, 33 fall och för de enskilda socknarna sam-
manlagt 71 fall eller inalles 104 fall. 

1  Enligt FMU jfrda med Revals stadsarkivs publikationer. 
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Kontakterna fördelade sig på socknarna: 
Tenala 1 Sjundeå 4 Borgå 14 
Pojo 2 Kyrkslätt 14 Pernå 2 
Karis 5 Esbo 6 
Lojo 1 Helsinge 11 Socknarna, sma 71 
Ingå 9 Sibbo 2 Nyland allm. » 33 

I rangordning efter intensitet stodo socknarna: 
Borgå 14 
Kyrkslätt 14 
Helsinge 11 
Ingå 9 
Esbo 6 

Medan bondeseglarna i grannskapet av Hangö udd på 1530-
och 1540-talen såsom vi ha sett i huvudsak idkade sjöfart 
mellan Reval och Stockholm, uppvisade skepparna kring 
Porkala udd nästan uteslutande färder till Reval. Ett av un-
dantagen från regeln betecknade Nils Mattsson från Estby i 
Kyrkslätt, som visserligen i officiellt uppdrag 1544 företog 
en Stockholmsfärd enligt Raseborgs räkenskaper. 

För vår kunskap om Hangötraktens sjöfarare utgöra Stock-
holms stads tullräkenskaper en givande källa; däremot bli 
för Porkalatraktens seglare de lokala saköreslängderna me-
ra givande. Genom Gustav Wasas handelspolitik drabbade 
de på 1540-talet allt strängare seglationsförbunden hårt kus-
ternas bondeseglare. Men medan Stockholmsfarare voro tål-
da, dömdes seglare på Hansastäderna skoningslöst. Vid Fins-
ka vikens handelsområde ställdes Revalsfararna inför rätta 
och sakfälldes till 40 mrks böter för sin olovliga seglation. 

Vi finna, att 1540-talets saköreslängder, såvitt de äro be-
varade, innehålla tämligen rikliga uppgifter om bondeseglare, 
som färdades på Reval. För vissa äldre år kompletteras vårt 
vetande genom några Revalsborgares skuldböcker. För de 
år, seglationsförbuden strängast efterlevdes, 1541-1552, fin-
nas saköresuppgifter bevarade endast för vissa kustsocknar 
en del år. Källmaterialet blir därför ojämnt. Medan tullrä- 
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kenskaperna erbjuda uppgifter om skeppare och båtlaster, 
ange saköreslängderna endast namnen på dem, som överträtt 
förbuden. Dessa skyldiga fördelas på tvenne grupper, seg-
lare och landsköpmän, som uppenbarligen ha kompletterat 
varandra i sin verksamhet. Medan landsköpmännen ha funge-
rat såsom uppköpare, ha seglarna fungerat som exportörer. 
Saköreslängder och skuldböcker avslöja för oss genom de 
angivna ortnamnen en del om handelsområdenas lokala om-
fång. 

Uppgifter om skeppare, seglationsidkare och landsköpmän 
fördela sig på följande sätt för de enskilda socknarna: 

däravdärav  
Seglations uttryckl. Sthlms- lands- 

idkare skeppare farare köpmän 
Pojo 1514-61 33 20 12 
Karis 1530-61 17 9 1 
Ingå 1543-61 44 14 6 4* 
Sj undeå 1517-52 4 
Kyrkslätt 1519-57 25 7 
Esbo 1517-57 10 5 17** 

1509-56 45 7 32 era. skuldb. 

(20 Rvlfarare 
Helsinge 12 Sthimfar.) 

1557 + 6 6 
(-1-  3 båtsmän) 

Borgå 1557 17 4 13 
Sibbo 1557 7 2 2 

(-1-  2 båtsmän) 

Pernå 1557 17 10 7 
Kymmene 1557 11 6 5 

* (utöver de 
landkpm, som 

seglat) 
** (utöver 

seglarna) 

Källornas ojämnhet för de olika socknarna kan spela in. 
För de enskilda socknarna ge de inte ett i tid likartat material. 
Ett för alla socknar betydligt mera ensartat källmaterial er- 
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bjuder en siffersammanställning över Revalsarven för de 
enskilda socknarna. Sammanställningen gäller för åren ca 
1540-1560 och uppvisar siffror, som återge de nyländska 
socknarnas andel i beståndet av arvshandlingar, börds- och 
lejdebevis i Reval.2  

Pojo 2 Sjundeå 4 Borgå 15 
Karis 3 Kyrkslätt 13 Pernå 4 
Ingå 7 Esbo 6 Pyttis 5 
Lojo 2 Helsinge 10 
Vichtis 2 Sibbo 5 Sma inalles 78 

För Pojo, som i förbindelserna med Stockholm visade sig 
främst av de nyländska socknarna, antyder Revalsarvens sif-
fermaterial en motsvarande utpräglad vågdal. Pojo med sina 
2 fall representerar av alla kustsocknar i Nyland den klart 
lägsta frekvensen för Revalsförbindelser. 

Alldeles, som då vi granskade fallen av de medeltida kon-
takterna, uppvisa för perioden 1540-1560 Borgå, Kyrkslätt 
och Helsinge toppresultat. 

1540-1560 
Borgå 15 
Kyrkslätt 13 
Helsinge 10 

Summa 38 (av helheten 78) 

Vi finna för åren 1540-1560, att Borgå, Kyrkslätt och Hel-
singe med sina kontakter gett upphov till sammanlagt unge-
för hälften (ca 50 %) av bevarade arvs-, börds- och lejde-
handlingar för Nyland i Reval. 

Vi ha i detta sammanhang framfört maximalfrekvenser 
för allmogeförbindelserna från Nyland till Reval. En sam-
manställning vore måhända egnad att belysa ernådda resultat: 

Jfr förf. Nyländska studier s. 155, Hist. o. litt. hist. studier 24. 
3  Jfr s. 62. 
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Maximala Revals förbindelser 

Borgå Kyrkslätt Helsinge Ingå 

1300-1530 14 fall 14 fall 11 fall 9 fall 
1540-1560 15 » 13 » 10 » 7 

(1680) (15 skeppare) (14 skeppare) (10 skeppare) 

Vidare vilja vi jämföra de direkta uppgifter över handels-
bönder, som vissa år uppgjorts av myndigheterna. Fullt 
kommensurabla äro siffrorna knappast, men helheter rep-
resentera de i varje fall. Till Helsingfors stads besvär, dag-
tecknat 14 januari 1558, har varit bifogat ett register över 
dels skeppsägande bönder, dels med dem samarbetande lands-
köpmän, dels båtsmän. Alla dessa ha idkat handel Helsing-
fors borgare till förfång. Registret torde närmast gälla för år 
1557. Om vi sammanfatta längdens varierande kategorier, som 
från den ena socknen till den andra visa glidande innebörd, 
under sammelbegreppet handelsbönder, få vi för var socken 
slutsummor. Dessa siffror må vi jämställa med antecknade 
handelsbönder (skeppare på Revalsbesök) enligt 1574 års 
slottstull i Reval och 1680 års längd över från Reval utgå-
ende bondeskutor. 

(Sammanställningen är införd sida 66.) 

För år 1557 finna vi Borgå med sina 17 handelsbönder, 
Pernå med sina 17, och Helsinge med sina 14 förhärska fram-
om andra socknar. År 1574 synes insatsen från mellersta 
Nyland försvagad, förmodligen genom ödeläggelsen kort för-
ut. I stället framträda med dominans Ingå med 20, Pojo med 
15 och Karis med 12. 

Enligt 1680 års längd förhärskade Borgå med 15 handels-
bönder, Kyrkslätt med 14 och Ingå med 10. Såsom synes 
ansluter sig 1680 års rulla i Reval över utgångna bonde-
skutor från Finland till sina maximalsiffror nära till de topp-
noteringar kontaktfallen under medeltiden och arvsfallen 
1540-60 tecknade. 

5 
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Vi ha varierat våra sammanställningar och jämförelser, 
som ha baserat sig på olikartat källmaterial, och försökt av-
väga deras vittnesbörd. 

Från 1300-talet fram till 1600-talets slut synes högsta in-
tensitet i bondeseglation på Reval ha stått att finna inom 
Borgå, Kyrkslätt, Helsinge och Ingå.4  Denna uppenbara oför-
änderlighet måste ha varit näringsgeografiskt betingad. 

samband med vår utredning om seglationen på Stock-
holm funno vi västnylänningar jämte Korpo- och Hitis-bor 
huvudsakligen såsom fraktfarare på Stockholm, d.v.s. på le-
den Reval—Stockholm. Mellersta och östra Nylands inne-
vånare voro, såvitt de utsträckte sina färder till Stockholm, 
främst handelsbönder, som seglade med bondeprodukter i 
varuutbyte. 

Här må vi tillsvidare på basen av de intensiva Revalsför-
bindelserna från mellersta Nyland och med vår vetskap om. 
traktens sporadiska samtidiga bondevaruutbyte med Stock-
holm fastslå vissa konturer. Det förefaller, som om mellersta 
Nyland genom sitt läge inne i Finska viken mitt för Reval 
i regeln hade haft fullt nog av en lokalhandel. Däremot sy-
nas västnylänningar och andra utskärsbor, i Korpo och i Hitis, 
genom sitt läge vid Östersjön och halvvägs mellan de två 
stora handelspolerna ha funnit utkomst i fraktfart. 

De seglande böndernas varubestånd på Revalsfärder skall 
egnas en särskild granskning i avsnittet om Revalshandelns 
varor. 

4  Jfr i kontrast härtill uppgifter från år 1800 hos E. Jutikkala, Suo-
men talonpoikaispurjehtijat s. 87, 90 Hist. Aikak. 1950. 



REVALSBORNAS BESÖK 1 NYLAND 

Vi ha sett, att Nylands andel i bondeseglationen på Stock-
holm uppgick till ca 6 cj av hela frekvensen från Finland. 
Visserligen gällde uppgifterna för sådana år, då bondehan-
deln redan genom strama förbud var skarpt kringskuren. 
Däremot utgjorde den nyländska andelen på Reval ca 60 ',ä 
av insatsen från Finland i dess helhet. Så framträda förhållan-
dena i belysning av tillgängliga längder från 1500-talet. 
kontakterna Stockholm—Nyland tyckes Nylandsbonden i 
allmänhet ha varit den farande parten. Veterligen skymta 
handelsbesök av Stockholms borgare i Finska vikens nord-
liga skärgårdsvatten ytterst sällan.1  

I förbindelserna Reval — Nyland voro bondeköpmännen 
däremot inte ensidigt de seglande och besökande parterna. 
Såsom vi erinra oss, tillförsäkrade sig Revals borgare redan 
i fredssluten på 1320-talet rätt att besöka hamnar i Finland. 
Att denna rätt inte förblev outnyttjad trots de svenska för-
buden, visar den senare utvecklingen. Redan från medelti-
dens tidigaste århundraden föreligga bevis för Revals-bor-
gares besök i Finland och inte enbart i städernas hamnar. 

De äldsta beläggen för Revalshandeln på Nyland från 1300-
talets början förutsätta besök av nyländska bönder i Reval. 
Vi hänvisa till Laurentius Skyoldaerae och hans officiellt 
bemyndigade Revalsfärd 1326 på Karisbornas vägnar, samt 
Johannes Snepels son från Nyland och hans upprepade Re-
valskontakter 1326, 1329 och 1331. Men redan under 1300-
talets första hälft kunna Revalsborgares besök vid våra kus-
ter konstateras. Härpå tyder bl.a. den av Johannes Clippiator, 
borgare i Reval, uppställda St Olofsbilden i Kyrkslätts kyrka 

1  I det genomgångna materialet torde ett fall av kontakt mellan 
Stockholm---Borgå av denna art ha förekommit. Jfr s. 40. 



69 

1340.2  Likaså antyda ordalagen i en klagan om frånhänt gods 
på Revalsborgaren Hinrik Papens vägnar besök av Papen vid 
vår kust. Rådet i Reval påtalade 1367 hos invånarna i Ny-
land »quod eodem bona per aliquos viros terram vestram 
inhabitantes alienata sunt atque sibi violenter ablata».3  Ny-
länningar skulle enligt brevet med våld ha berövat Papen 
hans gods. Knappast torde ett sådant övergrepp ha kunnat 
ske annat än inom nyländskt område. 1Viärklig i detta sam-
manhang är uppgiften, att borgaren hade nyländska kom-
panjoner, för vilka varorna voro avsedda i kommission, 
»bona sua in terra vestra sociis suis aliquibus comissa di- 
rnisit —». Brevet utmynnar i en önskan om att det 
fråntagna måtte återställas. 

För den innersta delen av Finska viken torde dylik be-
söksrätt för Revals borgare ha uttryckligen medgivits redan 
på 1330-talet. Hövitsmannen på Viborg Peter Jonsson utfär-
dade i klostret Frauenburg 30/9 1336 ett brev vari han gav 
Revals borgare rätt till handel på Viborg, Veckelax och Viir-
lax. 4  

En mera detaljerad inblick i, huru dylika besök av Revals-
bor gestaltade sig, erbjuder ett Tord Bondes brev 1395. 
Redogörelsen tillhör tiden för vitaliebrödernas hemsökelser, 
då Tord Bonde av allt att döma höll noggrann uppsikt över 
dem, som färdades i skärgården. Tord Bonde omtalade, att 
köpmän, som sagt sig vara från Reval, vistats i trakten (av 
Raseborg) och att han förhjälpt dem till deras skepp. Men 8-
9 dagar därefter fick Tord Bonde bud om, att ett skepp låg 
»in den scheren». Sedan Tord Bondes folk hade granskat 
skeppet och funnit skeppsfolket vara samma Revalsbor, som 
besökt Tord Bonde tidigare, skildes de i vänskap och läto 
dem fara sin väg. Tord Bonde sade sig inte önska hindra han-
delsmän vare sig de voro från Reval eller Danzig eller an- 

FMU I s. 179-180. Om kyrkors event. roll vid varulagring jfr Paul 
Johansen, Die Kaufmannskirche im Ostseegebiet, Vorträge und For-
schungen IV. 

3  FMU I s. 323-324. 
4  FMU I s. 169. 
5  FMU 1 s. 447. 
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norstädes ifrån. — Det förefaller av denna utredning, som 
om Revalsborna vid sina besök kvarlegat en tid i en skär-
gårdshamn och där bedrivit handel med allmogen. Det före-
gående besöket hos Tord Bonde var förmodligen ett han-
delsbesök. Samtidigt kunde därmed ha avsetts att utverka 
tillstånd för handel med bönderna. 

Ett annat fall återges av Tord Bonde i brev i september 
1395. Vid påsktid för ett år sedan hade fienden (vitaliebrö-
derna) tagit ett skepp, som sedermera visade sig vara hem-
mahörande i Reval.6  Senare hade skeppet kommit under 
land vid Raseborg, och Bondes folk hade tagit skeppet, som 
fienden måste överge. Skeppet blev uppdraget på land vid 
Hangö och stod ett år under tak, utan att någon kom och 
klagade. Efter den tiden gav Tord Bonde skeppet åt en av 
sina män, som sedermera berövades samma skepp i Reval. 
Tord Bonde anhöll hos Revals råd om, att mannen måtte få sin 
rätt. — Då enligt brevet ett skepp från Reval vid påsktid ha-
de legat i Raseborgs skärgård, tyckes det, som om det här 
hade varit fråga om vinterliggare. 

Säkra bevis för att borgare från Reval ha övervintrat i 
Raseborg få vi genom Peter van der Volmes vädjan till rådet 
i Reval om sin fordran på staden Dortmund, daterad Rase-
borg 5/1 1405.7. Brev i samma ärende upprepar han åren 
1415 och 1416, dagtecknade Raseborg 27/12 och 5/1.8  Den 6 
april 1416 skriver han uttryckligen, att han i Raseborg »lig-
ge und vorter min gelt — — al dessen winter».9  

Det var inte blott för att till Nyland införa varor, som bor-
gare söderifrån besökte våra bondehamnar. Vistelsen vid 
vår kust kunde likaväl avse uppköp av allmogevaror. I slu-
tet av 1400-talet vittnar hövitsmannen på Raseborg Magnus 
Turesson till förmån för en borgare i en sådan angelägenhet. 
Hans Hjelp från Reval hade fängslats för innehav av orätt-
fånget gods, som hörde Danzigsbor till. Hans hade emellertid 

6  FMU I s. 456. 
FMU II s. 41. 

8  FMU II s. 161, 163. 
9  FMU II s. 166. 
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likaväl som Magnus i god tro köpt varor »innen Rase-
borgxskaer» utan att veta, att de voro orättfångna.1° För att 
bestyrka innebörden av sitt vittnesmål anropade Magnus sjö-
fartshelgonet: 'Eder allesamman allsvåldig Gud befallandes' 
»och sancte Olaff konung», dagtecknat i Raseborg 17/10 1481. 

Vissa Revalsbors köpfärder i Nyland inskränkte sig inte 
enbart till besök i skärgården och uppenbarligen inte till of-
ficiella visiter hos styresmännen. Håkan Magnusson, fogde i 
Borgå län, påtalade ett dylikt fall inför rådet i Reval och 
Liitke van Minden 1519. Köpmannen från Borgå Jöns Jute 
hade fått sitt gods och sina varor belagda med kvarstad i 
Reval. Åtgärden var avsedd såsom repressalie från Revals 
sida för beslag på estniska uppköp inom Nyland." I ärendet 
framhölls från fogdehåll i Borgå, att under sommaren några 
ester och en förlupen ryss kommit från Reval till Nyland. 
Det sades vidare, att de foro omkring i länet och gjorde lands-
köp utan lov. Fogden hade låtit fråntaga främlingarna det 
uppköpta. Jöns Jute hade ingen del i saken och borde få sitt 
gods igen. Men om esterna antyds, att de förövat våldsgär-
ningar vid kusten och borde ställas till ansvar. Borgåfogden 
säger sig vilja stå till rätta i saken inför Sten Sture, riksens 
råd och Tönne Eriksson (Tott) på Viborg; vidare vädjar han 
till Viborgs lagman Olof Eriksson (Stålarm). 

Om Revalsborgares besök vid vikens nordkust vittnar ett 
arvsbrev från 1540. Arvingar från Sibbo, Kärrby, ställde 
krav på borgaren Hans König för efterlämnat gods efter de-
ras i Reval avlidna dotter, som tjänat hos König. Vid målets 
behandling i Borgå framgick det, att föräldrarna sänt brud-
utstyrsel till dottern i Reval med borgaren, hennes principal. 
Det hette om honom, att 'den tid Hans König här i Nyland 
sist var', hade föräldrarna sänt pengar och andra skänker 
till sin dotter med honom.1 2  Det förefaller, som om Revals 

FMU V s. 24-25, (1487), s. 176. 
11  FMU VIII s. 16-17. 
12  Förf. Nyländska studier, s. 161-162, Hist. o. litt.hist. studier 24, 

Sv.Litt.sällskp skrifter 320 (1949). 
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borgare rört sig tämligen hemvant bland nyländskt bond-
folk på nyländsk botten. 

Vi ha sett, att Revalsbor ha besökt våra kuster för varu-
anskaffning och uppköp, medan Stockholms-borgare knap-
past på samma sätt uppmärksammat våra trakter. Till en 
del berodde detta naturligtvis på Revals nära och Stockholms 
fjärran läge. Men en annan omständighet spelade måhända 
ytterligare in. Riksintressena inom ett handelsområde tyckte 
man sig förmå bemästra förbuds- och förordningsvägen. Uti-
från kommande, främmande intressenter måste vid konkur-
rens bibehålla greppet om ett viktigt handelsområde genom 
trägna besök. 



BONDESEGLARNAS KONTAKTER 1 REVAL 

De täta handelsförbindelserna mellan bygdebor från Fin-
land och Revals borgare ledde i ett otal fall till inflyttning till 
staden. Det nyländska inslaget i Revals befolkning har 
beräknats till 10-15 % vid mitten av 1500-talet.1  De 
sociala kontakter, bondeköpmän eller i Reval bofasta nylän-
ningar knutit, framträda måhända mest tydligt i samband 
med arven från Reval till Nyland. Då vi bedöma samhälls-
band knutna över Finska viken, må vi erinra oss, att arv 
till släkt i det forna hemlandet inträffade endast i de fall, då 
bröstarvingar saknades. Det är således en ringa bråkdel av 
de från norr inflyttade Revalsborna, som berörs av de be-
varade arvshandlingarna. Och ytterligare är det blott för ett 
fåtal den sociala bakgrunden framgår ur antecknade yrkes-
benämningar för parterna. Från åren 1350 till 1510 ha vi 
ett knappt 20-tal fall, där det uppges, i vilka yrken inflyt-
tarna ha varit ingifta eller annars inlemmade. De yrkesgrup-
per som nämnas äro främst hantverkare. Sammanställa vi 
de tillgängliga notiserna från 1300- och 1400-talen med tidi-
gare behandlade och utnyttjade anteckningar ur arvshand-
lingar Reval—Nyland 1510-1560, få vi fram följande längd 
över de yrkesgrupper nylänningar dels haft kontakter med, 
dels själva representerat i Reval.2  

Bagarmästare 1 (1420) 
Bagerska 1 (1510-60) 

Barberare 1 (1510-60) 
Basun 1 (1437) (! ?) 
Borgare 4 (1430, 1443, 1497) 

Dräng 3 (1433, 1510-60) 
(överskärardräng 1) 
(gillesknekt 1) 

Fiskare 3 (1510-60) 
Forman 1 (1510-60) 

   

1  förf. Nyländska studier, Hist. o. litt.hist.studier 24, s. 152-154. 
2  Jfr a.a. s. 150-152. 
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Gjutare 1 (1350) Myndrik 5 (1440, 1510-60) 
Guldsmed 1 (1510-60) 'Pistelmakerska' 1 (1510— 

Guldsmedsänka 1 (1510— 60) 
60) 'Seelpachkerscke' 1 (1510 

Hampspinnare 1 (1437) —60) 
Hampspinnerska 1 (1510— Skeppare 1 (1443) 

60) Skomakare 5 (1444, 1510— 
Kanngjutare 1 (1442) 60) 

Kanngjutaränka 1 (1510— Skrivare 1 (1510-1560) 
60) Skriverska 1 (1510-60) 

'Kniperska' 1 (1510-60) Skräddare 2 (1410, 1510-60) 
Krukmakerska 1 (1510— Skräddarhustru 1 (1510- 

60) 60) 
Kyrkvärdshustru 1 (1510 Smed 2 (1394, 1443) 

—60) Snickare 1 (1510-60) 
Kärrmakarhustru 1 (1510— Snickarhustru 2 (1510- 

60) 60) 
Köpman 1 (1423) Sniderska 1 (1510-60) 

Maltbryggerska 1 (1510— Taffelmakerska 1 (1510- 
60) 60) 

Meijerska 1 (1510-60) Timmermanshustru 1 
Mjölnare 1 (1510-60) (1510-60) 

Möllerska 1 (1510-60) Tunnbindare 1 (1431) 

Av nylänningar i Reval tyckas myndrikarnas och skoma-
karnas yrken ha varit de mest idkade, därnäst fiskarenas. 
För övrigt förefalla så gott som alla hantverk att ha varit 
representerade bland inflyttarna norrifrån. Myndrikarnas och 
fiskarenas näringar föllo sig uppenbarligen naturligast för 
f.d. skärgårdsbor, som slagit sig ned i en stad, medan för 
f.d. inlandsbor d.v.s. forna skinn- sedermera hudexportörer 
skomakaryrket tycktes ligga nära till hands.3  

3  Jfr Hansische Geschichtsblätter 1957. H. v. zur Miihlen, Die Be-
völkerung Revals etc. s. 54-55, 67-68. 



REVALSHANDELNS NORRA 
BONDEUPPLAND 

Handelsböndernas hemorter inom kustsocknarna 
Hemorter genom århundraden 

Bondeupplandens inländska omfång och inre handels-
stråk 

Vi ha sett, att Borgå, Kyrkslätt, Helsinge och Ingå i olika 
sammanhang ha dominerat i Revalskontakter. Ur distans-
synpunkt vore högfrekvens för Esbo och Sibbo lika självfal-
len. Men medan Borgå 1540-60 uppvisade 15 fall, såsom 
vi sett, nådde Sibbo endast till 5, och då likaså Kyrkslätt 
presterade 13 fall, nådde Esbo endast till 5. Trots sina i för-
hållande till Reval närmare och därmed förmånligare lägen 
stanna såväl Sibbo som Esbo vid obetydliga siffror. En mera 
ingående granskning av handelsböndernas hemorter och 
kundkrets vid allmogehandeln på Reval torde måhända för-
må belysa problemen närmare. 

Innan vi ge oss in på att ingående granska kundkretsarna 
här hemma, d.v.s. handelsböndernas inhemska uppland, är 
det måhända skäl att förutskicka vissa fakta, egnade att be-
lysa seglarnas och landsköpmännens hemorter inom kust-
socknarna. 

Vi beakta både seglare och landsköpmän d.v.s. alla inne-
fattade i den gemensamma benämningen handelsbönder och 
avse med ordet i viss mån en yrkesbeteckning för en del bön-
der till åtskillnad från mängden av tillfälliga strökunder med 
Revalskontakter. 

För såvitt medeltidskällorna ange handelsböndernas hem-
byar, kunna 1300-1530 för de enskilda kustsocknarna följan-
de byar med Revalskontakter nämnas.1  

1  Ur FMU jfr m. Rvl Sta Publ. 



Handelsböndernas hemorter inom kustsocknarna. 
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(Tenala-) Polo 
(1240) 1300-1530 

(1240)—(3) fall 
1300-t. 1 fall 

Hangö (Hangethe) 
Tvärminne (Lovicsund) 
Elgö (Karienkaski) 

Sköldargård 1326 

Ingå 
(1240) 1300-1530 

(1) — 5 fall 
Horsholm 

Fagervik 1337, 1344 
Snällböle 1326, 1329-31 
Bastuö 

Jöns Goos 1425 
Domarby 1525 
Bredsby 1528 

Kyrkslätt 
(1240) 1300-1530 (1) — 8 fall 
Purkal 

(Estby) 1430 
Gunnar sweder o. svåger 

Anders Est 
Långlasse 1440 
Obnisse Henrik 1460-tal 
Henriksby 1479 
Medvastö 1481 
Johannes Woyde de Pur- 

kele 1342 (= Ådbäck?) 
Ode Michel 1420 (= Ad- 

bäck?) 
Herr Jacob 1420  

Karis 
(1240) 1300-1530 

(1) 2 fall 
Jussarö 

Morbacka 1429 
Antby 1500 

Sjundeå 
1300-1530 — 2 fall 

Kyrkbacken 1495, 1524 
Lerrepans 1420 

Esbo 
1300-1530 5 fall 

Bubeken 1373 
Rehoys 1431 
Träskända 1433 
Jöns Skegge 1430 
Anders Guske ) 
Jop Bobäck 1523 

(FMU 
VIII s. 
115) 



Helsinge 
1300-1530 — 11 fall 

Henrik Mene 1370 
Bengt Bagge 1385; 
Magnus Bagge 1443 
Hans Nakke 1420-21 
Magnus o. Laurens Keme 
1440 
Skeppar Henrik (Hge?) 
1443; 
skeppar Inge 1443 
Göran Persson Mårtensby 
o. Seffer lensman 1511 
Per Bok 1511 
Erik i Sandhamn 1509 
Michel Scaue 1524  
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Borgå 
1300-1530 — 3 fall 

01. Svarte 1425 
Jöns Jute 1519 
Erik Lille 1521; 1528 

Sibbo 
1300-1530 — 1 fall 

11dassby 1442 

(Namnen i Helsinge avse de senare bynamnen Meilby, 
Baggböle, Nackböle, Keimby och Skavaböle.) 

För tiden vid 1500-talets mitt kunna följande hemortsläng-
der sammanställas ur tull-, saköres-, skeppar- och lands-
köpmannalängder, utökade med skuldboksnotiser från ti-
digare år. (Av skuldboksbelägg ha endast handelsbonde eller 
skepparnotiser — inte kunder — beaktats.) 

(Styrm.t.Rv1),(Rvl.sl. tull) (Busö -Barö) 
1240 (Tenala —) Pojo 1514-1561 (1564) 1574 1655 -70 -90 

Borgby 1556 (Söck) 
Hangö Hangö 1534-1548; 1556- 

1559-1561 Hangö 
Täcta 1559 

Lovicsund Tvärminne 1557 (Tvärminne) Tvärminne 
Ekenäs 1538; 1544 Ekenäs Ekenäs 
Mörby & Sunnanvik 1514 

(Ficke) Remare 1538 
Alglo 1536-1561 Alglo 
Espeskär 1514; 1517; 1556, 

1557-1561 Aspeskär Espeskär 
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Busö 1556-1559; 1561 Busö 
Skåldö 1556; 1557-1561 Skåldö 
Sommarö 1544-1546 (Sommarö) Sommarö Sommarö 
Hestö 1543-1546-1549-- 

1556-1557-1561 
Tofföö 1544-1545; 1556; 

1559-1561 (Toffö) Toffö 
(Jfr 1326) Sköldargård 1526 (Ficke) 

1556 
Elgö (Karrieser) Elgö skatan — 

Nabben Nabben 
Kopparö 1556 Kopparö 

Grevö Grevö 
Trollböle 
Backa 

Karis 1530-1561 (1564) 1574 1655 -70 -90 
Rösund 1530-1541 -44 -45 

-46 -53 -57-1559 Rösund 
Berg 1545 (Berg) Berg 
Weckesar 1544-1546 Wäxär 
Haivskiftö 1541-1546- 

1556 Haivskiftö Haivskiftö 
Trångsund 1557-1559- 

1561 Trångsund Trångsund 
Bosa 1546-1557 (Bosöll) Bosa Bosa 
Strömsö 1546-1557 Strömsö 
Nothamn 1557 Nothamn 
Torsö 1546 Torsö Torsö 
(Artalen avse beläggår) Bredäng Bredäng 

Jumall 
Dragsvik 
Höstnäs 
Persö 
Söderby 
Totala 
Dalkarö 
Råssböle 
Tjurböle 
L. Barskål 
Antby2  

2  jfr 1680 Rvl. 
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(Styrm.t.Rv1)(Rvl si. tull) (Busö-Barö) 
Ingå 1543-1561 (1564) 1574 1655-70-90 

(Jfr 1425) Bastuguö 1543-46 — 1552 
—1556 (Kott & Goos) (Basteby) Bastuö 

(Gås) Gåsans 
Ransö 1544-46, 1552-1557 

1559-1561 (Ramsö) Ramsö Ramsö 
Tostholm 1557-1558 (Tostholm) Tostholm (Träsö) 

(Jfr 1337) Fagervik 1546-1556-1557 
(Knör) Fagervik 

(Knör) 
Svartbeck 1546-1552-- 

1557 Svartbeck Svartbeck 
Kopparnäs 1545-1557 
Kockis 1544-1552 
Flytt 1552 
Strand 1544 
Kempebacka 1552 
Roddkyla 1544 Rodkyla 
Elinsö: Magge 1554 Elinsö Elinsö 

Maggeböle t 1545-46 Magh 
Bjurs i Ors 1546 Bjurs 
Esping 1544  1546 
Joddeböle 1546 Vddeböle 

(Jfr 1525) Domarby 1545-1552-1561 Domarby Domarby 
Grönhed 1546 
Hovgården 1546 
Innanbeck 1546 
Solberg 1545-1546 
Finnpada 1546 (Besze) 
Tordebacka 1546 (Ströms) 
Lågnäs (Groth) 1546- 

1547-1557 Lågnäs 
Gromarböle 1545 
Knapsby 1545-1552 
Koldarsböle 1546 

1240 Vthanoker 1546 
Horsholm Träsö 

Tjudö 
(Österkulla) Kulla 
(Berg) 

Rövars 
Svenskby 
Alö 
Bredsby 
Prästgård 
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(Den omfattande längden bottnar främst i 1540-talets intensiva sak-
fällning.) 

Sjundeå 1517-1552-1565 
Anneby 1517 (Fick) 
Kreyars 1552 
Störsvik 1552 Tyrswych 

1565 
Pånäs 1552 
Sundwyck 1565 
Wi . ås 1565 
Wyckby 1565 

(Ur Revals slottsräkenskaper 
1564-66 jfr dito om Kyrkslätt) 

(Porkala) 
1574 1668-70 1680 

Störsvik 

Pickala 
Käla 
Prästgården 

(Styrm.t.R3,1)(Rvl sl. tull) (Porkala) 
Kyrksilitt 1519-1557 (1564) 3 1574 16684  

Korkulla 1519-1557 (Fick) 
Sarvik 1523 (Fick) (Sarvik) 
Värans 1553-1557 

   

3  En för okänt ändamål, på ett löst ark, uppgjord längd över 21 
Kyrksiättbönder från Örmero bol, förekommer bland Revals slottsrä-
kenskaper 1564. Någon form av Revalskontakter torde dessa bönder 
representera. Vidare ha Sjundeåbönder (6) levererat humle 1565-1566 
och Kyrkslättbönder (2) utan hemort ha 1564-65-66 levererat ved och 
sparrar och Ingåbönder (9) utan hemort ha levererat humle 1565-66. 
De 21 Kyrkslättbönderna återges här nedan. 

1564 Örenbrodz 
Matts Persson i Galisback 

(= Sundberg) 
Per Andersson ibm 
Simon Larsson ibm 
Matts Mattsson Sarwyck 
Nils Bengtsson i Finsbyn (Kyrk- 

backen) 
Nils Andersson Gun .. backa 

(Gunnarskulla nämnt på 
1600-talet bl. segl.) 

Bertil Andersson i Abramsby 
Jakob Andersson ibm 
Matts Sigfridsson ibm  

bol (i Kyrkslätt) 
Lasse Olofsson Danskarby 

(Danskarby nämnt på 1600- 
talet bl. segl.) 

Jöns Olofsson ibm 
Jöns Andersson ibm 
Olof Nilsson Påvalsby 
Knut Jönsson Midiäwasteö 
Michel Nilsson ibm 
Anders Nilsson ibm 
Jöns Jönsson Dåwäss 
Siffrid Jönsson Ådbäck 
Olof Jönsson ibm 
Matts Jönsson ibm 
Anders Töresson Kary ... by 
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(1430) Estby 1544-46; 1552 
Edhe 1546-1552 
Bondarby 1552 
Biskopsböle 1552 
Strömsby 1552 
Knaps 1552 
Lill Kansko 1546 
Kansko 1551 

Eveskog 1551 
Junckarby 1546 
Stobby 1546 
Huith 1557 

(1481) Medvastö 1557 
(1240) Porkala 1557 

Böle 1557 
Överby 1544 
Flottnes 1544 

(1460) Obbnäs 
(1430) Gunnarskulla  

(Biskopsböle) 

(L. Kansko) — 
(St. Kansko) — 

Stubb 
(Hvitsby) 
(Medvastö) 
(Purkula) 
(Böle) 

(Bjorström) Björnström 
(Jersö) 
(Gunnars- 

kulla) 
(Danskarby) 
(Puckvik) 
(Heggisböle) 
(Remsby) 
(Friggeleby) 
(Gronnträsk) 

Biskopsböle 

L. Kansko 
St. Kanske 

Junckars 

Porkala 
Böle 
Överby 

Berg 

Gunnars- 
kulla 

Danskarby 
Hila 
Häggisböle 
Vitkars 
Kantvikt 

(Styrrn.t.Rv1)(Rv1 si. tull) (Porkala) 
Esbo 1517-1557 (1564) 1574 1688 

Köklax 1517-1546 (Basse) Köklax 
(1523) Träskby 1517-1519-1523 

(Guse) 
(1523) Bobäck 1519-1551 (Bodebeck) Bobäck 

Hentans 1545-1557 
Gräsa 1521-1546 (Hvit) 
Söderike 1546 (Gro) 

I längderna ovan ha under rubriken styrmän 1564 antecknats bönder 
från Pojo, Ingå, Kyrkslätt och Esbo (Sv Ra Balt. räk. F 365). 

Uppgifterna ha inom parentes ( ) införts i längderna. 
4  Porkala tull 1668 Sv Ra Ka Finska kameratia Vol. 81. 
2  (jfr Rvl 1680) 

6 



82 

Soucko 1546 
Kyrkoherden Henrik 1547 
Kurittubacka 1545 47- 

1552-1557 Kurtbacka 
°ytans 1556-1557 
Finns 1557 
Kärr 1547 
Kvarnby 1546-1547 
Lappböle 1543 —1545-46 
Sperring 1543 
Torolan 1543-1546 
Rödskog 1543-1547 
Kotkaniemi 1545-1546 
Esboby 1545-1546 Espå Esboby 
Kaytans 1545 
Noxby 1546 
Hultis 1551 

Kurck 
Mårtensby Mattby 

Hink 
Bolarskog 
Masaby 
Mulby 
Stensvik2  

(styrm.lön) 
2 fr. Svinö5  
1» Mosiö 
2 » Marsby 
1 » Huits 
1 » Bengts- 

by 
2 » Gumböle 
1 » Kopby 
1 » Mulby 
2» Bende- 

böl 
1 » Blomsby 
1 » Huasper 

För Esbo tyckes 1540-talets sakfällning kraftigt framhäva 
landsköpmännen. 

Sv Ra F 365. 
2 (jfr  Rvl 1680). 
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För Helsinge kan inte i detalj redogöras i detta samman-
hang. De täta beläggen i Fickes skuldböcker uppvisa ca 20 
skeppsägare och ca 200 bönder såsom kunder till Ficke i 
Reval. 

För Sibbo, Borgå, och Pernå, kunna blott hernorterna i 
skeppar- och landsköpmannalängden 1557 återges utökade 
med vissa skuldboks- och saköresnotiser. Det rika materialet 
ur saköreslängder, som för västliga trakter förefinnes, sak-
nas för de östliga. 

Sibbo (Ficke) 
1516-1528-1538-1547 1557 1574 1668 
Borgby 1516 — — — 
Gesterby 1513-14-1525 — — — 
Kärrby 1528 — — — 
Massby 1525 — — — 
Hangeby 1547 — — — 
Normeby 1516-1518 Normo — — 

(Hge handelsområde) 
Botby 
Gammelby 
Nikeby 

Broby 
Granö 

Enligt dessa sammanställningar tyckes för Sibbo endast 
Normeby uppvisa längre tids konstans i bondehandel. Upp-
gifterna i Stockholms tull antyda emellertid, att Gesterby-
bornas aktivitet fortgått in på 1540-tal om ock belägg för 
Revalskontakter inte kunnat uppdrivas. Beakta vi vidare Re-
valsarvet till Sibbo 1442, finna vi, att för Massby Revalsför-
bindelser pågått under 1400- och 1500-tal. 

För Borgånejden blir bilden av bondehandeln, trots en del 
rikligare belägg än för Sibbo, grumlad av köpstadens när-
het. En del bönder, i synnerhet utskärens, ha dels handlat 
för egen räkning, dels verkat som seglare för stadens köp- 
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män. En klar gränsgång blir knappast möjlig mellan stad och 
landsort. 

För följande byar finna vi handelsbönder nämnda: 

(Hfors & 
(Rvl sl. tull) Pellinge tull)6  

Borgå 1513-1540 (Ficke) 1547 1557 1574 1668 

Hornhattu 
Saxeby 
Näse 
Karsby 

Moniby 1536 Moneby 
Narcosk 

Renum 1518 Rinum 
Sjelavik 

Gla kungsgården 1513-1531 Strömsberg 
Kerkko 1515 
Kullo 1530-1536-1540 
Hommasnäs skeppare 1531 
Onas 1534 Onas 
Svarte skeppare (i Kulla o. Tjus- 

terby) 1518-1531 (Jfr 1425) 
Jackarby 1530 
Pellinge 1525; 1547 Pellinge 
Ylele 1531 

Stensböle 
Svartbeck 
Krogsnäs 
Bengtsby 
Varlax 
Emsalö 
Brattnäs 

Konstans i seglation och landsköp tyckes uppvisat endast 
av Gamla kungsgården, Onas, Pellinge och Svarte skepparn, 
antingen han hörde hemma i Kullo eller Tjusterby. 

För Pernå ha vi tillgängliga klagomålens uppgifter år 1557 
och Ficke-notiser något tidigare. Belägg finnas för handels-
bönder för följande byar. 

6  Hfors o. Pellinge tull. Sv Ra Ka Finska Kameralia vol. 81. 
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Pernå /524-1535 (Ficke) 1557 1680 Ryl 

Härkäpä 1524-1530 (Hink Brant Koupeby Fansnäs 
m. son Erk Brant) 

Sarvsal 1526 Degerby 
Kabböle 1535 Serklax 
Labböle 1526 Kyrkbyn 

Forsby 
Horslök Horslök 
Sarvlax Sarvlax 
Haddom 
Lappträsk 
Mertlax 

Hemorter genom århundraden 

Vilja vi för en klarare överblick sammanställa medeltiden 
och äldre Wasatiden med de uppgifter över det sena 1600-
talet, som stå oss till buds i tullängderna från Busö, Barösund, 
Porkala och Pellinge, så få vi fram vilka byar, som från och 
med 1300-tal och till och med 1600-tal, ha varit hemorter för 
allmogeseglare. (Jfr kartan.) 

(Tenala—) Pojo 

1240 1300— 1540-60 1574 1600 -  
hamn 1530 tal 

Hangö (Hangethe) X X X 
Tvärminne (Lovicsund) X X X 
Ekenäs X X 
Alglo X X 
Espeskär X X X X 

(1514-17) 
Busö X X 
Skåldö X X 
Sommarö X X X 
Tovö X X 
Elgö (Karienkaski; 

Karrieser) X X X 
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Nabben 
Grevö 
Sköldargård 

Trollböle 
Kopparö 

X X 
X X 

X X (1556) 
(1326; 1526) 

X X 
X X 

Det visar sig att för Tenala Pojo 15 byar århundradena 
igenom utgjort seglarhemorter. Av dessa 15 seglarbyar voro 5 
kustbyar och 10 skärgårdsbyar. 

För Karis få vi motsvarande uppgifter för 1320-tal till 
1690-tal. 

Karis 

1240 1300— 1540-60 1574 1600- 
hamn 1530 tal 

Berg X X 
Antby X X 
Rösund X X 
Weckesar X X 
Halvskiftö X X X 
Trångsund X X X 
Bosa X X X 
Strömsö X X 
Nothamn X X 
Torsö X X X 
Bredäng X X 

(Elgö—Karrieser—Karienkaski tillhörde ursprungligen Ka-
ris, senare Pojo.) 

Av 11 byar inom Karis utgjorde 4 kustbyar och 7 skärgårds-
byar seglarhemorter från och med medeltiden till och med 
1600-talet. 
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För Ingå få vi uppgifter från 1200-tal till och med 1600-tal. 

Ingå 
1240 1300— 1540-60 
hamn 1530 

(1425) X X 
x X X 

X X X 
(1337; 1344) X X 

X X X 
X X 

X X X 

X x 
X x 

(1525) X X X 
X X 

I Ingå fördelade sig de 11 konstanta seglationsbyarna så, 
att 6 av dem voro kustbyar och 5 skärgårdsbyar. 

I Sjundeå förekom kustbyn Störsvik såsom seglarhemort 
omnämnd såväl på 1500-talet som på 1600-talet. 

För Sjundeå finnas inga uppgifter för längre perioder. 
Men för Kyrkslätt kunna vi överblicka tiden från 1200-tal 
till och med 1600-tal. 

Kyrkslätt 
1240 1300— 1540— 1564 1574 1600- 
hamn 1530 60 tal 

1574 1600- 
tal 

Bastuguö Kott o. Goos 
Ramsö 
Tostholm (Horsholm) 
Fagervik Knörr 
Svartbeck 
Rodkyla 
Elinsö 

(»magge» 1545-46) 
(Maggeböle 1544) 
(»magh» 1574) 

Bjurs i Ors 
Joddeböle 
Domarby 
Lågnäs 

Danskarby 
Sarvik 
(Estby) & 

Gunnarskulla 
Biskopsböle  

X 
(1523) X 

(1430) X X 
x 
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Lin Kanskog X X 
Stor Kanskog X X 
Junkarsby X X 
Stobby X X 
Medvastö (1481) X 
Porkala (Purkal) X X 
Böle X X 
Överby X X 
Odbäck 

(Ode Michel 1420) 
(Woyde de Purkel 1342) X 

I Kyrkslätt finna vi, att kustbyarna helt dominera såsom 
skepparhemvist. Av 13 byar med seglation århundradena ige-
nom voro 12 kustbyar och en (1) skärgårdsby. 

För Esbo förmå vi överspänna tiden från 1300-tal till och 
med 1600-tal. 

Esbo 
1300-1530 1540-60 1574 1600-tal 

Gräsa (Hvit) 1521 (Ficke) X 
Köklax (Basse) 1517-30 ( » ) X X 
Träskby (Guse) 1514-19-23 » & FMU)  
Bobäck 1372; 1519-23 X X 
Kuritbacka X X 
Esboby X X 

Av 6 konstanta seglationsbyar voro 5 kustbyar och 1 in- 
landsby. 

För Helsinge, där uppgifterna från senare tider störas av 
stadsgrundläggningen, få vi i huvudsak lita oss till uppgifter-
na hos Fickes skuldböcker för 1500-talets första hälft, som i 
sin detaljrikedom avspegla perioden 1509-1542. Av 20 Re-
valsfarande skeppsägare voro 16 hemmahörande i inlands-
byar och 4 i kustbyar. 

För Sibbo förefalla uppgifter egnade att belysa skeppar-
hemvister rätt fåtaliga. 
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Sibbo 
(1540-1560) 

1300-1530 1557 1600-tal 
Gesterby 1513./14-1525 (X) 
Massby 1442; 1525 
Normeby 1516-1518 X 

Av dessa tre byar torde Massby, samfällig som byn var 
med Hitå och Kallbäck, få uppfattas såsom kustby. Gesterby 
och Normeby (= Nurmijärvi) vara klara inlandsbyar. 

För Borgå omspänna uppgifterna tiden från och med 1400-
tal till och med 1600-tal. 

Borgå 
1300-1530 1540-60 1574 1600- 

tal 
Gamla kungsgården 

ell. Strömsberg 
 1513-1531 (Ficke) X 

Moniby X 
Onas 1534 ( » ) X 
Pellinge 1525 ( » ) X 
Renum 1425-1531 ( » & FMU) X 
Svarte (Kullo o. 

Tjusterby) 1425; 1518; 1531 
Av 6 konstanta hemortsbyar för seglare representerade 2 

inland, 2 kust och 2 skärgård. 
Sammanställa vi procentsatserna för de århundraden ige-

nom konstanta handelsbonde- eller skepparhembyarnas art 
få vi fram följande jämförelsetal. 

Skär Kust Inland 
(Tenala—) Pojo 67 ok 33 % 

Karis 64 % 36 % 
Ingå 45 % 55% 
Sjundeå (1 kustby) 
Kyrkslätt 8 % 92 % 
Esbo 83 % 17 % 
Helsinge 

(1509-42) 20 % 80 ck 
Sibbo 33 % 67 % 
Borgå 33 % 33 c/c 33 % 
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I hela västliga Nyland ha som hemorter för skeppare kust-
och skärgårdsbyar avgörande dominerat. För Esbo och Hel-
singe är däremot märkligt nog inslaget av inlandsbyar högst 
väsentligt. Likadant synes fallet vara för Sibbo och Borgå. 

västliga Nyland med dess bondefraktfart äro hemorterna 
främst utskärs-, skärgårds- eller kustbyar. I områden med. 
förhärskande bondehandel synes däremot inlandsbyarnas in-
sats ha varit betydande. 

Naturligtvis ha socknarnas konfiguration, kustlinj ens om-
fång och vattendragen inom socknen influerat på fördel-
ningen. Det västliga skärgårdsområdets örikedom och läget 
mellan Stockholm och Reval ha varit klara förutsättningar 
för en betydande fraktfartsnäring. — Märkligt är emellertid, 
att det östliga områdets inlandsbyar dominerat inte bara in-
nom bondehandeln, utan även i seglationen. Trots Lojovatt-
nens inlandsstråk tyckas inlandsbyarna västerut veterligen 
inte ha förmått uppvisa skepparhemorter. 

Bondefraktfart krävde främst farkoster och uppdragsgi-
vare. Öbor, bofasta mellan betydande stadscentra, hade ome-
delbar och given funktion. — Bondehandel däremot förutsat-
te varor och uppland. De mest efterfrågade varorna voro ur-
sprungligen skogarnas avkastning i pälsverk, tjära och virke. 
Tavasterna med sina skogsuppland presterade sådana varor 
i rikare mått och förmodligen förnämligare kvaliteter än, 
kustbyggarna. Längst torde tavasterna ha bevarat sina salt-
sj öhamnar i de yngsta kustbygderna vid Finska viken; det 
var i gränsmarkerna mellan västra och östra Nyland, i trakten 
av Esbo och Helsinge. I områden, där inlandsbyarna för-
härskat bland skepparhemorterna, tyckes det, som om seg-
lationsidkarna synbarligen hade sökt sig sina uppland och 
varuleverantörer till mötes. 

Bondeupplandens omfång och handelsstråk 

Vi ha försökt utreda handelsböndernas eller seglarnas hem-
orter i de olika kustsocknarna. Och vi ha konstaterat in- 
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landsbyarnas betydelse i trakter, där bondehandeln domine-
rat framom bondefraktfarten. Den fråga som närmast in-
ställer sig är, huru kontakterna mellan handelsböndernas 
hembyar och deras inländska uppland gestaltade sig. Det 
gäller sålunda att utröna, huru Revalshandelns och bonde-
seglarnas kundkrets vidgade sig inåt upplandet norr om 
Finska viken. 

Uppgifterna om Revalsarven fördelade på socknar i Nyland 
visade arv för inlandssocknar sådana som Lojo och Vichtis. 
Det är märkligt, såtillvida som de avslöja förbindelser med 
Reval av inte enbart tillfällig art för andra trakter än kusten. 

En detaljerad inblick i kust- och bondehandelns inlandsför-
bindelser erbjuda Revalsköpmännens skuldböcker. De tillåta 
oss att på vissa andra håll konstatera parallellföreteelser till 
fallen i Lojo och Vichtis. Då inlandsförbindelser omnämnas, 
är det främst i samband med leverans- eller inköpsförhål-
landen och borgensförbindelser. 

Vissa förbindelselinjer mellan förmedlare och borgesmän i 
Finland vid dylika Revalsaffärer kunna uppdragas. Det vi-
sar sig på endel håll, att dessa förbindelselinjer tyckas rep-
resentera handelsvägar mellan kustland och inland. De skuld-
boksnotiser, som beröra bondehandeln i Finland, härstamma 
främst från Revalsborgarna Helmich Fickes och Liitke van 
Mindens bokföring. 

Tenala 

Sammanställer man uppgifterna i Fickes skuldböcker om 
bondehandeln i Tenala och om seglationen mellan Tenala 
och Reval, tecknar sig en märklig linje mellan socknens in-
nersta finnbygd och dess skärgård ut till sjöss. Jämför man 
dessa finnbygdens Revalskontakter med de tidigare an-
tydda för Tenala speciellt täta Stockholmsbeläggen,8  skymtar 
måhända en antydan om finnbygdens sydliga och svensk-
bygdens västliga anknytning. 

7  Af 17; Af 22; Af 26; Af 29—Af 31. RvlSta. 
8  Jfr s. 34. 
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Enligt Revalsmaterialet avtecknar sig ett centrum för bon-
deseglationen på Reval i Kelkkala invid Bjernå-gränsen. — 
Det faller sig naturligt att här erinra om Bjernå som en ti-
dig bebyggelsehärd under finsk invandringstid." Inalles ha 
5 bönder i Kelkkalaby haft affärer med Ficke. Av dem ha 
tvenne varit betydande handelsbönder, nämligen Nygels 
och Heyke Kelleke, som förmedlat och borgat till bönder, 
länsmän och präster i egen socken och grannsocknar. 

Den förbindelselinje bröderna Kellekes handel tecknar, 
sträcker sig över Koskis, Perskanböle, Barkarböle, Olsböle 
och Kyrkbyn ut mot skärgården. Såvitt de svårtydda för-
vanskade ortnamnen ha tolkats rätt, torde leden ut ha varit 
lagd förbi trakten av Dalby, Gundby, Mälsarby. Dessa han-
delsstråk nyttjades för Tenala åren 1511-1525.10 11 

Pojo 

Det var inte bara inom den egna socknen som bröderna 
Kelkkalas förmedling och borgen sträckte sig, den nådde även 
grannsocknen Pojo. Nyghels eller Niklas Kelleke var på 1520- 
talet antecknad som god för Anders Persson, Djekenkulla. 

Inom Pojo utgjorde i sin tur Djekenkulla ett bondehandels-
centrum, där bonden Anders Persson gick i god för Kisko 
Aijokibor. För Petter Andersson (en Djekenkullabo) var 
Mickel i Gennäs (ennesbuw) god 1523. Om Gennäsmannen 
sades det, att han var affärsvän med Wolmer Brockhusen. 

Medan en Mörbybo och en Sunnanvikbo hade ett skepp i 
bolag, finns det uppgift om att Mörbybon, strandbyggaren, 
gick i god för en Persbölebo, en inlänning. 

För Pojo bondehandel och dess förbindelser utöver socken-
gränserna i Revalsaffärerna må förutom Niklas Kellekes kon-
takt med Anders i Djekenkulla understrykas, att en Harla-
bonde i Bjernå gick i god för Petter Sheller (eller soller) i 

9  Jfr förf. Karis medeltid s. 102-103; jämte förf. Den finska inflytt-
ningen till sydvästra Finland s. 104-107, list. Tidskr. f. Finl. 1949. 

10  Af 17; Af 22. 
1  l Jfr kartskiss. För Tenala hos Ficke 14 personer och 9 byar (11 

bönder + 2 länsmän + 1 präst) omnämnda. 
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Sköldargård 1526. — Här förefaller det, som om landförbin-
delsen Bjernå—Pojo hade utnyttjats som fortsättning på sjö- 

leden Reval—Pojo. 
Bondehandeln i Pojo kan enligt Ficke och van Minden föl- 

jas åren 1510-1526.12 13  

Karis och Karislojo 

För Karis socken omnämnas två bönder i Rösund och Bras-

by såsom Fickes kunder, medan för Karislojo inalles 5 bön-
der nämnas, i Långvik (2 bönder), Kourjoki, Harjärvi, Longh-

sares. Dem beviljades i allmänhet kredit utan borgen, emedan 
de hade tjänat hos kända borgare i Reval, hos Liitke van 
Minden och Steffen Knockenhower. Långvikbonden går i god 
för Longhsares-bon.1 4  

Återigen som i Tenala och Pojo tecknar bondehandeln i 
Karis och Karislojo stråk med ansenlig spännvidd." 

Vichtis 

Handelsstråkens sträckning inåt land framträder än tyd-
ligare, om vi vidga vår granskning av den till Reval rik-
tade bondehandelns borgensnät till att omfatta även Vichtis. 
Vichtis socken med dess Revalsarv är redan tidigare känd för 
oss såsom förbunden med Revalshandeln. Hur de verkliga 
etappvägarna gått, visar oss kontakterna med Ficke detal- 
erat. 

En härd för bondehandeln i Vichtis finna vi hos Tornas 
011epocke Wanilkulle eller Wanebuw, d.v.s. i Vanila. Hans 
Revalshandel kunna vi genom Fickes notiser överblicka för 
åren 1511-1527.16  Vi finna, att den sträckte sig såväl inåt 
land som till kusten. Tomas gick sålunda i god för 2 Bobäck-
bor, en Mordekullebo, en Fantsbybo och vidare hade han 

12  Af 17; Af 26. 
13  Jfr kartskiss. I skuldboksnotiserna finnas för Pojo 6 byar och 

7 bönder omnämnda. 
14 Af 17; Af 22. 
13  Jfr kartskiss. 
16  Af 17; Af 22. 
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affärer med en bonde i Träskby. Han hade alltså utpräglat 
kontakter i Esbo socken, som tydligen utgjorde hans domi-
nerande hamnsocken. Inåt land sträckte sig hans krediter och 
förmedlingar till Tavastehusbor och Janakkalabor. Vidare 
gick han i god för en sockenbo Erck 011enpocke Peschelasz 
d.v.s. Päsklax. Samma Erck, vars Revalsaffärer antecknades 
1516-1518, hade ock en annan godeman i 'Ols koppeman i 
Helsinge'. Denne Ols torde kunna identifieras antingen med 
Ols Jönsson Kockebuw (Kockis, gränsby mellan Esbo och 
Helsinge) eller med Ols Klocke i Klockskog. 

Handelsbönder kring Hiidenvesi i Vichtis och Pettnemi 
i Lojo hade synes det kusthandel i mångfaldig förbindelse 
genom Esbo till Reval och samtidigt inlandshandel med 
spännvidd över Janakkala fram till Tavastehus. Det förefaller 
ogensägligt, att den landsväg, som enligt 1696 års militär-
karta förefanns mellan Esboviken och Vichtis Hiidenvesi, 
redan vid 1500-talets ingång hade haft sin föregångare i nå-
gon form av färdeväg. Stråkets fortsättning inåt land från 
Vichtis över Loppis och Janakkala till Tavastehus, betecknad 
som landsväg 1696, måste likaså ha varit nyttjad färdeväg vid 
1500-talets börj an.1  7  

Ingå—Sjundeå 

Någon möjlighet att för Ingå och Sjundeå rekonstruera ett 
förbindelsenät såsom för Vichtis och Esbo finnes inte. Be-
läggen hos Fickes inskränka sig till en by för var socken. 
För Ingå ha vi endast »Bre . .schebuw» och för Sjundeå en-
dast »Annebuw». 

17  En karta av Westermark 1748 över Wanjoki från Loppis till Hii-
denvesi (SvRa Lantmät. lev. 1850 nr 298) utvisar en vinterväg, som 
parallell med vattendraget ett par 100 alnar ifrån detsamma löpt från 
Hiidenvesi till Vanjärvi—Sikalajärvi. Vid Vohenkoskensari ca 3500 
alnar från Sikanlanjärvi går sockenrån Vichtis—Loppis. Från Loppis 
leda återigen vintervägar parallella med vattendragen åt Kernaala 
sjö och Tavastehus. (Jfr Sv Ra anförda kartor nr 237, Westermarks 
karta över insjöar och åar i Vichtis och Loppis.) Genom Loppis gick en 
väg parallellt med mindre vattendrag och kärr från Wuohikoskensaari 
över Pilppala för att sedan parallellt med östra stranden av Loppis 
sjö och såsom vinterväg över Käsjärvi leda genom Janakkala till Ta-
vastehus. (Jfr. SvRa anförda kartor Nr 136, Fonseen, Loppis 1752-1753.) 
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Esbo—(Vichtis) 

Förbindelserna Esbo—Vichtis, utritade med landsvägen 
på militärkartan 1696, har Fonseen antytt på sin karta över 
Esbo socken 1750.18  Där har han antecknat, att lands-
vägen från Esbo till Vichtis gick över Navala, samt ritat 
ut den parallellt med Träskby långsträckta åker- och ängs-
marker, vilka topografiskt synas ha utgjort en dalgång, som 
förband Esboviken vid Bobäck med Lojärvivattnen. Anteck-
ningen om riktningen över Navala angav för landsvägen i dess 
nordliga lopp en sträckning parallell med vattendragen Haa-
pajärvi inom Mankåns i Esbo vattensystem. Härefter följde 
parallella med landsvägen de övre sjöarna i Sjundeå vatten-
system Palojärvi och Enäjärvi, vilka på andra sidan vatten-
delaren vid Lojo ås inom närmaste grannskap hade Hiidenvesi 
med Vaanila och Päsklax såsom strandbyar." Vaanila-bon-
dens i Vichtis förbindelseled med Bobäck—Träskby antyder 
sålunda på 1510- och 1520-talen en eventuell vattenväg och 
vinterväg såsom föregångare till 1600- och 1700-talens lands-
väg. 

Esbo 

Förutom kontakten mellan Bobäck och Vichtis i handels-
väg torde för Esbo ytterligare förbindelseleder inåt upplandet 
kunna spåras. Samma Staffan Jakobsson i Bobäck hade yt-
termera affärs- och borgesförbindelser med Esbo Kauwelbuw, 
vilket knappast torde kunna tolkas annorlunda än såsom 
Kauhala (1521). Denna Kauhalaby hade därjämte borgeskon-
takter med Korkkulla i Kyrkslätt. 

För Erik Basse i Köklax, länsman i Esbo, antecknades in-
landskontakter med Härkeby (1519) 20  eller såsom det senare 
hette med Nikolaus Herreke (1526; 1529-30) samt Kalljärvi-
och Kortjärvibor. Bondeseglaren Anders Guse i Träskby, 

18  SvRa anf. kartsaml. nr  71. 
19  Jfr T. V. Olin, Finlands vattenområden och sjöar. Meddelanden 

fr. Hydrografiska byrån nr VII. Hfors 1936. 
20 Af 17 P. 154. 



96 

en inlandsby, hade ett halvt skepp samman med Björn i 
Saruelas (1523), d.v.s. Sarvik i Kyrkslätt. 

Esbo socken låg, såsom vi sett, uppenbart efter sina grann-
socknar Kyrkslätt och Helsinge i fråga om Revalskontakter. 
(Jfr s. 62, 75.) Såvitt det tillgängliga materialet tillåter slut-
satser, tyckes för Esbo i stället inlandsförbindelserna påfal-
lande tydligt framträda. I sina kontakter med Vichtisbor 
tyckes Esbofolket snarast representera upplandet bortom det 
speciellt kraftigt seglande Kyrkslättsfolket. 

Helsinge 

Såsom i Esbo tyckes också i Helsinge upplandets inre 
handelsvägar ha följt vattendragen åt. 

Enligt skuldboksnotiserna för Helsinge hos Ficke finna vi 
uppenbara handelscentra för Helsinge i Mårtensby, Vik och 
Domarby. — Från Mårtensby sträckte sig kontakterna, dels 
söderut till Forsby, dels norrut till Nackskog, Klemetskog, 
Klockskog och Normeby, (d.v.s. Nurmijärvi), så till en bör-
jan. Senare vidgades kretsen ytterligare till att omfatta Råd-
skog, Palojoki, Bertby, Kaukjärvi, Korpis och Outby i norr 
samt Båtvik i söder. — För Vik sträckte sig kundkretsen 
från Östervik i söder till Klockskog i norr. — Länsmannen i 
Domarby hade förbindelser från Åggelby i söder till Klock-
skog och Normeby i norr. 

Samtliga dessa handelshärdar i Mårtensby, Vik och Do-
marby förmedlade affärer 30-40 km upp mot inlandet. Ett 
nordligt distributionscentrum för Helsinge handelsområde 
fanns i Normeby (administrativt lydande under Sibbo). 

Med förbindelserna till Korpis, Bertby och Outby tange-
rade Helsinge handelsområde nära Esbo—Vichtis-områdets 
nordligaste trakter i Vihtijärvi. Vanda ås vattenområde tor-
de nära nog sammanfalla med Helsinge handelsområde. 

medvetande om att Helsinge handelsområde tillsammans 
med de inre vattenlederna sträckte sig ca 30-40 km in mot 
inlandet torde man kunna förutsätta ytterligare och vida-
re inlandsförbindelser genom Helsinge. Omedelbart innan- 
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för Helsinge vattensystem ca 60-70 km från kusten, funnos 
byarna Kara och Karhi i södra Janakkala (nuvarande Haus-
järvi—Riihimäki) . För dessa byar fanns antecknat ett tiotal 
kunder hos Ficke. Direkta belägg för vilka som förmedlat 
Revalsförbindelsen saknas. Men i och med att Normeby, 
d.v.s. Nurmijärvi uttryckligen via Helsinge verkade såsom 
distributionscentrum för sin omnejd, torde vissa bybor i 
Janakkala ha varit anslutna till Fickes kundkrets genom 
Helsinge handelsområde. — Härför talar ock den omständig-
heten, att Vanda vattensystem med en av sina armar förmed-
lade oavbruten vattenväg mellan Riihimäkibyarna och Hel-
singe.  21 2 2 

Sibbo 

För Sibbo och Borgå står inte närmelsevis det material 
till förfogande som för Helsinge. De fåtaliga skuldboksnotiser-
na ge trots allt vissa upplysningar. 

Den enda uppgift om skeppare, vi finna från Sibbo, tyckes 
gälla Gesterby- och Borgbybor. Anders Persson i Borgby upp-
gavs vara halvskeppare med länsmannen i Sibbo Erik Lars-
son från Gesterby. Frånräkna vi från Sibbo administrativa 
område Kaukjärvi fjärding, som handelsmässigt och med 
Revalsborgares ögon betraktat syntes ansluten till Helsinge 
handelsområde, torde i varje fall bondehandeln genom Sibbo 
ha sträckt sig ca 15 km inåt land. Förmedlarverksamheten 
kunde därutöver ha än större spännvidd, i det att t.ex. läns-
mannen Erik Larsson fungerade som mellanhand mellan hä-
radshövdingen i Hattula härad Lars Mattsson och Liitke van 
Minden mellan åren 1514-1519. 2 2a 

Nere vid kusten återfunnos handelsbönder i Kärrby och 
Massby. Vi få i detta sammanhang erinra om de talrika ta-
vastnamnen i dessa trakter och fråga oss, om bondehandeln 

21  Kartbelägg i nutid och tidigare. 
22  Om bondehandeln i Helsinge jfr förf. Några drag ur förhistorien 

till Helsingfors stads grundläggning, Hist. Tidskr. f. Finl. 1933. 
22a Af 26. 

7 
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för dessa kustbyar möjligen hade anor från pälshandelstid 
och tavasters besök vid saltsj öhamnar. 

För Sibbo visar oss Fickes anteckningar bondehandel i 
ett par generationer av en länsmanssläkt. Det är en viss 
konstans som kan förmärkas för Gesterbyfolkets handels-
aktivitet 1513-1547 med Per Larsson, Erik Larsson och 
Hans Eriksson som utövare. 

Borgå 

För Borgå visa skuldboksnotiserna affärsförbindelser från 
Borgå sockens inland dels västvart åt Helsingehållet, dels 
östvart åt Pernåhållet. Det förefaller som om Gamla kungs-
gården, sedermera benämnd Strömsberg, hade utgjort ett 
handelscentrum. Handeln där hade bibehållit sig i varje fall 
genom ett par generationer. Jöns Philpusson och Nils Jönsson 
drevo handel på orten 1513-1531. Av dessa båda hade Nils 
Jönsson i Gamla kungsgården förbindelser med såväl Jöns 
Klocke i Klockskog i Helsinge som med Hink (Henrik) 
Brandt i Härkäpä i Pernå (1524).23  Ytterligare en handelsby i 
inlandet framträder för oss i och med Moniby jämte Brasbac-
ka, belagd 1536. Såsom skeppare för handelsbönderna i Gamla 
kungsgården fungerade både Nils Svarte (Kullo och Tjuster-
by) och Frans i Övre Hommasnäs. Nils Svarte hade därjämte 
förbindelser med en Kerkkobo och en Renumbo. Olof Nilsson 
i Kullo, Nils Olsson i Onas samt Jöns Andersson och Olof 
Larsson från Pellinge voro seglare och förmedlare både för 
Borgå köpstadsmän och sockenbor åren 1525, 1534 och 1540. 

Över Jackarby förmedlade 1530 Hans Olofsson smör från 
Torsten Salomonsson på Tavastehus till Ficke i Reval. 

Trots att skuldboksmaterialet för Borgå är betydligt fat-
tigare än för Helsinge, tecknar sig glimtvis för oss i Borgå 
en bondehandel av betydande spännvidd över både Helsinge 
och Pernå samt norrut upp mot Tavastland. Vi böra kanske 
här erinra oss, att de inlandsbyar i Borgå, som skymtat i 

23  Af 22, f. 39 v.; Af 17 p. 196. Jfr Antell, Pernå s. 353-356. 
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handelssammanhang, nämligen Kerkko och Gamla kungs-
gården, även kallad Hattula, bära namn minnande om ur-
sprung från tavastländska socknar. 24 

Vi få av allt att döma spåra en handel av betydande ålder 
från inland över kusthamnar till utlandet. Märkligt är att 
i början och mitten av 1500-talet en god del av exporthan-
deln just dessa vägar alltjämt gällde pälsvaror. 

24  Jfr förf. De danska korstågens hamnar i Finland s. 228-238; Hist 
o.litt.hist. stud. 27-28. 
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Ficke och Helsinge 

Bondehandeln från Nyland på Reval hade såsom vi sett 
fortgått hela medeltiden igenom. En period av denna handel 
ha vi möjlighet att granska i detalj genom Revalsköpmannen 
Helmich Fickes bevarade skuldböcker från åren 1509-
1542.1  

Mickwitz ger oss i sitt arbete Aus Revaler HandelsbLich-
ern en kort teckning av Fickes öden.2  Vi få veta, att Ficke 
från och med det år, som hans skuldböcker börja, startade 
som självständig affärsman.Efter att ha tjänat hos rådsherrn 
Marquart Bretholt gjorde han sig åren 1509-1510 till före-
tagare själv. Samtidigt begynte han arbeta sig in på ett nytt 
område. Hans affärsböcker avspegla sålunda inte bara bon- 

1  Mickwitz, Aus Revaler Handelsbiichern s. 32-33. 
2  a.a. s. 16-17. 
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dehandelns detaljer, de teckna därjämte för oss huru e n 
borgares handel inom bondegebit fördjupas och utvidgas. Vi 
se förbindelsenätet växa ut, kontakter knytas och intensifie-
ras ända intill Fickes död vid juletid 1542. 

För att vi rätt må uppfatta, huru bondehandeln i Revals 
norra uppland avtecknar sig på basen av Fickes skuldboks-
notiser böra några sifferuppgifter anföras om materialets om-
fång. 

De båda skuldböcker, som huvudsakligen beröra Finland, 
upptaga för Nyland ca 600 fall av i Reval dagtecknade affärs-
avslut. De utgöra belägg för bondeseglares eller bondeköp-
mäns handel. Beaktas jämte och utöver dessa belägg ytter-
ligare anteckningarna om kredituppgörelser och varudistri-
bution till namngivna konsumenter i Nyland stiga notiserna 
till ca 800. Av dessa ca 800 notiser om nyländsk handel tor-
de ca 550-600 beröra Helsinge, medan ett 70-tal gäller 
Borgå (dels stad, dels landsbygd) och ett 60-tal Esbo. För 
övriga socknar stanna beläggen vid ett 20-tal eller därunder. 

Märkligt nog saknas uppgifter från Kyrkslätt så gott som 
helt. Endast i samband med Esbobors handel skymta några 
Kyrkslättsbönders namn. Uppenbart är, att Kyrkslättsborna 
måste ha frekventerat någon annan Revalsborgare än Ficke. 
Vi ha anteckningar om att t. ex. Pojobor brukade handla hos 
Wolmer Brockhusen. För Karis- och Esbobor anges kontak-
ter med Ltitke van Minden eller Steffen Knockenhower. 

Med hjälp av borgaren Helmich Fickes skuldböcker med 
deras talrika uppgifter om affärstransaktioner, särskilt för 
Helsingebönder, vilja vi teckna en närbild av bondehandeln, 
av dess inre organisation. Men vi måste därvid ständigt er-
inra oss, att det endast är en enda Revalsborgares uppgifter 
vi få lita oss till. Om ock frekvensen och detaljrikedomen tyc-
kes speciellt för Helsinge flödande ymnig, ha vi dock glimtvis 
uppgifter om att också Helsingebor ha handlat hos andra 
borgare, t. ex. Liitke van Minden, eller haft förbindelser med 
andra Revalsköpmän. En helhetsbild i siffror över nyländska 
bönders samtliga Revalsförbindelser nå vi inte. Lika litet 
förmå vi sammanställa slutsummor för varuutbytets omfång 
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och mängder, då ju anteckningarna i skuldböcker veterligen 
främst gälla byteshandelns oguldna över- och underskott. 

I Fickes skuldböcker för bondehandeln uppvisar Helsinge-
materialet den yppigaste detaljrikedomen åren 1509-1542. 
Materialets unika karaktär motiverar ett försök till rekon-
struktion av bondehandelns inre uppbyggnad. Materialets om-
fång torde ge en viss garanti för att allmänna slutsatser bor-
de kunna dragas. 

Under perioden 1509-1518 har Ficke i Helsinge haft affä-
rer direkt eller indirekt med ca 90 namngivna personer, 
åren 1518-1542 med ca 160 personer. Då en del av kunderna, 
från begynnelseperioden återkomma också senare blir to-
talantalet något lägre än siffersumman ca 250. Vi finna hos 
Ficke namngivna kunder från Helsinge åren 1509-1542 till 
ett antal av ca 200. 

Några jämförande uppgifter om Helsinge socken vid sam-
ma tid torde vara av intresse. För år 1543 uppvisar jorde-
boken3  för Helsinge med dess 4 fjärdingar, drygt 100 skat-
tande bönder för var fjärding, d.v.s. inalles 418 skattande 
bönder inom socknen. Då Helsinge handelsområde även in-
nefattade byar i Kaukjärvi fjärding av Sibbo socken torde 
antalet skattande bönder inom handelsområdet år 1543 ha 
uppgått till 538. Vi få alltså räkna med i runt tal 420 skatt-
bönder i Helsinge socken och 540 inom Helsinge handels-
område. 

Skeppare, styrmän och landsköpmän 

Det visar sig vid en ingående undersökning, att i sock-
nen antalet skeppare under 1500-talets första hälft håller 
sig rätt konstant. Under 1510-talet kunna antecknas 15 skep-
pare, 10 skepp och 1 styrman samt 3 landsköpmän. De föl 
jande 1520— 1530-talen uppvisa 15 skeppsägare eller skeppa-
re, 9 skepp, 1 styrman och 5 landsköpmän. Endel skeppare äro 
gemensamma för de båda perioderna; vi torde inalles få 

FRa 2936. 
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räkna med ca 20. Konstanta skeppsägarbyar hela det begyn-
nande 1500-talet igenom äro 

Dickursby Malm 
Domarby Mårtensby 
Forsby Vik 
Kyrkbyn Övitsböle 

Varaktigt idkades landsköp hela perioden igenom i Klock-
skog. Styrmän funnos på Sandhamn och i Gumtäkt. 

Skutor i bolag och enskilt 

De uppgifter, som skuldböckerna lämna om skepp, skep-
pare och skeppsägare, visa, att bönderna dels ha varit två 
om en skuta, dels innehaft var sitt skepp. Flere bolagsmän 
än två om samma skuta ha inte kunnat i detta sammanhang 
konstateras. Av 12 skutor med kända ägare voro 6 envar i en 
mans ägo, medan 6 voro bolagsskutor med tvenne skeppare 
som ägare av var sin halvdel. Länsmannens i Helsinge skuta 
var ursprungligen dennes enskilda egendom, men senare tog 
han socknens kyrkoherde till bolagsman, varefter de båda 
ämbetsmännen hade skutan på hälft. De enskilda skutorna 
gingo från far till son. Detta har i tre fall kunnat konstateras. 

För Olof Forsbys bolagsskuta ha vi en lastuppgift om 11 
läster. Förmodligen voro skutorna i en mans ägo något mindre. 

Då bönderna ha slagit sig ihop två och två om bolagssku-
tor, har oftast i varje fall den ena halvskepparen varit bo-
fast i rimlig närhet av saltsjön. De 5 bolagsskutorna (ägda 
av bönder) i Helsinge 1509-1542 innehades av 

)
‘ 1513-1524 

1511-1518 

1516-1523 

Dickursby Greger Olsson + 1/2  
Forsby Olof Andersson 

k 

{

Domarby Bengt Nilsson 
Kyrkbyn Olof Persson 

( Malm Petter Jönsson 
Forsby Matts Larsson 
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Nackböle Mårten Bengtsson 
1/2  1/2  i Kyrkbyn Lasse Persson 

1 
'har Jöns Olssons fru' 

Övitsböle Lasse Philpusson y2  + 1/2 
Konelby Jöns Olsson 

1521-1524 

J 

1516-1520 

Den sjätte bolagsskutan ägdes av präst och länsman. 
Märkligt nog ha byar i trakten Forsby—Kyrkbyn fungerat 

såsom hamnbyar för inlandsskeppare av Nackböle-typ. Man 
torde väl för ett dylikt fall få räkna med en arbetsfördel-
ning. Skepparen har skött Revalstrafiken, upplandsbon in-
landskommersen. 

De enskilda skutornas ägare ha hört hemma i följande 
byar: Bengt Bagge i Baggböle 1 skepp 1518-1524. 

Seffer länsman i Domarby 1 skepp 1516-1518 (senare bo-
lagsskuta med herr Per som delägare omnämnd 1525-26). 

Göran Bonde (Bun Jurgh) i Mårtensby 1 skepp 1509-
1542 (tidigare bolagsman Jöns Olsson i Kyrkbyn) 

Matts Klemetsson i Malm 1 skepp 1520-1535 
Olof Melle i Meilby 1 skepp 1512-1514 
Anders i Tomtbacka 1 skepp 1514-1523 
Petter Wik 1 skepp 1511-1531 (senare sonen Klemet Pers-

son). 

Kundfrekvensens fördelning 

Byar, inom vilka 5 eller flere än 5 bönder voro Fickes namn-
givna kunder, ha vi under 1510-talet 4 stycken, nämligen: 

Domarby 11 kunder 
Klemetskog 6 kunder 
Kyrkbyn 6 kunder 
Mårtensby 5 kunder 

Under 1520- och 1530-talen var kundfördelningen tätast 
i följande byar: 
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Normeby 16 kunder Venetby 7 kunder 
Nackböle 11 » Kyrkbyn 6 
Mårtensby 10 » Domarby 5 
Baggböle 8 » Forsby 5 

Bland Fickes kunder i Domarby och Kyrkbyn äro läns-
mannen och kyrkoherden medräknade. 

Inom Helsinge handelsområde inräknades ur Revals syn-
vinkel sydligaste Janakkala med Karhi by, för vilken de 
namngivna kundernas antal steg till 11 under 1520- och 
1530-talen. 

Vi finna sålunda, om vi jämföra 1510-talet med 1520- och 
1530-talen, en tydlig tendens. Revalsborgarens bondehandel 
inom Helsinge hade vidgats djupare inåt inlandet och inten-
sifierats i inlandsbyarna. 

Bondehandelns teknik och organisation 

Då vi försöka bedöma bondehandeln på Reval, sådan den 
avslöjar sig i Helsinge allmoges affärsbesök, finna vi an-
tydningar till varierande former i själva det tekniskt organi-
satoriska förloppet. Dels ha vi de enskilda bönderna, som 
hos Revalsborgaren direkt utbyta sina produkter mot nödvän-
diga varor; en dylik bonde få vi snarast beteckna såsom bor-
garens bondekund. Dels ha vi bönder, som förmedla bytes-
handel i Reval på grannars och sockenbors vägnar; vi avse 
handelsbonden i egentlig mening och uppfatta att begreppet 
innesluter såväl seglaren som landsköpmannen. 

Den förstnämnda formen, bondekundens enskilda enkla 
varuutbyte, innebar föga möjlighet till utveckling av olika 
handelsformer. Vara byttes mot vara och i skuldböckerna 
antecknades blott, om bytet inte gick jämnt ut, utan ett till-
godohavande uppstod på någondera sidan. Vanligen drog 
borgaren försorg om, att skuld uppstod hos bondeparten. 
Bondens utbud var begränsat, borgaren hade relativt varu-
överflöd. Leveransöverskottet förblev merendels borgaren till 
godo och bonden till skuld. Till säkerhet för väntad fyllnads- 



106 

leverans krävde borgaren oftast, att någon annan handels-
bonde gick i god för den ursprungliga bonden-leverantören. 
Det är i detta fall, som bland annat andelar i skutor noga 
antecknas såsom garanti för godemännens förmåga att svara 
för åtagna förpliktelser. 

Hos handelsbönder, som åtogo sig varuförmedling för 
grannar och sockenbor, framträdde i handeln varierande tek-
niska former. 

Den handelsbonde, som överskred gränsen mellan utbyte 
av egna produkter och handel med andras varor, tycktes i 
första hand ha åtagit sig distribution av importerad vara. Vad 
låg närmare till hands, då en bonde gjorde sin Revalsresa, 
än att han vid sitt eget saltinköp samtidigt försåg sig med 
något mer för grannens behov. Följande utvecklingsskede 
var, att seglaren före avfärden medtog grannens produkter 
till utbyte jämte sina egna. Från en import för flere utveck-
lades hans insats till export och import för flere. Därmed 
hade en kundkrets av leverantörer och avnämare slutit upp 
kring bondeseglaren-handelsbonden. 

Det var naturligt, att borgarparten i Reval inom kort upp-
märksammade dem av sina bondekunder, hos vilka en växan-
de omsättning kunde spåras. Ytterligare kunde handeln 
utökas och befordras genom kreditgivning. Borgaren bevil-
jade sina medelbara allmogekunder kredit mot seglarens bor-
gen.4  Utsädesspannmål och för fångsternas konservering 
nödvändigt salt levereras från Reval i förskott mot ersätt-
ning i tjära och trävaror efter vinterns hyggen, eller hudar 
och skinn efter höstens slakt och vinterns jakt. Så kunde 
t. ex. för tjärleveranserna fastställas upptill 4 terminer. Det 
är uppenbart, att vid en dylik kreditgivning på längre sikt 
ett högre pris åsattes den prompt levererade varan. Då ett 
saltpris angavs vid nicolaustid, tillfogades »sol mer geuen 
vp dat vor jar», vilket innebar att ett merpris måste erläg-
gas vid senare likvid. 

Samtidigt som borgarna läto storhandlare inom handels- 

4  Jfr T. finne, Luoton merkitys, Hist.Aik. 1940. 
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böndernas värld importera för distribution bland allmogen, 
samtidigt försökte sig Revalsbor på aktiv handel direkt vid 
vår kust. Vi ha belägg för, att vissa Revalsborgare årligen 
besökte strandbyar, dels för inköp av fisk, dels för utbud 
av borgarvaror.5  

Med den omfattning Fickes bondehandel i Finland hade 
fått genom bondeseglares besök hos honom, torde årliga fär-
der hitåt från hans sida ha blivit obehövliga. I stället kunde 
han till kommissionär för sin Helsingehandel taga den av 
bondeseglarna, som hade nått högst i omsättning och ägde 
den vidaste kundkretsen.6  Vid St Mårtens tid 1518 gav Ficke 
i uppdrag åt »Bun Jurgh», skepparen i Mårtensby, att för-
sälja 32 tunnor salt »tho myn . besten». Det innebar en 
mängd om 2 läster d.v.s. ca 4.000 kg. 

En annan gång framgår det, att handelsbonden Hink Lars 
son i Nackböle till Ficke insänt pengar vid Johanne tid 1521. 
Ordalagen föllo sig »van Hink untfangh vp rekenskap 3 
mrk». Hink hade erhållit på kredit salt vid St Mårten mot 
leverans av sparrar på föråret 1519. År 1521 erhöll han spann-
mål mot genleverans 'året 22'. Noga antecknades hans av-
betalningar » vp rekenskap ». Systemet tycktes motsvara af-
färer på avräkning. Räkenskapen fördes snarare hos bor 
aaren än hos bonden. 

En viss reciprocitet i kontrollen över skulder och ford-
ringar synes likväl ha funnits. Då bönderna knappast för-
mådde föra skriftlig räkenskap, nyttjades vid avräkning 
karvstock. Åren 1510 och 1517 omnämnes en karvstock för 
Jöns Olsson i Kyrkbyn i Helsinge. Karvstocken angav en 
skuld för Jöns till Ficke på 25 mrk. Karvstockens ena hälft 
var deponerad i Fickes kontor i Reval, medan Jöns hade 
andra hälften. Det må nämnas, att en skuld på 25 mrk inte 
representerade ett alldeles obetydligt belopp under en tid, 
då t. ex. för 2 läster tjära gavs 6 mrk. Skulden skulle ha mot-
svarat drygt 8 läster eller ca 100 tunnor tjära. 

5  Jfr s. 69. 
6  Jfr sociis, s. 69, samt söbbers hos Niitemaa i hans Binnenhandel 

s. 221-226. 
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Ytterligare uppgifter om skulder och avräkningar kunna 
anföras med Jöns Olsson i Kyrkbyn såsom exempel. Vid 
pingsttid 1516 gick Jöns i borgen för en Klemetskogbo. Där-
vid betecknade Ficke för att understryka Jöns ekonomiska 
bakgrund honom såsom »schypper mit bun jurgh». — Detta 
ger en antydan, om att Göran Bonde, innan han blev egen 
allena skeppare, av allt att döma hade haft skuta i bolag 
med Jöns Olsson i Kyrkbyn. — Senare tycktes Lasse Pers-
son i Kyrkbyn 1521 ha tagit arv efter Jöns Olsson, då han 
uppenbarligen hade gift sig med Jöns efterleverska. Om 
Lasse Persson i Kyrkbyn, vet man, att han var halvskep-
pare med Mårten Bengtsson i Nackböle såsom andra bolags-
man. Denne Kyrkby Lasse övertog med Jöns förmögenhet 
tydligen också ansvaret för Jöns skulder, som hade hunnit 
växa till 40 mrk. Kyrkby Lasses avbetalningar skedde så 
småningom i rater om 500 sparrar och 100 bräden, varvid 
prisen noterades 1521 med 2 mrk för 100 bräden och 1/2  mrk 
för 100 sparrar.7  Nog torde den skuldutjämningen ha krävt 
sin tid, innan 2000 bräden eller 8000 sparrar hade levererats. 

Kreditaffärer av det slag, som här har relaterats, hade 
veterligen förekommit avsevärt tidigare, än beläggen hos 
Ficke ge vid handen, fastän inblick i detaljförfarandet inte 
ges. Dylika avslut förekomma omnämnda 1346 för Borgå 
och 1410 för Ingå.s 

De borgensförbindelser, bondeseglare och handelsbönder 
iklädde sig för sina gelikar, inneburo ekonomiskt ansvar på 
fullt allvar. Detta framgår av ytterligare ett par exempel. 
Vid mårtenstid 1528 gick bonden Jöns i Kvarnbacka, Göran 
Bondes svåger, i god för en saltimport om 6 tunnor till Jöns 
Persson i »Rotscho» och åtog sig därmed ansvaret för en 
skuld om 14 mrk. Vid St Mårten följande år 1529 var Rotscho-
bon Jöns Perssons skuld något utjämnad, men 11 mrk åter-
stod° alltjämt oguldna. Jöns Kvarnbacka kvarstod som bor-
gesman och, då fallet Rotscho av någon för oss okänd an-
ledning inför Ficke föreföll hopplöst, trädde hans ansvars- 

7  Lägsta Stockholmspris för hundradet bräden var 1547-48 mrk. 
8  FMU 1 s. 197; FMU II s. 104-105. 
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skyldighet i kraft. — Såsom besvågrad med Bondesläkten 
kallades Jöns sedermera Jöns Bonde. — Ficke fastslog, att 
Jöns Bonde av denna 11 mrks skuld hade att betala 10 mrk. 
Därefter synes han ha veknat och antecknade »sol me VIIII 
betallen», det övriga skulle honom tillges. Då Jöns Bonde 
samtidigt med denna gamla borgensskuld ville utverka ny 
kredit för egna saltinköp, krävde emellertid Ficke en pant. 
Vid St Mårten 1529 måste Jöns Bonde lämna ett ankare i 
pant hos Ficke och först vid michaeli 1532 eller 1533 synes 
Jöns Bondes kreditsituation så ha ljusnat, att ankaret åter-
sändes med Lill-Göran Bonde. — Ett ankare såsom pant om-
nämnes redan långt tidigare. År 1350 förekom en affär mel-
lan Reval och Kyrkslätt, varvid en ankarpant omnämnes.9  

För de storhandelsmän, som småningom växte fram bland 
handelsbönderna, tyckas ärliga avräkningar rätt regelbundet 
ha förekommit vid hösttid. Även om en bondeseglare av Gö-
ran Bondes nivå nyttjat skeppare i sin tjänst, förefaller det, 
som om han trots det personligen företagit upprepade resor 
årligen till Reval. År 1516 t. ex. tycktes Göran Bonde ha 
gjort 5 resor personligen. Göran Bondes penningskuld till 
Ficke fixeras 1512-1516 så gott som årligen under hösten. 

Sålunda fastslogs skulden 
vid allhelgona 1512 till 26 mrk (1514 anteckn. avbet. 6 mrk) 
vid matteus 1515 till 7 mrk 
vid michaeli 1516 till 7 mrk. 

Vid Fickes död vid jultid 1542 uppgick skulden till 283 
mrk," men då mäktade »bun jurgh» inte mera själv möta 
upp, utan sonen lill »bun jurgh» d.v.s. Göran Göransson fick 
gripa in. Han avkortade faderns skuld med skeppet (»da kor-
tet vp dat schepp van Tele syn . .. vader schult») varefter an-
tecknades 120 mrk. Oklart förblir om avkortningssumman 
uppfattades såsom 120 mrk eller om den återstående skulden 
angavs så.11  Det senare fallet förefaller antagligare, då man 

9  FIV1U I s. 231. 
10  Om Fickes död jfr Mickwitz. 
11  Af 17 p. 348. 
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beaktar, att källan är en skuldbok. 1 förra fallet hade skepps-
värdet varit 120 mrk, i det senare 160 mrk. 

För den betydande landsköpmannen Olof Jönsson an-
tecknades vid St Mårten 1518 en skuld om 22 mrk mot tjär-
leverans följande år. Fram till mårtensmässan 1519 hade Olof 
Jönsson hunnit leverera 30 tunnor tjära, 24 deker bock- och 
lammskinn i export. Men samtidigt hade hans import av 
salt fortgått, så att hans skuld vid michelsmässan 1520 inte 
var fullt utjämnad. 1 varje fall hade den nedgått till 11 1/2  mrk 
för honom, Olof Klocke. 

Arbetsfördelning och personal 

Så snart bondehandeln växte ut över den enskildes varu-
utbyte, spåras på bondehåll rätt snart en spirande arbetsför-
delning. Flere personer indragas småningom i den aktivt 
utövande handelsbondens arbetskrets. Det är inte kunderna i 
form av leverantörer och avnämare, som avses, inte affärs-
vännerna, men väl skeppare, styrmän, båtsmän och tjänare, 
kort sagt företagarens personal. 

Hos de seglations-utövande ståndspersonerna framträder 
typen av anställda tydligast. Bondeseglarna indrog() oftast 
familjens och släktens arbetskraft för att hålla de växande 
affärstransaktionerna i gång. 

Medan länsmannen i Helsinge Seffer Andersson 1518 om-
talas såsom skeppsägare, få vi samtidigt veta, att såsom hans 
skeppare fungerat Jöns Ingelsson (tre gånger nämnd vid 
St Mårtens tid). Det förefaller som om denne Jöns Ingels-
son 1511-1516 tjänat såsom skeppare för 'bun jurgh' varvid 
han 1516 benämnts »olde schypper». Sedan Göran Bonde i 
sina affärer allt intensivare engagerat familj och släkt, har 
skeppar Jöns övergått i länsmannens tjänst. 

Samtidigt med att länsmannen under en period verkade 
såsom enskild skeppsägare, innehade enligt uppgift socknens 
kyrkoherde herr Jacob likaså en skuta. År 1521 omtalas 
såsom herr Jacobs skeppare Lasse Nilsson i Domarby. Efter 
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herr Jacobs våldsamma död bildade den nya kyrkoherden 
herr Per med länsmannen bolag om en skuta. År 1525 om-
nämns såsom skeppare för Seffer länsmans och kyrkherren 
Pers gemensamma skuta Lasse Nilsson i Domarby. Lasse 
hade sålunda såsom skeppare gått i arv från den ena kyr-
koherden till den andra. 

Vidare finna vi samma år 1525 uppgift om, att vid äm-
betsmännens gemensamma affärer krävdes ytterligare perso-
nal utöver de rutinerade skepparna. Länsmannen och präs-
ten nyttjade 1525 som handelsombud Nils Bengtsson »synen 
jungh» eller »kerckher junge» eller »des kerckherr jungh». 
Uttrycket måste i detta sammanhang fattas såsom beteck-
ning för en köpsven eller tjänare. 

Familje-  och släktföretag 

Den ojämförligt mest betydande av bondeseglarna i Hel-
singe var Fickes mångomtalade »Bun Jurgh i Mertensbuw 
schypper,»12  d.v.s. Göran Bonde i Mårtensby. Redan under 
1510-talet hade hans affärer nått den omfattning, att han sta-
digvarande hade en skeppare i sin tjänst. Åren 1509-1516 
nämnes Jöns Ingelsson såsom 'bun jurgh schypper' och 1516 
betecknas Jöns som »olde schypper». Åren 1512-1517 om-
talas »Per Pettersson Bun Jurgh broder Martenbuw» tidvis 
kallas han också Per Bun eller Petter Bunde. Uppenbarli-
gen har denne äldste broder drivit självständiga affärer, men 
i Fickes notiser följer honom epitetet »bun jurgh broder» så-
som en tillförlitlighetsbeteckning. 1 tjänst hos Per förekom en 
»knecht» Mickel Persson, som 1514 vid St Mårten bestyrde 
Per Bondes saltköp i Reval. Redan år 1514 dyker »Jurgh, 
Bun Jurgh son» upp första gången, omnämnd i affärer med 
Reval. Ett par år senare omtalas en systerson Hans Olsson i 
Kyrkbyn i samband med spannmålsinköp 1516, och samma 
år är en svåger till Göran Bonde, nämligen Petter i Andersby, 
antecknad för saltinförsel. Dessa sistnämnda släktingar näm- 

12  Af 22 f. 32 v. 
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nas blott sporadiskt, i övrigt har Göran Bonde under 1510-
talet skött affärerna personligen med biträde av sin skeppare 
Jöns. Under denna period förmedlade Göran varor till ca 
20 hos Ficke namngivna Helsingebänder. Sedan den gamla 
skepparen Jöns Ingelsson hade lämnat Göran Bondes tjänst 
för att i stället segla för länsmannen och kyrkoherden, för-
värvade Göran Bonde med tiden en ny stallbroder i sjöfart 
och köpenskap. 

Medan gamle Jöns skeppare redan förde länsmansskutan, 
omnämnes vid St Mårten 1518 en enda gång saltimport för 
Bun Jurghs brors hustru Anne. Brodern Per Bonde har av 
allt att döma gått hädan. Vid johannetid 1519 dyker det upp 
en man, som kallas Jöns Bonde. Om honom ger Ficke för-
klaringen »jöns bun, petter bun vrouwe heft».13  Vidare 
få vi veta, att han heter Jöns Larsson och är från Kvarn-
backa. Det är alltså en man från en grannby, som har gift 
sig med Per Bondes änka." Han betecknas sedan 1523 som 
stallbroder till Göran, »jurgh vnd Jöns syn halfschypper», och 
1516 kallas han »Jöns Bun schypper».15  Det förefaller som 
om Göran Bonde efter sin äldste broders död hade upptagit 
sin svägerskas andra man såsom kompanjon i stället. Små-
ningom har Kvarnbacka Jöns arbetat sig in i affärerna. Möj-
ligen har han förvärvat del i Göran Bondes skuta, eller ock. 
har han jämte Göran fungerat såsom skeppare på Revals-
färderna. De båda bönderna ha drivit affärer dels envar för 
sig, dels gemensamt. Samhandeln i dess mest utpräglade 
form infaller kring nödåret 1524-1525.10  

Från och med michaeli 1520 händer det allt oftare, att 
söner och senare till och med sonsöner få ersätta fadern och 
farfadern, storhandlaren, på Revalsfärderna. Hösten 1520 
skötte Göran Göransson varuförmedlingen. 17  Förmodligen 
var det han som nödåren 1524-4525, vid påsktid 24 och palm-
tid 25, införde råg och malt. Ficke antecknade, att han sänt 

13 Af 17 D. 353. 
14 Af 17 p. 345, 215. 
15 Af 17 p. 340, 343. 
16  Af 17 p. 350-351. 
17  Af 17 p. 353. 
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varorna till »Bun jurgh by synen son leyllen».1 8  Med sonen 
»leylle» eller »lele» d.v.s. lillen (!?) kan knappast ha avsetts 
någon annan än Göran junior, som från och med 1520-talet 
och in på 1540-talet ideligen får träda i redet. Göran junior är 
det slutligen som vid jultid 1542 i samband med Fickes död 
söker reda upp faderns skulder. 

Om ock den kanske mest betrodde av Göran Bondes sö-
ner var Lill-Göran ingalunda den enda handlande sonen. 
Redan sommaren 1523 är sonen Hink (Henrik) 19  saltimportör 
för att vid palmtid 1527 handla i Reval både på faderns och 
Jöns Bondes vägnar. Vid påsktid 1530 har samme Hink in-
fört såväl spannmål som salt.2() Såsom färdekamrat tyckes 
Hink Göransson ha haft med sig Göran Bondes sonson Mår-
ten Göransson, alltså Lill-Görans son. Enligt dessa belägg 
synes den yngre och yngsta generationen ha fått träda i ar-
bete speciellt under menförestid, vid palmtid och påsk. På 
1530-talet inträder i affärerna ytterligare en son Mårten, som 
åren 1533-37 importerar salt. Vid samma tid hade därut-
över en brorson fungerat såsom betalningsombud. 

Vi ha sålunda i denna bondeseglarsläkt i handeln på Re-
val inblandade inalles 11 personer. Av den äldre generationen 
Per Persson och Göran Persson Bonde jämte Pers hustru 
Anna och hennes andre man Jöns Kvarnbacka, sedermera kal-
lad Jöns Bonde, vidare en svåger Petter i Andersbuw. Av 
den yngre generationen ha vi Göran Göransson kallad »lele» 
d.v.s. Lill-Göran, vidare Hink Göransson och Mårten Gö-
ransson, söner till Göran Bonde, en systerson Hans Olsson i 
Kyrkbyn, en brorson (inte namngiven). Tredje generationen 
representeras av sonsonen Mårten Göransson. Inför denna 
mängd av i bondehandeln deltagande personer ur en och 
samma släkt ställer man sig måhända böjd för att karaktäri-
sera fallet såsom unikt. Det visar sig likväl, att vissa andra 
släkter voro engagerade på samma sätt, om också inte fullt 
lika månghövdat. 

18 Af 17 p. 350, 352. 
19 Af 17 p. 340. 
20 Af 17 p. 341. 

8 
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En av inlandets handelsbönder eller bondeköpmän, till vil-
ken såväl Göran Bonde som Jöns Bonde och endel andra 
skeppare förmedlade varor, var »Kristoffer Olsson in Nor-
merbuw» eller »Kristoffer 011enpocke in Normekull». Man-
nen nämnes också »Kristiern smeden Normerbuw» eller 
»Kristoffer sep smede normekulle».21  Denne Nurmijärvibo 
och hans förbindelser med Ficke sträckte sig över åren 1516-
1538. För denne landsköpman och smed i Nurmijärvi vid-
gades med åren affärerna och en god del av hans släkt indrogs 
i handelsförbindelserna med Reval. Ar 1522 var redan en 
son Lasse Kristofferpocke lika väl som en broder till Kris-
toffer med vid import av spannmål och salt.22  Under 1520- 
talet omnämnas ideligen Lasse och Petter 011epocke, men 
först 1530 anges hos Ficke klart att det här är fråga om sme-
dens bröder »Kristoffer sep broder».23  Aren 1536 och 1537 
är yttermera smedens andre son »Steffen Kristenpockke» del-
aktig i saltimporten.24  Då smeden 1532 betalar Iuer Pet-
terpockes affärsskulder för saltinförsel med den ansenliga 
summan drygt 5 mrk, ligger det nära till hands att i honom 
antaga en brorson.2 5  

Kring Kristoff er smed i Nurmijärvi grupperar sig sålunda 
en landsköpmannasläkt liksom kring Göran Bonde. Av den 
äldre generationen ha vi alltså att anteckna tre bröder Kris-
toffer sep jämte Lasse och Petter 011epockke d.v.s. Olofs-
söner. Av den yngre generationen ha vi smedens söner Lasse 
och Steffen Kristenpockke d.v.s. Kristerssöner samt smedens 
brorson mer Petterpockke. Det blir inalles 6 (sex) personer 
av samma släkt. I detta sammanhang omspänner affärerna 
2 (två) generationer, inte som i fallet Göran Bonde 3 (tre). 

En annan landsköpman av betydande mått var Jöns Klocke 
i Klockscho (Klockskog) eller 1509-1518 Klockbuw eller 
Klockschobuw. Redan 1509 inledde han sina mångåriga affä- 

21  Af 22 f. 56 v, 58, 60, 97, Af 17 p. 304. 
22 Af 17 p. 307. 
23 Af 17 p. 305. 
24 Af 17 p. 301. 
25 Af 17 p. 305. 
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rer med Ficke och var tydligen introducerad av Göran Bon-
de, som vid Klockes första omnämnande var hans borgesman. 
Jöns Klockes varor förmedlades mest av Göran Bonde, nå-
gon gång av Seffer länsman eller Jöns styrman i Gumtäkt. 
Jöns Klockes affärer fortgingo fram till 1518, skötta av ho-
nom själv personligen. Redan 1513 framträder emellertid 
jämsides med Jöns Klocke och förbunden med honom Olof 
Jönsson i Klockscho eller Klockbuw. Såsom förmedlare an-
vänder denne dels Göran och Petter Bonde, dels Petter Vik. 
Han kallas ömsom Ols Klocke, ömsom Ols Jönsson, någon 
gång Klocke, någon gång Kockebuw köpman. Det utsägs ald-
rig om honom uttryckligen, att han vore Jöns Klockes son, 
men han är nära förbunden med Jöns, har samma borgesmän, 
förmedlare och samma exportvaror som Jöns. Olof Klockes 
aktiva personliga affärsperiod pågick 1513-1526. 

År 1523 dyker ytterligare en 'Jönsson' upp. Det är Erck 
Jönsson. Om honom utsäges klart, att han är Jöns Klockes 
son.26  Denne Erck Klockes affärsverksamhet fortgår allt-
jämt 1542. Året 1524 vid midfastan tyckes Erck ha besökt 
Reval, därvid omtalas Erck såsom borgesman för sin broder 
Lasse Jönsson. Samma år vid johanne omtalas Per Olsson, 
Jöns köpmans son. Uppenbart tyckes det här vara fråga om 
Olofs son och Jöns sonson. 

Av Klockesläkten i Klockskog finna vi sålunda 5 (fem) 
medlemmar engagerade i handelsförbindelser med Ficke, dels 
enskilt, dels gemensamt. En fader Jöns Klocke, tre bröder 
Ols, Erck och Lasse samt en sonson Per Olsson. Här ha så-
som av Mårtensbyborna av Bondesläkten 3 (tre) generatio-
ner uppehållit affärskontakten med Ficke. 

Vi finna sålunda, att handelns organisation på bondepar-
tens sida ingalunda saknade differentiering och arbetsför-
delning. Men den månghövdade personalen fotade helt på 
bondesamhällets grund, den rekryterades inom familjen och 
släkten. 

26 Af 17 p. 330, 333. 
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Sjöfararsläkter 

Medan man för mellersta Nyland på basen av skuldboks-
materialet förmår urskilja släktbolag bland handelsbönder-
na, spårar man längre västerut traditionell yrkesbundenhet 
hos fraktfararna. 1 Stockholms tull var man tydligen med-
veten om de nyländska Stockholmsfararnas utskärsursprung. 
År 1538 antecknades uttryckligen »Alglo (en klippa) ». 

Om man också rätt allmänt kunde räkna med särskilda 
sjöfararsläkter, förefaller det, som om man skulle påträffa 
dem utpräglat tydligt bland utskärsborna. Från Alglo nämn-
des bland Stockholmsfararna på 1530- och 1540-talen Måns 
Bertilsson och Hans Bertilsson. På 1540--1570-talen omtalas 
Mårten Månsson och Lasse Månsson ävensom Peder Hansson 
och Matts Hansson, dels såsom skeppare på egna skutor, dels 
såsom båtsmän hos Kgl. M:t. Hästö såsom hemort hade Tors-
ten Persson, Stockholmsfarare på 1540-talet, och från 1540-
1560-talet verkade Simon Torstensson från Hästö såsom skut-
skeppare på samma leder. Från Hangö voro på 1530-1560-ta-
len två bröder Lasse Ivarsson och Jacob Ivarsson, som gjorde 
färder till Stockholm, Kalmar och Åbo. På 1570-talet förekom-
mer av allt att döma en son Ivar Larsson, uppgiven som 
bonde och båtsman hos Kgl. M:t. 

Märklig är sjöfararsläkten från Espeskär, vars tidigaste 
kända medlemmar utmärkte sig genom långfärder om ock-
så inte veterligen till Stockholm. Ar 1514 nämndes i Liitke 
van Mindens i Reval köpmansböcker en skeppare Peter Olofs-
son, för vilken Linke räknade, att han med en insats av 84 
mrk blev delägare med 1/4  i en skuta, där Liitke själv ägde 
3/4.27  Något senare 1517 omtalas, att Peter i Espescher om-
besörjde frakter för Liitke van Minden från Reval till Dan-
zig.28  Av lastuppgifter och pris att döma torde det ha varit 
fråga om en 40-50 lästers skuta. Under de pågående slut-
uppgörelserna i unionsstriderna voro farvattnen särskilt fa-
rofyllda. År 1517 friköpte Liitke van Minden Mårten i Es- 

2 7 Af 29. 
2  Af 26. 
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pescher, som blivit fången hos unionskungens folk. Först i 
slutet av 1550-talet råka vi ånyo på uppgifter om sjöfarare 
från Espeskär. Olof Hansson omtalades i 1557 års skutre-
gister och Per Hansson omnämndes såsom båtsman 1559-
1561. De återkommande dopnamnen Olof och Per låta oss 
förmoda, att vi här ha att göra med Peter Olofssons efter-
kommande. 

Handelsböndernas inre kundkrets 

Vår granskning av Revalsborgarens kundkrets har gett oss 
inblick i både bondehandelns teknik och släktbetonade or-
ganisation. Därutöver förmedlas till oss kännedom om han-
delsböndernas interna kundkretsar, som Ficke i eget kredit-
givarintresse fört anteckningar om. 

Vi kunna fastslå, att Seffer länsmans kundkrets uppgick 
till halvtannat tiotal bönder. Släktbolaget Bondes kundkrets 
steg till i det närmaste ett 80-tal personer och fördelade sig 
på släktens medlemmar såsom följer: 

Göran Bondes kundkrets ca 40 personer, 
Jöns Bondes ca 20 personer, 
Per Bondes ca 14 personer och 
Jöns Ingelssons, Göran Bondes skeppares, ca 5 personer. 

Nurmijärvi hade Kristoffer smed ungefär ett tiotal kun-
der, medan skepparen och strandbyggaren Petter Vik hade 
ca 14 kunder. Släktbolaget Klocke i Klockskog hade som för-
medlare i sin handel nyttjat såväl länsmannen, som brödra-
bolaget Bonde och Petter Vik. Men i familjen Klockes egen 
avnämnarkundkrets får man ingen inblick, förmodligen eme-
dan den handeln var ordnad utan kredit och därför av föga 
intresse för Ficke. 

Handelsböndernas ekonomiska och samhälleliga förhållanden 

Helsinge 

Om bondeseglarnas, landsköpmännens och Revalskuncler-
nas ekonomiska och samhälleliga förhållanden i eget land 
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får man ett begrepp, då man granskar uppgifterna om dem i 
skatteböckerna på 1540-talet. Av de ungefär 200 namngivna 
Ficke-kunderna i Helsinge 1509-1542 kunna inom 21 byar 
ett 30-tal identifieras såsom kunder eller kunders ättlingar 
1543.29  För vart och ett av dessa 31 fall finna vi kunden eller 
seglaren vara den högst eller en av de högst eller högre be-
skattade i sin by. Av de 31 identifierbara handelsbönderna 
21 byar äro 17 klart högst beskattade och 7 höra till en grupp 
av högst beskattade inom var sin by. Vi finna, att av 31 
kända fall i Fickes kundkrets alltså 24 höra till de på sin 
hemort högst beskattade bönderna, det motsvarar 77 64. 
Bland de i jordeboken högst och högt beskattade återfinna 
vi representanter för familj ebolagen, såväl för Bondes i Mår-
tensby, som för Kristersönerna i Nurmoby och Klockes 
Klockskog. Och ytterligare, om vi utgå från toppbeskatt-
ningen i Helsinge och granska en räcka av de 6 ur skatte-
synpunkt rikaste bönderna i socknen, igenkänna vi bland 
dessa 6 bönder 3 såsom kända Ficke-kunder eller deras ätt-
lingar. Främst ha vi i Malm, Henrik Jakobsson 3 sktm sedan 
följer bondeseglaren i Dickursby, Peder Olsson (Greger Ols-
sons bror) 2 skattmarker därpå i Malm, Mårten Hinriksson 
1 3/4  sktm, sedan åter en bondeseglarättling i Domarby, An-
ders Bengtsson 1 1/2  sktm, därpå i Bredvikby, Anders Knuts-
son 1 1/2  sktm och slutligen bondeseglarkungen i Helsinge, 
Mårtensby, Göran Bonde 1 1/3  sktm. 

De ur kreditsynpunkt väsentliga uppgifterna för Ficke, 
vilka av kunderna som voro skeppsägare tillåta oss att före-
taga ytterligare jämförelser. I jordeboken 1543 återfinna vi 

Per Olsson i Dickursby bror och stallbror till halvskep-
paren Greger Olsson, 

Anders Olofsson i Forsby förmodligen son till halvskep-
paren Olof Andersson, 

Lasse Andersson Bagge sonson till helskepparen Bengt 
Bagge med son Anders, 

FRa 2936. 
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Anders Bengtsson i Domarby, (4:de i ordningen av sock- 
nens toppbeskattade) son till Bengt Nilsson halvskepparen, 

Per Olsson i Kyrkbyn son till Olof Persson halvskepparen, 
Simon Mattsson i Forsby son till Matts Larsson halvskep- 

paren, 
Göran Bonde i Mårtensby, halvskepparen själv, (6:tte i 

ordningen av socknens toppbeskattade), 
Lasse Meyle bror och stallbroder till helskepparen Olof 

Melle, 
Thomas Mårtensson i Nackböle son till halvskepparen Mår-

ten Bengtsson, 
Clemet Persson i Östervikby jämte fadern helskepparen 

Petter Wik, själv omnämnd som kund hos Ficke, 
Henrik Andersson i Tomtbacka son till Anders Tomt-

backa helskepparen, 
Lasse Philpusson i Övitsböle förmodligen identisk med 

halvskepparen med samma namn (eller sonson till honom). 
Av 16 hel- eller halvskeppare med förbindelser till Ficke 

återfinna vi antingen dem själva eller ättlingar till dem i 
jordaboken 1543 till ett antal av inalles 12 stycken såsom 
topp- eller högt beskattade bönder inom socknen. Det mot-
svarar ett procenttal om 75 %. Endast 4 fall av 16 ha inte 
kunnat återfinnas i skattelängderna. 

Av hel- och halvskepparena ha kyrkoherden och länsman-
nen i detta sammanhang lämnats obeaktade, såsom varande 
utanför beskattningen. 

Esbo 

Ytterligare vilja vi granska handelsbönder och skeppsägare 
sådana de framträda i Esbo socken i ljuset av Fickes skuld-
böcker ca 1509-1530.30  

Såsom företagsammaste skeppare framstår Anders Guse i 
Träskby. År 1517 antecknades han såsom halvskeppare sam-
man med Erik Basse i Köklax, en tid länsman i socknen. 

30 Af 22; Af 17. 
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Basses affärer med Ficke omspände åren 1516-1530. Redan 
något tidigare hade Anders Guse 1514-1515 betecknats så-
som skeppare. Märkligt nog syntes Anders kort därpå ha 
haft andra stallbröder i sin skeppsfart. Från Esbo efterlys-
tes 1523 i Reval Anders' under krigsåren förlorade skepp, 
som han hade haft samman med Jop Jönsson i Bodebeck.31  
Något år tidigare eller 1521 hade Anders Guses skuld hos 
Ficke stigit till hela 60 1/2  mrk och 1523 vid St Bertilsmässan 
hade Ficke låtit Anders förstå, att han ville få ut sitt tillgo-
dohavande. Det hela finge ordnas antingen så, att Ficke 
övertog Anders skepp eller att Anders medägare i skep-
pet utjämnade Anders skuld. Det är antecknat, att Anders 
vid denna tid var halvskeppare samman med Björn i Sarvik 
(tidvis skrivet Saruelas). Rätt kort efter detta klara och 
bestämda krav tycktes Anders ha erlagt 40 mrk d.v.s. unge-
för 2/3  av sin skuld. Vidare omtalas en helskeppare Mårten 
i Esbo; huruvida han var identisk med den Mårten, som an-
gavs vara Anders Guses halvson (styvson), förblir outrett. 
Om Anders Guse torde man i varje fall kunna fastslå, att han 
inom en tidsrymd av 6 år hade haft 3 särskilda halvskeppare 
till bolagsmän. 

Åren 1514-1526 hade Ficke affärer med Lasse Kurtte i 
Kurtteby, som tidvis betecknades såsom skeppare. 

Bland de tidigaste kontakter Ficke hade med bönder i 
Finland voro affärerna med folket i Bobäck. Jop Jönsson i 
Bodebeck var noterad för saltköp från och med åren 1509-
1510. Senare, på 1520-talet, uppgavs han vara styvson till 
Staffan Jacopsson i samma by. Om Staffan hette det, att han 
var broder till Hink skomakare, förmodligen hantverkare i 
Reval. Här låg måhända upprinnelsen till affärsförbindelserna 
mellan Ficke och Esboborna. 

En granskning av skatteboken 154032  avslöjar för oss nå-
got om handelsböndernas jordbesittningar och förmögen-
hetsförhållanden. Den orolige och bolagsskiftande Anders 
Guse i Träskby innehade inom sin by mer än hälften av 

31 FMU VIII s. 115-116. 
32  }Ma 2948. 
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jorden d.v.s. 1 1/4  sktm, övriga grannar hade högst 1/2  eller 

1/3  sktm. Av Bodebecks 4 1/6  sktm innehade Jacob Staf-
fansson, uppenbarligen en son till handelsbonden Staffan, och 
Knut Jacopsson var sin skattmark, medan övriga 6 bönder 
ägde 1/2  eller 1/4  sktm. Inom Kurtbacka med dess 2 1/9, 
sktm hade Jöns Kurte 1 1/s  sktm medan övriga grannar in-
nehade blott halva skattmarker. 

Den enda av Fickes kunder bland Esbo handelsbönder, som 
i varje fall inte inom sin egen by tycktes vara den främste 
jordägaren, var Erik Basse. Han skattade inom Köklax för 
1/ 2  sktm, medan andra grannar uppvisade jordägor om 1 1/8  

eller 1 1/2  sktm. 
Om jordbesittningen i Esbo må anföras33  att inom Bern-

böle fjärding intet hemman och inom Gumböle fjärding en-
dast ett hemman nådde över 1 sktm. Inom Finnåviks fjärding 
voro dessa större hemmans antal något flere, men de stan-
nade dock vid 5 av inalles 60, inom Köklax fjärding vid 6 
av inalles 51. Av socknens inom de fyra fjärdingarna inalles 
211 hemman voro således endast 12 över 1 sktm i storlek. 
Enbart Fickes affärsvänner (jämte ättlingar) inom Esbo 
handelsbondevärld innehade av dessa socknens storhemman 
4 stycken. 

Vi ha sett, att de främsta handelsbönderna i Esbo voro väl-
besuttna män. Vissa glimtar i saköreslängderna avslöja för 
oss, att de inte alltid voro så nogräknade med ur vilka källor 
deras varuleveranser vid trävirkesexport härrörde. Särskilt 
fästa vi oss vid spåren av Anders Guses verksamhet. 

Vid lagmanstinget i Esbo St Henriksdagen 1542 'fälldes 
Anders i Treske till 40 mrk för den våldsverkan, han gjort 
uppå Espoby skog, då han hade huggit ved och takved i 15 
år utan lov och minne'34  Något år senare 1545 den 29 maj 
vid sommartinget i Esbo35  'fälldes Gudz Anders till 40 mark 

33  Jfr Rarnsay, Esbo 1 s. 40-41. 
34  FRa 2926 f. 18 v. 
35  FRa 2947 f. 74-75. 
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för våldsverkan, han högg en hop bräder inpå Noox skog'. 
Det förefaller som om de båda sakfällningarna hade gällt 
samma man och att denne var identisk med den Anders 
Guse, som var skeppare och Fickes kund 1514-1523. — 
Virkesexporten hörde, såsom utreds i samband med bonde-
varorna, till Esbobornas specialiteter. 

Länsmän och präster 

Bland Revalsborgarena Helmich Fickes och Liitke van 
Mindens kunder återfinna vi förutom bönder även fogdar, 
frälsemän, präster och länsmän. Av alla dessa kategorier stå 
länsmännen bondebefolkningen närmast. 

Länsmän 

Den västliga handelsbonden, storförmedlaren för Tenala, 
Kisko och Pojo, Niclis Kelleke räknade bland sina och Fickes 
kunder Mårten Andersson Olsböle, länsman, vid pingst och 
johanne 1524.36  Till Pasekel till länsmannen Bertel Svensson 
förmedlade Niclis Kelleke vid samma tid. På 1520-talet för-
medlade Heyke Kelleke affärer mellan Ficke och kyrkoher-
den i Tenala. 

För Esbo ha vi klart antecknat i skuldboksmaterialet för 
år 154037  vid michaeli om »Erik Basse Koklasz olde lensman». 
Ar 151738  var Erik Basse uppgiven såsom halvskeppare sam-
man med Anders Guttes son i Träskby. Dessa båda jämte 
Staffan Jacobsson i .Bobäck voro de främsta bondeseglarna 
och handelsbönderna i Esbo. Senare, år 1523, var Andreas 
antecknad såsom halvskeppare samman med Björn Sarue-
las.39  År 1547 förde Sigfrid Henriksson länsman i Esbo Ny- 

36  Af 17 p. 201--203. 
37  Af 17 p. 167. 
38  Af 22 f. 30. 
39.  Af 17 p. 157. 
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landsbräder till Stockholm.4° Samme Sigfrid länsman om-
nämnes såsom skeppsägare i 1557 års register. 

samband med bolagsskutor och släktbolag har blivit ut-

rett41, att länsmannen i Helsinge Seffer Andersson i Do-
marby först ägde ett eget skepp och i sin tjänst hade en 
skeppare. Senare hade länsman Seffer en skuta gemensam 
med kyrkoherden i Helsinge herr Per. 

Bland handelsbönder i affärer med Ficke finna vi för Sibbo 
åren 1513-14 antecknad Per Larsson i Gesterby, Sibbo läns-
man och vid St Mårten 1514 Erik Larsson, Sibbo länsman.42  

År 1516 uppgavs om en bonde i Borgby Anders Persson, att 
han var halvskeppare med Sibbo länsman.43  Uppenbarligen 
för kreditupplysning antecknades 1525 en släktutredning 
om folket i Gesterby. Ficke beviljade kredit åt »Nyghels Pers-
son ollden lensmanss son vnd sin vader het Per vnd syns 
vaderbroder het Erck ys nu lensman». Eriks son, Hans Eriks-
son, blev sedermera länsman och likaså handelsutövare och 
skeppsägare. Belägg för hans affärer återfinnas emellertid i 
kontakter med Stockholm 1547.45  Huruvida Helsinge-läns-
mannen och Sibbo-länsmannen varit släkt kan inte avgöras. 
Seffer länsman i Helsinge har tillsammans med Göran Pers-
son från Helsinge — alias Bun Jurgh — samt Anders Persson 
och Per Larsson från Sibbo erkänt sig ha uppburit arv efter 
Nicke Finnes avlidne son 15/11 1511.4° 

För Esbo, Helsinge och Sibbo socknar framgår tydligt, att 
länsmännen såsom skeppsägare utövat seglation. Det är tyd-
ligt, att länsmanssläkten i Gesterby visar sambandet mel-
lan ekonomi och ståndsförskjutning från bonde till frälse.47  

4° Slottsarkivet, Slottsräkenskaperna. 
41  Jfr s. 103-104. 
42  Af 22 f. 38 v. 
43 Af 22 f. 74 och 77 v. 
44  Af 17 p. 290. 
45 Jfr s. 50-52; jfr vidare länsmanssläktens frälse Paul Nyberg, 

Sibbo sockens historia 1 s. 73-74. 
46  FMU VII s. 169. 
47  Jfr Luukko, Pohjanmaan maakauppiaat 1500-luvulla, s. 25-27. 

Hist.Aikak. 1949. 
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Präster 

Samtidigt som borgerskapet i Åbo på 1540-talet påtalade,  
bondeseglationens skadliga verkningar, riktade de sina klago-
mål mot den handel prästerna i Nyland utövade.4 8  Det fram-
hölls, att såväl bönder som präster själva hade skepp och 
'gjorde stort olagligt landsköp'. För Viborgs del utpekades 
särskilt herr Mårten, kyrkoherde i Veckelax, och herr Jöns, 
kyrkoherde i Vederlax.4 9  

skuldboksnotisernas belysning har sockenprästers köpen-
skap kunnat granskas för åren 1516-1542.30  Förutom till-
fälliga affärer, där bl. a. kyrkoherden i Tenala 1525 skymtar, 
anföras rikligare uppgifter om socknar närmast Reval, näm-
ligen Esbo, Helsinge och Borgå både hos Helmich Ficke och 
Ltitke van Minden. 

Utan att här närmare ingå på frågan kunna vi blott fast-
slå vissa fakta. Affärer noterades 1516 med herr Tomas i Esbo, 
möjligen förmedlade genom Åbo. Då herr Laurens i Esbo 
handlade på Reval på 1520-talet, torde det ha varit i viss 
mån gemensamt med herr Jacob i Helsinge. Denne herr 
Jacob Sefferssons affärer med Reval fortgingo från och med 
1516 intill hans död 1524 och förmedlades dels av Helsinge-
bönder, dels av borgare i Åbo. Herr Jacobs efterträdare i 
Helsinge, herr Per, knöt tämligen omedelbart förbindelser 
med Reval. Notiser finnas redan från hösten 1525. Denne herr 
Per var sedermera skeppsägare tillsammans med Seffer läns-
man. 

För kyrkoherden i Borgå herr Erik Lille kunna åren 1516, 
1520-21, 1528 handelsförbindelser påvisas, främst med Llltke 
van Minden. Dels handlade Erik Lille direkt med borgare 
i Reval, dels förmedlades hans affärer av Hans Krank i Åbo. 
Skeppsägare eller skeppsintressent torde herr Erik ha varit. 
Hans föregångare herr Jacob hade i sitt testamente 1510-11 

48 Arwidssons Handlingar VI s. 278. 
4 anf. källa s. 292-293. 
59  Jfr förf. Kyrkherrars och kyrkvärdars köpenskap s. 102-111 i 

Kulturhistoriska axplock tillägnade Gabriel Nikander 21/5 1954. Histo- 
riska samfundet i Åbo, skrifter V. 
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inryckt bestämmelser om den lilla farkost, den jakt han ägt. 
En tredje affärsidkande kyrkoherde i Borgå var Erik Lilles 
efterträdare herr Jacob, som på 1530-talet dels genom Borgå-
bönder, dels direkt tillsammans med Borgåborgare handlade 
med Ficke. 

För de tre nyländska socknarna funno vi alltså 1516-1542 
sju bevisligen handelsidkande präster. Av dessa ha av allt 
att döma tre varit skeppsägare. 1 

registret över landsköpmän 1557 finna vi för Kymmene 
och Pernå såväl häradshövdingar som frälsemän och skriva-
re upptagna. För Borgå voro antecknade Erik Svensson i 
Haiko, frälseman, Måns Skrivare i Renum och Per Jöns-
son länsman, alla såsom skeppsägare. Därutöver nämndes 
såsom landsköpmän utan skepp Klas Henriksson, frälseman 
på Näset. Skeppsägare i Sibbo 1557 var alltjämt Hans Eriks-
son, här uppgiven såsom bosatt i Gammelby. Frälsemannen. 
Matts i Hertognäs var uppräknad bland skeppsägarna i Hel-
singe jämte herr Karl, kyrkoherden i Helsinge. För Esbo 
uppgavs Sigfrid länsman inneha ett skepp. Längre väs-
terut ha vi uppgift om herr Henrik, kyrkherre i Ingå, såsom 
skeppsägare. 

Vi ha tidigare framhållit, att vi ha tyckt oss märka, att 
kustsocknarnas bondeseglation i väster snarare framstod så-
som fraktfart än handel. Frekvensen av i seglationen inblan-
dade överhets- och ståndspersoner förefaller att ytterligare 
understryka detta förhållande. Österut tyckes frekvensen be-
tydligt större än västerut. — Fraktfarten utövad av 'yrkes'-
sjöfolk, här skäribor, hade föga gemensamt med stånd och 
överhet. Vinstgivande handel lockade alla samhällsklasser. 2  

51  Jfr Kauko Pirinen, Turun tuomiokapituli s. 440-458, om Påval 
Scheels affärer,  

52  Om Erik Flemings och Alert Dreykops affärer, jfr Brenner, Sjun-
deå II s. 114-116. 



BONDEHANDELNS VAROR 

Importvaror 
Salt 
Spannmål 
Övrig import 

Exportvaror 
Pälsverk 

Pälshandeln i äldsta tider 
Skinnarbygder under medeltid vid Finska viken 
Pälshandeln under senare tid 

Levande djur 
Hudar och skinn 
Smör 
Sälspäck 
Fisk 
Trävaror, virke och tjära 

1500-talets varor 

1600-talets varor 

Bondehandelns varor århundradena igenom 

De viktigaste uppgifterna om bondehandelns varor under 
1500-talets första hälft erhållas ur de två skuldböcker hos 
Ficke, som beröra hans allmogekunder. Det är uppenbart, 
att också i detta sammanhang materialet från Helsinge har 
dominerat, men i någon mån utökats med belägg för andra 
socknar och ur andra källor. 

En uttömmande bild av kustlandets varuutbyte torde knap-
past på den basen kunna framläggas. Såsom tidigare i annat 
sammanhang påpekats, har vid bokföringen endast de oguldna 
överskotten i tillgodohavanden och skulder blivit observe- 
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rade. Vidare är det blott e n köpmans affärsförbindelser med 
allmogen vi ha att ty oss till. Vissa allmänna förhållanden tor-
de i varje fall kunna konstateras. 

Handeln mellan kustbönder i Finland och borgare i Reval 
genomfördes till betydande del genom byte vara mot vara.1  
Belägg för byteshandeln som bondeseglationens handelsform 
finna vi redan 1420 vid den mångomtalade Narvafärden, då 
hästar och kor byttes mot spannmål. I slutet av samma år-
hundrade, 1499, förekom ett fall i handeln mellan Reval och 
Viborg, där Revalsparten uttryckligen önskade vara mot 
pengar, men utan framgång. Halvtannat år dröjde likviden 
för 6 läster malt och 1 läst salt, och när den presterades, ut-
gick den i ryska hudar, »hekede» (gäddor), »warck» (päls-
verk, förmodligen gråverk) och »harmelyn». la  Till och med i 
handeln städer emellan tvärs över Finska viken kunde pen-
ninglikvid vara svår att erhålla. Så mycket mera måste by-
teshandeln ha dominerat vid affärer med allmogen. I den 
bondehandel skuldböckerna i Reval från 1500-talets början 
avspegla, framstår byteshandeln snarast såsom regel med 
penningen som värdeberäkningsgrund. 

Om ock allmogehandeln i huvudsak genomfördes såsom 
byteshandel, var därmed inte sagt, att den till formen var 
primitiv. Vissa konstanta varor utbyttes mot varandra i 
ganska givna proportioner. Världsmarknadens prisdifferenser 
och det lokala utbudet i förhållande till efterfrågan kunde 
naturligtvis åstadkomma variationer, som krävde omräkning 
av bytesvarornas värde i mynt. Kreditgivning och leverans-
terminer kunde likaså inverka på värderingarna. 

Vid en första överblick framgår genast, att för kustlandets 
hela allmoge saltet utgjorde den viktigaste importvaran. 
Vidare tycker man sig kunna skönja särskilt för Esbo, Hel-
singe och Sibbo, en betydande spannmålsimport. Samtidigt 
exporterade dessa socknar skogsprodukter, dels ur djurvärl-
den, i hudar och skinn, dels ur växtvärlden, i ved, virke och 
tjära. Smörexport presterade däremot Karis och Borgå. — 

1  Jfr för Sverige Heckscher, Sveriges ekonomiska historia 1 s. 38-83. 
1 a FMU VI s. 147, Dat Wiborg 11/7  1499. 
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Förmodligen på inlandets vägnar utfördes från Borgå (köp-
stad) alltjämt stora mängder pälsverk. — Helhetsintrycket 
tyckes bli, att kärnbygderna avkastat boskapsskötselns pro-
dukter, kantbygderna skogarnas. 

Importvaror 

Salt 

Må vi först befatta oss med den allmännaste importvaran 
för såväl stad som landsbygd, saltet.2  Enligt Heckscher ut-
gjorde saltet 25 (-,4 av Sveriges hela import 1559. Närmare och 
mera ingående uppgifter om saltlaster till vårt land finna 
vi på 1400-talet. Saltimport omnämnes för hela sydkusten 
från Kastelholm till Viborg. Laster om dels 6-7 läster, dels 
10-12 läster omtalas.3  Då Krister Nilsson 1428 gör sin be-
ställning i Reval, utber han sig salt »ut de Bayeschen sche-
pen». 

Förutom i den omedelbara behovsimporten spelade saltet 
uppenbarligen en betydande roll i fraktfarten på Finska vi-
ken. Detta antydes av uppgiften om att en Naguskeppare i 
saltlast på väg från Danzig till Reval blivit berövad sin last 
om 32 1/2  läster vid Hangö 1477.4  Likaså voro alltjämt salt-
lasterna dominerande vid västnylänningarnas fraktfart mel-
lan Reval och Stockholm.5  

Salthandel med bondeköpmän och bondekunder, bedriven 
av Revalsborgare, omnämnes 1493 i Viborgstrakten, varvid 
borgare på egna farkoster färdats till våra kuster, men fått 
lasten beslagtagen.6  Från år 1502 ha vi belägg för, att kare-
lare med 6 bondeskutor försökt införa salt, men uppbringats 
och mist 10 läster salt jämte övrigt gods och farkosterna. 7  

2  Sveriges ekonomiska historia 1 s. 39, 85-87; Bil. V. 
3  FMU II s. 311, 394 (1423, 1428). 
4  FMU IV s. 480. 

Sthlms tullhandlingar på 1540-talet. SvRa Ka Tull o. accis vol. 
292-294. 

6  FMU V s. 381, 403. 
7  FMU VI s. 227. 
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Salthandeln över Finska viken med allmogen som partner 
har pågått under skiftande former. En närmare inblick er-
bjuda skuldböckernas uppgifter. Notiserna om byteshandelns 
oguldna överskott utesluta visserligen varje beräkning av 
importomfånget. Men i dessa anteckningar skymta i varje 
fall vissa frekvenser inom varuutbytet. Om vi sammanställa 
t. ex. de antecknade mängderna för de större förmedlarna 
i en socken (med den handelsintensitet Helsinge förmår upp-
visa blott för en köpmans del), få vi i varje fall en viss upp-
fattning om saltimporten vid allmogehandeln. 

De antecknade mängder, som de större förmedlarna i Hel-
singe ha infört, stiga åren 1509-1542 till 285 tunnor. I denna 
import dominerade klart bondebolaget vid Mårtensby-Kvarn-
backa, representerat av Göran Bonde med broder Per Bonde 
samt skepparna Jöns Ingelsson och Jöns Bonde (den avlidna 
broderns ersättare). De hade infört 141 tnr. Detta motsvarade 
i det närmaste hälften av de större bondeseglarnas överskotts-
import. Som god tvåa efter Bondebolaget följde inlandsköp-
mannen Kristoffer Smed i Nurmijärvi med antecknade över-
skott om 40 tnrs import. Inlandsbolaget Jöns Klocke med 
söner var antecknat för 22 tnr, medan Seffer länsman an-
tecknats för 20 tnr, såvitt av skuldanteckningarna kan sam-
manställas. Närmast efter alla dessa kom i tur kustbybonden 
Petter Vik med sonen Klemet. På deras anpart kom drygt 
11 tnr. För övriga importörer stannade slutbeloppen vid och 
under 5 tnr. 

Vi finna i saltimporten, för den största importvaran en 
proportionsvis betydande avsättningskontingent för Normeby 
och Klockskog, 40 och 22 tnr. Det var de byar i Helsinge han-
delsområde, som oberoende av administrativ anslutning rep-
resenterade inlandet, gränsmarken mot Tavastland. 

9 

Handelsbönder 
Göran, Jöns o. Per Bonde 

jämte Jöns Ingelsson 
Kristoffer Norme 

(över 20 tnr) (över 30 hop.) 
Salt Spannmål 

427 hop 
141 tnr 8 tnr 
40 tnr 72 hop 
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Ervest Andersson Övitsböle 
Lasse Persson Kyrkbyn 
Petter Wyck 
Greger Olsson Dickursby 
Jöns, Ols, Erik, Lasse Klocke 22 tnr 
Andreas Tomtbacka 
Hink Larsson Nackböle 
Seffer länsman 20 tnr 
Bengt Nilsson Domarby 

(tn = ca 150 kg) (lop = ca 40 lit.) 

74 lop 
60 
55 
42 1/2  lop 
41 lop 
43 
36 
32 
30 

Spannmål 

Den andra stora importvaran jämte saltet var spannmål 
och malt, främst korn och råg, mera sällan havre. De tidi-
gaste beläggen för spannmålsimporten dyka veterligen upp 
något tidigare än för saltet, nämligen i slutet av 1300-talet. 
År 1396 hade Tord Bonde till Raseborg ämnat för egen del 
införa 6 läster råg och hans tjänare likaså 18 läster, men 
godset hade blivit dem frånrövat.8  Liksom saltet torde spann-
målen ha importerats över hela sydkusten över Åbo, Rase-
borg och Viborg jämte mellanliggande kuster.9  

Den mångomtalade färd, som bönder från Raseborgs län 
företogo till Narva 1420 och som för dem, på grund av rysse-
handel, slutade med vistelse i fångtorn, gav oss en del upp-
lysningar om bondevaror både för export och import. Bön-
dernas utbud utgjordes av 8 hästar och 5 kor och deras inköp 
bestod av spannmål lk läst råg och 1 läst havre.10  — Fallet 
torde utgöra en typisk exponent för bondenäringarnas kro-
niska situation i Norden: överskott av boskapsskötseln, un-
derskott i spannmålsproduktionen. Oaktat övergreppet mot 
bönderna påtalades vid pingsttid, hade färden enligt uppgift 
från Narva skett om hösten. Den överflödiga boskapen, svår 

8  FMU I s. 468. 
9  FMU II s. 295 (Wiborg 1443) VI s. 163 (Åbo 1500). 
10  FMU II s. 248-249-250. 
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att utfodra över vintern, skulle utbytas mot spannmål, var-
av vinterförrådet uppenbarligen inte var tillfylles." 

På 1430-talet möter oss uppgiften om en annan episod, där 
spannmålen tydligen spelade en väsentlig roll. 1 ett brev från 
Estland 16/5 1438 uppgavs det, att finnar, svenskar och ester 
tillsammans hade »eyn schipp genomen mit 4 leste roggen ut 
der havene to Kylgunde».12  Om våren torde knappheten på 
spannmål ha gjort sig värst påmind, antingen tillgreppet 
gjordes för egen nödtorft eller till avsalu vid stark efter-
frågan. 

Under krigsåren på 1490-talet och Viborgs belägring om-
nämndes uttryckligen livsmedels- och spannmålsbrist. Det 
hette, att »almogen leed stora twangh bade med barkaar och. 
örläge».13  Från unionstidens krisperioder, då sjöfarten häm-
mades av utliggares kaperier, ha vi en uppgift att i Åbo 1509 
både salt och råg voro dyra, vilket naturligtvis innebar lika-
så svåråtkomliga såsom importvaror.14  

Förhållandena i fråga om bondehandelns spannmålsimport 
vid 1500-talets början tecknar sig tydligt i skuldboksnotiser-
nas belysning. 

För spannmålen som för saltet ha av skuldboksuppgifter 
för Helsinge beaktats de anteckningar om oguldna överskott, 
som gjorts vid spannmålsimport till de viktigaste förmed-
larna, och slutsumman för dessa handelsbönder belöper sig 
till sammanlagt 912 lop spannmål jämte 8 tnr mjöl. (Jfr 
längden s. 129-130.) 

Vid spannmålsimporten har på samma sätt som vid salt-
införseln bolaget Bonde i Mårtensby svarat för i det när-
maste hälften av de större förmedlarnas import med 427 lop 
av inalles 912 lop. Närmast efter bröderna Bonde följde så 
Övitsbölebon med 74 lop och smeden i Normeby med 72 lop, 

11- Jfr likartade förhållanden tecknade av Luukko, Pohjanmaan maa.-
kauppiaat, Hist. Aikak. 1949, s. 18-19. Jfr vidare Ingmar Calonius, 
Den österbottniska sjöfarten etc, Terra 1936, s. 140. 

12  FMU II s. 139. 
13  FMU V s. 337. Dat. Vadstena 21/8 1492 Linköpings bisp till Sten 

Sture. 
14  FMU VII s. 17 (dat. Wiborg 16/3  1509). 
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därpå Lasse i Kyrkbyn med 60 lop och Petter Vik med 55 lop. 
De övriga uppvisade mängder om ca 30-40 lop. 

Medan för saltet inlandsbyarna Mårtensby, Normeby och 
Klockskog klart dominerade vid importen, tyckes man ifråga 
om spannmålen få fastslå en annan fördelningsbild. Om ock, 
Mårtensby även här uppvisar en klar toppunkt, tyckes fördel-
ningen i övrigt kring övitsböle, Kyrkbyn, Dickursby, Do-
marby, Vik, Tomtbacka och Nackböle ha fallit jämnare ut 
över socknen. 

Saltet har förefaller det, sålts rikligare i norr, i fångst-
näringarnas jaktmarker. Skärgårdsfolket har förmodligen 
självt infört salt för fisket utan förmedlare. Spannmål har rätt 
allmänt införts till Helsingeslättens gårdar. Ett dylikt faktum 
torde knappast kunna tolkas annorlunda än som ett vittnes-
börd om den osäkra utkomst åkerbruket erbjöd sina idkare. 

Det är uppenbart, att spannmål till Helsingeslättens byar 
vissa speciella år ha införts rikligare än annars. Halvåret 
från St Anders 1523 till johanne 1524 infördes ca 200 bop, 
d.v.s. ca 100 hl. Detta innebar, att av den under 30 år till 
storförmedlarna antecknade importen ca 1/4  eller 1/5 in-
fördes under ett enda halvår. Då därtill en god del därav 
hemfördes vid midfasto eller påsktid tyckes det tämligen 
klart, att 'nöd var å färde. Menföresresor till Reval efter 
spannmål genomfördes inte enbart av vinstbegär. 

För att närmare belysa nödårsimporten jämförd med känd 
införsel inalles må följande anföras. 

(inalles) 1523-24 
Med Lasse Perssons i Kyrkbyn och 

Mårten Bengtssons i Nackböle 
( (60) därav 40-50 lop 

gemensamma skepp infördes 
fastetid 1524 för ca 15 bönder 

Med Petter Wyck (55) 21 » 
Göran Bonde 50 » 
Jöns Bonde 36 » 
Kristoffer i Normeby (72) 21 » 
Eruest i Övitsböle (74) 23 » 
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Märkas bör, att såväl salt som spannmål för bondebruk 
i allmänhet infördes i relativt små mängder åt gången. Hu-
vudsakligen voro de mått som uppgåvos för dessa varor kul-
mit och lop. 

Övrig import 

Utöver importen av salt och spannmål, bondehandelns 
båda huvudvaror, infördes kittlar, järn, tyger och kryddor. 
Kittlar inköptes rätt allmänt till envar, tyg till länsman och 
kyrkoherde. Genom bolaget Klocke infördes tyg och kittlar 
även till socknens inland, tyg till Normeby, kittlar till Nack-
böle. 

För sin seglation införde Jöns Bonde segel från Reval 1538, 
medan Göran Bonde anskaffade ett ankare 1515. 

Järn importerades av 
Jöns Bonde 1 en antecknad mängd om ca 15 fat 

) Göran Bonde/ 
osmund 

Klockes 1 fat 
Bengt Nilsson i Domarby 1 
Anders i Tomtbacka 1 
Petter Wyck 1 
Lasse Philpusson Övitsböle 1 

Märkligt nog saknas i järnimporten uppgifter om smeden 
i Normeby. Bondebolaget dominerar som vanligt med sina 
ca 15 fat mot de övrigas 1 fat var. 

Importen av utländska tyger skedde i allmänhet för fog-
dar, länsmän, präster ,och handelsböndernas storförmedlare. 
På ett egendomligt sätt har klädesimporten avsatt spår i ort-
namnsskicket ett gott stycke inåt land. Medan från Lojo ut-
fördes vadmal 1547, tyckes det som om indirekt kunde åda-
galäggas, att nästan samtidigt kläde blivit infört till sock-
nen. Bevisliga allmogeförbindelser från Lojo till Reval kunna 
tidfästas till 1540-talets slut. Genom Revals arvshandlingar 
veta vi, att Immolabor, ett systerpar från Lojo, hade tjänat 
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i Reval och skördats av en farsot där 1549-1550.15  Såsom 
bynamn finnes i jordaböckerna enbart Immola antecknat 
under 1540- och halva 1550-talet. Men från och med 1556 
uppdyker såsom parallellnamn Verkatackila.16  För år 1566 
är antecknat uttryckligen Werckantacki eller Immola. Båda 
namnen nyttjas sedermera jämsides under 1560-70-80-ta-
len.17  (fi. Verkatackila = sv. Klädesrockgården.) 

Exportvaror 

Vilja vi bedöma bondehandelns exportvaror, må vi först 
enligt Heckscher antyda något om Sveriges exportvaror 
över huvud taget. Heckscher anför för år 1559 uppgifter om 
hur den svenska exporten fördelade sig på vissa huvudar-
tiklar i 57() . 18  Av exporten täcktes ca 90 % på följande sätt: 

järn 29 % 
smör o. fett 25 % 
hudar o. skinn 22 % 
trävaror o. tjära 13 % 

Finland saknades metall för export, men den ersattes 
bland betydande utförselvaror för vår del av fisk, som vis-
serligen inte steg till fullt lika högt %-värde. På basen av hos 
Grotenfelt meddelade exportmängder för våra städer torde 
ungefärliga % -satser kunna tillrättaläggas för vår del för 
år 1558.19  Sammanställningen bleve i stort sett följande: 

smör o. fett ca 29 % 
hudar o. skinn ca 22 % 
fisk ca 23 % 
trävaror o. tjära ca 6 % 

15  Förf. Nyländska studier, Sv. Lift. skpts Hist. o. Litt.hist studier 
24, s. 161. 

16  Greta Hausen, Nylands ortnamn, s. 883. 
17  Jfr Riitta Pylkkänen, som i sitt slutkapitel behandlar de olika 

ståndens dräkttyger. Fornm. Fören. tidskr. 55; Säätyläispuku etc. 
Senare förekom där ett ryttarhemman invid ett Sarkatakkila i samma 

trakter enligt uppgift av Eric Anthoni. (fi. Sarkatakkila = sv. Vad-
malsrockgården.) 

18  E. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia I, s. 55. 
19  K. Grotenfelt, Suomen kaupasta ja kaupungeista etc. s. 149. 
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vax ca 7% 
lärft ca 5 % 
levande djur ca 5 % 

De anförda varuslagen täckte drygt 90 % av exporten 
från Finlands städer år 1558. I både Sverige och Finland rep-
resenterade hudar och skinn alltjämt drygt 1/5  av exporten. 
För Finlands del voro stadshandelns och bondehandelns va-
ror i stort sett desamma. 

Pälsverk 

Vi ha kunnat fastslå, att bondehandeln i omfattande grad 
bedrevs i form av byteshandel. Då böndernas införsel främst 
bestod av så livsviktiga varor som salt och spannmål, var 
det uppenbart, att deras utbud i gengäld måste vara både för 
bonden presterbara produkter och av den främmande köp-
mannen efterfrågade artiklar. 

Det är veterligen först i början av 1500-talet vi finna be-
varade för våra förhållanden avsiktligt formulerade mark-
nadsrapporter om avsättningsmöjligheter. I brevväxlingen 
mellan köpmannen 1-lerman Bremer i Liibeck och dompros-
ten Påval Scheel i Åbo utreds åren 1514-1515 frågan om 
vilka produkter från Finland, som voro gångbara i Lilbeck." 
Såsom 'efterfrågade varor' uppräknades gråverk, mård, gott 
sälspäck, tran, smör, goda bockar, torra gäddor. Dessa varor 
betecknades såsom 'lika gångbara som koppar och osmunds-
järn'. Samtidigt underströks deras karaktär av 'bästa varor 
med minsta skada'. 

Vi återfinna här angivna såsom främsta varor den nordiska 
fornhandelns klassiska produkter pälsverken, namngivna i 
och med gråverken och mårdarna. 

Pälshandeln i äldsta tider 

Antika författare såsom Tacitus, Jordanes och Prokopius 
ge en del uppgifter om nordiska folk. Tacitus uppgav ca år 100 

20  FMU VII s. 334, 336, 354. 
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e. Kr. om »fenni», att jakten livnärde både män och kvin-
nor och att deras klädedräkt bestod av pälsverk (pelles). 
Jordan es antecknade på 300-talet, att skridfinnarna levde 
av jakt, äggtäkt och fiske. Prokopius underströk på 500- 
talet, att skridfinnarna färdades på jakt i sina vida skogar. 
De levde enbart av fångsternas kött och voro klädda i djur-
hudar sammansydda med senor. Till och med spädbarnen 
uppgåvos vara klädda i skinn. Samtliga skildrare återgåvo 
fångsten såsom huvudnäring, tvenne framhävde klädedräk-
tens skinn. Pälsverkens betydelse för den nordiska livsföring-
en påpekades tydligt, och för svearnas del anfördes av Jor-
danes deras handel med pälsverk. Litterärt tyckes denna han-
del kunna spåras bakåt till 300-talet. Arabiska källor omta-
la, att pälshandeln fortgått under vikingatid. Vi torde få räk-
na med en obruten handelstradition från århundradena efter 
Kristus in på reformationstid. 

Vad pälshandeln betydde under Finlands forntid och me-
deltid har av Voionmaa grundläggande behandlats. Han har 
karakteriserat ekonomin med uttrycken »eräkausi» och »tur-
kiskausi», fångståldern och pälsverksåldern.21  På basen av 
Matts Kettilmundssons testamente på 1320-talet ha försök 
blivit gjorda att uppskatta pälsverkskvantiteterna. I likhet 
med Jaakkola22  betecknar Bjarne Beckman Matts Kettil-
mundsson såsom skinnfursten.23  Beckman uppskattar skinn-
skatten från hans slottslän i Finland till 15.000-20.000 skinn 
årligen. I varje fall kunna enligt utförseluppgifter från Re-
val 1391 de uttryckligen såsom finska och karelska beteck-
nade skinnkvantiteterna omräknas till ca 18.000 skinn.24  Så-
som karelska angåvos 12.040 skinn, såsom finska 5.520, så-
som estniska 9.190 och svenska 1.940. 

annat sammanhang har blivit utrett, att pälshandeln med 
sina anor från heden tid tyckes ha avsatt spår i ortnamns-
skicket. I skogsguden Hiisis hägn idkades jakt, och i bygder 

21 Suomalaisia keskia.jantutkimuksia s. 51-89, samt Hämäläinen 
eräkausi s. 24-37. 

22 Sydänkeskiaika s. 6. 
23  a.a. s. 182-184. 
24  Jfr Neovius, Medeltidsakter, Hist. Ark. 23, I, s. 240-41. 
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helgade åt Hiisi torde pälsvaror ha staplats för handel och 
utförsel. 2  

En förutsättning för att de nordliga skogsmännens päls-
verk skulle kunna föras ut på marknaden, var naturligtvis, 
att skinnen i någon mån bereddes. Likaväl som bondeseg-
lare och landsköpmän under 1500-talet samarbetade inom 
allmogens handel, måste under pälshandelns blomstringstid 
handelsbönder och seglare ha samarbetat med jägare och 
skinnare. 

Skinnarbygder under medeltid vid Finska viken 

En granskning av medeltida skinnarbygder vid vår sydkust 
ger oss måhända ytterligare en antydan om pälshandeln vid 
Finska viken under gammal tid. 

En Skinnarby av medeltida ursprung finna vi i Tenala 
(belägg 1438) i nära grannskap till Prästkulla-Heinlax och 
Finnby gränd. I trakten förekomma folktraditioner om 'dra-
kaormar' vid en Lempisbacke. Möjligen härröra dessa ur 
handels- och sjöfartsminnen från vikingatid. Vi erinra här 
om Hitis sjöfararbygd i skärgården utanför Kimito Skinnar-
vik. 

I Sjundeå är en Skinnarby belägen (omtalad 1420) ca 4 
km norr om Tjustträsk invid Järvans storträsk med Järven-
kylä, Passila och Gestans som grannbyar. I närheten finns 
en råpunkt Hämehännitun alho antecknad. Innanför Sjundeå 
ha vi Lojo med sin Hiisibygd. — I Kyrkslätt kunna tvenne 
Skinnarbyar antecknas på 1540-talet. Den ena låg och 
ligger alltjämt i södra delen av socknen mellan de forna 
Padisgodsen Ängvik och Näset nära Tavastfjärden. Den 
andra byn befann sig i norra delen av socknen och sjönk 
senare ner till ett hemman i Haapaj ärvi. 

Allmänt kan fastslås, att skinnarbyarna i sydväst anting- 

25  Förf. Hiisibygderna såsom päisvarustaplar för handeln vid Finska 
vikens skeppsled, Hist. Tidskr. f. Finl. 1953. 
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en gränsade till forna finn- och tavastbygder eller färde- 
stråk och Hiisibygder. 

östra Nyland kunna medeltida skinnarbyar konstateras 
i Borgå jämte dess forna kapell Sibbo och Pernå. — I Borgå 
var Skinnarbacka det ursprungliga namnet för Johannisberg. 
Skinnarbacka-namnet är belagt 1424. Kyrkvärden Jöns Skin-
nare omnämndes 1404. Skinnarbacken var belägen mitt emot 
borgen på andra sidan ån. Vi få i detta sammanhang erinra 
om Hattulanamnen anslutna till Borgå kungsgård, tavastnamn 
Mom socknen och Svinön (= svearnas ö) utanför årninnet.26  
Tavasters och svears, inländares och sjöfarares, kontakter vid 
Borgå ha uppenbarligen skett i pälshandelns tecken och för-
utsatt förekomst av skinnare på orten. Belägget 1404 för-
lägger uppkomsten senast till 1300-talets slut. — En förskjut-
ning av dateringen till 1300-talets början och därförinnan, 
förmodligen till heden tid, erbjuder fallet Skinnarböle i Sibbo. 

Ett på 1540-talet försvunnet Skinnarböle skymtar vid rå-
gången kring Massby kungsgård på 1550-talet. Urkunden 
med karta och beskrivning27  avslöjar en äldre samfällighet 
kring bl. a. Massby och Hitå och därinvid tvenne utdöda byar, 
Tastnäsböle och Skinnarböle. Vi skymta en märklig, åldrig 
bytriangel med ett samlat namnskick av tavast-, skinnar-
och Hiisi-element. En tidfästning till 1320-tal medger medel-
tidsbrevet om de socknamän av Hattalom för Sibbo 1347.28  
Bortom 1300-talets början, då tavastbesöken vid kusten allt-
jämt voro en levande verklighet, skymtar bygdens upprinnel-
se under heden tid, då en bygd kunde bära ett Hiisinamn, 
en tid, då Hiisi alltjämt avsåg en skogsgud och inte blivit ett 
kristet influerat ont väsen. 

En ytterligare inblick i de östra åminnebygdernas skinnar-
bosättningar erbjuder Pernå för oss.29  En råkarta från 1600- 

26  Jfr förf. De danska korstågens hamnar i Finl. Hist. o. litt.hist. 
studier 27-28; Svi(n)- och Rosnamnen, Hist. Tidskr. f. Finl. 1956. 

27  Jfr Nyberg, Sibbo sockens historia, s. 68-71. 
28  Jfr förf. Hiisibygderna etc. Hist. tidskr. f. Finl. 1953. Jfr ytterli-

gare förefintliga folktraditioner i Sibbo om tavasters besök vid kusten, 
då socknen ännu var glest bebyggd. Finl. sv. folkdiktn. II, 1, s. 16 
nr 87. 

29  Jfr Antell, Pernå sockens historia s. 88-90 och kartan s. 89. 
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talet visar, hurusom då och fortfarande i våra dagar Skinnar-
by och Tavastby bilda ett bypar jämsides på var sin sida om. 
Negerby å, medan Andersby och Hommansby (= Hovmans-
by) bilda ett nordligare motsvarande bypar. 

Allt som allt framgår av vår granskning, att under tidig 
medeltid finn- eller tavast- och Hiisi-namn förekommit för-
knippade med skinnarnamn. Vidare ha i trakter med dylikt 
namnskick sedermera ofta kunnat fastslås svear, krona eller 
kyrka såsom intressenter.30  

Här framdragna företeelser torde svårligen kunna tolkas 
annorlunda än såsom spår av inlandsbornas, främst tavaster-
nas från heden tid och in på medeltid fortgående pälsverks-
handel, sedermera förmedlad av kustbor i deras allmoge-
handel. 

Pälshandeln senare 

Från slutet av 1400-talet skymta uppgifter, som dels an-
tyda — klarare än de senare Liibeckbreven — pälshandelns 
vida kontinentala uppland i avsättningsväg, dels visa att päls-
varor alltjämt presterades av handelsbönder till de östbaltiska 
städerna. Sålunda tillkännagav 11 mars 1480 staden Kampen, 
att ren av dess rådsherrar Bernhard Morre befraktat ett far-
tyg från Kampen att i Riga inlasta »certas bestias silvestris», 
som rådsherrns son och tjänare uppköpt »in Liiflandia et 
patria de Vynmercken» för att föras till kung Ludvig av 
Frankrike.31  Med Riga som lastningshamn torde fallet med 
all sannolikhet ha berört vårt produktionsområde, i all syn-
nerhet som Vynmercken nämndes. För norska eller svenska 
Lappmarken hade väl knappast en så östlig utskeppningsort 
nyttjats. Samma höst 1480 påtalade riddaren Laurens Axels-
son (Tott) i brev 16/10 från Raseborg, att en bonde blivit 
förfördelad i Reval. På bondens vägnar krävdes, att han skulle 
få sina skinn igen eller full betalning för dem.32  Vid en 

30 Jfr utförligare behandlat i Hist. tidskr. f. Fini. 1958. 
31  FMU IV s. 510. 
32  FMU IV s. 522. 
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affär 1499 mellan Reval och Viborg omnämndes såsom bytes-
varor mot säd och salt bl. a. gråverk och hermelin. 

Över Borgå utfördes dels av köpstadsborgare, dels av han-
delsbönder päls- och skinnvaror i rätt betydande mängder i 
början av 1500-talet. 1 Helsinge och Sibbo däremot kunde 
visserligen vid affärer på kredit teoretiskt avtalas om »fel-
werk» i utbyte,33  men de poster verkligen exporterat skinn 
som antecknats gällde för det mesta får-, bock- och kalvskinn. 
Främst var det i förbindelser med släktbolaget Klocke i norra 
Helsinge pälsverksfrågan över huvud taget tycktes ha förts 
på tal. 

Beakta vi såväl Liibeckborgarens marknadsrapport som 
Revalsborgarens önskemål vid 'kreditavtal mot natura pres-
tationer, tyckes oss, att efterfrågan på pälsverk alltjämt fort-
bestått. För Finska vikens norra kustland spåra vi emellertid 
en pälshandel på retur, ersatt av boskapsskötselns skinn-
och hudhandel. Mot denna allmänna bakgrund avtecknar sig 
utförseln av pälsverk över Borgå såsom en sista reminiscens 
av det närmaste inlandets pälshandel. Det forna erämarks-
brukets produkter skymta alltjämt, utförda genom Tavast-
lands forna traditionella kusthamn. 

Förmodligen har viltets förekomst i större mängder begynt 
sina. Det gångbara gråverket omnämnes föga i denna sydkus-
tens sena pälsexport, annat än i obetydliga partier. Åren 
1524 och 1531 omtalas t. ex. förmedlad av bondeseglare grå-
verksutförsel om någon timmer (40 st.) från Gamla kungs-
gården och om byten av salt mot pälsverk för samma ort.34  
År 1536 antecknades från Borgå 120 gangwerk35  och genom 
en Kulloskeppares förmedling 3 gangwerk, 7 gråverk och 2 
utterskinn år 1540.36  - Vad som utförts över Borgå i större 
mängder, var huvudsakligen harskinn, både vita och grå. Vid 
jultid 1536 avtalades mellan Ficke och ett antal Borgåköpmän 
en pälsvaruaffär. Ficke tycktes medveten om avsättning för 

33  Af 22 f. 38, 76. 
34  Af 17 p. 192, 196. 
35  Af 17 p. 175. 
36  Af 17 p. 165. 
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100 timmer grå och 100 timmer vita harskinn. Detta innebar 
inalles ett bestånd om 8000 (40X100+40X100) harskinn. 
Leveranserna från Borgå fortgingo åren 1537-1541 och en-
ligt notiserna torde i varje fall i det närmaste 2000 skinn ha 
presterats. 3 7  

De alltjämt efterfrågade, men sinande pälsverksprodukter-
na ersattes av bönderna med andra varor. Vi finna i bönder-
nas utbud i stället för pälsverk, dels boskapsskötselns levande 
djur, hudar och skinn, dels skogarnas ved, virke och tjära. 

Levande djur 

Redan utförseln till Narva 1420 avslöjade export av levan-
de djur, 8 hästar och 5 kor. I början av 1500-talet visade skuld-
boksnotiserna export av levande djur från Helsinge, inalles 
i oguldna överskott ett drygt 60-tal djur främst bockar. Le-
verantörer voro dels Nurmij ärvi- dels Paloj okibor genom. 
Göran Bondes förmedling, vidare Malm-, Kyrkby- och Dick-
ursbybor i socknens centralbygd, vidare Nackböle- och Kor-
pisbor samt Olof Klocke i socknens norra del. 

Levande djur utfördes från kustlandet bevisligen ytter-
ligare från Wanekulle (Vaanila) i Vichtis och från Borgå. 

Särskilt exporten av levande djur från Helsinge centrala 
delar är märklig jämförd med spannmålsimporten till samma 
socken. En vid slättbygd genomfluten av vatten uppvisade 
i sin nödtorftshandel ogensägliga bevis för att boskapssköt-
seln såsom näring trots en tung beskattning gav överskottsav-
kastning, medan åkerbrukets underskott tämligen regelbun-
det måste utfyllas med främmande hjälp. 

Hudar och skinn. 

Betydligt ymnigare än beskeden om exporten av levande 
djur, förekomma uppgifter om utförsel av husdjur, hudar och 
skinn. Främsta artiklar voro bock-, lamm- och kalvskinn. I 

37  Af 17 p. 162-163, 176. 
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Helsinge berörde notiserna för de större förmedlarnas oguld-
na överskott ett 1000-tal (100 deker) skinn. Exportörer voro 
främst bolaget Klocke och några Domarby- och Vi-nickbybor 
samt Petter Vik. Överskottsnotiserna kunde för Vichtis Wa-
nekulla och Päsklax med tillskott från Tavastehus antyda 
ett drygt 100-tal bockskinn; för Esbo, Köklax och Bobäck 
ett knappt halvt 100-tal kalvskinn; för Kisko och norra Karis 
ca 75 bock- och kalvskinn. Från Borgå med Monnby och 
Kullå kunde ett par 100-tal boskapshudar antecknas, förutom 
bock- och kalvskinn, även ox- och kohudar. 

Smör 

Smörexportens gamla anor visar uppgiften om herr Jacobs 
i Kyrkslätt smörutförsel om 4 tnr år 1420.38  Trots alla de 
många skuldboksbeläggen från Helsinge i början av 1500-
talet i övrigt skymta föga spår av smörexport. Av allt att 
döma har smörexport i nämnvärd grad presterats endast av 
sockenprästen. Från det övriga kustlandet utfördes smör från 
Karis norra delar. Enligt notiserna bidrog kanske Borgå 
främst till smörutförseln. Där liksom i Helsinge var kyrko-
herden den mest bemärkta exportören. Något smörparti från. 
Tavastehus utfördes via JackarbyfoIket i Borgå. De anteck-
nade tunntalen voro mest 1-2 tnr. Någon gång omnämndes 
för en Borgåköpman 4 tnr. 

Det förefaller allmänt taget, som om smöret hade varit 
prästerskapets speciella exportvara, naturligt nog med tan-
ke på deras skatteuppbörd. 

Sälspäck 

Sälspäcket utgjorde tydligen en efterfrågad produkt en- 
ligt marknadsrapporten från Ltibeck. 1 skuldboksnotiserna 
möta oss blott sparsamma uppgifter, från Borgå och Pernå. 

38  FMU II s. 277. 
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Fisk 

bondeförslor till Stockholm spelade fisken såsom vi sett 
en betydande roll. 39  Det förefaller högst sannolikt, att för-
hållandena hade varit likartade vid Reval. I detta fall svika 
oss våra hittills mest givande källor, skuldböckerna över 
allmogehandeln. Men såsom i Stockholm slottsräkenskaperna 
belyste en del av försörjningen, så göra ock slottsräkenska-
perna för Reval det, i den mån de äro bevarade intill detal-
jerade koncept. 

Veterligen finnes från Wasasönernas tid endast ett tidigt 
tullregister över tullpersedlar uppburna av bondefarkoster 
vid Revats slott. Det är från 1574 och redovisar för en segla-
tionsperiod från 13 maj till 4 december." 

Farkoster från Nykyrko i Egentliga Finland och från Tenala 
i Nyland fram till Pyttis i öster och vidare från Veckelax till 
Seivästö ha vid slottet betungats med tull. För kuststräckan 
mellan Tenala och Pyttis jämte Nykyrko kunde enligt läng-
den fastställas besök av 80 särskilda skeppare under 143 re-
sor, från kustremsan Veckelax — Seivästö 50 skeppare 
på 54 resor. Vi finna inalles för kusten Hangö — Seivästö 
(inkl. Nykyrko) 130 skeppare och 193 resor. 

Tullängdens uppgifter avslöja ett betydande antal skep-
pare och rätt täta besök. Om vi på grund av tullsatsernas 
kraftiga variationer inte kunna bilda oss någon uppfattning 
om varumängderna vid böndernas export, avspeglar längden 
i varje fall tydligt och klart varornas art.41  

Vi återge tullängdens slutsummor för de olika varvslagen. 

I tull uppbars för Nylands del, för sockarna 

39  Jfr vidare Calonius, Den österbottniska sjöfarten etc. Terra 1936, 
s. 152-153. Om fiskhandel allmänt jfr Niitemaa, Fiskhandel KL bd IV. 

40 Ka Baltiska räkenskaper F 365 . 
41  Medan för vissa år och för vissa varor tiondetull av bönder ut-

tryckligen uppbars vid Stockholms slott enligt belägg i räkenskaperna 
1554-1567, uppges tullen för övrigt såsom högst variabel från 1/5-1/18. 
Jfr. William Smith, Äldre svenskt tullväsen, Lund 1934, s. 155-165, 
särsk. s. 157. 
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Tenala Pyttis: 

gäddor 488 st. ; 3 knippen 
idar 116 » 
braxen 10 » 
linnor 6 » 
torsk 1 fng (Hangö) 
krampesill 22 knippen (Pyttis) 

ved 126 famnar 
bräden 100 st. 9 alnars 
tj ära 3 tnr 

humle 19 gj." 

kål 1 tna 
rovor 1 tna 

Nykyrko: 

såar 4 st. ; 2 knippen 
bunkar 6 knippen 
ämbaren 7 » 
rundaskar 2 » 
långaskar 2 st. 
trattar 3 » 
kärnor 1 
kannor 6 
småkannor 3 
tallrikar 2 knippen 
loss karp 1 st. 
flaskor 1 knippe 
såll 2 st. 
knippestop 9 st. 

Kustremsan från Kymmene till Seiviistö med Aspö, Björkö 
och Seitskär representerades i tullängden av 50 skeppare 
på 54 resor. Av dessa skeppare hade i tull uppburits inalles 
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krampesill 845 knippen 
nors 3 » 
strömming 2 tnr 
repoxer (siklöja) 1 tna 
torra gäddor 2 R.  
abborrar 5 knippen 
mörtar 3 » 

tjära 2 tnr 
humle 2 R' 

För Finska vikens kustland förhärskar i denna längd fisken 
som exportvara såväl i väst som öst. Jämföra vi leveranser-
nas art, finna vi, att i väster, av stycketalsräkningen att döma, 
färskfisken dominerade som utförselartikel av viktualia. I ös-
ter förhärskade torrfisken, såsom knipperäkningen utvisar. 

Trävaror 

Av exportvarorna hade, såsom utrett blivit, pälsvaror, hu-
dar och skinn samt smör och fett jämte fisk täckt ca 75 % 
av exporten från städerna i Finland. I stadshandeln skulle hos 
oss trävarorna och tjäran blott ha representerat ca 6 Yo. Det 
förefaller som om vid bondehandeln tjäran och trävarorna 
spelat en betydligt större roll, om också för äldsta tider han-
delns omfång inte är åtkomligt för oss. 

I samband med övriga bondevaror ha träprodukternas be-
tydelse stundtals redan skymtat. Lika tidigt som uppgifterna 
om allmogens spannmålsbehov låta sig påvisa, lika tidigt 
framträda de veterligen äldsta beläggen för trävaruexporten, 
nämligen på 1430-talet. 

Åren 1433 och 1436 hade från Raseborgs län utförts spar-
rar till Reval.4 2  Vi få veta, att från Esbo ett större parti spar-
rar hade blivit överskeppat, men att lagret förolyckats vid 
Revals brand. Utredningen av fallet ger oss en inblick i trä-
varuhandelns förlopp. En skattbonde i Träskända i Esbo hade 

42  FMU II s. 54-55, 104. 
10 



146 

enligt beställning av en borgare fört ett parti sparrar till 
Reval. Då beställningen gjordes, lågo i Reval skepp som las-
tade sparrar. Men när bonden Olof levererade sporrarna i 
Revals hamn, hade skeppen redan seglat, och köpmannen 
vägrade taga emot varan. Sporrarna lagrades i Reval och 
så gick en brand över staden. Efter branden voro sparrarna 
bortförda, »worden de sparren enwech ghenomen». Somliga 
i staden förnöjde Olof för 600 sparrar, som de hade övertagit, 
men alltjämt saknades ersättning för 1.900 sparrar. Hela par-
tiet hade omfattat 2.500 sparrar. Med Otto Pogewisch, fogdens 
på Raseborg, hjälp och med sin son Peter Olofsson som om-
bud efterhörde Olof ytterligare betalning för sina varor. 

Handelsböndernas oförmåga att erbjuda prompta leveran-
ser och att hålla lager tycktes ha försvårat samarbetet mel-
lan borgare och bönder. Vidare finna vi, att trävaruexport 
genom kustbönderna presterades på beställning för vidare 
utskeppning från Reval. 

Beaktansvärt förefaller det, att sparrarna härstammade 
från Raseborgs läns yngsta socken Esbo. Det östliga ut-
marksområdet av västra Nyland var förmodligen bäst egnat 
för utförsel av skogsprodukter. 

Under det begynnande 1500-talet uppvisa skuldboksnoti-
serna för den sydfinska kusten i fråga om export av skogs-
produkter tjära och sparrar såsom främsta artiklar. Det före-
faller att, liksom på 1400-talet, alltjämt och främst vara Esbo 
handelsområde, som ur sina norra skogar i Kortjärvi och 
Kalljärvi, nära Vichtistrakten presterade träprodukter. Tjära 
har antecknats såsom utförd i två repriser, dels på 1500-talet, 
dels på 1520-talet, i partier om inalles ca 8 läster.43  Och från 
Borgå, som i allmänhet för export frambragt huvudsakligen 
skinn och smör kunde på 1530-talet antecknas utförsel av 
sparrar. 

Önska vi granska virkes- och tjärexporten, sådan den 
framträder i Helsingematerialet, måste några allmänna syn-
punkter förutskickas. Det är i fråga om exporten överhu- 

43  Af 22; Af 17 p. 147-154. 
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vudtaget värt att beakta, att de mängder av varuslag, som 
antecknats, inte alltid med visshet ha exporterats. Anteck-
ningarna i skuldböckerna återspegla åtagna leveranser, men 
huruvida de fullföljts är ovisst. 1 varje fall ge uppgifterna 
om exporten en inblick i varuslagen och möjligen en aning 
om proportionen dem emellan. Vidare är att märka, att bland 
handelsbönderna en hel del av storförmedlarnas inköp gjor-
des mot penningkredit. Vår kännedom om exportvarorna blir 
därför via skuldböckerna i Reval i ingen händelse lika de-
taljerad som om importvarorna. Byteshandelns bondevaror 
tyckas ha antecknats endast i de fall, då de inhemska ex-
portleveranserna skedde terminsvis och på lång sikt. Det 
var främst i fråga om varor, som voro arbetsdryga och krävde 
lång framställningstid med bilning och tjärbränning. Skul-
den förefaller antecknad för igångsatt motprestation, vars 
färdigblivande var så långsam, att anteckning tycktes nöd-
vändig. 

För en 25 års period 1509-1533 finna vi uppgifter om trä-
varuexport från Helsinge fördelad på antecknade varor i 
vissa proportioner (såvitt materialet — främst oguldet över-
skott — medger summering). 

Tj ära 553 tnr 
Sparrar 10.920 st. 
Bräden 100 » 
Ved ca ca 15 famnar (däribland särskilt omnämnd 

god björkved) 
De mera betydande handelsböndernas anpart avspeglas i 

deras exportinsatser såsom följer. 

Bolaget Bonde 104 tnr tjära 2.800 sparrar 2 famnar ved 
Petter Vik 92 » » 1.200 » 
Bolaget Klocke 200 » » — 
Seffer länsman 52 » » 1.000 sparrar 

sma 488 tnr tjära 5.000 sparrar 2 famnar ved 

Bland större enskilda tjärleverantörer må ytterligare näm-
nas: 
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Matts Klemetsson Malm 24 tnr 
Olof Jönsson Kaukjärvi 12 » (Kaggerue) 
Jöns Palojoki 6 
Erik Larsson Outby 4 
(Krister Norme 16 » ev. utförda av förmedlare) 

I huvudsak hörde tjärleverantörerna hemma i norra Hel-
singe, som fallet var med norra Esbo. 

Av de större enskilda leverantörerna av sparrar må anföras 
Bengt Nilsson Domarby 300 sparrar 
Greger Olsson Dickursby 
Ole Andersson Forsby 1.200 » 
Per Olsson Kyrkbyn I 1.600 
Lasse Persson Kyrkbyn 500 
Ole Persson Kyrkbyn J 100 2.200 » 
Matts Klemetsson Malm 200 » 
Henrik Larsson Nackböle 500 » 
Anders Tomtbacka 900 » 
Lasse Mattsson Forsby 200 » 
Jöns styrman Gumtäkt 300 » 
Jöns Jönsson Hertonäs 120 » 

sma 5.920 sparrar 

Största delen av tjäran på kredit, 448 tnr av antecknade 
553 tnr, exporterades genom storförmedlarna Bonde-bolaget, 
Petter Vik, Klocke-bolaget och Seffer länsman. Av spar-
rarna däremot finner man att inte fullt hälften fördes ut av 
storförmedlarna, nämligen 5.000 st. av 11.000 st. Förklaringen 
torde ligga i, att förmedlare krävdes i högre grad, då tjäran 
kom från de nordliga skogstrakterna. Sparrarna däremot 
komm.o från de mellersta och södra delarna av socknen, d.v.s. 
från bönder med egna farkoster. 

Förutom huvudprodukterna tjära och sparrar omtalas ex-
port av bräden och ved. Av bräden presterade bl.a. Kyrkbyn 
100 st. och av ved t.ex. Tomtbacka, Dickursby, Mårtensby 
omkr. 15 famnar. 
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Slottstullängden i Reval 1574 uppvisade för kusten Tena-
la—Pyttis veden såsom en betydande exportvara jämte i nå-
gon mån bräder och tjära. Vackafinnarna utförde till Reval 
såsom till Stockholm sin specialitet, träkärlen44  (jfr s. 144). 

1500-talets varor 

Medeltidens och 1500-talets bevarade urkundsmaterial ger 
ingen möjlighet att mäta bondehandelns omfång i årliga varu-
mängder i utbytet över Finska viken. 

Önska vi för en 20-30 års period i början av 1500-talet 
sammanställa vissa siffror för Helsinge, som uppvisar det 
rikaste skuldboksmaterialet, nå vi i huvudsak blott de 
oguldna överskotten. Beakta vi notiserna för de större för-
medlarna, kunna vi prestera nedanstående. 

Varuutbyte Helsinge—Reval ca 1510-1540 (enl. Ficke). 

Import Export 
salt 285 tnr tjära 553 tnr 

(motsv. 42.750 kg) sparrar 10.920 st. 
(enl. tn — 150 kg) levande djur 60-tal 

hudar & skinn 1000-tal 
spannmål 912 bop 
(motsv. 36.480 lit.) (fisk enl. tullängd, 1574, 
(enl. bop. — 40 lit.) anf. s. 144) 

Det enda vi förmå är att antyda, vilka huvudvaror, som 
kommit i fråga, främst salt och spannmål vid importen, mot 
boskap, hudar och skinn, samt tjära och sparrar vid expor-
ten. Vidare tycka vi oss kunna fastslå en konstans för dessa 
huvudvaror så, att en viss oföränderlighet i utbytets varuslag 
har fortbestått under 1400- och 1500-talen. 

44  Jfr Calonius, a.a. s. 142, 153. 



150 

1600-talets varor 

Först fram mot 1600-talets senare hälft medge bevarade 
lokala tullräkenskaper den inblick vi ha efterlyst för tidigare 
tid. Barösundstullens detaljerade längder erbjuda möjlighet 
att nå en uppfattning om det årliga varuutbytets omfång 
inom bondehandeln, likväl endast för västra Nyland (Pojo, 
Karis, Ingå). 

Vi anföra ur detaljuppgifterna siffersammanställningar för 
de särskilda varuslagen för åren 1655, 1670, 1690. 

bondehandeln på Finska viken synes under 1600-talet 
en del av de forna medeltida varuslagen förete vikande ten-
denser, andra däremot stigande. Det framgår omedelbart, 
att importen i huvudsak bestod av samma varor som tidi-
gare. Införseln från Reval uppvisar salt och spannmål så-
som de förhärskande varorna. Men medan saltet under år-
hundradet visar vikande tendens, ökar spannmålsinförseln. 

Import Busö 1655 Barösund 1670 Barösund 1690 
salt 364,5 tnr 277 tnr 130 tnr 21 kyluret 
korn 84 » 204 » 385 » 
råg 70 » 2.500 » 88 » 

(därav 1.400 bonderåg 
1.100 bruksråg) 

malt 5 » 174 tnr 230 » 

exporten tyckas mängderna av fisk och smör sjunka, me-
dan levande djur och ved öka. Skinnexport kunde alltjämt 
i någon mån spåras. 

Export Busö 1655 Barösund 1670 Barösund 1690 
Levande djur 

Nöt 
Hästar 
Får 
Svin 

116 177 
36 148 

128 295 
34 160 

253 
147 
154 
14 

sma djur 314 780 568 
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skinn 14 st. — 122 
smör 57 lisp. 19 lisp. 8,5 lisp. 
humle 187 » 578 » 55 » 
färsk fisk 594 » 229 » 280 » 

(huvudsakl. på 
Revals kölar) 

salt fisk 175 tnr 70 tnr 70 tnr 
(därav strömming) — (43 tnr) (55 tnr) 

kaveldun 61,5 tnr 2,5 tnr 1 tna 
sälspäck — — 4 lisp. o. 

10 st. sälmagar 
ved 177 famnar 330 famnar 356 famnar 
bräden 40 tolfter 98 tolfter — 
hus 7 st. 7 st. 2 hus timmer 

5 famnar 
stockar 20 st. 17 st. — 
järn 240 skeppnd 235 skeppnd 955 skeppnd 

(därav 25 skpd 
med bondebåtar 

resten med 
bruksbåtar) 

Bondehandelns varor århundradena igenom 

Från 1300-talet och fram till 1700-talet fortlevde såsom vä-
sentligaste importvaror vid allmogehandeln salt och spann-
mål. Behoven tycktes ha bibehållits oförändrade, och för in-
gendera av dessa huvudartiklar synes städerna helt ha för-
mått övertaga försörjningen. 

I böndernas motprestationer hade i stället en del förskjut-
ningar inträffat under seklernas lopp. Grundförutsättning-
arna för böndernas utförsel voro givetvis de samma som tidi-
gare. Fångstens, skogarnas och boskapsskötselns produkter 
stodo bönderna alltjämt till buds. Men vid sydkusten för-
märktes inom skogarnas och inom boskapsskötselns avkast-
ning ett förändrat urval. Pälsverksexporten genom bönder 
hade helt försvunnit, dess utfyllnad skinnexporten hade smul- 
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tit ihop, fiskutförseln hade minskat. Däremot utfördes, i 
stället för skinn, levande djur i ökad omfattning. Likaså ha-
de av trävaruprodukter virke och speciellt ved stadigt ökat 
i exporten. Redan vid 1600-talets mitt hade utförsel av hus 
och hustimmer idkats. Av skogshanteringens avkastning sak-
nades tjäran helt. Allt detta var naturligtvis betingat, dels 
av minskad tillgång eller efterfrågan — så för pälsverken 
och fisken — dels av överhetliga ingrepp såsom för tjäran. 

Såsom en följd av den spirande bruksdriften hade bonde-
seglarna på 1600-talet engagerats i järnexporten. 

Allmogens handel, betingad av naturens förutsättningar 
och kustbons livsviktiga behov, som den var, uppvisade i sitt 
varuutbyte över Finska viken från medeltid och fram mot 
Stora ofreden en i stort sett märklig konstans. 



BONDEHANDELNS PRISFÖRHÅLLANDEN 

Exportvarornas pris 
Päls- och skinnvaruprisen 
Prisen för levande djur 
Smörprisen 
Fiskprisen 
Tjärprisen 
Brädprisen 
Sparrprisen 
Vedprisen 
Övriga exportvarors pris 

Importprisen 
Saltprisen 
Spannmålsprisen 
Övriga importvarors pris 

Import- och exportprisen 

Vi ha behandlat bondeseglationens varor och funnit, att 
importen gällde livsviktiga varor och av nödtvång måste 
upprätthållas. I utbud kunde erbjudas egna överskottsartik-
lar, såvitt de voro efterfrågade. 

Framtvingad och vidmakthållen av naturnödvändighet 
framstår bondehandeln för oss. Hurudant tedde sig dess 
resultat ekonomiskt? Det problemet förmår endast en gransk-
ning av prisförhållandena belysa. 

Exportvarornas pris 

Då vi ge oss in på att granska de från Finland kommande 
bondevarornas pris i Heval, böra vi som ofta förr erinra 
oss skuldboksmaterialets begränsning. Detta gäller såväl i 
fråga om varuslag, som i fråga om varumängder. 
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Må vi börja vår undersökning med Finlands urgamla han-
delsvara pälsverken och deras mer sentida ersättningspro-
dukter boskapsskötselns hudar och skinn. 

Päls- och skinnvaruprisen 

För äldsta tider sakna vi ingående prisuppgifter. Bruk-
bara framträda de först vid ingången av 1500-talet. 

Om pris på varor från Finland i Danzig gavs år 1514 be-
sked åt prästmannen i Åbo Påval Scheel vid avräkning. 
Utan närmare specificering angavs för 3 deker hudar 12 
mrk och för 4 Å deker hudar 18 mrk. Detta innebar per de-
ker 4 mrk.1  

Det framgår att priset 4 mrk dekern avsåg såväl kohu-
dar som flere smärre hudar, som samtliga avräknades lika 
till 4 mrk dekern.2  

Kohudarnas pris var enligt LLitke v. Mindens (Reval) an-
teckningar 1515 4 mrk 1 fg dekern och 1520 5 mrk.2a 

Vi ha tidigare anfört, hurusom över Borgå pälsvaror i 
rätt anmärkningsvärda partier alltjämt under 1500-talet ex-
porterades med Ficke som partner. 1 den för övrigt så de-
taljerat antecknade Helsingehandeln omtalades däremo.c pais-
verken påfallande sparsamt. Alldeles såsom i Ltibeck päls-
verken uttryckligen betecknades såsom gångbar vara, mås-
te de i Reval ha uppfattats på samma sätt. Annorlunda tor-
de knappast en anteckning hos Ficke kunna tolkas.3  Vid 
försäljning av ett saltparti om 10 kulmet 1516 uppgavs en 
villkorlig prissättning. Det hette, att priset skulle beräknas 
till 5 sh per kulmet ifall motleveransen skedde i pälsverk, 
»vp felwerk», i annat fall voro saltprisen 6 sh per kulmet »ed-
der 6 sh vor dat kulmet». En betalning i pälsverk var, tyckes 
det, att föredraga framom annan motleverans. 

Trots att pälsverken sålunda alltjämt syntes ha varit ef- 

1  FMU VII s. 330. 
2  FMU VII s. 305. 
2a Af 29; Af 31. 
3  Af 22 f 76. 
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tertraktat gods, tedde sig Revalsprisen till bönderna oför-
månligare än Danzigsprisen till Påval Scheel och än svensk 
värdering. De skinnvaror, som från Helsinge och vår sydkust 
i övrigt — Borgå undantaget — levererades till Reval, voro 
till övervägande del bock- och lamm- samt kalvskinn.4  

Prisen tedde sig för lammskinn (smass) 
1514 1 deker 11-12 sh 
1515 1 deker 10-12 sh 
1517 1 deker 13 sh 
1518 1 deker 12-13 sh 
1519 1 deker (2 smass) 11 sh 
1520 1 deker 12 sh 
1522 1 deker (2 smass) 12 sh 
1522 1 deker 10 sh 

Vid byte lammskinn mot salt var priset per deker 13 sh 
1518 enligt 20 kulmet salt mot 9 deker smass. 

Prisen för bockskinn voro 
1514 1 deker 2mrk 2 sh 
1518 1 deker 1 mrk 

Lammskinnen stego i pris högst till 1/3  mrk revalsmynt, me-
dan bockskinnen belöpte sig till 1-2 mrk. 

Prisen för kalvskinn beräknade vid byte belöpte sig 1514 
per deker till 5-6 sh. För 3 kulmet salt hade givits 3 deker 
»kalvfelle». Det innebar ett enhetspris om 1 kulmet mot 1 
deker d.v.s. 5-6 sh. 

År 1514 uppgavs i Danzig priset för »kalvfelle smasschen» 
till 8 sh dekern 5  d.v.s. knappt 1/4  mrk. 

Danzig-priset var ca 30 % högre än Revals bondepris. 
Den svenska värderingen 15236  angav: 

(d.v.s.) 
2 öre ört. (= 1 deker 20 öre 
1 öre (= 1 deker 10 öre 
1 öre (= 1 deker 10 öre 
5 öre (= 1 deker 50 öre  

= 2 ja mrk) 
= 1 mrk) 
= 1 mrk) 
= 6 mrk) 

bockskinn 
fårskinn m. ull 
getskinn 
kohud 

4  Af 17; Af 22. 
5  FMU VII s. 315. 
6  Stjernman, Samling kgl. bref 1 s. 2-3. 
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Och en svensk värdering 17/8 15267  angav 
2 kohudar 12 öre (1 deker 60 öre = 7 2  mrk) 
2 bockskinn 6 öre (1 deker 30 öre = 3 -?4. mrk) 
4 getskinn 6 öre (1 deker 15 öre = 2 mrk — 1 öre) 
2 kalvskinn -E- 2 fårskinn 2 öre (ca Å öre var; 1 deker 5 öre 
= mrk). 

År 1533 antecknades som inrikespris 1 deker oxhudar 19 mrk 
och 1 deker kohudar 10 mrk.8 9  

Bondehandelns skinnpris i Reval voro märkbart lägre än 
den svenska värderingen. 

Prisen i Reval Danzig 
bondehandelns pris prästhandelns pris 

Bockskinn 
1514 2 mrk 2 sh r.m. dekern 
1518 1 mrk » » 
1524 2 mrk 6 sh » » 

Lammskinn 
1514-22 högst 1/3  rev. m. 

(= 8124) 
Kalvskinn 
1514 5-6 sh d.v.s. 1/6  mrk 8 sh r.m. 1/4  mrk 

(= 4/24) (= 6/24) knappt 

Kohudar 
1514 4 mrk rig. 
1515 4 1/4  mrk rev. 
1520 5 mrk rev. 

Stockholmsvärdering 

1523 2 1/2  mrk sv.m. 
1526 3 3/4  mrk sv.m. 

Hfors 1555 6 mrk 

1526 5/8  mrk. sv.m. 
(= 15/24) 

1523 6 mrk. sv.m. 

Det förefaller som om bondeprodukternas skinnpris i Re-
val legat 11-, eller 2  under den officiella inrikes värderingen, i 
vissa fall t.o.m. ä. Detta hade inneburit att Stockholmsvärde-
ringen var 150-300 % av Revalsprisen. 

FMU VIII s. 208. 
8  Kamerala handl. s. 19. 
9  Jfr Pirinen, Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla s. 451 not 24, 

en uppgift, att Riga-marken var 2/3  av Liibeck-marken, anfört enl. 
Mickwitz, s. 85. Vidare anges förhållandet mellan sv. m. och Rig. m. 
till 9:8 eller 1 sv. mrk = 32 rig. shilling. 
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Prisuppgifterna för pälsverk och skinn äro i skuldboks-
materialet ytterst sparsamma. I allmänhet ställas vildvaror i 
utsikt som motprestation vid kreditaffärer. Men huruvida 
leveransen kunnat fullföljas, såsom önskat och avsett var, 
undandrar sig kontroll. 

Åren 1515-1516 ha vi hos Liitke van Minden uppgift om 
34 älghudar för 43 mrk och 41 älghudar för 82 2  mrk d.v.s. 
enhetspris om ca 14 2 mrk stycket. Leveranserna skedde 
i dessa fall dels från Tönne Erikson (på Viborg 1515), dels 
från Åke Göransson på Tavastehus, men även genom Olof 
Gregersson, förmodligen halvskepparen i Helsinge. Älgjak-
ten omtalas ofta i östra Nylands saköreslängder. 

Gråverken värderas i Liibeek 1513" till ca 1 mrk per 
timmer samfång och ca 2 mrk per timmer klockverk. Stral-
sundsvärdet 1514 var ca 1 2  mrk sund. I svenska värderin-
gen 1509 inför avtalet med kung Hans" angavs gråskinnen 
utan specificering till 2 mrk per timmer (40 skinn). 

Åter tyckas de tyska östersjöstädernas pris ha legat un-
der den svenska värderingen.12  

Prisen för levande djur 

Skinnexport av boskapsskötselns avkastning kom för söd-
ra Finlands del så småningom alltmer att ersätta jaktens si-
nande pälsvaruexport. Därutöver svarade boskapsskötseln 
ytterligare för endel andra exportvaror, nämligen levande 
djur och smör. 

För levande djur tyckas prisen kraftigt ha varierat. Så 
angavs i Reval13  

10 FMU VII s. 270. 
11 FMU VII s. 54. 
12  i Stockholms slottsarkiv anges i linkammarräkenskaper 1552-56 

för gråverk varierande pris 
klockverk timb. 5 mrk 
god samfång » 34 » 
Ringe samfång » 3 » 
Daalskinn » 2 » och i summa för 476 timb. 

17 skinn löper 1.931 mrk 5 öre 14 g D. Slutsumman utvisade i medel-
tal ca 4 mrk per skinntimmer. 

13  Af 22; Af 17. 
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1516 1 bock — 12-13 sh 
1518 1 » 10 sh 
1521 1 » 3 sh 
1523 1 » 3 sh 6-7 sh 
Vid byte kunde prisen ställa sig så att t. ex. 
1515 1 tna salt byttes mot 8 bockar eller 
1516 2 lop råg mot 2 bockar. 

I det förra fallet blev enhetspriset 5 sh, i det senare 14 sh 
per bock. 

Utbytet av bondeprodukter mot spannmål tycktes även i 
detta fall ha tett sig förmånligast för bondeparten från Fin-
land. 

Smörprisen 

Smörexport genom bönder förekom, såsom vi sett, huvud-
sakligen från den nordliga kusttraktens kärnbygder, de gam-
la modersocknarna Borgå och Karis. För övrigt synes bo-
skapsskötselns smörbeskattning ha varit så pass uttömmande, 
att smörutförsel från bondehåll knappast torde ha varit all-
män.' 3a  De främsta smörexportörerna voro emellertid de 
myndighetspersoner, till vilka böndernas smörskatter upp-
buros, främst prästerskapet. 

Den tidigaste smörutförsel, vi finna omnämnd, förekom-
mer år 1420 hos prästen i Kyrkslätt. 

I sina affärer med Revals- och Åboborgare nyttjade Hel-
singeprästen herr Jacob Sigfridsson åren 1518-20-24 smör 
i partier om -1--1 —2 och 10 tunnor såsom betalningsmedel. 
Likaså utjämnade herr Erik Lille i Borgå sin import ofta med 
smörexport. År 1521 omtalades ett parti om 8 tunnor smör 
och späck. Herr Eriks efterföljare i Borgå herr Jacob ut-
förde på 1530-talet smörpartier på 2-4 tunnor.14  

13a Jfr Ramsay, Esbo sockens historia 1 s. 159. Skattesmöret ca 1/3  av 
hela smöravkastningen. 

14  Förf. Kyrkherrars och kyrkvärdars köpenskap s. 1-10. Kultur-
historiska axplock tillägnade Gabriel Nikander 21/5 1954; Ekenäs 1954. 
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de tyska östersjöstäderna hade smörprisen angivits 
Danzig 1511 8 mrk tunnan 5  
Reval 1511 6 A- mrk inköp, 12 mrk utsalu16  
Liibeek 1513 5 mrk17  
Stralsund 1514 7 mrk sundiska s 
Danzig 1514 6 mrk; 7 mrk; 6 mrk" 

År 1518 byttes i Reval 1 tunna smör mot 6 tnor salt (det 
året varierade saltpriset per tunna från 50-72 sh eller från 
5 fg 5 sh till 8 fg). Vi få ett beräknat smörbytespris varie-
rande från 8 mrk till 12 mrk. År 1530 byttes däremot 3 
tnor salt mot 1 tna smör. Ar 1511 angavs smörpriset i Reval 
till 7 mrk,, men år 1537 endast till 4 mrk per tunna, medan 
år 1536 vid prästhandel med smör ett pris om 15 sv. mrk 
tunnan var angivet.2° Skuldböckerna uppvisa ytterligare 
pris i 

Reval 1515 9 mrk tunnan 
1521 9 mrk 
1521 9 mrk 4 sh 

jfr därmed 1536 15 mrk sv. m. för tunnan 
Den svenska värderingen var 

1509 5 mrk tunnan 
1523 1 pund smör 1 mrk (= 16 mrk tunnan) 
1526 1 » 6 öre (= 12 » » )21 

Härmed må jämföras vissa Åbopris. 
1455 1 lispund smör — 3 öre (= 6 mrk tunnan) 22  
1523 1 . » 34- mrk (= 9 mrk tunnan) 
1541 1 » » 1 mrk (= 16 mrk » ) 
1550 1 » » 10 öre (= 20 mrk » ) 
1558 1 » » 2 mrk (= 32 mrk » )23 24 

15 FMU VII S. 158. 
16 dito s. 170. 
17  dito s. 270. 
is dito s. 317. 
19  dito, s. 319; 324-325; s. 330. 
20 Af 17; Af 22. . 
21  FMU VIII s. 208. 
22  Ruuth, Åbo stads hist. hft 3 s. 126. 
23  Ruuth, Åbo s. 168. 
24  Jansson, s. 92. lispund; 16 lispund i tunnan. 
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För de år på 1520-talet, som medge direkt jämförelse, ligger 
smörpriset i Reval 1521 vid ca 9 mrk tunnan. Det är tämli-
gen oförändrat det samma som 1515. Hos Ruuth finna vi 1523 
en prisuppgift, som omräknat till tunnpris ger 9 mrk i Abo.25  
Samma år 1523 räknar emellertid den svenska värderingen 
ett tunnpris om 16 mrk samt 1526 om 12 mrk.2 6  

Det förefaller som om de svenska produkterna vid export-
handeln värderats lägre än hemma i riket. 

Fiskprisen 

Redan tidigt under medeltiden yppa sig intressen för fiske-
lägen i Finland. Ortnamnen Sihtuna och Korois invid Kemi 
älv erinra om egentliga finnars och mälardalsbors säsong-
besök vid de nordliga laxälvarna.2 6a  Biskopsintressena i sam-
ma trakter spåras under 1300-talet. Vadstena kloster innehade 
laxfisken i Kymmene, och Padis kloster i Estland förskaf-
fade sig laxfiskerätt i Nyland i Helsinge vid 1300-talets mitt. 

Åren 1474-76 omnämndes fisk bland utförselvarorna från 
Finland; det gällde då lax och gäddor. 

För gäddorna framträda prisuppgifter i början av 1500-
talet. I Danzig angavs priset 1511 vara 5 mrk och i Liibeck 
1513 alltjämt oförändrat 5 mrk.27  År 1514 uppgavs i Lilbeck 
torra gäddor höra till de gångbara varorna.28  För vilken 
mängd priset gällde antecknades inte. 

I mitten av 1500-talet avslöja slottsräkenskaperna i såväl 
Stockholm som Reval kustbönderna i Finland som betydande 
fiskeleverantörer. I fråga om fiskvaror lämnar oss skuldboks-
materialet knappast några belägg alls. Fiskhandel tycks inte 
ha varit inryckt i Fickes verksamhetsområde. Hos Liitke 
van Minden däremot möta oss några ströuppgifter. 

23 a.a. s. 168 1 pund smör 3/4  mrk. 
26 Enl. Mickwitz, Aus Revalerhandelsbiichern s. 83 var 1 mrk löd. sil-

vers pris i rig. mrk 16-22 2/3  åren 1518-26. Samtidigt var på 1520-
talet priset i sv. m. 19-21 enl. Thordeman, Sveriges medeltids mynt. 
Nord. Kultur bd 29 s. 62-64. 

26a Vilkuna, Kainuu-Kvenland, s. 61-63. Anthoni, Korstågstiden och 
dess innebörd, s. 106, Hist. tidskr. f. Finl. 1955. 

27  FMU VII s. 158, 270. 
28  FMU VII s. 334, 336, 354. 



161 

År 151529  antecknades, att tna strömming (stromelynck) 
antagits till inköp för 1 mrk. Det innebar ett enhetspris 
om 2 mrk tunnan. Samtidigt angavs inköpspriset för ett parti 
om 30 tusen strömmingar till 1 fngmrk per tusendet. 

Det salupris, som Revalsborgare betingade sig krigsåret 
1520-21 vid leverans av sill (hering) till Tyle Giseler på 
Raseborg, var 40 mrk för 1 läst." Strömmingens inköpspris 
1515 för 2 mrk tunnan hade motsvarat ett omräknat läst-
pris om 24 mrk. År 1523 var den svenska värderingen för en 
1 tna strömming 6 mrk örtuger.31  

fråga om krampesill tyckes priset i Reval ha varit rätt 
oförändrat under olika tider. Enligt L. v. Minden 1515 

mrk per tusen. Enligt slottsinköpen alltjämt 1564 
mrk per tusen. Denna prissättning gällde alltjämnt för 

fisk av vanlig storlek. För större fisk erlades högre pris. 
Sålunda betingade sig ett parti om 3 tusende »stoor crampe-
silld» från Pojo 1 I mrk per tusen. Det vanliga priset för 
krampesill mrk i Reval 1515 och 1564 per tusen tyckes 
ha varit högre än Stockholmspriset 1548 om 1 öre 6 D 
(= ca 1/8  mrk). 

För finska gäddor var slottets inköpspris i Stockholm 1541 
antecknat till 3 -4-- öre 17. Omräknat per skeppund gåve det 
8 7,-3, mrk.32  Priset i Reval 1564 var per skeppund 20 mrk 5 
sh d.v.s. ca 20 ä mrk. Också här synes, med beaktande av 
den stabilitet fiskprisen tycktes uppvisa, fiskpriset ha varit 
högre i Reval än i Stockholm. 

För den torra norsen i knippen om tusen betalades i Stock-
holm 1547-1548 2-1 öre, d.v.s. -,14, mrk och ca k mrk. 
Reval varierade prisen 1563-64 mellan mrk — 1 mrk. 

Tunnetorsken (=salttorsken) betingade sig i Stockholm 
1548 3-3 mrk tunnan. År 1564 betalades i Reval 10-11 

29  Af 29. 
39  Af 31. 
31 Sti ernman a.a. s. 1 s. 2-3. 
32  Jansson a.a. s. 73. Mickwitz a.a. s. 6 1 skpund = 

11 
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mrk tunnan.32a Färsk rensad torsk däremot 2 mrk tunnan och 
färsk rensad strömming 1 mrk tunnan. 

Såvitt jämförelse är möjlig, förefaller det, som om fisk-
prisen överhuvudtaget hade legat högre i Reval än i Stock-
holm. Såsom en påverkande faktor kunde möjligen tänkas, 
att det större utbudet i Stockholm sänkte prisen. Tillför-
sel till Stockholm kom från både svenska och finska sidan 
av Bottniska, därtill i rikt mått från »finnskeren» (d.v.s. Eg. 
Finlands skär) och från Åland och i någon mån från Finska 
viken. Utbudet i Reval härrörde, Nykyrko och Tenala un-
dantagna, nästan enbart från Finska vikens kustsocknar från 
och med Pojo till och med Björkö.33  

Tjärprisen 

Förutom av päls- och skinnvaror utgjordes allmogehandelns 
utförsel främst av träprodukter. 

Av träprodukterna må vi först dröja vid tjäran, såsom den 
viktigaste trävaruartikeln. Granska vi prisen från 1509-1542 
hos Ficke, tycka vi oss finna olika enhetspris för kontant köp 
och byten.34  

Vid kontant inköp av tjära hos bönderna antecknas tunne-
pris 

1509 — 9 sh 1521 — 12 sh 
1514 — 11 sh 1523 — 12 sh 
1515 — 14 sh 1524 — 9 sh 
1516 — 12 sh — 14 sh — 18 sh 

Variationen på tunnepriset, 9 sh — 18 sh, utgör 100 70. 
Vid byteshandel gavs för tjära antingen salt eller spannmål. 

Bytesmängderna tycktes variera betydligt. År 1516 anteck-
nades 2 tnor salt mot 4 tnor tjära, medan 1528 byttes 2 kul- 

32a Jfr Heckscher a. a. s. 210-213 o. diagram IV. Penningvärdet 
rätt stabilt med generalindex lika 1548 o. 1564. 

33  Ka Revals slottsräk. 1564 och 1574. 
34  Af 22; Af 17; Af 29-31. 
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met salt — 2 tnor tjära (1 tna salt = 9-10 kulmet). Anges 
eller beräknas tjärans tunnepris vid byten få vi 

1514 — 13 sh 1529 — 9 sh 
1516 — 13 sh 1540 — 12 sh 

1542 — 12,5 sh 

Vid byte av tjära mot spannmål finna vi 1528 spannmåls-
lop mot tjärtunna. Ex. 3 lop korn — 3 tunnor tjära 

2 » » —2 » 
Varierande ha vi 1528 2 lop råg — 1 tna tjära 

1533 3 » » — 4 tnor » 
1525 7 » havre — 6 tnor » 

Naturligtvis inverkade här förutom de båda varornas vari-
erande värden enligt tillgång och efterfrågan ytterligare tjä-
rans leverans med eventuella lägre eller kortare kreditter-
miner. 

Antecknat eller beräknat i pengar variera tj ärtunneprisen 
1523 — 11 sh (4 tnor tjära — 3 lop råg — 45 sh) 
1525 — 10 sh (12 tnor tjära — 8 lop råg — 120 sh) 
1525 —10 sh (6 tnor tjära — 7 lop havre — 7 fngmrk = 

63 sh) 
1528 — 12 sh (1 tna tjära — 1 lop spannmål) 
1533 — 11 sh (4 tnor tjära — 3 lop spannmål) 
Det förefaller som om tjärpriset hållit sig stabilare vid byte 

än vid köp. Och vidare tyckes det, att utbytet mot spannmål 
garanterat stabilare värden än mot salt. Saltet såsom import-
artikel till Reval hade naturligtvis ett variablare värde än det 
ostbaltiska områdets hemmaprodukt spannmålen. 

Vilja vi göra ett försök att jämföra de pris, som i Stock-
holm gåvos för bondevaror, med motsvarande pris i Reval, 
finna vi, att materialet medger en sammanställning av pris 
blott för 1540-talet. 

Stockholm erlades vid inköp av Nylands tjära35  

35  Enligt Tull och accis samt skeppsgårdshandlingar. 
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1541 — 7 mrk lästen d.v.s. 5/8  sv. mark tunnan 
1545— 6 ell. 7 1/2  mrk lästen d.v.s. 5/8  ell. 1/2  sv. mark tunnan 
1547 — 1/2  mrk sv. tunnan 
Vid Raseborg 1542 — 4 lå mrk lästen eller 3/8  mrk ört. 

tunnan (3 öre tunnan) .36  
Enligt Mickwitz37  motsvarade 1548 1 sv. mrk — 32 sh, 

och 1540-talet uppvisade varken i Reval eller i Sverige nämn-
värda myntvärdesfluktuation.er.38  Omräknat i Revats mynt 
te sig Stockholmsprisen jämförda med Revalsprisen som 
följer. 

Stockholrnspris 
1541 1 tna tjära 20 sh rev. m. 
1545 1 » » 16 sh; 20 sh rev. m. 
1547 1 » » 16 sh; rev. m. 

Revalspris 
1540 1 tna tjära 12 sh rev. m. 
1542 1 » » 12,5 sh rev. m. 

Raseborgspris 
1542 1 tna tjära 12 sh. 

Prisen i Stockholm förefalla att ha legat ca 30-60 % högre 
än i Reval. Priset vid Raseborg synes ha varit i samma läge 
som i Reval. 

Ytterligare må anföras de tjärpris i Helsingfors, som upp-
givas hos Teit i hans klagomålsregister 3/9  1555.39  Det heter, 
att prisen representera, vad Helsingfors borgare ge vid han-
del med »bönder, skogsmän och skärikarer». Några direkta 
jämförelser med 1540-talets pris kunna naturligtvis inte göras. 
Likaså må erinras om, att Helsingforsprisen voro krigstida 
pris och att en stor del av svenska örlogsflottan befann sig 

36  FRa 2928 f 80. 
37  a.a. s. 86. 
38  Mickwitz s. 83; Thordeman, Sveriges medeltidsmynt, Nord. Kul-

tur bd 29 s. 62-64. 
39  a.a. s. 213-216. 
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i Finland och att efterfrågan på tjära måste ha varit excep-
tionellt stor. 

Helsingforspriset utgjorde 1555 2 mrk per tunna mot Stock-
holmspriset 1547 om A- mrk per tunna. 

En inblick i huru den till Revats borgare inköpta tjäran 
fördes vidare i handelsväg få vi genom en av Fickes anno-
tationer. 

En odaterad anteckning, som sannolikt härrör från 1531 
eller 1532, omtalar en affär mellan en dansk och Ficke. 
Dansken sålde ett parti »alborsche herring» (för 53 mrk läs-
ten) mot dels reda pengar, dels tjära och järn.1° Tjärans 
försäljningspris anges till 7 rnrk lästen eller 84 mrk för 12 
läster. Detta skulle motsvara ett enhetpris per tunna om 21 
sh i försäljning. Aren 1523-1533 varierade för Ficke inköps-
priset mellan 10-12 sh tunnan. Vinsten på tjäran tycktes så-
lunda belöpa sig till ca 100 % på inköpspriset. 

Brädprisen 

I fråga om virke äro uppgifterna knappare än för tjäran. 
Det framgår emellertid på de tidpunkter och för de kvaliteter, 
som äro jämförbara, att Helsingforspriset 3 2-, mrk för hundra-
det 6 alns bräder 1555 något legat under Stockholmspriset 
1547 som utgjorde 4 mrk för samma mängd och längd. Likaså 
tyckes Helsingforspriset 7 mrk för hundradet 10 alnars brä-
den ligga under Stockholmspriset 1555 om 7 mrk 16 D. och 8 
mrk. De inhemska och svenska prisen från 1540- och 1550-ta-
len förefalla inbördes samstämmiga och tämligen oförändrade 
från 1546 1555. Att döma av anteckningen 1567 om 12 ia  
mrk hunderten steg Stockholmspriset på 1560-talet. 

Helsingforspris 1555 3/9  

1555 Furubräder hundradet (10 aln) — 7 mrk 
1555 bräder hundradet ( 6 aln) — 3 A mrk 

4(-)  Af 17 pag. 299. 
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Stockholmspris (Bottne) bräder 1544 13 mrk (hundradet) 
1544 11 mrk (100) 
1546 7 mrk 6 öre (100) 
1547 8 mrk (100) 

12 alnars bräden 9 alnars 6 alnars 
1547 9 mrk (100 st. 12 aln.) 

1547 9 mrk (hundr.) 1548 6;9;8 mrk (hundr.) 
1548 4 mrk (hundr.)1548 4 mrk (hundr. 6 aln.) 
1549 1550 8 mrk (100 st. 9 aln.) 
1550 8 mrk 1550 6 Å mrk (100 st. 9 aln.) 
1550 6 Å mrk 1550 7 mrk (hundr.) 
1550 7 mrk 1555 7 mrk 16 D (hundr.) 

1555 8 A mrk (hundr.) 
1567 12 mrk (100 st.) 

(Stockholms slottspris för 1567 tolften — 12 öre) 
(Nyl. bräden d.v.s. 1 öre st; 100 st — 100 öre = 12 A mrk) 

Mot detta svarar uppgiften om Revalspris 
1526 100 st. bräden —2 mrk. 
(Medan bottnebräderna ofta 
räknades styckevis, gingo öv-
riga bräden till salu efter 
hundraden, tjog och tolfter. 
Tidvis angavs 6 tjog eller 10 
tolfter på hundradet. Jfr 
Jansson s. 29.) 

Vill man jämföra Revalsinyntet av 1520-tal med Revals-
mynt på 1540-tal bör en värdeförsämring om ca 1/4  beaktas. 

detta fall för ett virkespris om 2 mrk hade värdeförsäm-
ringen inneburit en stegring till 2 ä mrk. 

Utan samtidiga prisuppgifter kunna naturligtvis inga egent-
liga slutsatser dragas. Det förefaller emellertid, som om för 
bräden likaväl som för tjäran Revalsprisen legat under de 
inhemska prisen. (Stockholmspriset 25-50 % högre och Hel-
singforspriset 12-30 % högre än Revalspriset, därvid beräk-
nat på Revalspris 2 ä för 100 st., Helsingforspris 3 «; och Stock-
holmspris 4 mrk för hundradet, varvid % blir beroende av 
om med hundradet avsetts 100 eller 120.) 
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Sparrprisen 

Reval synes priset på sparrar åren 1513-1521 ha varit 
i sjunkande att döma av enhetspris uträknade enligt notiser-
na eller direkt angivna. Senare på 1520-talet förmärktes en 
stegring. Någon nämnvärd myntvärdeförändring torde inte 
ha inverkat på prisen under perioden.41  

1513 — 100 sparrar 54 sh 

1514 — 100 » 38 sh 

1515 — 100 » 22-24 sh 

1521 — 100 » 18 sh 
1526 — 100 » 27 sh 

Sådana tyckas förhållandena ha varit vid kontant köp. 
Såsom bytespris må anföras, att 1514 gåvos 2 tnor salt mot 

200 sparrar. År 1516 betingades för ett segel, som länsman 
Seffer inköpte, 4 läster tjära och 1.000 koggesparrar. Det tor-
de omräknat i gängse pris ha inneburit ca 24 mrk. 

Vid byte 1518 av sparrar mot salt betingades ett pris, som 
varierade från 25 sh — 26 sh — 32 sh för 100 sparrar (6 tun-
nor salt — 1.200 koggesparrar ell. 8 mrk 12 sh; 4 tnor — 900 
sparrar; 2 tnor 2 kulmet -- 500 sparrar). 

Om sparrar byttes mot spannmål, kunde 1520 3 lop råg 
och 3 lop malt bytas mot 300 sparrar. Uppskattat i mynt hade 
det motsvarat 90 sh — 300 sparrar eller för 100 sparrar 30 sh. 
För år 1521 antecknades emellertid 3 lop malt — 300 sparrar 
eller 13-14 sh för 100 sparrar. 

Frånse vi från begynnelseårens höga pris, tyckas under en 
tioårsperiod 1515-1526 sparrprisen konstant ha understi-
git 1 Reval mrk — 36 sh. De synas ha varierat från ca mrk 
— mrk. 

I Helsingfors uppgavs 1555 sparrprisen för 100 st. 12 alnars 
till 1 A mrk och för 100 st 18 alnars till 2 mrk. 

Jämförelsematerial med svenska pris ha inte stått till 
buds. 

Oaktat tidsdifferens och myntförhållanden utesluta di- 

41  Af 22; Af 17. 
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rekt jämförelse, tyckas med beaktande av sparrprisens och 
brädprisens relativa konstans under tioårsperioder sparr-
prisen i bondehandeln i Reval ha utgjort ca A av Helsing-
forsprisen. 

Annorlunda än Revalsborgares sparrpris på 1510- och 
1520-talen ställde sig Revals slottspris på 1560-talet under 
svenska väldets tid. 

Våren 1564 angavs på Revats slott för trävaror följande pris 
14 mrk 100 sparrar 
14 mrk 100 takbräder 
15 mrk 10 famnar ved 

De med sparrarna i Reval vid denna tid likvärda takbrä-
derna hade år 1547 vid Stockholms slott betingat sig ett pris 
om 2 mrk (± 1 öre) 100 takbräder. 

Detta förhållande synes stöda uppfattningen att borgarnas 
sparrpris i Reval belöpte sig till endast hälften av prisen i 
svenska riket under tidigt 1500-tal. 

Vid kronans handel med holländare i Helsingfors 155142  
kunde Gustav Wasa med tillfredsställelse utkvittera ett av 
fogden inlevererat pris om 6 ungerska gyllen för 600 spar-
rar. Det innebar ett enhetspris om 1 gyllen för 100 sparrar 
eller omräknat i svenskt mynt 5 i mrk (5 mrk 2 öre). Be-
akta vi relationen 32 öre — 36 sh, få vi 1551 Helsingfors-
priset omräknat i schilling motsvara 168 sh för 100 sparrar. 
Jämförda med 1526 års Revalspris om 27 sh vore 1551 års 
holländska pris ca 6 gånger så högt. 

Vedprisen 

En uppgift om priset på ved år 1524 anger, att 6 famnar 
ved byttes mot 3 lop råg. Det må framhållas, att det i övrigt 
framgått att 1523-24 voro nödår. Rågpriset var i Reval det 
året ovanligt högt d.v.s. 15 sh per lop (= 0,42 hl enl. Mick-
witz). Omräknat i penningar hade vedpriset motsvarat 6 
famnar — 45 sh d.v.s. 7 1/2  sh famnen eller ca 1/5  mrk. 

42  FRa 2994 f 33. 
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Slottsinköpen till Reval på 1560-talet uppvisa ett vedpris 
om 10 famnar för 15 mrk, medan vid inköp av mindre par-
tier för famnen erlades 2 mrk. Vid byte mot spannmål gavs 
1 tna råg för 4 famnar eller 1/2  tna korn för 3 famnar. 

Helsingforspriset 1555 var antecknat till 1/2  mrk famnen. 
Sammanställt få vi vedpris i 

Reval 1524 1/5  mrk famnen, visserligen nödårs lågpris. 
Helsingfors 1555 1/2  mrk 

Vi tycka oss för veden, såsom för tjäran, bräderna och 
sparrarna få anteckna lågpris i Reval under hansatid. 

Övriga exportvarors pris 

I samband med allmogens handel på Stockholm anteckna-
des fisk, träkärl, båtar och tyger som utförselartiklar från 
Finland. Bland exportvaror, som bondeseglare i Finland 
presterat, må ytterligare nämnas vadmal. År 1524 utför-
des genom Nils Kelleke i Tenala 28 alnar till Reval. Varan 
antogs till ett pris av 3 sh per aln och hela partiet angavs 
ha ett värde av 2 mrk 12 sh.43  

Siottsräkenskaperna i Stockholm ge oss på 1540-talet be-
sked om att vadmal från Lojo Kyrkstad sålts till slottet 29/6 
1547 för 1 öre alnen. Ett parti om 9 alnar belöpte sig till 9 öre. 
Den 20/7 samma år gavs i pengar för vadmal från Finland 
5 fyrkar för alnen, d.v.s. 1 21, öre alnen.44  

Omräkna vi prisen i mark, få vi, att för vadmal betalades 
1524 i Reval 1/12 mrk r.m. 
1547 i Stockholm 1/8  ell. ca  1/7  mrk sv.m. 

Importprisen 

Saltprisen 

Av de två huvudsakliga importvarorna saltet och spann-
målen skola vi först granska saltprisen. 

43  Af 17 pag 202. 
44  Slottsarkivet; för mynten (enl. Ramsay, Esbo s. 121) 1 mrk = 8 

öre, 1 öre = 4 fyrkar, 1 fyrk = 6 pengar. 
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Enligt skuldboksnotiserna kunna vi vid bondehandel över 
saltprisen sammanställa uppgifter om enhetsprisen.45  

Enligt Mickwitz och skuldböckernas anteckningar gingo 16 
tunnor eller 12 säckar på lästen samt ca 10 kulmet på tun-
nan. I vikt torde en kulmet salt ha motsvarat ca 12 kg. 

1509 
1510 
1511 

kulmet 

— 
— 

6-7 sh 

tunna 

56 sh 
— 
— 

läst 

— 
— 
— 

1512 8 — — 
1513 6 57 23 mrk m. säckar 
1514 10-12 — 45 
1515 4-5 40-50 22 mrk 2 sh. 
1516 5-6 50-54-60 — 

45-54 63 1517 5-6 23 mrk (m. säckar 
o. allt i hamnen) 

1518 5-7 50-54 60 — 
1519 6-8 24 mrk 
1520 6-10-12 108 (3 mrk) 30-32 mrk; 44 mrk 
1521 54 (6 fg) 20 mrk 
1522 7-18-20 108 (3 mrk) — 
1523 15-18-20-30 288 (8 mrk) — 
1'524 30 62 mrk — (3 säckar, vikt 

3 skpd, pris 22 mrk 
12 sh) 

1525 20-30 
1526 12-18 
1527 8-9-15 216 (6 mrk) — 
1528 9 90 (21 mrk) — 
1529 9-12 108 (3 mrk) — 
1530 9-10,-12 3-31/3-31/12 mrk — 
1531 9-12 — 
1533 10-11-15 
1535 9-13 — 
1536 — 48 mrk 
1537 12 151 (4 mrk 7 sh) 50-54 mrk 

(m. säckar) 
1538 — — 51 mrk 
1540 — 156 (43 mrk) 52 mrk 
1542 14 — 

45  Af 17; Af 22; Af 26; Af 29-31. 
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Omräkna vi prisen för det i kulmet och tunnor i små pos-
ter till bönder utminuterade saltet till lästpris, finna vi na-
turligtvis lästprisen i minut en hel del högre än lästprisen i 
parti. Vi få då 

minutpris partipris 

1513 enl. kulm. pris 25 1/3  mrk lästen;23 mrk lästen 
1514 44Å-55 1/3  » » 45 » » 
1515 18 —22 1/4  » » 22 » » 
1519 26A-36 » » 24 » » 
1520 2621-48-54 » » 30-32 » » ; 44 mk lästen 
1521 enl. tnpris 24 » » 20 » » 
1537 enl. säckpris 50 1/3 » » 50-54 » » 

Förhållandet mellan parti- och minutpris torde med sin i 
huvudsak ca 10 70:s förhöjning få anses skäligt. 

Härmed må vi jämföra saltpris emellan borgare såvitt upp-
gifter stå till buds. 

1491-1492 Danzig salt 18 mrk lästen" 
1506-1507 Danzig » 30-31 » » 47 

1510 Reval » 24 » » 48 

1511 Reval » 29-32 » » 49 

1514 Danzig » 9-11 » » 50 51 

Prisvariationerna göra jämförelser mellan bonde- och bor-
garpris vanskliga. Såvitt tillgängliga siffror medge parallel-
ler, tyckas partiprisen i båda fallen skifta från ca 20 till ca 30 
mrk lästen. 

Granska vi närmare prisutvecklingen, sådan den visar 
sig 1509-1542 i minuthandeln med bönder, framträda vissa 
drag, värda att beakta. Under 1510-talet variera prisen i all- 

46  Ruuth, Åbo s. 126. 
47  Ruuth, Åbo s. 126. 
48  FMU VII s. 78. 
49 FMU VII s. 168-170. 
50 FMU VII s. 324-325. 
51  Saltpris i Danzig per tunna 1491 1 mrk 1 öre; i Finland 1477 

1 mrk. uuth, Åbo s. 126. 
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mänhet mellan 4-8 sh per kulmet. På 1520- och 1530-talen 
hålla sig prisen kring 9-12 sh per kulmet. Vid tiden för 
nödåren 1523-24 under en period 1522-25 få vi konsta-
tera undantagsförhållanden. Prisen stiga då till toppvärden 
för 1500-talets hela första hälft: 20-30 sh per kulmet för att 
senare sjunka till mera jämna normalvärden. Likaså höl-
lo sig tunnprisen åren 1520-1522 samt 1529-1530 tämli-
gen konstanta vid 3 mk, medan de 1523 voro 8 mk och 1527 
6 mk. 

Svenska värderingen 152352  förutsatte ett pris om 6 öre 
ört. för saltpundet.53 54. 

Normalprisen på salt vid bondehandel i Reval på 1520-
och 1530-talen tyckas ha varit 9-12 sh — 15 sh per kulmet 
och 3-3 -A-4 mk per tunna. 

Det pris, som av bönderna krävdes och erlades, förefaller 
att ha hållit sig vid borgerliga värden och gängse pris. Det 
oaktat angav Gustav Wasa år 1555 såsom godtagbart saltpris 
till tyska köpmän 1 tna grovt salt för 2 mk.55  Saltprisen i 
Estland voro enligt Mickwitz56  

1548 i Dorpat 10.5 sh per kulmet 
1552 i Narva 10 
1550 i Reval 7.5 » —»— 

Det innebar med 10 kulm. per tna knappa 3 mrk tunnan. 

Spannmålsprisen 

För spannmålen, den andra stora importvaran till bönderna 
vid vår sydkust, kunna ur skuldboksnotiserna sammanstäl- 

52  Stjernman, Samling kg1. bref 1 s. 2-3. 
53  Svenska måttrkngen för salt var 1 läst om 12 tnor, och en tunna 

om 16 lspnd. Jfr Birgitta Odén, Rikets uppbörd och utgift, s. 250-251. 
54  Jfr i frågan om svenska värderingen och dess nära samband med 

gängse marknadspris och partipris Birgitta Odén, Rikets uppbörd och 
utgift, s. 254-259. 

55  Stjernman I s. 133-137. 1 båda fallen torde det ha varit fråga om 
samma saltmått. År 1554 motsvarade 52 sv. mrk 49 ?nig:. mrk enl. Mick-
witz s. 86. 

56  s. 56-57. 
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las enhetspris för lop åren 1514-1535; 1542. Det är må-
hända skäl att anföra storleken av måttet lop. Enligt Mick- 
witz var 1 bop 42 1, d.v.s. ungefär en knapp 1/2  h1.57  vidare 
var enligt Jansson58  1 tna = 118 1., varvid sålunda 3 lop 
motsvarade drygt 1 tunna (d.v.s. 3 lop = 126 lit.). 

Prisen i Reval angivna per lop voro för 
råg korn havre malt 

1514 10 sh — — 11 sh 
1515 — — — 11 
1516 12-13-14 12 sh 10-12 
1517 12-14 
1518 14 — 14 
1519 14-16 15 
1520 15 9; 12 
1521 — — 
1522 11-12 — 
1523 11-12 — 9-11-13 
1524 14-15; 18 12; 14 12; 15 
1525 14-15; 18 14 9 sh 12; 18 
1526 17 — 13 
1527 — 12 
1528 20 12-14; 20 
1529 — — 
1530 20; 30 13-15; 17-20 13 
1531 — — 14 
1532 — 15 
1533 — 15 
1534 — 
1535 15 — — 
1542 30 

(5 mk lispd) 
(1 lispd = 6 lop) 

Det kunde måhända ha sitt intresse att granska de pris, 
till vilka Revalsborgare köpte spannmål inom eget uppland. 
Mickwitz anför en del uppgifter.59  

57  a.a. s. 6. 
58  Måttordbok s. 91; 93. 
59  a.a. s. 66-70. 
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Reval 1514 inköp 30 läster råg å 21 mrk per läst d.v.s 10,5 sh per bop 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » »60  

Såvitt samtidigheten möjliggör jämförelser mellan till lop-
pris omräknade partipris och minutförsäljningens loppris vid 
bondehandeln, tyckas minutprisen märkligt låga. År 1514 
i inköp 10,5 sh per lop i partipris och samma år i avsalu 
10 sh per lop i minut. Vidare 1538 i inköp 16,3 sh per lop och 
1535 i avsalu 15 sh per lop. 

Till ytterligare jämförelse med bondehandelns spannmåls-
noteringar må anföras"- 62  

i Åbo 1500 23 mrk lästen råg d.v.s. 11 sh per lop 
i Reval 1510 24 » » » » 12 » 

23 » malt » 11 » 
9 » havre » 4 » 

Det förefaller knappast som om Revals borgare skurit någ-
ra nämnvärda vinster på spannmålsförsäljning till Finlands 
bönder. Märklig ter sig mot föregående bakgrund svenska 
värderingen 1509 1 läst korn 12 mrk i skatten till kung Hans63. 

På 1550-talet förefinnas för något år spannmålspris i Reval 
och Dorpat, vilka i någon mån kunde jämställas med den offi-
ciella svenska prisnoteringen. Rågpriset angavs i Sverige 
1555 vara 4 mrk sv. mynt tunnan, härvid bör måhända påpe-
kas karaktären av eventuellt krigstidspris. År 1554 utgjorde 
rågpriset i Reval 2 -?f  mrk rig. mynt för 3 lop, och i Dorpat 

60  Svenska och inhemska spannmålsmått 1 läst = 12 pund, 1 pnd = 
6 spann i Finl. (S. 0. Jansson a.a. s. 46; 65; 79) Rvl spannmålsmått 
läst = 12 pund, 1 pund = 6 lop. (Mickwitz a.a. s. 6). Vid samman-
ställning av Mickwitz och Janssons uppgifter förefaller det för Fin-
lands del som om måtten lop i Reval och spann i Finland vore jäm-
förbara. Jfr ytterligare Melander, Suomen mitta- ja painosuhteista 
etc, Hist. ark. 11. 

61  FMU VI s. 163. 
62 FMU VII s. 78. 
63  FMU VII s. 54. 

» 1548 » 21 läster » för 684 » » ca 16,3 
» 1549 » 45 » » å 40 » per läst » 20 
» 1546 » 10 » » för 70 » » 35 
» 1553 » » » å 86 » per läst » 43 
» 1554 » » » » 65 » » » » 32 

Dorpat 1554 » » » » 40 » » » » 20 
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1 mrk rig. 64  Under antagande av en rågtunna om 118 liter65  
torde 3 lop med sina 126 liter rätt nära i mängd ha motsvarat 
den svenska tunnan. Då enligt Mickwitz66  52 mrk sv. mot-
svarade 49 mrk rig. 1554, torde kursen föga ha inverkat på 
prisdifferensen. Det förefaller som om för våra kustbönder 
spannmålen stått betydligt billigare till buds söder om Finska 
viken än i väster i den svenska rikshalvan. 

Övriga importvarors pris 

Av övriga varor infördes främst järn, kittlar och tyger. 
Över järnprisen för fat har prislängder kunnat samman- 

ställas 1509-1533 oaktat vissa luckor.67  

1509 2 --Z-3 mrk per fat 1520 'ossemund' 5 mrk 
1521 » 3 Deker bucke 

1511 3 I » » » 
1512 3 » » » 1523 » 6 mrk 

1524 » 6 mrk + 10 sh 
1515 3 » » » 
1516 6 » » » 1527 » 6 mrk 

1530 » 7 2- mrk 

1533 » 8 mrk 

Kittelprisen varierade allt efter kittlarnas vikt från Å mk 
(1519) — 4 mk (1527). Vid byte kunde för en kittel krävas 2 
tunnor tjära. 

Ankaren inköptes till pris om 
1515 6 mk stycket 
1520 6 » 
1521 7 Å » 68 

De ankaren, bönder tillhandlat sig, tyckas ha varit av 
tämligen konstant storlek och vikt. 

64  Omräknat enligt Mickwitz uppgifter. 
65  Jfr S. 0. Jansson, Måttordbok s. 93. 
66  a.a. s. 86 not 3. 
67  Af 17; Af 22; Af 31. 
68  Af 22; Af 29. 
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För tyger ha vissa pris kunnat antecknas och omräknas till 
enhetspris. 

1521 »leydes 58 sh alnen 
1530 blå »enges» 66 » 
1518 »nersch» 24 » 
1530 —»-33 » 

För ett segel krävdes 1535 10 mk 12 sh. 

Import- och exportprisen 

Såvitt jämförelser ha varit möjliga, tyckas för de stora 
importvarorna till vårt land, för spannmål och salt, inte några 
mera anmärkningsvärda handelsförtjänster ha vunnits av 
borgarna i Reval vid deras bondehandel med Finland. 

Saltet och spannmålen drogo bondekunderna till Reval, då 
dessa livsviktiga bruksvaror stodo till buds för gängse 
pris. Väl försäkrade om sina kunder genom moderat pris-
sättning på böndernas främsta inköpsvaror, skaffade sig Re-
vaisborgarna uppenbarligen sina bästa vinster i bondehan-
deln genom att lågt värdera böndernas salubjudna produk-
ter. Måhända hade samma system en vidsträcktare tillämp-
ning på Finlandshandeln i allmänhet. 1 varje händelse tyc-
kes Gustav Wasa ha varit väl underrättad om sakläget. 1 brev 
till Viborg varnar han de våra för handelsfärder till Reval 
och Riga 'där deras gods så mycket vanvördat bliver'. Likaså 
ansåg han, att de finska varorna underbj ödos i Ltibeck.69  

Böndernas inställning återfinna vi i tvenne till våra dagar 
bevarade ordspråk. Det ena kunde sakligt gott ha haft sin 
upprinnelse i nödåren 1523-24. »Kasta ej bort barkbrödet 
förrän Reval synes». Det andra lyder: »Ingen tränger fara till 
Stockholm efter ilskon».7° Båda dessa ordspråk återspegla, 
dels seglationens livsviktighet, dels medvetandet om huru nä-
ra Reval låg såväl lokalt som i effekt och huru fjärran Stock-
holm. 

69 Arwidsons Handlingar VII s. 172 och II nr. 188 s. 298; jfr Ruuth, 
Wiborgs stads historia, s. 82-88; 210-216. 

7° Finl. sv. folkdiktning III Ordstäv s. 17 o. 73. 
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Kalkmålning i Pojo kyrka, Nyland. 
Foto Finlands Nationalmuseum. 



Kalkmålning i Pyttis kyrka, Nyland. 
Foto Finlands Nationalmuseum. 



BÖNDERNAS BÅTAR OCH BÅTLASTER 

Främmande farkoster 
Revals fartyg 

Inhemska fogde- och borgarfartyg 
Allmogefarkoster 

Lastuppgifter 
Lästetal 

Storleksuppgifter och jämförelser 
Båtbyggen och båtbolag 

Byggen 
Bolag 

Båtars bemanning 
Fraktresor 
Båtpris 
Samsegling 
Seglationsperioden 

Det urkunctsmaterial, som bevarats från äldsta tid om all-
mogens handel, är till sin art föga egnat att ge inblick i frågan 
om farkosternas byggnad och storlek. De få uppgifter, som 
skymta, ge oss främst besked om benämningar på farkosttyper 
samt om varulasternas omfång. Såvitt ur dessa fakta några 
slutsatser om själva båtarna och deras storlek kunna dragas, 
anföras de väsentligaste beläggen. Om storleken av en båt-
last finnes antecknad, veta vi i varje fall, att mindre bär-
kraft än så har båten inte kunnat ha. 

Bland skepp och båtar, som skymta i samband med Finska 
vikens vattenvägar, särskilja vi trenne kategorier. Främ-
mande farkoster (oftast fientliga), inhemska myndigheters, 
främst slottens farkoster, och slutligen enskildas skutor och 
båtar. 

Främmande farkoster 

År 1420 omtalas sålunda vid Raseborg sjörövarfartyg »en 
kreyer», »1 snykken» och »1 schuttenbot» med halvtannat 

12 
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hundrade beväpnade män.1  1 mitten av 1430-talet meddelades, 
att rikets fiende Ivan Vlemink låg ute i sjön och anföll köp-
män med »einer snikken und mitt einen schyttenbothe mit 60 
man».2  Redan följande år 1437 hade sjöröveriet i skärgår-
den bedrivits med sådan framgång, att Raseborg ombildats 
till näste för de 4 bröderna Vlemingghe, som hemsökte köp-
männen på det argaste.3  Samling vid Pellinge för motaktion 
krävdes i brev till Reval av Karl Kristersson i Viborg. 

Vid anfallet mot Viborg 1495 meddelas från Kustö 5/10, att 
»lydugior, sneckior», stora »jacther och kaweser» samlats av 
fienden för att draga in mot riket och den märkligt lydande 
siffran xx och cm uppges.4  i besked från Åbo 15/1 1496 
återkommer uppgiften om »cm lydier ligiendis widh Narff-
wen.» 5  

kontrast till dessa massuppbåd står Sture-krönikans no-
tis om Sten Stures avfärd från Sandhamn med 130 skepp 
mot ryssarna.7  

Större farkosttyper för kaperier presterade de danska uni-
onskungarna i Finska vikens farvatten. År 1506 omtalas vid 
Nargö danska kungens 6 mersskepp och några fiöghskepp.8  
Följande år sköttes danska vakthållningen över sjöfarten av 
en kreijare och en jakt9  samt senare av 4 skepp och år 1509 
av 3 skepp och 3 jakter i Raseborgs skär." 

Om bemanningen av dessa danska fartyg i Finska viken 
få vi en aning, då det år 1517 lyckades herr Nils Eskilssson 
(Ban.år) på Raseborg, att i Nylands skär gripa kungens kap-
ten Hans Brun och jämte honom en jakt med 24 man, en 
kravell och en holk, vardera med 120 man." 

De danska fartygen tyckas på Finska viken ha represen- 

1  FMU II s. 275. 
2  FMU III s. 104 (1436). 
3  FMU III s. 127 26/6 1437. 
4  FMU V s. 495. (Sifferuppgiften torde uttolkas 920). 
5  FMU VI s. 8 (dito 900). 
7  FMU VI s. 40. 
8  FMU VI s. 430. 
9  FMU VI s. 465, 480. 

10  FMU VII s. 43-44. 
11  FMU VII s. 472. 
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terat storleksgrupper av främmande art, av allt att döma 
med hemortsrätt i Östersjön eller Nordsjön. De enda omedel-
bara storleksuppgifter vi i detta sammanhang ha, härröra 
ur berättelserna om mäster David Cochrans färder mellan 
Danmark och Ryssland under unionsstridernas år. 1 bjärt 
motsats till varandra anföras mäster Davids vanliga farkos-
ter av större skeppstyp och sådana av mindre typ, som han 
efter sin egen fartygsskada inte tyckte sig kunna nyttja. 
Måhända visa sig typerna i någon mån representativa för å 
ena sidan östersjöfart å andra sidan kustfart vid Finska 
viken. 

År 1502 hade sålunda efter den lidna skadan mäster Da-
vid endast att tillgå ett litet fartyg om 5-6 läster utan folk, 
styrman och vapen.12  Det förefaller, som om en farkost av 
denna storlek uppfattats såsom ursprunglig på Finska viken 
och mäster David anser sig inte kunna färdas så smått. Han 
hänvisar till att såväl Raseborgs- som Revalsbor voro ute 
efter honom och ber (dat. Novgorod 11/9) danska kungen 
om lämpliga fartyg med folk och vapen för återresan. — 
Tönne Eriksson (Tott) på Raseborg, som med Reval 18/6  
planlägger angrepp på David, uppger att David med 18 
knektar och »in eyne kleine jacht» löpt sjövägen till Narva. 

De fartyg mäster David i normala fall nyttjade voro 30 
lästers skepp. Så var fallet 1508,13  och 1510 hade han i Narva 
ett 30 lästers skepp, en liten skyttebåt och 60 man.14  År 1511 
hette det, att David på sin färd till Ryssland hade 3 snäckor.15  

Om främmande farkoster i uppenbar fientlig kontakt med 
vårt land, ha vi omedelbar storleksuppgift om 30 läster. 
motsats till dessa danska 30 lästers skepp omtalas av dans-
karna förmodligen för Finska viken lokala farkoster till 5-6 
lästers storlek. 

Revals fartyg 

Det är uppenbart att Revals borgare nyttjade farkoster 

12  FMU VI s. 241. 
13 FMU VI S. 528. 
14  FMU VII s. 90. 
15 FMU VII s. 148. 
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av olika storlek, större för Östersjöfärder och mindre för 
färder enbart på Finska viken. 

En glimt om Revals-skeppens laster på viken må anföras. 
På grund av hungersnöd i Viborg och vid samtidigt av Lä-
beck utfärdat handelsförbud på Ryssland uppbringade Karl 
Knutsson två skepp med råg på väg från Reval till Nyen. 
Det ena skeppet uppgavs ha 24 läster råg, det andra 12 läs-
ter. — Få vi räkna med fulla skeppslaster Reval—Nyen, få 
vi Revals-båtar för viktrafik om 24 och 12 lästers bärkraft. 

storlek torde de närmast ha varit jämförbara med Åbo och 
Viborgs borgares farkoster. För Åbo omnämndes 1441 ett 
24 lästers skepp.i 6 

Inhemska fogde- eller borgarfartyg 

I Erikskrönikan nämnes på svenskt håll vid tredje kors-
tåget snäckor och löpeskutor.17  

Från 1300-talets slut kunna vi anteckna en uppgift om att 
Tord Bonde (1396) berövats 6 läster råg och hans tjänare 18 
läster." Något om skeppdimensioner torde ur dessa siffror 
knappast kunna utläsas. 

För att övervaka kronans förbud mot direkta förbindelser 
mellan Bottniska kusterna och Reval omnämnes för Åbo 
1420 användning av en »kafuas» som vaktfartvg.19  I ett brev 
daterat Sandhamn 6/6 1423 och ställt till rådet i Reval utber 
sig Krister Nilsson (Viborg) att få 10 eller 12 läster salt »ut 
den Bayeschen schepen in min schip to schepende».2° 

Från 1446 ha vi en uppgift om att Karl Knutsson på Viborg 

16 FMU III s. 218-219; 222. 
17 Jfr Pipping, Kommentar till Erikskrönikan 107 s. 121-122. 
18 FMU 1 s. 468. 
19 FMU II s. 271. Jfr Pipping a.a. Karve norskt namn på lättgående 

mindre fartyg, till typen nära skutor. Jfr vidare A. W. BrOgger och H. 
Shetelig, Vikingeskipene (Oslo 1950) s. 195, Norrön Karve (ur gre-
kiskt karabos). Finskans karvas jfr T. I. Itkonen, Båt, spalt 474 KLNM 
bd. II. 1 Savolax räkenskaper omtalas 1539 en skatt i korn för »kauas-
ser thet öre färdeboter». (FRa 1). 

20  FMU II s. 311. 
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utbett sig att från Reval få utföra med en snäcka 5 läster 
honung och 5 läster si11.21- 

Ar 1507 tingade Abofogden ett skepp av en Korpobonde 
till kronans behov och erbjöd för det 200 mrk samt ett an-
nat skepp i stället. Som last på skeppet i fråga omtalas ca. 
8 läster, men av priset att döma måste det ha varit betyd-
ligt större. (Lasten utgjorde 6 läster öl 4- 300 sidor fläsk + 
6 skeppund gäddor.) 22  År 1500 omtalas i Åbo »then lille 
kraffuelen»,23  av Sten Sture utlovad till Stockholm. Enligt 
uppgift från Åbo 1505 hade biskop Lars en »bartze».24  

Mot danska unionskungens jakter vid Moonsund 1510 ut-
sändes av Arvid Kurck och Svante Nilssons hustru »two 
snecker».2 5  

Frånse vi från Korpobondens skepp, som trots lastuppgif-
ten ca 8 läster enligt priset torde varit betydligt större än 
den tillfälligt nämnda lasten, få vi för fogdefarkosterna last-
siffror på 10 läster eller 12 läster. Detta motsvarade lasten 
för det mindre rågskeppet från Reval. 

Allmogefarkoster 

Det ingående 1400-talet förmedlar till oss vissa antydningar 
om allmogeseglares laststorlek. Vi erinra om de Raseborgs-
bönder, som 1419-1420 blivit satta i torn på vatten och bröd 
i 14 dagar i Narva. På senhösten, hette det i Narva-urkunden, 
hade de kommit till Narvamynningen till vår holme med 8 
hästar och 5 kor. Trots uttryckligt delgivet förbud mot att 
avyttra hästar till ryssarna, seglade bönderna nattetid och 
sålde hästarna till ryssen. De övriga kvicka djuren, d.v.s. le-
vande nöten, bytte de och fingo för 5 kor 4 läst råg och 1 läst 
havre i utbyte." Enligt böndernas egen uppgift hade de be-
rövats 4 läster spannmål. 

21 FMU III s. 382. 
22  FMU VI s. 467. 
23 EMU VI s. 1G3. 
24  FMU VI s. 389 dat. Åbo 12,1 8 1505. 
25 Emil VII s. 99. 
26  FMU II s. 248-250. 
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Av lastens mängd och art att döma [ (8 x 450 kg) + (5 x 
300 kg) -_-_-_- 5.100 ton] samt med beaktande, att manskapet 
knappast understeg tre man torde vi kunna sluta oss till, att 
farkosten i dräktighet föga understeg en skuta om 5-6 läster. 

storlek hade den möjligen motsvarat en sådan farkost, 
som hade förefallit mäster David obrukbar och av Tönne 
Eriksson benämndes en liten jakt, bemannad med 18 knek-
tar. (Jfr s. 193-194.) 

I Åbo talades 1441 om 100 alnar vadmal och 100 alnar »lo-
wandes» eller kaniffas, stulna i Åbo för att göra segel till 
ett 25 lästers skepp, i vilket en av underhövitsmannens tjä-
nare ägde -:11 . 2 7  Men om denna skuta kunde uppfattas som 
stads- eller slottsskepp, förmådde en bondeskuta från Nagu 
uppvisa ansenligare storlek. År 1477 hade en Naguskeppare 
vid Hangö blivit berövad sin last om 32 4 läst salt på färd från 
Danzig till Reval.2 s 

Lastmängder jämförbara med dessa för Åbo skärgård 
nämnda uppvisade en del Ålandsskutor i kalklast år 1506. 
Jon i Jomala förde 20 Å läst kalk till Stockholm 13/10 1506 
och förmodligen samma Jon 5/11 1506 17 läster. Den sena 
årstiden och risken för storm hade av allt att döma förmått 
skepparen att något minska lasten. En annan Ålandsbo förde 
samtidigt med Jon på första resan 27 läster kalk till Stock-
holm. 2 9  

Medan Åbo.- och Ålandsskutornas last av dessa belägg att 
döma kunde uppgå till ett 20-tal eller ett 30-tal läster, ha vi 
ytterligare notiser om mindre båtar i inre saltsjövatten." 

År 1508 hände det sig, att prästen Magnus Bock i Nykyrka 
i Viborgs län vittnade i biskopsgården i Reval 4/8 om ett 
övergrepp som blivit begånget mot honom. 1 Revalsbukten 
strax invid hamnen hade han av kung Hans utliggare berövats 
sitt skepp cm 6 läster med en last om 1 läst tran och 2 

FMU III s. 213-219; 222. 
28 FMU IV s. 480. 
29  EMU VI s. 443. 
30  I fråga om Ålandsskutornas kalklaster bör observeras S. 0. Jans-

sons anmärkning om kalktunnornas ringa storlek drygt hl. Om läst 
och lästetal s. 37. 
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läster råg. Prästmannen själv lyckades i båt ta sig in till 
hamnen och fann där finnar och karelare, bl. a. egna soc-
kenbor. Mot löfte om en läst öl till landsmännen, skaffade han 
sig deras bistånd mot fienderna. Medan utliggarna angrepp 
andra skutor och skepp, lyckades prästens vänner återtaga 
både last och skepp. Då fienden utgjordes av kungens folk, 
förvissade sig Reval av Severin Norby med följe om att 
staden intet efterspel hade att vänta av, att en »prister ut 
Sweden» återtagit skutan och infört den till Revals hamn.31 

Ytterligare en prästmans båt har lämnat spår i bevarade 
handlingar. I Borgåprästen herr Jacobs testamente 1510 
omnämnes en jakt. Herr Jacob överlät den till sin knekt 
Henrik; »famulo suo Henrico naviculam, dictam jacht, cum 
omnibus requisitis.32  Om vi erinra oss farkosten vid Narva, 
som Tönne Eriksson 1502 kallat en liten jakt och som enligt 
mäster David angavs vara av 5-6 lästers storlek, torde vi 
i den finna en motsvarighet till herr Jacobs från Borgå 
n avicula. 

I varje fall torde Narvajakten och Nykyrkoskutan ha 
representerat samma storleksgrad 5-6 läster. Möjligen hade 
Raseborg-Narvafarkosten 1420 samt Borgåj akten hört till 
samma kategori. (Jfr s. 193-194.) 

För Åland och Åbo skärgård ha vi kunnat konstatera las-
ter om 20-35 läster medan vi för Raseborgs skärgård och 
det inre av Finska viken för fogde-, präste- och bonde-
skutor funnit uppgift om dels 5-6 lästers, dels 10-12 läs-
ters laster och båtar. Åbo skär och Åland berördes närmare 
av Östersjöfart. Öppnare vatten krävde större farkoster. — 
Därmed vare dock icke sagt att de inre vikarna hade saknat 
större fartyg. Från Viborg hade Lars Axelsson (Tott) ut-
skeppat 65 läster råg, som för sjönöd råkat i Danzig. Outrett 
förblir om partiet förts på en eller flere kölar. 

De enda omedelbara notiser om båtstorlekar, utan last-
uppgift, som stått att uppvisa för lokala farkoster på Finska 
viken, är dels mäster Davids anteckning om 5-6 läster år 

31  FMU VI s. 548-49; 500. 
32  FMU VII s. 117. 
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1502, dels Nykyrkaprästen Magnus Bocks vittnesbörd om 6 
läster år 1508. 

Övriga belägg som anförts ha hört samman med anteck-
nade laster. 

* 

För 1500-talets mitt stå oss något rikligare notiser om. 
båtar till buds än de sporadiska uppgifterna i medeltids-
breven. Tull- och slottsräkenskaper erbjuda en del material, 
men av föga uttömmande karaktär. Ur tullhandlingarna ut-
vinna vi besked om tillfälliga verkliga laster mer än om last-
förmåga. I räkenskaperna kunna för bondeskutor meddelas 
omfånget av fraktlaster för kronan. För kronans egna far-
koster få vi veta om byggmaterial och kostnader mer än om 
dimensioner och kapaciteter. Det blir sålunda endast glimtar 
som skymta och mosaikartade bitar av uppgifter att samman-
foga. 

Något om båttyperna utöver det hittills anförda ge oss 
kronans inventarier vid kustens slott och gårdar. Av större 
farkoster nämnes vid Helsingfors åren 1553-56-59 en jakt 
om 30 läster, en mindre ny jakt och en större jakt.33  Till 
jämförelse må anföras, att vid Kastelholm på Åland 1554 
omtalas nya skeppet om 20 läster, möjligen samma farkost 
som 1553 i inventariet kallades slottets jakt." 

Medan kronans större farkoster, jakterna, uppgåvos draga 
20-30 läster, finnas för bondeskutor vid Raseborg 1549 en. 
notis om en skatt av skeppspengar. Uppgifterna gälla Ra-
seborgs yttersta skär. Torsten Persson i Hästö i Pojo soc-
ken sades ha en »skutho», som drog 16 läster, och Måns 
Bertilsson i Alglo en skuta om 18 läster.35  1 stadsklagomålen 
1557 fanns angivet från Kopparnäs ett lästetal för en bonde-
skuta om 10 läster. 

Vid slott och gårdar förekommo naturligtvis också mindre 
farkoster. År 1548 antecknades i inventariet på Raseborg 

33  FRA 3025 f. 7--10 v; 3041-42; 3048; 3175 f. 17-25. 
34  FRa 2640; 2643 f. 42. 
35  FRa 2970 f. 41. 
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12/11 en skäribåt om 3 läster och en annan om 2 A läst. Vid 
Helsingfors uppgavs 11/11 1553 vid inventeringen, att vid 
gården fanns en »skeriboth» om 1 läst. I allmänhet uppgå-
vos de ha tackel och segel. 

Om dessa skäribåtar till typen ha avvikit från fiskebåtar 
torde vara svårt att bedöma. I inventarierna antecknas de 
jämsides med fiske-, torsk-, not- och nätbåtar. Av allmogen i 
våra dagar benämnes en och samma farkost av dylik storleks-
grupp 'sköt- och res-båt' (Björkö i Korpo). Om ock dessa 
skäribåtar vid Raseborg och Helsingfors varierat i storlek 
från 3-1 Å läst, kunde betydligt större skäribåtar förekomma. 
År 1544 omtalas på Åland slottets nya stora skäribåt av idel 
ekvirke och på 25 alnars köl.36 3 7  Och August Ramsay38  an-
för en uppgift av år 1584, att en »stor skäribåt» betecknats 
såsom en »liten skuta». 

År 1541 antecknades bland slottets utgifter vid Raseborg, 
att en ny strömmingsnotbåt blivit inköpt för 3 A- mrk 6 sh. 
Vissa fakta uppgavs om detta nyförvärv. Båten sades vara 11 
alnar och 'med 5 omgångar'.39  

För de större farkosttyperna funnos, såsom vi sett, ome-
delbart angivna dräktighetsuppgifter endast för kronoj akten 
om 30 läster i Helsingfors 1553 och för bondeskutor om. 
16-18 läster i Pojo skär 1549. Vidare omtalades i klagomå-
len 1557 Kopparnässkutan om 10 läster. I övrigt ha vi för 
den nyländska kusten vid Finska viken veterligen endast 
lastuppgifter att hålla oss till. — Samtidigt kunde för farkos-
terna de varierande benämningarna skäribåt, skuta och jakt 
antecknas. 

Till jämförelse må anföras några uppgifter om farkoster 
från Närpes. Socknen levererade under två decennier vid 
1500-talets mitt årligen båtar i hundratal till Stockholms 
slott. Det hette om dessa smärre farkoster, att de dels hade 

36  Jfr Hansen, Kastelholm och dess borgherrar, s. 146-147. Att fu-
ran utgjorde det vanligaste båtvirkesmaterialet framgår bl. a. av båt-
namn på Furu- (a.a. s. 147). 

37  FRa 2603 f. 29 v —55-63. 
38  Esbo I s. 291. 
39  FRa 2922 f. 87--90. 



HÄSTÖ 
(16 läster) 

Torsten 
(Jfr exakt dräktig- 
hetsuppgift 1549 16 
lästers skuta) 
Simon Torstensson 1546 15 Å läst salt 

1543 14 Å läst salt 
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4, dels 5 »booll». Ur anteckningar om huru de sedermera nytt-
jades framgår, att båtbyggeriet främst var inställt på att för-
färdiga skeppsbåtar och båtar för »skötefiskiare».4 ° Men där-
utöver anfördes år 1548 inköp av en skuta om 30 läster för 
pengar 37 mrk och 1550 ytterligare ett inköp av en 30 lästers 
skuta. 

Lastuppgifter 

En sammanställning av de lastuppgifter, som för den ny-
ländska kustens bondeskutor har kunnat utvinnas dels ur 
Stockholms tull-, dels ur inhemska länsräkenskaper, må här 
anföras. Därvid har främst enhetliga laster beaktats, an-
tingen de bestått av spannmål, salt eller metall. 

Nyländska skeppares laster 1538-1561. 
enl. Sthlms tull enl. Rase- 
eller slottsräk. borgs räk. 

HANGÖ Lasse Ivarsson 1556 5 4 läst fisk 
(6 läster) » » 1559 15 läst. öl, 

bröd 
(15 läster) Jacob » 1561 12 läst råg 

och bröd 
Ivar Torstensson 1563 5 Å läst fisk 

Måns Bertilsson an- 1538 
teckn. största las- —1553 
ter av 10 resor (Jfr 
exakt dräktighets-
uppgift 1549 18 läs-
ters skuta) 
Mårten Månsson 
Hans Bertilsson 
anteckn. största las-
ter av 3 resor 

ALGLO 

(18 läster) 

(24 läster) 
(3 läster) 

9 läst järn & bly 
14 Ä läst mest 

spannmål 
15 läster salt 

1546 23 Å läst salt 
1543 2 läst salt 

2 A läst hampa 

40  Slottsark räkensk. 1547-48. 
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EKENÄS 
(14 läster) 
(6 läster) 

MÖRBY 
(3 läster) 

TOFFÖÖ 

(14 läster) 

Lasse Parys 
Michel Henriksson 

Hans Remare 

Erik 

Erik Olsson 

1538 
1544 

1538 

1544 

1545 

14 läster järn & bly 
5 läster råg & 

malt 

3 läster järn & 
koppar 

11 läst råg, malt 
& hampa 

13 läst. havre 
Erik 1552 12-14 läster 

SOMERÖ Olof Micheisson 1546 8 läster salt 
(8 läster) 

ESPING Michell 1544 11 läster råg, malt 
(12 läster) + tyg + 1 

tunna salt 

SKÅLDÖ Lasse 1561 4 läster bröd 
(4 läster) 

TRÄNGSUND Hans 136.1 4 1- läst havre 
(5 läster) 

VECKESAR Jöns 1544 4 läster smör 
(4 läster) 

RÖDESUND Mats 1544 22 läster råg & malt 
+ tyg + hampa 

(22 läster) » 1545 12 läster råg 
& malt 

(16 läster) Erik Olsson 1559 16 läster 
strömming 
och bröd 

RAMSÖ Erik 1559 16 1- läster 
bröd o. havre 
18 läster 
smör 

(19 läster) 19 läster 
smör 

BASTUGUÖ Olof Katt 1543 10 läster råg + 1 
fat hudar 

1544 10 läster råg & malt 
(11 läster) + 5 skpnd ham- 

pa & lin 
(16 läster) Michell Kott 1552 14/16 läster 

MALM Olof Hindersson 1556 13.000 bräder + 
1 1/6  läst humle 

(Värdena inom parentes antyda sannolika lästetal.) 



188 

Ett sammandrag av dessa lastuppgifter gäller ca 20 far-
koster. I dessa 20 fall samla sig lastuppgifterna tydligast 
kring 14-16 läster med 6 fall och kring 3-6 läster med 7 
fall. De större lasterna föreföllo relativt sällsynta, men kunde 
förekomma. Såsom ytterligare exempel på större farkos-
ter i Finska viken må anges uppgifterna om de laster Hans 
Eriksson länsman i Sibbo överförde med eget skepp 1561 
till Reval. På en färd översteg lasten 25 läster, på en annan 
32 läster.41  

För vissa fall kunna lastuppgifterna jämföras med direkta 
dräktighetssiffror. På 1540-talet förde Hästöskepparna salt-
laster om 14 A och 15 Ä. läst med sin 16 lästers skuta, medan 
Måns i Alglo förde 15 läster salt med sin 18 lästers skuta. 
Exemplen torde visa, att lastuppgifterna rätt nära följde 
dräktigheten. Lastsiffrorna såsom storleksmått tyckas sålun-
da värda ett visst beaktande. Visserligen belysa de dräktig-
heten i underkant. 

Hästö- och Alglo-skepparnas farkoster om 16 och 18 läs-
ter benämndes skutor. En 18 lästers skuta från Närpes Gote-
böle som 1544 såldes till Stockholms slott för 33 mrk örtu-
ger gick likaledes under namn av skuta. Storleken överens-
stämde med i Finska viken brukliga skutors lästetal. För 
båtar med 3-6 lästers laster återfinna vi i Helsingfors tull 
1560 benämningen skäribåt. Det hette, att med Erik Sig-
fridssons »schereboth» den 28 april utfördes till Reval 4 1/6  
läst tunnegods av tjära och smör. 

De antecknade storlekarna för båtlasterna på 1500-talet 
voro de på 3-6 läster och de på 14-16 läster mestadels. 

För dessa två grupper av laststorlekar, de på 3-6 läster 
och de på 14-16 läster, inställer sig osökt en jämförelse med 
storleken hos de två farkosttyper Karl Knutsson den 6 maj 
1450 beordrade att utgå från snäckelagen i Norrfinne och 
Söderfinne.42  De båtar, som då nämndes, voro en snäcka 
på 16 läster och en skyttebåt på 6 eller 7 läster. Att stor- 

41  Slottsark. räkensk. 1561. 
42 Svb s. 441; jfr Dahlström, Ledungsanstalter i Åbo län år 1450 s. 

22 o. följ. 
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leksgraden 16 läster förefanns på 1500-talet visar Hästö-
skutans officiellt givna lästetal 16 med nära anslutna last-
notiser om 15 och 15 -,1) läst. Man frågar sig om benämningarna 
hade förskjutits från snäckor och skyttebåtar till skutor 
och större skäribåtar eller om olika typer avsetts. Att allmo-
gen hade hållit sig med särskilda båtar för ledung och för 
näring förefaller inte troligt. 

Det tycks, som om farkosternas storlek visat konstans 
från 1400-tal till 1500-tal. Märkligare är det måhända, om 
samma konstans kunde följas in på senare århundraden. 
Först må ett koncentrat av uppgifter från 1600-talet anföras. 

En bevarad Helsingfors tull för år 1652 uppvisar direkta 
dräktighetsuppgifter i lästetal för ett antal farkoster i trafik 
på Riga och Reval. Granska vi denna längd, finna vi 11 in-
hemska farkoster. Av dem var en båt på 2 läster, de övriga 
10 skutor med varierande lästetal (därav 6 skutor på 3-8 
läster, 3 skutor på 16 läster och 1 skuta på 30 läster). 

Vad lästetalet i sig självt vid denna tid innebar, framgår 
av anteckningen 26/7 1652 om en 4 lästers Helsingforsskuta. 
Dess last bestod av 39 tunnor spannmål, 5 fat öl och 1 fat 
mjöd. Det betydde sammanlagt 45 tunnor. Med 12 tunnor på 
lästen motsvarade 4 läster 48 tunnor. 

Beteckningen skäribåt tyckes försvunnen. I stället nytt-
jas ordet skuta för både de storlekar, som gruppera sig kring 
lästetalet 6 och dem kring lästetalet 16. Såsom enbart båt 
betecknades den lilla 2 lästers farkosten. 

Av alla från Reval 1680 utgående Finlandsbåtar av kate-
gorin bondefarkoster inkommo 42 genom Barösundstullen 
1680, d.v.s. ca 20 %.44  Farkosternas storlek framgår av de 
lästetalsanteckningar, som ingå i Barösundslängden. Vi fin-
na då 

3 skutor 
1 skuta 
1 » 

på 16 läster (i brukstrafik) 
12 » 
10 » (i bondetrafik) 

   

43  SvRa Tullväsen Vol. 38. 
44  RevalSta Ag 58 jfr Barösundstullen FRa. 
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2 skutor 
4 » 
5 lådj or 
4 » 

22 båtar 

på 8 läster (i bondetrafik) 
6 » » » 
4 » » » 
2 » » » 

,1-1 -1-- läst » » 

   

sma 42 

Vid denna tid och vid färder Reval—Barösund tyckas 
smärre båtar helt ha dominerat. Namn av skutor buro far-
koster blott fr.o.m. 6 lästers dräktighet uppåt. De 6 fallen 
av 6-8 lästers och 3 fallen av 16 lästers skutor tyckas allt-
jämt antyda tätare förekomst av dessa storlekar. 

Till ytterligare jämförelse med 1500-talets uppgifter om 
båtlaster återges en sammanställning ur tullängder 1655-
70-90 över 55 fall av uppgivet lästetal för bondefarkoster. 

Pojo—Karis—Ingå (ur Busö och Barösunds tullängder) 
1655-70-90 

( 78 c/c) 43 fall — -1— 4 läster och lästetal 
( 16 » ) 9 » 6— 8 —»— 
( 6 ») 3 » —10-12 

(100 %) 55 fall inalles 

Huvudparten av 1500-talets uppgifter gällde båtlaster till 
Stockholm, huvudparten av 1600-talets gällde lästetal för 
farkoster på Revalsfärd. Långfärder krävde i allmänhet stör-
re farkoster än kortfärder, detta att beakta vid jämförelse. 

Vi ha granskat lastuppgifter från 1500-talet och anteck-
ningar om lästetal från 1600-talet. Det har förefallit, som om 
en viss frekvenstäthet vore skönjbar för farkoster av 6 och 
16 lästers laster och lästetal. Samma storleksgrupper tyckte 
vi oss kunna spåra redan under 1400-talet. Dessa förhållan-
den skulle då återspegla en storlekskonstans hos de av all-
mogen mest nyttjade farkosterna. 

Frågan om lästetalens innebörd under olika århundraden 
är en omdebatterad fråga, vilken man knappast vågar inlåta 
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sig på från basen av enbart arkivmaterial. Då emellertid ter-
merna samtidigt uppvisa spelrum för lokala variationer, tor-
de det vara på sin plats att anföra de direkta uppgifter, 
som det lokala materialet förmår frambringa till frågans be-
lysning. 

På tal om hel- och halvskepparna i Helsinge blev nämnt, 
att Olof Andersson i Forsby hade en skuta i bolag med Gre-
ger Olsson i Dickursby. Enligt uppgift befraktade Liitke van 
Minden skutan i saltlast (med flere delägare) senhösten 1518 
ca en vecka före St Nicolaus. Det antecknades, att Olof Fors-
bys skuta inalles hade en last om 11 läster salt med 16 tun-
nemark för var läst och 12 säckar för var läst.45  Enligt 
Mickwitz vägde saltsäcken 1 skeppund." Vikten av de 11 
lästerna salt kunde således omräknas enligt Mickwitz och 
Janssons måttuppgifter (170 X 12 X 11 = 22.440) till 22.440 
kg. Forsbyskutan, som 1518 drog 11 läster salt, skulle alltså 
i vikt ha burit 22,44 ton. Beakta vi saltets specifika vikt (2,16) 
blir saltets rymd i lasten 10,2 m3. Vidare blev för en salt-
läst i Reval vikten 2.040 kg och för en tunna salt i Reval 
127,5 kg. 

En annan uppgift om en båtlast från Reval till Helsinge 
må anföras. År 1518 vid nativit. Marie seglade Liitke van 
Mindens »Junge» till Helsinge för att köpa »sperlynge vnd 
breden». Skutan medförde en last om 7 läster 2 skpund salt 
till försäljning i utbyte.47  Enligt samma beräkningsgrund 
som för Forsbyskutan hade Liitkes farkost dragit ca. 
14.620 kg. 

Vi finna sålunda, att, om för en farkost lästetalet base-
rade sig på erfarenheter från saltlaster, motsvarade ett dy-
likt lästetal rätt nära ett nutida volym- eller registertontal 
(1 m3  = 1 ton). För bondeseglare i salttrafik på Reval torde 
lästetal och dräktighetsberäkning i salt ha tett sig lika själv-
fallen som sedermera den svenska beräkningen i järn på 
1600-talet. 

45  Af 26. 
46  Aus Revaler Handelsbilehern s. 55. 
47 Af 29. 
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För Forsbyskutan är last- och lästberäkningen 1518 gjord 
i Reval. Ett par exempel ha framkommit om lästetalsbe-
räkning på inhemsk grund. Reallast i läst och lästetal över-
ensstämde nära för Hästöskutan på 1540-talet såsom har 
framhållits. Då såväl för Hästö- som för Algloskutan real-
lasterna voro saltlaster i frakt från Reval till Stockholm, är 
det att förmoda, att de nära till lasterna anslutna lästetalen 
beräknats på basen av salt och samtidigt enligt i Reval övligt 
bruk, d.v.s. 1 läst 2.000 kg.48  

Medan man i Sverige på 1550-talet särskilde mellan små 
och stora läster,49  förekom vid Finlands sydkust samtidigt 
veterligen endast en form av lästbeteckning, såsom det före-
faller ansluten till den hanseatiska beräkningsgrunden (med 
lästen ca 2.000 kg). 

Under 1600-talet däremot tyckes läststorlek av annat slag 
än hansalästen kunna spåras vid vår sydkust. 

Vad ett lästetal om 4 läster 1652 i Helsingfors motsvarade 
i verklig last antydes av uppgiften om reallastens 45 tunnor 
spannmål och öl. Detta lästetal byggde uppenbarligen på en 
spannmålsläst om 12 tunnor, d.v.s. 4 läster 48 tunnor. 

En ytterligare uppgift om, vad båtars lästetal innebar i 
Finland och speciellt i Nyland på 1600-talet, finna vi i Ba-
rösundstullen.s handlingar." År 1699 24/11 angavs vid tull-
stationen i ett officiellt intyg, att »1 lästs båt bar 10 skep-
pund stångjärn högst 12 skeppund». Dokumentet gällde en 
Revalsbåt, som för fiskuppköp färdades i ingå skär. En vikt 
om normalt 10 skeppund motsvarade 1.360 kg. 

Saltlästens vikt enligt Revals beräkning på 1500-talet gav 
en lästetalsuppskattning om 1 läst motsvarande ca 2.000 kg 
eller 2 ton. 

Järnlästens vikt gav enligt svensk beräkning på 1600-talet 

48  Jfr Paul Heinsius, Das Schiff der Hansischen Friihzeit s. 82-103, 
speciellt s. 83-84. 

49  Jfr Skutlistorna 1554-1,555 (Hausen, Bidrag III, s. 311-312.) (S. 
0. Jansson, Om läst och lästetal, s. 43-46 Sjöhistorisk Årsbok 1945-46). 
— År 1560 uppgavs i Helsingfors i samband med saltimport från Re-
val mängden i »4 stora läster», FRa 3175 f. 39. 

50  SvKa Handel o. sjöfart Vol. 40. 



Båtsättning i gravfält vid Las-
sas kvarnbacke, Bertby, Saltvik, 

Åland (700-tal). 
(Jfr text s. 198). 

Foto Ella Kivikoski. 

Båten i Nylands vapen enligt 
Burel runtavla, Upsala 1599. Re-
producerad efter återgivning i 
Holmiblads samling i Finlands 

Riksarkiv. 



• 

Helmich Fickes skuldbok Af 22 fol 9 v, ursprungligen i Revaln stads-
arkiv, reproducerad efter fotostat i Finlands Riksarkiv. Mitt på sidan 
finnas antecknade uppgifter om Jöns Olsson i Helsinge socken i Kyrk-
byn 1510 »desse jons heft enen kerue stock dar ijs vp keruet de XXV 

mrk». (Jfr text s. 107). 
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en bas om 1 läst = ca 1.600 kg högst, eller ca 1.400 kg nor-
malt, för lästetalsuppskattning. 

Lästetal 

Frågor om lästetal och skeppsmätning i Sverige för äldre 
tid ha behandlats av Sam Owen Jansson och Anders Anders-
son.51  Båda understryka lästetalsbegreppets svävande inne-
börd. Jansson betecknar lästen som en multipel av för en vara 
använt mått.52  Andersson påpekar att lästen samtidigt funge-
rade såsom en multipel av mindre rymd- och viktmått.53  

Andersson anför uppgifter och beräkningar enligt Chap-
mans traktat om skeppsbyggeriet 1775. Därvid anges vikten 
av en tunna salt till ca 150 kg och vikten av en tunna råg 
till ca 100 kg.54  En tunna salt skulle alltså väga 1 2  gång 
så mycket som en tunna råg. En läst spannmål om 18 tunnor 
råg motsvarade till vikten en läst om 12 tunnor salt. Så-
lunda komme 27 tunnor råg att motsvara 18 tunnor salt. 

En svår skeppsläst kom enligt Andersson att under 1600-
talet i praktiken omfatta 24 tunnor spannmål eller 18 tunnor 
salt eller 18 skeppund järn. Detta hade motsvarat 2.448 
kg.55  Andersson uppför vidare samstämmigt med en skep-
paruppgift inför Handelskollegium 1700, att den medelmåt-
tiga lästen drog 18 tunnor spannmål eller 12 tunnor salt 
eller 12 skeppund jämvikt, d.v.s. 1.632 kg. 

Om den lilla lästen menar Andersson, att den under stör-
re delen av 1600-talet förmodligen motsvarade en ungefär-
lig vikt av mellan 1.200 och 1.100 kg för att under 1500-talets 
förra hälft troligen ha vägt ett eller annat hundratal kg mind-
re, d.v.s. ca 1 ton.56  

Anderssons slutsats blir57  att en 12 tunneläst spannmål 

51  Sjöhistorisk årsbok 1945-46. 
52  Om läst och lästetal s. 31. 
53  Om svensk skeppsmätning i äldre tid s. 53. 
54 s. 67. 
55  a.a. s. 68. 
56  a.a. s. 68; jfr Jansson a.a. s. 37. 
57  a.a. s. 70. 

13 
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förd i tunnor skulle svara mot 1 å 1 -21- registertons netto-
dräktighet, räknat för segelfartyg av trä. Ett motsvarande 
resultat kommer även Jansson ti11.5  

Den lilla lästen om 12 tunnor spannmål var tydligen den 
bas, som nyttjades vid lästetalsberäkningen 1652 vid Helsing-
fors. Vi erinra oss att en farkost, vars last uppgick till 45 
tunnor spannmål och öl, uppgavs ha ett lästetal om 4. Då en-
ligt Chapmans beräkningsgrunder omräknat rågtunnan väg-
de ca 100 kg, hade 1652 1 läst råg inneburit 1200 kg. Barö-
sundsberäkningen 1699 1.360 kg normal last för en lästs båt 
tyckes ha varit något högre. 

I motsats till dessa inhemska beräkningsgrunder på 1600-
talet, enligt vilka lästen varierade mellan 1.200-1.360 kg 
står det tidiga 1500-talets saltläst i Reval omräknad till 2.040 
kg. För den angavs 16 tunnemark eller 12 skpnd på lästen. 
En likartad läst om 16 tunnor salt uppger Jansson ur tullrä-
kenskaper på 1500-talet.59  Andersson antecknar, att på 1560-
talet ltibska och danska skeppare i Revals farvatten haft 
läster om 18 tunnor salt." De revalska saltlästerna i Forsby-
skutan 1518 voro av allt att döma något knappare beräknade 
än de av Andersson nämnda svåra lästerna om 2.448 kg. 

Diet förefaller, som om liibska och revalska lästetalsbe-
räkningar snarast ginge efter svåra läster redan under tidigt 
1500-tal; likaså vissa inhemska 1500-talsvärden på Revals 
bas. Endel andra inhemska värden förefalla däremot att följa 
lilla lästen som grund alltjämt under 1600-talet. Måhända 
förhåller det sig såsom Andersson i något sammanhang an-
tytt," att större läster nyttjades som beräkningsbas för 
större fartyg vid västersjötrafik, medan mindre mått var 
brukligt för mindre farkoster och i mindre vatten. 

Det synes som om svensk beräkning rätt länge i allmänhet 
gjorts enligt måtten för mindre vatten, medan Hansan ti-
digt mätte enligt västersjömått. 

58  a. a. s. 36-37 och 46. 
59  a. a. s. 40. 
60  a. a. s. 54. 
61  a. a. s. 66. 
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En jämförelse mellan hos oss vanliga fartygsstorlekar och 
medeltidsfynd i Sverige kan vara av intresse. Kalmarfynden 
omfattade farkoster från medeltid och 1500-tal. Av de 7 
fynd, som gällde äldsta tid, utgjordes två av smärre båtar 
om 4,4 och 6 m längd. De ha uppfattats som rodd- och skepps-
båtar.6 2  För de 5 större farkosterna, alla med 1 mast, ha dräk-
tighetsberäkningar gjorts. Av dem framgår, att 3 av fyn-
den representera lästetal på ca 10; 10-12; 12.63  Vidare 
uppvisade 2 av fynden dimensioner som gåve lälstetal på ca 
30; 30-35.64 

Förutom småbåtar uppvisa sålunda Kalmarfynden ett an-
tal forna båtar av storlek kring 10-12 läster och dryga 30 
läster. 

Åkerlunds lästetalsberäkning är emellertid gjord (enligt 
Vogel) för en läst på ca 2000 kg. 

För Norge hänvisar BrOgger65  till att upplysningarna om 
fartygens storlek äro knappa. Han anför från 1416 en upp-
gift om 6 lästers dräktighet och från 1434 om 16 lästers. Vi-
dare omtalas av år 1333 en 8 lästers färja. Därjämte uppger 
han, att lästetalet i Norge uppfattats såsom baserat på att en 
läst motsvarat ca 2 ton.66  Det förefaller som om i Norge den 
lilbskt-revalska beräkningsgrunden enligt »västerhavs»-mått 
förhärskat. 

Norska bondeskutor höllos genom förbud 1490 vid 3-4 
läster. 6 7  

Storleksuppgifter och jämförelser 

Vi tyckte oss för vår sydkust kunna spåra en viss storleks-
konstans hos allmogens farkoster från 1400-talet och fram till 

62 Fynd III o. VII. 
63 Fynd I Dimensioner: 11 m längd, 10-12 läster; IV--9,8 m L, 12 

läster; VI-9,2 m 1., 10 läster. 
64  Harald Åkerlund, Fartygsfynden etc. (Uppsala 1951) s. 131. 
65  a.a. Vikingeskipene s. 294-295. 
66 a.a. s. 285. 
67  Nils P. Vigeland, Sj0fart og skipsbygning, Norsk Kulturhistorie 3 

s. 89-90. 
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det ingående 1700-talet." Reminiscenser av denna konstans 
tyckas gå igen in i senare tid. 

Enligt uppgifter från Elgö, Pörtö och Pellinge i Nyland samt 
Björkö och Tunnhamn i Eg. Finland, varierade skötbåtarna 
(sköt-, res- och fiskebåtarna före motortid) i längd 18-24-26 
fot, normalt 22-24 fot (bredd ca A av längden) med 5-8 bord 
varvid dräktigheten angavs från 1-2-3 ton. Samtidigt upp-
visade motorbåtarna dimensioner om 24-25 fot, 5-8 bord 
och lastförmåga om 1 -1-2 Å ton. 69  

Vi finna en påtaglig överensstämmelse i längd mellan 
1500-talets notbåt och det ingående 1900-talets sköt- och not-
båtar. Det forna måttet 11 alnar motsvarar exakt nutidens 
22 fot. Men för att bedöma en båts lastförmåga är längdmåttet 
allena föga avgörande. 

För att nå en mera konstant bas vid bedömandet av 1500-ta-
lets och 1900-talets farkostdräktighet ha försök gjorts att ut-
röna lastförmågan uttryckt i antal saltströmmingstunnor i nu-
tid för vart fall. Enligt besked av fiskare och fiskhandlare väg-
de strömmingstunnan 120 kg. Vid uppgift om laster, som ges 
av skäribor, reduceras vanligen fulla tontalet i någon mån 
från denna beräkningsgrund. Sålunda säges 10 tunnor motsva-
ra 1 ton." Förmodligen sker detta i medvetandet om att vid 
lastning av tunnor utrymmesförlusten i outnyttjbar dräktig-
het bör observeras. Pörtö skötbåt, som uppgavs dra 15 tun-
nor strömming, motsvarade därmed i dräktighet 1 2  ton för 
22 fots längd och Pörtö notbåt med 25 fot 25 tunnor eller 2 

68  Jfr Storlekskonstans för farkoster av åländskt ursprung spårar 
Sven Andersson, Åländskt skärgårdsliv, s. 266-267; Hfors 1945. 

69  Uppgifterna härstamma från Kalle Lindholm, Matgruvan, Elgö, 
själv revalsfarare fordom före 1914, Lennart Kvickström, Pörtö, lot-
sarna Nils Kellgren, William Gustafsson, Bruno Nyström, Edsnäs, Fel-
linge, fiskarbönderna S. Andersson, Tunnhamn och K. Mattson, Björkö. 
Besök gjordes 15/7 1954, 11/9 1955 och 30/6 1957, 1-2/7 1958. — För 
skärgårdsfärderna tackar jag vännerna Elisabeth Söderlund och Jarl 
Ahrenberg. — Jfr härmed Itkonen, Suomen kansanomaiset veneet, 
Suomen Museo 33 (1926) s. 36, där han uppger skötbåtens storlek 
vid Finska viken vara 9-11 alnar i längd och bredden 1/3 därav. Jfr 
vidare fälbåten (i Bragegården i Wasa), som uppvisar en längd om 
7,5 m (köl 6 m). 

70  Meddelat av Ragna Ahlbäck. 
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ton. Björkö sköt- och resbåt om 24 fot drog i last ca 15 tunnor 
strömming. 

Sam Owen Jansson uppger i sin Måttordbok, att medelti-
dens lakegodstunna drog 118 liter och att silltunnan på Gus-
tav Wasas tid drog 118 liter. Dessa mått vore någorlunda jäm-
förbara med nutida strömmingstunnans 120 kg. Tunntal (förr 
och nu) och nutida tontal tyckas av färdemännen själva ha 
inordnats jämförbart. 

För såvitt tontal (enligt tunnetal) och lästetal skulle mot-
svara varandra hade 1500-talets mindre skäribåtar med läste-
tal 1 A-3 och 1900-talets sköt- och notbåtar om 1 2-2 4 ton 
varit relativt jämförbara i storlek. Likaså måste Raseborgs 
notbåt om 11 alnar i längd ha motsvarat en Pörtöskötbåt om 
22 fot.71  

En lästs båt droge enligt Barösundsberäkningen 1.360 kg, 
d.v.s. en läst skulle motsvara 1,4 ton (1,36) Pörtöbåten om 
22 fot drog 15 tunnor saltströmming, d.v.s. enligt skäribors 
beräkning 1500 kg, men exakt räknat 1800 kg. Omräknat i 
läster vore Pörtöbåtens exakta dräktighet 1,32 läster mot 1,8 
ton. För en 11 alnars båt i längd med 1500-talets Raseborgs 
notbåt finge vi en beräknad lastförmåga om 1,32 läster eller 
1,8 ton. Vi se, att skäribornas traditionella beräkning före-
faller att representera ett medelvärde mellan lästetal och 
tontal. 

Skäribornas reduktion av modernt lasttal (1800 kg-41500 
kg) med 1/6 till 5/6, tyckes egnad att närma sentida lastka-
pacitetsuppgifter till något dryg äldre lästetalsberäkning. 
Mot denna bakgrund må vi till jämförelse anföra S. 0. Jans-
sons uppgift, att ett lästetal beräknat på tunnegods på 1400-
och 1500-talet ungefär kan jämställas med register tonnage.?2  

In på 1900-talet fram till första världskriget nyttjade Mat-
gruvans (Elgö) bebyggare för Revalsfärder en klinkbyggd 

71  En ungefärlig beräkning av Raseborgs notbåts dräktighet på 
basen av de 11 alnarna och 5 borden har båtbyggnadsingenjör Bertel 
Zilliacus benäget utfört med resultat 1,4 regiton. 

72  Om läst och lästetal. s. 36-37 och 46. Sjöhistorisk årsbok 1945-46. 
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skuta om 38 fot (= 19 alnar = 11,4 m). Den drog enligt 
skepparens egen utsago 125 tunnor strömming. Beräknas 
strömmingstunnan till 120 kg få vi en vikt för lasten om 15 
ton. I läster uttryckt enligt Barösundsberäkningen hade detta 
inneburit ca 11 läster. Samme bondeseglare hade ytterligare 
en mindre skuta, troligen 30 fot (= 15 alnar = 9 m), som 
drog 65 tunnor strömming d.v.s. 7.800 kg, vilket inneburit ca 
6 läster. Längden för farkosterna 9-11 m motsvarar längden 
för tre av Kalmarfyndens äldsta fartyg. (I; IV; VI). Rase-
borgsbåten om 11 alnar = 6,6 m motsvarade i storlek rätt 
nära den ena av Kalmarfyndens smärre båtar (VII) 6 m. 

Fartygsstorlekar för Åland under 1700-talet har behand-
lats av Sven Andersson.73  Lastuppgifterna anges i svåra läs-
ter om 18 skpnd järn per läst. För vedlaster ges relationstalet 
till lästetal så, att 4 svåra läster motsvara 5 famnar ved. 
Omräknat i 1500-talets vanliga små läster bleve relationen 
så, att 6 läster motsvarade 5 famnar. 

För alla de vanligaste laststorlekarnas båtar såväl de 
minsta, medelstora och större tyckes det som om storleks-
konstansen hade fortbestått från 1400-tal inpå 1900-talet. 

Det förefaller som om för vissa av här omtalade bå-
tar bl. a. sköt- och res-båtarna (enligt Björköbondens termi-
nologi), konstansen i storlek bevisligen omspännt betydligt 
längre tidsrymder. Vid de grävningar, Ella Kivikoski som-
maren 1958 genomfört på Åland, barlades i ett gravfält vid 
Lassas Kvarnbacka i Bertby i Saltvik socken en båtsten-
sättning, som uppvisade en båtstorlek om ca 8 m. Fyndet tor-
de på topografiska grunder sannolikt kunna dateras till 700-
tal. Raseborgs strömmingsbåt 1541 var 11 alnar, Björkö och 
Pörtö skötbåtar på 1900-talet voro 24 och 22 fot. 

Ytterligare må såsom äldre paralleller anföras skepps-
sättningarna på Åland i Godby i Finström (vid Mansgins 
torp), där den ena båten uppvisade en längd om 10 m, den 
andra ca 8 -1 m.7 3a  För båtgravsfynden i Bjernå Yliskylä och 

73  Åländskt skärgårdsliv, s. 266. 
73a Medd. av Ella Kivikoski enl. grävn.berätt. i Finl. National- 

museum; bild publicerad hos A. M. Tallgren, Suomen muinaisuus s. 167. 
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St Karins Ristimäki ha längdberäkningar gjorts. Ristimäki 
båten torde ha varit 8-9 m, Yliskyläbåten 10-15 m (600-
tal).73aa - Vidare kunde till jämförelse återges uppgifter 
om ide båtlängder, som observerats vid fynden av båtgra-
var från 600-900-tal i Vendel och Valsgärde i Sverige.? 3b 

Valsgärde 
båtar m. längd 

i meter dat. 
10 m (750) 
9 » (650) 
8 » (950) 

ca 8 » (950) 
9 » (ca 900) 

Vendel 
båtar med längd 

i meter dat. 
10 m (ca 700) 
7 » (800) 
8 » drygt (800-850) 

4-5 (850-900) 
9 » (750-800) 
9 (950) 
9 » (ca 600) 
9 (600-650) 

7 8 » (600) 
2 A. » 

Det norska fyndet i Kvalsund uppvisade en mindre båt 
om 9,5 m och en större om 18 m. FjOrtoftbåtarna uppgåvos 
vara den mindre 5,7 m och den större 9,8 m.73bb 

För isländska fiske- och transportbåtar ha enligt de rit-
ningar i Islands Nationalmuseum av 8 båtar, som företeddes, 
4 st. uppvisat 8-9 m:s längd och 3 st. 11-12 m:s längd. 

I sin artikel »Vikingaskeppens ättlingar i svenska far-
vatten»73c har Ernst Klein anställt jämförelser av farkoster 
förr och nu i Sverige. I likhet med Albert Nilsson framhål-
ler Klein den gamla inhemskt nordiska båten såsom två- 

73aa Vilkuna, Varsinais-Suomen historia III s. 229. 
73b Uppgifterna om Valsgärdefynden härröra ur anf.arb. Greta Ar-

widsson, Valsgärde 6, s. 100; d:o Valsgärde 8, s. 112; A. Fridell, Vals-
gärde (Fornvännen 1930, s. 229); R. Odencrants, Valsgärde (Uppl. 
Fornm. fören. tidskr. 43, s. 233); M. Dyfverman, Valsgärde (Rig. 1929, 
s. 174); Vendelfynden enl. H. Arbman, (Bil. t. Uppl. Fornm. för. tidskr, 
46; 1938). 

73bb H. Shetelig o. F. Johannessen, Kvalsundsfundet s. 55-64; B. 
FcerOyvik o. P. Fett, FjOrtoftbåtane s. 24., publ. av Bergens Museum. 

73c Fataburen. 1932, s. 139-158. 
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stävad sedan Tacitus tid och vikingatid.7 3d  Klein hänvisar 
till en vikingatidsbåt från Valsgärde, som uppvisar 8 m:s 
längd73e och en äldre medelstor fiskebåt på omkr. 7 m:s 
längd med 4-5 bord. Nilsson återger en skötbåt av snip-
typ från Gräsö med ett mått om 8 m i längd och en Gotlands-
snipa, som borde kunna uppskattas till ca 8 m. Sälbåtar el-
ler storbåtar uppgåvos vara 8-9 in. 

Den såsom det tyckes av tid och rum oberoende märkligt 
påfallande storlekskonstansen kring värdena 7-8-9 m har 
av inhemska fiskare i nutid förklarats såsom funktionsbe-
tingad. 

En egendomlig byggnadsdetalj gemensam för norska forn-
fynd och nordsvenskt såväl fornfynd som båtbyggnadsskick 
anföres av Klein och må här särskilt beaktas. Det gäller för-
ligaste och aktersta spantningen i form av skott. Klein an-
för, att detta uråldriga sätt att spanta hållit sig hos svensk 
allmoge i Helsingland och Dalarna.73f Det kan framhållas 
att samma skottliknande spanter byggts in i Pellingebåtar 
i Finland alltjämt på 1900-talet. 

Båtbyggen och båtbolag 

Byggen 

Redan på 1380-talet omnämndes ett avtalat skutköp från 
Borgå till Reva1,74  men av någon anledning blev leveransen 
fördröjd och därmed påtalad i skrift. 

början av 1500-talet planeras likaså en försäljning av ett 
skepp byggt i Borgå. Det är kyrkoherden i Borgå herr Erik 
Lille, som i brev till Liidik van Minden bjuder ut skutan. 
Herr Erik säger sig sända till Reval »eth lijthet skeep» och 
ber Linke »fly mig en köpman där till». Och själva skeppet 

73d Nilsson, Inlandets och Östersjöns båtar, s. 21-52 i Nordens bå-
tar, Sthlm 1939; Om den nordiska snipan, s. 35-41. 

73e a.a. s. 142, 147. 
73f a.a. s. 149; fig. 11 s. 151. Jfr Shetelig, Kvalsundsfundet s. 57-62. 
74  FMU 1 (1387) s. 407. 



201 

säger han vidare »wn tho thet aer lijthet, tho aer thet starkth 
bygdh och tiaenelig seglie millan Stokholm och Raeffle och til 
Rige och til Narffwen». Brevet är daterat St Eriks dag (18/5) 
1521 alltså vid ingående seglationstid.75  Varken lästetal eller 
pris äro nämnda. Herr Erik förlitar sig på att L. v. Minden 
gör sitt bästa för honom. 

På 1540-talet uppgavs som utgift i pengar för en skuta76  
inköpt från en båtbyggare i Närpes Övermark 37 mrk. Sku-
tan var på 30 lästers storlek. År 1550 gavs i pengar 10 mrk 
samt därutöver 2 tunnor grovt salt och 19 spann och 1 fng 
råg för en skuta om 30 läster.77  Skutan togs till en kolcke-
skuta, den var likaså inköpt från Närpes, men från Lapp-
fjärd by. 

De äldre beläggen för båtbyggen vid sydkusten ha gällt 
Borgå-trakten. Naturligtvis ha båtar byggts för avsalu även 
på annat håll. En saköresuppgift av år 1553 visar oss ett fall 
från Kyrkslätt. Olof Wäre i Kyrkslätt kom för rätta med två 
vittnen Erik Larsson och Nils Larsson från Korkkulla och 
meddelade, att Nils Eist, borgare i Reval, köpt ett skepp av 
Olof för 70 mrk och betalt 40 mrk av köpesumman, medan 
30 mrk alltjämt förblivit oguldna. Det fastslogs, att Olof 
Wäre hade rätt att av Nils Eists arvingar få ut det åter-
stående beloppet. 

— Huruvida den borgare i Reval Nils Eist, som år 1553 be-
tecknades såsom avliden, var identisk med en f. d. nyländsk 
bondeseglare, låter sig knappast utreda. Faktum 'är emeller-
tid, att en man i Kyrkslätt Nils i Eijsteby ett flertal gånger 
åren 1545, 1546 och 1552 dömdes för Revalsresor. Tänkbart 
vore, att den dömde Estbyskepparen slutligen sökt sig till 
borgare i Reval, trött på bötfällningarna. Mera sannolikt 
torde vara, att Revalsborgaren Nils Eist, såsom hans för-
och tillnamn samt hans Kyrkslättsförbindelser antyda, var 
nära knuten till socknen sedan gammalt och måhända räk- 

FMU VIII s. 53. 
76  Sthlms slottsräk. 1547-48. 
77  d:o 1550. 
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nade sitt ursprung därifrån. För en direkt överflyttning före-
faller tiden 1552-1553 för knappt tillmätt. — 

Båtbyggen i stor skala för export har vid Finska vikens 
kust inte kunnat påvisas på samma sätt som för Närpes. Om 
ock omedelbara belägg för båtbyggen vid Finska vikens kust 
saknas i större mängd, förekomma vissa antydningar om 
båtbyggare i kronans räkenskaper. 

År 1542, då vid Raseborg en skäribåt byggdes,78  voro 
skäribor anställda som båtbyggare Anders Remar, Anders i 
Strömsö, Anders i Vexar, Olof i Svartbäck samt två bönder 
från Kärr. Vid Helsingfors ersattes Simon i Botby för ett 
pråmbygge vid Sibbo Fagerö79  år 1551. Skepparregistret av 
år 1557 upptog för Sibbo socken bl. a. Simon i Botby såsom 
skeppsägare. 

Släkten Remar i Pojo Mörby uppvisade bondeseglare i 
början av 1500-talet. 

Bolag 

Åren 1428-30 utredes Staffan Greggasons äganderätt till 
en halvdel i ett skepp och samma halvdels värde uppges till 
22 mrk. (Värdet 22 mrk rig. »van eyner helfte eynes sche-
pes».) 80  Borgaren i Reval Gunnar Sweder ansåg Staffan 
inte vara rättmätig innehavare av halvparten och försökte 
hindra hans fria fart. Fogden på Raseborg Otto Pogwisch 
intygade, att Staffan ärligt betalt sin halvpart till fogden, då 
förra ägaren förbrutit sin andel genom begånget mord. 
(»— — de slogh hiir in den scheren eynen mynes lieren 
schattebur dot unde vordrank sodder sulven. Darmede vor-
brak he sin part an deme schepe.») Si  Sedermera uppgavs, att 
Gunnar Sweder och hans svåger Anders Est klarat av kon-
flikten. Revalsborgaren Gunnar Sweder sålde ett halvt skepp 

78  FRa 2928 f. 80-80 v. 
79  FRa 2994 f. 6 och f. 29 v. 
so FMU II s. 396 i brev dat. Raseborg 25/10 1428. 
81  FMU II s. 445 Dat. Raseborg 29/3 1430. 
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till Staffan i rätt och redligt köp.82  Det förefaller, som om 
Gunnar hade varit ursprunglig bolagsman med honom som 
förbrutit sin anpart, samt att Gunnar inte önskat gå i bolag 
med den nya delägaren. Gunnar Sweders och hans svågers 
namnpar låta en förmoda, att här möjligen har varit fråga 
om till Reval överflyttade Kyrkslättbor från Estby och Gun-
narskulla. 

Under unionstidens sista oroliga år hade ett skepp, uppen-
barligen en bolagsskuta, blivit fråntagen Jop Jönsson i Bode-
bäck och och Anders Giiskesson. I ett brev till Reval dat. Kyrk-
slätt 15/9 1523 ber landsfogen i Raseborg Matts Staffansson 
och häradshövdingen Söffrin Påvalsson Revals borgmästare 
och råd låta de två skepparna få sin rätt.83  

Till de många fall av båtbolag i Helsinge, som Fickes skuld-
böcker avslöja, må här blott hänvisas. De ha behandlats när-
mare i samband med handelns organisation och teknik. 

Ett 2-mannabolag av skutägare i Pojo, Anders Reymer i 
Mörby och Olof Jönsson i Sunnanvik omnämnt av Ficke 
år 1514 må ytterligare anföras. Vidare exempel från något 
senare tider uppvisa skeppregistret av 1557 samt sölvskat-
terigistret 1571. 1571. 

Båtars bemanning 

Vid anteckning om styrmanslöner 155684  framgår ur läng-
den att t.ex. Michel i Tovö haft Erik och Anders ibm till 
manskap samt att Simon i Skåldö haft Anders och Lasse 
ibm som besättning. 

För Eriks i Ramsö skuta, vars laster uppgåvos, en gång till 
16 A- läst bröd och spannmål och en annan gång till 18 läs-
ter smör, gavs fraktpengar. Fastän bägge resorna gällde Ra-
seborg—Abo (1558) varierade besättningsmännens antal. 
På ena färden utgick lön till skepparen 15 mrk, till styrman- 

82  FMU II s. 450 Dat. Reval 6/5 1430. 
83  FMU VIII s. 115. 
84  FRa 3056 f. 12. 
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nen 3 mrk 6 öre samt till tvenne båtsmän 15 öre. För smör-
resan var besättningen större. Skepparen själv fick 22 4 mrk, 
styrmannen 2 mrk, till 5 båtsmän erlades 3 mrk 1 öre var. 
Vid en tredje färd 1559 med 19 läster smör voro lönerna i 
stort sett desamma. Besättningen bestod av skeppare, styr-
man och 5 båtsmän. 

Då Matts i Rösund samma år förde en last på ca 5 läster 
fisk och smör torde han ha klarat sig med 3 båtsmän. Men 
Erik Olsson i Rösund hade vid en transport av 16 läster 
strömming och bröd 4 båtsmän. Olof Hansson i Espeskär hade 
själv fungerat som styrman och haft sin bror jämte två andra 
Espeskärbor som båtsmän. Busöbonden nöjde sig med två 
båtsmän. 8  

Är 1561 varierade vid likartade fraktfärder båtsmännens 
antal från 2-5. Stundom uppgavs styrman särskilt. Längre in 
på 1560-talet, då färderna till Reval på kronans vägnar blevo 
tätare, lönades båtlag med spannmål för överfarten. År 1564, 
då Kyrkslätt- och Ingåbor nyttjades, varierade vid vanliga 
färder bemanningen från 4-7 bönder.87  

Fraktresor 

Bönder med skutor läto nyttja sina fartyg för varutrans-
porter för andra. 1 inhemsk tjänst utnyttjades bondeskutor 
bl. a. av prästmannen i Kyrkslätt herr Jacob vid smör-
utförsel år 1420. Herr Jacobs arvingar jämte »de sciphere», 
som förde smöret över, vittnade om till vem deras fordran 
var ställd." — Fraktfart till Viborg med »rydzce saltidh» 
hade för Krister Nilssons »b0On sculdh» två skeppare från Ny-
land, Lasse Trasa och Pedher Drukkin företagit enligt Kris-
ters intyg dat. Sjundeå 19/2 1437.89  Samtidigt uttalas inför 
myndigheter i Reval, att de båda skepparna hade rätt till 

85  FRa 3168 f 1-30. 
86  FRa 3205. 
87  SvRa Balt.räk. F 365. 
88  FMU II s. 277. 
89  FNIU III s. 113. 
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tillbörlig frakt. — Det förefaller, som om ett par nyländska 
skeppare åtagit sig fraktfart för Revalsbor, men sedermera av 
hövitsmannen på Viborg låtit förmå sig att föra det ursprung-
ligen för ryssarna avsedda saltet till Viborg. 

Då bönder i fraktfart betjänade Revalsbor, kunde tvistig-
heter uppstå om ersättningen. Så utverkade Anders Mic-
helsson från Ingå i ett dylikt fall en framställning från Sten 
Sture till Reval. Rådet ombads att förmå Revalsborgaren 
Lisle Jöns att åt Anders utbetala vad honom tillkom. Anders 
hade haft sitt skepp förhyrt till Jöns för 2 resor och för 11 
rig. mrk resan. Ena resans hyra var betalad, den andra åter-
stod ogulden. I brev dat. Raseborg 1/12 1490 krävde Sten 
Sture för Ingåbonden Anders hans rätt." 

Linke van Minden ersatte Peter i Espeskär 1517 för en resa 
till Danzig med 14 mrk, hälften erlagd i Reval, hälften i 
Danzig. 91 

Båtpris 

I samband med båtstölder ges tidigast uppgifter om båtars 
värden. 

År 1429 omtalas en båtstöld vid Raseborg. Det nämnes, att 
båten var så god som 3 mrk och att den tillhörde en bonde, 
d.v.s. en kungens skattebonde. I detta sammanhang om-
nämndes Revalsbors kontakter dels med fienden, dels med 
lybeckare antingen med skyttebåt eller fiskarbåt.92  Något år 
senare 1433 meddelade hövitsmannen på Raseborg Otto Pog-
wisch till Reval om en båtstöld; denna gång gällde det hans 
egen båt »mik cer en fijskjare wnfaren met myn baath och 
allan thwn redhskap».93  Det förefaller som om det i vartdera 
fallet hade varit fråga om fiskarbåtar. För den ena uppgavs 
värdet till 3 mrk. 

I slutet av 1400-talet nämnes åter i samband med en båtstöld 

99  FMU V s. 288-289. 
91- Af 26. 
92  FMU II s. 411. 
93  FMU III s. 55-56. 
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värdet av det förlorade. År 1492 4/7 påtalades inför Stock-
holms råd en Tenalabo för att ha stulit en Ålandsbåt med not 
uti. Båten var så god som 5-6 mrk och i den fanns 3 skötar 
och 2 garn samt en not stulen i Mälarn.94  I detta fall torde 
det ha varit fråga om en något större fiskarbåt, eventuellt en 
skötbåt. 

Vid inköp av båtar till Stockholms slott gavs 1547 3/695  
åt en »Nerpisborgare» Olof Andersson i Närpis socken för 
»en båth om 5 bord» 2 2  mrk. 

Till samme Olof Andersson i Övermark i Närpis socken 
gavs 2/6 1548 för »en skutå om 30 lester» efter Botvids be-
fallning pengar 37 mrk." Något senare 8/6 1548 gavs Claus 
Skrivare för en skuta, köpt för herr Peder Bragdes behov, 
som Botved lät anamma till slotsens behov, pengar 30 mrk.97  
Något år tidigare eller 1544 hade från Gotböle i Närpes le-
vererats en skuta på 18 läster till slottets behov till ett 
pris av 33 mrk örtuger. 

Ytterligare värderingar för skutor påträffas i slottsräken-
skaperna 1550. Såsom de båda föregående gångerna synas 
Närpesborna ha framstått som båtbyggare och leverantörer 
till slottet. Överföringen synes ha skett vid samma tid som 
förut 2/6. En Närpesbo i Lappfjärd erhöll för en skuta på 
30 läster pengar 10 mrk jämte grovt salt 2 tunnor och 19 
spann och 1 fng råg. Det hette, att skutan togs till en kolcke-
skuta. 9 8  

Trots naturabetalningen tyckes priset lägre än tidigare. 

Samsegling 

Ur isländska källor veta vi, att vid långfärder farmännen 
ofta seglade ett antal farkoster tillsammans. För bondefar-
koster i Östersjövatten och vid Finska viken kan likaså sam- 

94  F"MU V s. 311. 
95  Slottsräk. Slottsarkivet i Stockholm. 
96 Anf. saml. 
97  a. samt. 
98  a. saml. 



207 

segling fastställas. Vikinga- och ledungsfärder företogos i 
flottor. Pirater seglade i flottor. I början av 1400-talet sän-
des från Raseborg till Reval en varning för sjörövare. År 
1420 omtalas 3 rövarhövdingar, Liibecksfiender, som färda-
des med en kreyare, en snäcka och en skyttebåt." Det var 
här uppenbarligen fråga om en sjörövarflotta med halvtan-
nat hundrade beväpnade män. 

Ett typiskt fall av samsegling av bönder mellan Viborgs 
skär och Reval framgår av det övervåld Erik Turesson be-
ivrar åren 1501-1502-1507.'°°Såsom hövitsman på Vi-
borg påtalade han, att Revals utliggare angripit karelska bön-
der. Revalsborna svarade att Ordens utliggare velat förhindra 
salttillförseln till Ryssland. I sitt besvär mot Reval anförde 
Erik Turesson, att 6 karelska bönder med 6 skepp och salt-
last om 10 läster och råglast blivit tagna i Revals 'frihamn'. 
Han kräver ersättning inte bara för godset, men även för 
fartyg och den skada som åsamkats. Erik Turesson värjer 
kraftigt »Sveriges rikes bönder här i Wiborgs skär». Fallet 
avslöjar klart samsegling av 6 bönder och 6 skepp. 

Raumoborgare hade likaså samseglat med 6 skepp till 
Reval 1508.101  Fienderna (unionsfolk) kommo och fingo gods 
och folk ur 5 skepp. Det sjätte skeppet lyckades Raumobor-
gama återerövra under dramatiska omständigheter inom 
synhåll för Visby och Gotland, då de hotades att sitta i 
tornet »mongen faenens naath». 

Under samma oroliga period övervägdes om sjöfarare 
kunde veta sig vara fullt säkra »i flathe met the lybske skep, 
som nw liggie för Reffle».102  

Belägg för att skutor från Finland samseglade på väg till 
Stockholm ha vi i en uppgift från Stockholm 7/10 1511.103  
En av unionskungens jakter hade kommit in i Stockholms 

9 FMU II s. 275. 
100 FMU VI s. 209; 213; 227, 232, 523. 
101  FMU VI s. 541. Dat. Åbo 12/6 1508. 
102 FMU VII s. 17 Brev fr. Wiborg dat. 16/3  1509. 
103  FMU VII s. 167. 
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skärgård, meddelades från staden, och tog »här iii finske 
skuther, som hyt vilde med fiisk och fatalia». 

En betydligt närmare inblick i samseglingen erhålla vi 
längre in på 1500-talet och under betydligt fredligare förhål-
landen. Samseglingen förekom såväl i Bottniska viken som 
i Finska viken. I både slottsräkenskaper och tullängder i 
Stockholm finnas antecknade grupper av sjöfarare med 
samma hemtrakt. Beläggen äro såpass talrika, att tillfälliga 
sammanträffanden inte torde vara tillfylles såsom förkla-
ringsgrund. För 1541 ha vi antecknat 10 fall. 

17/ 6 1541 
25/ 7 
23/ 8 
24/ 8 
26/ 8 
7/ 9 

17/ 9 
17/ 9 
20/ 9 
4/10 

3 Luleåfarkoster 
3 Föglöfarkoster 
2 Korpofarkoster 
2 Pedersörefarkoster 
2 Mustsar- och 1 Vöråfarkost 
2 Körefarkoster 
2 Kumlingefarkoster 
2 Lappo- och 1 Vöråfarkost 
2 Jomalaskutor 
2 Ulfsbyfarkoster. 

År 1546 ha vi 10/7 likaså för 2 Jomalaskutor att anteckna 
samtidiga leveranser, och 6/10 1547 3 Ulfsbyfarkoster. Mer 
påfallande än att dessa västliga ö- och kustbor samtidigt av-
lämnat sina produkter, tyckas emellertid samtidiga besök av 
Esbo- och Helsinge- och Sibbobor. Den 24/5 1547 avyttrade 
Marcus Jönsson i Helsinge, länsmannen i Sibbo Hans Eriks-
son och länsmannen i Esbo Siffred Hendriksson sina trävaru-
laster i Stockholm. 11/6 1548 tyckas Marcus Eriksson (!?) i 
Helsinge kyrkby och Hans Eriksson i Gesterby ha upprepat 
sin samsegling från föregående år.1134  

Medveten samsegling förefaller det att ha varit, då 15/5 
1544 på färd från Reval till Stockholm Erik i Toffö med ca 12 
lästers last, Olof Kott i Bastuö med ca 10 2  lästers last samt 

104 Stockholms slottsräk. Slottsarkivet. 
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skeppar Michel Henriksson från Ekenäs med 6 lästers last 
samma dag antecknas i Stockholms tullängd."5  

Ett uttryckligt belägg för samsegling ha vi i anteckningen 
16/8 1552 om att Erik i Tovö och Michel Kott i Nyland läto 
'frakta deras skutor hädan och till Reval'; varvid som be-
fraktare voro antecknade 3 Stockholmare bl. a. Benet 
Vthanby med 2 läster, de övriga med 12 läster och 14 läs-
ter.1" 

Klar samsegling framgår ytterligare ur sammanställ-
ningen nedan: 

Till Stockholm 1 aug. 1543 Torsten i Hestö 
Olof Kott i Bastugöö1°7  

25/6 1544 Mons i Alglo 
Oloff Kott' °8  

från Reval 29/7 1546 Simon Torstensson i Hestö 
Olof Michelsson i Sommarö 

Morten Monsson i Alglo 1°9  
Otvetydig samsegling presterades likaså av Närpesbor på 

1550-talet, då de överförde sina exportbåtar till Stockholm. 
Den 26 aug. 1550 inlevererade ända upp till 10 bönder sam-
tidigt sina båtar till slottet. 

Seglationsperioden 

Enligt Bjärköarätten omfattade den årliga seglationsperio-
den tiden från pingst till mårtensmässa. 

Uppgifter om tirnade händelser visa oss, att i verklighe-
ten färdeperioden kunde utsträckas till längre tidsrymd. Då 
rapporterna om unionskaperierna nedskrevos 1507, angavs 
den 27 maj, att redan då 12 skepp hade kapats. Revalstullen 
av år 1574 omfattade en seglationsperiod från 13/5 — 4/12. 

105 Ka Tull o. accis. 292. 
106 292. 
107 292. 
108 292. 
109 294. 

14 
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Stockholms slotts räkenskaper på 1540-talet åter kunna för 
ålänningar uppvisa begynnelsedatum 6 april, men för fast-
länningar oftast först vid mitten av maj. Barösundstullen 
uppvisar, att seglation pågått mellan 17/5 och 27/12 1668. 

De talrika beläggen ur skuldböcker i Reval för daterade 
affärsavslut mellan bönder och borgare, förutsätta bondepar-
tens närvaro i Reval. En sjöfärd måste för det mesta ha före-
gått en dylik personlig uppgörelse. Data, som härröra från 
månaderna från och med april till och med december, kun-
na väl tänkas hänföra sig till milda vintrar. Men dateringar 
vid midfasta och påsk torde i allmänhet förutsätta resor över 
Finska vikens isar, medan sjöfarten varit stängd. 

En ungefärlig uppskattning av vinterfärdernas frekvens 
har försöksvis utförts. Det visade sig, att av ca 500 belägg om-
kring 70 hänförde sig till vinterhalvåret mellan Anders-
dagen och Philippi et Iacobi-dagen, d.v.s. 30/11 — 1/5. Och 
av dessa ca 500 belägg hörde ca 5G eller 1/10 samman med 
tiden fr.o.m. jul t.o.m. påsk. Undersökningen har gällt åren 
1509-1542, således ca 30 år. Vid en närmare granskning 
framgick, att vinterfärderna så gott som uteslutande gällde 
införsel av brödsäd.11° Företeelsen måste otvivelaktigt an-
ses kraftigt understryka sanningshalten i uttrycket nödtorfts-
handel. 

Vid isfärderna torde ha nyttjats båtar av samma art som 
Ålands postbåtar och Österbottens sälbåtar.1" 

110 Jfr närmare förf. Nyländska studier, s. 139-141 Hist. o. litt. hist. 
studier 24. 

111 Jfr s. 196 not 69. 



SAMMANFATTNING 

Vi ha fullföljt vår granskning av bondeseglationen vid 
Finska viken under medeltid och äldre 1500-tal. Vi ha funnit 
allmogens handel betingad av naturnödvändighet och därför 
opåverkad av överhetliga påbud. Anpassad efter näringsgeo-
grafiska och ekonomiska förutsättningar, har bondehandeln 
århundradena igenom uppvisat en påfallande oföränderlighet 
i fråga om utövning och medel. 

Vi ha tyckt oss kunna skilja mellan tvenne mer eller 
mindre renodlade arter inom bondeseglationen. Den ena före-
faller att ha haft huvudvikten lagd på fraktfart, den andra 
på handel, i vissa fall uppdriven till betydande omfång. Det 
har visat sig, att den sjöfartsbetonade seglationen före-
trädesvis utövades av utskärsbor. Den mera handelsbetonade 
seglationen bedrevs främst av fastlandsbönder. Såväl bonde-
sjöfarten som bondehandeln utövades såsom näringsfång till 
förbättrad utkomst. I sin organisation och arbetsfördelning 
utformades båda dels såsom familje- och släktföretag, dels 
såsom bolag i hävdvunnen form. 

Utskärens fraktfarare betjänade arbetsgivare i stadssam-
hällen. Kustsocknarnas handelsbönder hade dels inhemska 
affärsförbindelser över betydande uppland och dels främ-
mande yttre kontakter oftast med någon eller några speciella. 
stadsborgare. Bondehandeln med Hansan såsom mål gynna-
des av städerna söderom Finska viken. En aktivitet, genom 
vilken bönderna avsågo att anknyta omedelbara egna östliga 
förbindelser, hade Hansan däremot redan under tidig medel-
tid sökt förmena våra kustbönder. 

Vi ha sett, att främst behovet av spannmål och salt dik-
terade allmogehandelns inriktning. Den säkra spannmåls-
tillgången söderom Finska viken vägde måhända tyngst till 

14a 
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förmån för Reval framom Stockholm inför bönderna vid valet 
av mål för seglationen. Då handeln huvudsakligen bedrevs 
såsom byteshandel, var åtkomsten av den livsviktiga spann-
målen helt beroende av om böndernas varuutbud tycktes 
borgarparten godtagbart. Bönderna måste sålunda vinnlägga 
sig om kuranta artiklar. 

För vissa varuslag framstår bondehandeln såsom direkt 
arvtagare till fornhandeln. Så synes fallet ha varit med päls-
handeln, som torde ha fortgått oavbrutet under likartade 
former, så länge vilt överhuvudtaget stod att uppbringa. Ef-
terfrågan på världsmarknaden fortbestod in på 1500-talet. 
Handelsstråken mellan kust och inhemskt uppland förefalla 
att ha varit oförändrade från heden tid. Sådana de avteck-
nade sig i Hiisibygder och skinnarbygder, sådana skymtade 
de alltjämt under medeltid och 1500-tal. Då tillgången på 
pälsverk alltmer sinade i landets södra delar, synas hudar 
och skinn av husdjur i första hand ha tillgripits såsom er-
sättningsvaror. Men samtidigt därmed framväxte i varu-
utbytet motprodukter av annan art. Förutom boskapsskötselns 
avkastning nyttjades som substitut för de uteblivna pälsva-
rorna bevisligen sedan 1400-talets början skogsprodukter av 
annat slag, nämligen trävaror. Virke och tjära blevo med den 
stigande handeln och sjöfarten i sin tur efterfrågade varor 
på världsmarknaden. 

I vår granskning av bondehandelns prisförhållanden skym-
ta vissa grunddrag av den prispolitik hansaborgarna i Reval 
följde i sitt affärsumgänge med bondekunder. De för bön-
derna livsviktiga importvarorna, spannmål och salt, förefalla 
att ha tillhandahållits till gängse marknadspris. Därmed bi-
behöllo borgarna sin konkurrenskraft och förvissade sig om 
sitt klientel. I stället torde de ha skurit sig sina bästa vinster 
på att vid inköp av bondevaror värdera dem i underkant. 

Gustav Wasas strävan att lösgöra vårt lands handel från 
beroendet av Hansan, bl. a. genom att beivra bondeseglatio-
nen på Reval, visade otvivelaktigt, att kungen var klart med-
veten om läget. Vad han emellertid inte förmådde omskapa 
var hela den näringsgeografiska situationen. En ekonomiskt 
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svag bondepart mäktade inte hävda sig mot en ekonomiskt 
kraftig främmande borgarpart. Och denna främmande borgar-
part kunde, trots de intensivaste ansatser, inte ersättas av 
en inhemsk borgarpartner utan spannmålsutbudets trumf 
på hand. Genom att spannmålsområdet i och med kung Eriks 
krig inlemmades i riket, omskapades problemet på denna 
punkt till en intern fråga och upphörde att vara ett yttre 
irritament. 

Vår granskning av bondeseglationen har gett oss en in-
blick i huru medlemmar av bondesamhällen verkade såsom 
ekonomiska företagare. Vi ha samtidigt klarlagt den konser-
vatism, som vidlådde bondeföretagsamheten. Beakta vi de 
erfarenheter, vi vunnit, äga vi större förutsättningar att av-
väga innebörden i bondeföretag under tider, för vilka ingå-
ende källmaterial inte står till buds. Efter vår undersökning 
förefaller det oss sannolikt, att Nordens äldsta företagare ha 
verkat på likartat sätt inom bondesamhällets ram, vare sig de 
voro inriktade på handel eller sjöfart, erämarksbruk eller ko-
lonisation. 
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