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ABSTRACT 

This report presents the results of the research project Swedish and Finnish in the 
cultivated areas of Upper Norrland. The cultural landscape as a mirror of social 
organisation. The project has been supported by a grant from the Swedish Council 
for Research in the Humanities and Social Sciences during the years 1997-1999. 

The results of the investigation are presented in two parts. Part I is based on 
analyses of cadastral maps from the late 17th and early 18th centuries of villages 
known at least as early as the mid 16th century. In these maps, a recurring feature, 
gårdsgärdor, i.e. consolidated plots of land containing farm buildings and scattered 
arable areas, can be found in the whole of the vast investigated area, from the Ume 
to the Torne river valleys as well as on the Finnish side of the Bothnian Gulf. A 
region could thus be defined in which the original basis for the economy has been 
fishing and hunting. In this region, a southern or Swedish influence in the shape of 
an open field arable could be found on the western side of the Gulf up to and 
including the Kalix river valley whereas this feature was completely absent on the 
eastern side and in the Torne river valley. 

Part II deals with the rapid shore regression in the area and its effects on the land
scape and resource utilisation. In many places cultivation of any importance proba
bly became possible only during the late Middle Ages (14th-15th centuries). Hunt
ing, especially for seal, and fishing, both activities involving groups of people, were 
for a long time more important than cereal cultivation. Examples are given of areas 
of meadowland situated on recently emerged land that were owned by several vil
lages in common. As has been shown in the case of Ostrobothnia, Finland, this own
ership could have its roots in a previous joint use of the area as fishing waters, and 
the predecessors of the landowning villages may have been earlier teams for fishing. 
This presumed original resource utilisation by groups of people, coming from the 
south as well as from the east, may explain why many of the villages in the area so 
rapidly grew large compared to habitations in most other parts of Sweden. 



Gårdsgärdor och tegskiftesåker 
Resursutnyttjande och kulturellt inflytande i det gamla landskapet 

Västerbotten 

1. PROJEKTETS BAKGRUND 

Det gamla landskapet Västerbotten bestod av de nuvarande landskapen Västerbotten 
och Norrbotten inklusive den numera finska sidan av Tornedalen. Den sydligaste 
delen som omfattade Umeå och Bygdeå socknar räknades redan under medeltiden 
till det svenska riket medan nuvarande Norrbotten först under 1300-talet började 
knytas till riket. Synen på förhållandena i Norrbotten före 1300-talet har varierat. 
Tidigare forskning såg området som obebott innan en kolonisation styrd av den 
svenska staten ägde rum från 1320-talet. Allt fler tecken på att området redan långt 
tidigare varit utnyttjat av olika befolkningsgrupper, med ett starkt östligt inslag, har 
emellertid uppmärksammats och medfört att denna tolkning numera har förkastats. 
Den förste som utförde en källkritisk läsning av de dokument som låg till grund för 
den äldre uppfattningen var Hans Sundström (1984). Resultaten av äldre och nyare 
forskning finns utförligt redogjord för i Thomas Wallerströms avhandling Norrbot
ten, Sverige och medeltiden (Wallerström 1995). Wallerström pekar på de olika 
medel som kronan - och kyrkan, inte minst - använde för att befästa sin makt över 
området. Hur bebyggelsen där växte fram och vad som påverkat dess fysiska organi
sation är dock ännu inte fullt klarlagt. Det som framför allt väckt intresset hos tidi
gare forskning är de anmärkningsvärt stora byarna i Norrbottens kustbygder och 
älvdalar. Wallerström ser byarnas etablering som ett resultat av den medeltida kolo
nisationen och ett led i maktpolitiken. Han ansluter sig där till den äldre forsknings
synen, företrädd av bl.a. Gerd Enequist som ansåg att de stora byarna, framför allt i 
Lule älvdal, hade uppstått genom gruppkolonisation (Enequist 1937). Historikern 
Sune Åkerman anser istället att 1300-talets kolonisationsföretag inte haft annat än 
marginell betydelse för utvecklingen i stort och att kolonisationen av Norrbotten 
istället varit en spontan och utdragen process där utvecklingen baserats på utnyttjan
det av områdets olika rika resurser (Åkerman 1996). 

På senare tid har också en annan företeelse uppmärksammats som har att göra 
med bebyggelseutvecklingen i övre Norrland. Det är tecken på ett tidigt finskt infly
tande i området söder om den nuvarande gränsen mellan svenskt och finskt språk. 
Att Tornedalens kulturlandskap skilj de sig från det övriga området och hade nära 
likheter på finskt område är väl känt från Enequists undersökningar (Enequist 1935) 
men det som nu uppmärksammats är att ett finskt inflytande på ortnamnsskick och 
materiell kultur kan spåras i större delen av området ner i den norra delen av Väster
botten (Fjellström 1987, Edlund 1989). Fjellström har konstaterat att denna kultur
påverkan, som hon antar vara resultatet av en västfinsk infiltration under tidig me
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deltid, har sin sydgräns i Skellefteå-Byske-området. Ett östligt inflytande under hela 
förhistorien, framför allt i Norrbotten, har påvisats inom arkeologisk forskning 
(Klang 1994). 

1.1 UNDERSÖKNINGENS SYFTE 

Det är framför allt detta som har utgjort grunden för föreliggande undersökning. 
Syftet har varit att försöka urskilja finska respektive svenska drag i byarnas markor
ganisation genom en jämförelse mellan de äldsta lantmäterikartorna över byar i övre 
Norrland och i Finland. 

Kunskapen om äldre finsk jordbruksbebyggelse hämtas framför allt från min egen 
genomgång av finska lantmäterikartor från tiden omkring 1700 inom ramen för ett 
tidigare HSFR-stött projekt: Agrarlandskapet i sydvästra Finland - svenskt och 
finskt kulturellt inflytande sett genom en analys av markägandet (Roeck Hansen 
1995, 1996, 1998, 1999). Ägandet av marken, dvs. olika former av markskifte inom 
byarna, utgjorde en viktig ledtråd för att bedöma det kulturella inflytande som på
verkat byarnas fysiska organisation. Undersökningen omfattade den sydvästra delen 
av Finland inklusive södra Österbotten. Denna undersökning har för det nu aktuella 
arbetet kompletterats med översiktliga kartstudier från andra områden, som kommer 
att redovisas längre fram. 

Resultaten av den finska undersökningen födde tanken att man i den norra delen 
av Sverige skulle kunna finna liknande organisationsformer som i de delar av Fin
land som till stora delar koloniserats från Sverige under medeltiden (Roeck Hansen 
1996:2). Bakom detta antagande låg delvis det äldre synsätt på bebyggelseutveck
lingen i övre Norrland, framför allt Norrbotten, som såg de dokumenterade svenska 
kolonisationsföretagen i början av 1300-talet som avgörande för den fortsatta ut
vecklingen där. 

1.2 SPÅREN AV FINSKT INFLYTANDE 

Ett starkt indicium på finsk närvaro i övre Norrland utgör de finska ortnamnen som 
finns söder om den nuvarande språkgränsen strax öster om Kalix. Norr och öster om 
denna gräns dominerar de finska namnen starkt medan söder och väster om gränsen 
enstaka namn uppträder. Ortnamnen har främst behandlats av Lars-Erik Edlund 
(Edlund 1989, 1996). Om vi följer de stora älvdalarna från norr till söder finner vi i 
Kalix byarna Kamlunge, Morjärv, Korpikå, Ryssbält och Pålänge. I Råne älvdal är 
Niemisel det enda finska bynamnet medan Lule älvdal har två: Vittjärv och Kallax. I 
Piteå finns de flesta finska namnen: vid kusten Hortlax, (troligen) Jävre, Rosvik och 
(troligen) Roknäs. Längre upp i älven ligger Manjärv och i inlandet Korsträsk och 
Vistträsk. De senare namnen är troligen ursprungligen finska namn som har partial-
översatts. Enligt Edlund pekar bl.a. detta på att området haft "en fungerande fler
språkighet" (Edlund 1989:165). I Byskeområdet finns det sydligaste exemplet på ett 
finskt bynamn Kinnbäck. (För etymologi och tolkning av ovanstående namn hänvisas 
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till Edlund 1996). Sammanfattande finner Edlund att de finska ortnamnen i det norr
bottniska kustlandet i flera fall kan vara "sådana som ursprungligen tillkommit forna 
fiskeplatser eller platser där fisket åtmnstone utgjort en viktig etableringsgrund". Det 
gäller både kustanknutna platser och platser vid fiskrika forsar eller träsk/sjöar i 
inlandet. 

Kulturbarriären i Skellefteå-Byske-området är resultatet av studier av nordsvensk 
materiell kultur och språkligt och arkeologiskt material (Fjeliström 1987). Olika 
källor som Fjellström redovisar talar om att de finnar som verkat i Norrbotten kom
mit från sydvästra Finland och främst från Tavastland-Satakunta. Detta antagande 
stöds av filologiskt material, närmare bestämt ett antal ord med anknytning till "jakt-
fångst-terrängnamn-erämarkskultur" (Fjellström 1986). Orden återfinns huvudsakli
gen i sydvästra Finland och i Sverige i Tornedalen men icke i områdena däremellan. 
Namntyperna har sitt ursprung i järnålder, främst vikingatid (Sundström 1984:86). 
Arkeologiska undersökningar tycks bekräfta att tavastlänningar slagit sig ned i Tor
nedalen redan under 1000-talet (Wallerström 1995). Gravfynd från omkring 1000-
talet av föremål med västfinskt ursprung har också påträffats i Lule älvdal. Några 
olika föremål som i sen tid förekommit i Norrbotten har också visat sig ha finskt 
ursprung som kloalen, lucksängen, ugnsfarsturian och trattslagan. Av dessa före
komster drar Fjellström slutsatsen att de tidiga finska invandrarna har haft en agrar 
profil. Att också andra resurser utnyttjats tyder en finsk innovation av hög ålder på, 
karsinapatan, en fiskebyggnad som hör ihop med laxfiske och som funnits så sent 
som på 1960-talet i Torne, Kalix, Råne och Lule älvdalar och i finska älvar (Fjell
ström 1987). 

Ett annat östligt drag i det äldre norrbottniska samhället var familje-
/hushållsstrukturen. En kyrkobok/taxeringslängd från 1559 visar att hushållen i Luleå 
storsocken ofta bestod av storfamiljer, dvs. flera gifta par levde tillsammans och 
många hushåll bestod av ända upp till femton familjemedlemmar och tjänstefolk 
(Åkerman 1996). Åkerman anser att storfamiljen fanns här under denna tid därför att 
den var den bästa organisationsformen för utnyttjandet av de olika typer av resurser 
som tillsammans utgjorde hushållens ekonomi. Storfamiljer är en hushållsform som 
ännu i sen tid fanns t.ex. i Finlands östliga svedjebruksbyar. 

1.3 KULTURGRÄNSER I DET NORRLÄNDSKA OMRÅDET 

Förekomsten av finska ortnamn och de av Fjellström redovisade materialgrupperna 
tyder alltså på en kulturell gränszon i norra Västerbotten, vid Skellefteå-Byske. 
Forskningsresultat från andra ämnesområden stöder också denna uppfattning (Ed
lund 1989). Men även andra kulturgränser inom det norrländska området har kon
staterats. Utifrån arkeologiskt material ser Baudou en gränslinje mellan Ångerman
land och Västerbotten som går långt tillbaka i tiden - "åtminstone sedan yngre 
bronsålder [...] in i den äldre medeltiden" (Baudou 1986). Denna gränszon diskute
ras också av Westerdahl som ser norra Ångermanland som nordgräns i ett hypote
tiskt mellansvenskt rike, kanske redan från yngre järnålder (Westerdahl 1990). Tolk
ningen bygger på att ett antal företeelser som är vanliga i Mellansverige där har sin 
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nordligaste förekomst. Det gäller höggravfält från yngre järnålder, kultplatsindike-
rande ortnamn, tidiga kyrkor, fornborgar samt ledungs- och vårdkaseinstitutionen. 
Där finns också landets nordligaste medeltida fogdeborg, Styresholm. Baudou, och 
senare Edlund, talar om "en nordfenno-skandisk kulturprovins, skild från den mel-
lannorrländska (Edlund 1989:153). Denna gräns uttrycks också i Hälsingelagen från 
omkring 1350.1 Konungabalken nämns Umeå och Bygdeå som de sydligaste delarna 
i ett obestämt område som låg utanför ledungsorganisationen (Holmbäck-Wessén 
1979). I den s.k. sexårsgärden från 1314 upptas Skellefteå med Lövånger som den 
nordligaste socknen och Westin anser därmed att svensk administration och rättsord
ning vid 1300-talets början hade sin nordgräns vid Skellefte älv (Westin 1953). 

De frågor som min undersökning söker svar på är således om de kulturgränser 
som här har nämnts också avspeglas i byarnas markorganisation. Finns en kulturbar
riär mellan området med gammal anknytning till Svealand, dvs. Ångermanland, och 
Västerbotten när det gäller nyttjande och ägande av marken i byarna eller går det att 
inom det stora område som det gamla Västerbotten utgjorde finna en gräns mellan 
områden med finskt respektive svenskt kulturellt inflytande, dvs. norr respektive 
söder om Skellefteå-Byske-området? 

2. KÄLLOR OCH METODER 

Det viktigaste källmaterialet i denna undersökning utgörs av de äldre lantmäteri-
akterna, i någon mån de äldsta från de geometriska jordeböckerna från mitten av 
1600-talet men huvudsakligen har kartor från slutet av 1600-talet/början av 1700-
talet använts. Materialet har använts tidigare, av Erixon (1960) men framför allt av 
Enequist i hennes studier av byarna i Torne- och Luledalarna (Enequist 1935, 1937) 
men ännu inte i ett regionalt jämförande perspektiv omfattande hela det gamla land
skapet Västerbotten. Norrbotten har varit föremål för ingående undersökningar, i ett 
historisk-geografiskt perspektiv främst av Egerbladh (1987). Egerbladh har berört de 
flesta frågor som rör bebyggelsens ursprung och utveckling från medeltid till modern 
tid, dock inte ett eventuellt finskt inflytande. Hon har inte heller redovisat några 
detaljanalyser av enskilda byar. Sedan Enequists pionjärarbeten har också studiet av 
de äldre lantmäteriakterna utvecklats från ett i huvudsak ekonomiskt perspektiv till 
ett där kartorna också ses som en spegling av samhället, både det lokala, präglat av 
konkurrensen om tillgängliga resurser och det centrala, med sina krav på avkastning i 
form av skatter. Kartanalyserna i denna undersökning har därför inriktats på byarnas 
inre fysiska organisation, framför allt på hur markägandet var fördelat och strukture
rat för att därigenom kunna belysa de olika influenser som påverkat bebyggelsens 
utformning. 

Min studie rör de byar som finns upptagna i den äldsta jordeboken över det gamla 
landskapet Västerbotten från 1543 (Nordlander 1906). I denna finns drygt 300 byar 
och enstaka gårdar förtecknade sockenvis. De då aktuella socknarna var, från söder 
till norr: Umeå, Bygdeå, Lövånger, Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Torneå (figur 
1). De flesta av dessa socknar omfattade under denna tid mycket vidsträckta områ-
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den och har sedan kommit att delas upp i flera socknar. Av byarna i 1543 års jorde
bok har ca 70% karterats före storskiftet, dvs. i princip före 1757 men karteringen 
har varierat och därmed tillgången på källmaterial för de olika socknarna. Man kan 
också konstatera att de något senare kartorna, från slutet av 1600- och början av 
1700-talet, är överlägsna de geometriska jordebokskartorna som källmaterial då de 
är betydligt mer detaljerade och med en ofta utförlig textdel. Alla kartor är emellertid 
inte lika informativa, i vissa saknas t.ex. uppgifter om hur ägandet i tegsksiftesåkern 
var fördelat, och därmed blir kartan mindre intressant. Urvalet av kartor från olika 
delar av undersökningsområdet är gjort för att belysa olika former av byorganisation 
och markägande, dels det för området typiska, dels det avvikande. 

Figur 1. Undersökningsområdet. Ungefärliga gränser för de medeltida socknarna i 
övre Norrland. 

FINLAND 

NORGE 

TORNEA 
[ALLOC 

ULEA1 
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Tabell 1. Antal byar karterade före 1750 i socknarna i det gamla landskapet Väster-
botten. 

Socken Antal byar Befintliga kartor % 
Torneå 24 8 33 6 yngre, 9 förkomna 
Kalix 33 27 82 4 förkomna 
Luleå 35 33 94 
Piteå 32 30 94 
Skellefteå 31 23 74 
Lövånger 29 22 76 
Bygdeå 35 12 34 
Umeå 84 58 69 

Tillgången på kartmaterial är sämst för Torneå, där ett antal kartor konstaterats för
komna redan år 1853 i en kommentar till den geometriska jordeboken Å2 i Lantmä-
teristyrelsens arkiv i Gävle. De anses ha överlämnats till Ryssland. Dessa kartor rör i 
allmänhet de byar som efter fredsslutet kom att ligga i Finland/Ryssland. Det gör 
dock att faktaunderlaget för att bedöma Tornedalens bebyggelse och odling har in
skränkts betydligt. De befintliga äldre kartorna är ur den nämnda jordeboken från 
1648. Vid Lantmäteristyrelsens arkiv i Helsingfors har några äldre kartor över byar i 
den finska delen av Tornedalen studerats. De är inte inräknade i summorna i tabel
len. Kartorna finns förtecknade i Appendix II. Det handlar om 13 kartor från 1680-
1737. Åtta av de karterade byarna finns med i 1543 års jordebok. Fem av kartorna 
har årtalet 1648, dvs. de tillhör den geometriska jordeboken Å2. Dessa kartor var 
emellertid inte original utan avritningar från 1812. Originalet till de geometriska 
jordebokskartorna finns tydligen någon annanstans än vid Lantmäteristyrelsen i Hel
singfors. 

Efter Torneå har Bygdeå den minsta andelen kartor, alla från perioden 1685— 
1749. För denna socken har ingen geometrisk jordebok upprättats. Det gäller också 
Lövånger där de befintliga kartorna är från 1690-talet och före 1720. Skellefteå sak
nar äldre kartor för 15 byar, mestadels mindre enheter men de karterade byarna har 
ofta kartor både i geometrisk jordebok och från perioden 1690-1720. För Umeå 
förekommer geometriska jordebokskartor sporadiskt och huvuddelen av kartorna är 
från tiden 1690-1740-talet. Kalix socken har ett relativt svagt källäge med geomet
riska jordebokskartor för alla utom fyra byar (förkomna) men dessutom endast en 
tidig 1700-talskarta. För Luleå och Piteå är källäget gott: de flesta byar har kartor 
både i geometrisk jordebok och från omkring 1700. 

Eftersom det äldre finska inflytandet antas ha ägt rum under tidig medeltid, vilket 
också bekräftats när det gäller Tornedalen, främst genom ortnamnsanalyser, blir det 
nödvändigt att så långt möjligt föra undersökningen till perioder före den äldsta 
karteringen. En viktig källa är jordeboken från 1543 där uppgifter finns om antalet 
gårdar i varje by, den beskattade åkerarealen räknad i spannland samt ängen räknad i 
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lass hö. En annan möjlighet till kännedom om de förutsättningar som rått i området 
under äldre tider är kunskapen om strandförskjutningens förlopp som givit approxi
mativa dateringar av strandlinjen under olika tider. Dessa två källor/metoder kombi
neras med morfogenetiska analyser av kartorna. Det innebär att framför allt åker
ytornas form och läge, inom byn och med hänsyn till tidigare perioders strandlinjer, 
studeras. En viktig aspekt i kartanalysen är också hur ägandet av olika delar av mar
ken ser ut, dvs. i vilken utsträckning som den odlade marken är särägd eller ligger i 
ägoblandning. De måttssystem som använts inom området har undersökts och resul
tatet av denna metrologiska analys redovisas i Appendix I. 

Arbetet är uppdelat i två huvudavsnitt. I det första ges översikter över hela områ
det samt detaljerade redogörelser för analyser av enskilda byar. Dessa analyser utgör 
det viktigaste materialet i undersökningen. Avsnittet slutar med en sammanfattning 
av resultaten av kartanalyserna och översikterna utifrån huvudfrågan om det finska 
inflytandet på markorganisationen, dvs. om det fanns några likheter i detta avseende 
med byar i Finland som karterats under samma tid. Vidare diskuteras frågan om 
sådana eventuella likheter berott på ett specifikt etniskt inflytande. Om överens
stämmelse i by organisationen kan iakttas, blir frågan om det går att fastställa en 
gräns där likheterna upphör och om de tidigare observerade kulturgränserna, i Skel-
lefteå-Byske-området respektive mellan Ångermanland och Västerbotten, kan be
kräftas. 

Den andra delen av arbetet redovisar en detaljerad analys av ett område under 
lång tid och går djupare in i en diskussion om vilken typ av resurser som kan ha 
utgjort områdets dragkraft och vilket inflytande som olika typer av resursutnyttjande 
kan ha haft på bebyggelsen i Västerbotten. Som en bakgrund redovisas vad man vet 
om resursutnyttjande i Finland i äldre tid. Utifrån ett par kartexempel förs så under
sökningen bakåt i tiden genom rekonstruktioner av äldre strandnivåer och utmynnar i 
en diskussion om möjligt resursutnyttjande i området under olika tider och byarnas 
utveckling fram till den bild som kartorna ger. En trolig bakgrund till den snabba 
framväxten av de stora byarna ges också. 

2.1 TOPOGRAFI OCH STRANDFÖRSKJUTNING 

Förutsättningarna för odling varierar inom området och därmed bebyggelsens ut
bredning. De äldsta byarna ligger dels utmed de stora älvarna med förbindelse ut till 
havet, dels vid sjöar och åar i inlandet. Vid dessa platser finns odlingsbara sedi
mentjordar. Älvarna har olika karaktär, där landets höjd över havsnivån spelat stor 
roll för odlingens utbredning. Där nivåskillnaderna växer på korta sträckor från öst 
till väst bildas forsar i älvarna som påverkat framkomligheten men som också utgjort 
en rik miljö för fisket. Älvarnas mynningsområden är ofta flacka och strandförskjut
ningen kan där ha givit omfattande, lågt liggande markarealer. Strandförskjutningen 
är och har varit betydande i hela kustområdet och beräknas till ca 0,9 meter per 100 
år. Grovt räknat representerar 1 O-meterskurvan strandlinjen vid 800-talets mitt och 
5-meterskurvan stranden vid början av 1400-talet (Egerbladh 1982). Det är i första 
hand den tidsperiod som berör dessa båda strandlinjer som är intressant för denna 
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undersökning. Den snabba strandförskjutningen har under denna jämförelsevis korta 
tid omvandlat stora delar av landskapet och denna process är därför av stor vikt vid 
studiet av bebyggelsen och resursutnyttjandet i området. Frågan om vad tilland
ningen betytt för bebyggelse och näringsliv särskilt i vissa av kustområdena kommer 
att behandlas mer ingående i avsnitt II. 

2.2 DE STORA ÄLVARNAS DALGÅNGAR 

Norrbotten 
Torneälven är den bredaste och mäktigaste av älvarna inom undersökningsområdet 
och den som har den flackaste reliefen. I den nedre delen av älvdalen ligger od
lingsmarken mellan 5 och 10 mö. h. med flacka ängsmarker närmast älven. Kalix-
älvens dalgång är trängre och djupare. En serie forsar förekommer ända ner till mel
lan 1 och 2 mil från kusten på nivåer mellan 5 och 10 mö. h. Nedanför den sista 
forsen breder det flacka kustlandskapet ut sig. Råne älv, den minsta av älvarna, har 
en kustnära del som kännetecknas av sjöar och sel i en bred dalgång där tilland
ningen har varit betydande. Lule älv har en markerad dalgång i sitt övre lopp. Ned 
till Harads, i mitten av 1500-talet den nordligaste byn i dalgången, är dalgången 
trång med jordbruk på terrassplan över den djupt nedskurna älvfåran. Längre ned
ströms, från Bredåker, flyter älven genom en bred dalgång till Råbäcken nedanför en 
serie forsar. Dalgången vidgar sig före utloppet i Lulefjärden till ett stort sel, Gam
melstadsfjärden. Dalgången är flack och 1 O-meterskurvan når långt in i landet, till 
trakten av Boden, dit en havsarm nådde ännu på 900-talet (Egerbladh 1982, Bylund 
1996). Tillandningen har varit betydande inom stora delar av älvdalen. Piteälven har 
en trång dalgång med delvis otillgängliga stränder och forsar 4-5 mil från kusten. 
Tillandning har i huvudsak skett i älvens mynningsområde och utmed kusten. 

Västerbotten 
I Skellefteälven slutar 5-meterskurvan strax väster om Skellefteå och landet höjer sig 
sedan snabbt åt väster. Terrängen karakteriseras av höga älvterrasser, där odlings
marken breder ut sig och djupa raviner. Omkring Skellefteå, Nysätra och Vännäs 
finns större sammanhängande odlingsbygder. I Lövånger och Bygdeå finns inga 
stora älvar; det område där strandförskjutningen gjort sig gällande under de senaste 
1000 åren är en 1-2 mil bred kustslätt. I Umeälven ligger 5-metersnivån ca 2 mil 
från kusten och 10-metersnivån strax intill. Den största tillandningen under 10 
m ö. h. har skett i älvens mynningsområde på den södra älvstranden. 

2.3 BYARNA ENLIGT 1543 ÅRS JORDEBOK 

De äldre byarna i undersökningsområdet har delats in efter läge: i inlandet, vid kust 
och älvar. Hänsyn har också tagits till tillandningseffekterna. Indelningen har gjorts 
för att kunna jämföra byar med olika utgångsläge när det gäller resurstillgångar och 
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utvecklingsmöjligheter. Fördelningen av byar i olika lägen ger därmed en ganska 
god bild av framför allt den odlingsbara markens fördelning inom undersöknings
området. 

Tabell 2. Bebyggelselägen inom Västerbotten och Norrbotten 1543. Andel byar i 
procent. 

Socken Inland Kust 0-5 m ö. h. 
utan tilland
ning 

5-15 
m ö. h. 

>15 m ö. h. 
ovanför fors 

Torneå - 43,9 56,1 
Kalix 3,0 45,5 18,2 3,0 30,3 
Luleå - 58,8 26,5 14,7 
Råneå - 72,7 27,3 
Piteå 16,1 58,1 3,2 22,6 

Skellefteå 46,3 33,3 11,1 9,3 
Lövånger 63,0 37,0 
Bygdeå 73,5 26,5 
Umeå 44,65 13,25 9,6 32,5 

Skillnaden är slående mellan byarna i Västerbotten och Norrbotten: I Västerbotten 
dominerar inlandsbyarna i alla de gamla socknarna medan kustbyarna överväger 
överallt i Norrbotten. 

Detta avspeglar naturligtvis tillandningens effekter men man kan också tänka sig 
att de många byarna i vid kust och älvmynningar i Norrbotten har sin bakgrund i en 
annan näringsinriktning än en rent agrar. När det gäller särskilt Lule älvdal vet vi att 
fisket var av stor betydelse. Fiske bedrevs emellertid också i sjöar och träsk i inlan
det. 

Byarnas storlek enligt jordeböckerna från mitten av 1500-talet redovisas av Ing
var Jonsson på en karta i en uppsats i Bebyggelsehistorisk tidskrift (Jonsson 1981). 
Bystorleken visas som täthetsytor för de olika socknarnas medeltal av enheter per by. 
Men det blir ett ganska grovt mått som inte säger så mycket om bebyggelsens struk
tur. Bystorleken inom socknarna visas därför här uppdelad på storleksklasser. 

För att inte få alltför ointressanta klumpsummor har de äldsta socknarna delats 
upp i de socknar som kom till från och med 1400-talet. Den storleksklass som de 
flesta av byarna i respektive socken hör till har markerats med fet stil. Det visar sig 
att de allra flesta byar har en rätt så ordinär storlek, 2-6 gårdar och det gäller hela 
övre Norrland. Andelen stora byar är dock hög, särskilt i Tornedalen där byarna kan 
ha fler än 25 gårdar men också Råneå och Piteå har en hög andel byar med fler än 19 
gårdar. I Överluleå och Råneå dominerar byarna med 7-12 gårdar. De stora byarna 
utgör ett särdrag i området men det är också intressant att notera den låga andelen 
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ensamgårdar. Dessa saknas helt i området ner till Nederluleå, saknas också i Råneå 
men uppträder sedan sparsamt i de sydligare socknarna utom Bygdeå, hela tiden med 
låga andelar. 

Tabell 3. Antal gårdar per by år 1543 i socknarna i det gamla Västerbotten. 

Socken Antal gårdar °Ic 
1 

? 

2-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

Övertorneå 38,5 38,5 15,4 4,7 
Nedertorneå 54,5 18,2 9,1 18,2 

Överkalix 53,3 40,0 6,7 
Nederkalix 70,6 23,5 5,9 
Överluleå 21,4 64,3 14,3 

Nederluleå 4,8 47,6 33,3 9,5 4,8 
Råneå 30,0 40,0 20,0 10,0 
Piteå 6,3 43,8 28,1 9,4 12,5 

Skellefteå 5,3 54,4 28,0 10,5 1,8 
Lövånger 6,9 65,5 20,7 3,4 3,4 

Bygdeå 60,0 31,4 8,6 
Umeå 7,2 67,5 19,3 3,6 2,4 

För att ge en bild av jordbruket inom undersökningsområdet har uppgifterna om 
åker, äng och by storlek i jordeboken 1543 använts. I tabell 4 nedan har byarnas läge 
indelats som i tabell 2, här dock förenklat till tre olika lägen: (1) inlandsbyar, (2) 
kustbyar med tillandningsmark från de senaste 1000 åren, samt (3) kust- och älvbyar 
där strandförskjutningen inte har medfört några förändringar under denna period. I 
denna grupp ingår byar på olika nivåer från kusten till höga lägen ovanför en serie 
forsar. Åkerarealen i hektar är beräknad utifrån resultaten av den metrologiska analy
sen redovisad i Appendix I. 
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Tabell 4. Genomsnittlig odlingsmark per gård i olika lägen 1543. 

Inlandsbyar 
Socken Åker ha Äng lass Antal gårdar 

Torneå 
Kalix 1,3 8,7 3 (en by) 
Luleå - — 

Råneå 
Piteå 1,2 (0,8-1,65) 5,7 (3,0-8,5) 4,6 (3-7) 

Skellefteå 1,2 (0,4-2,4) 7,5 (4,0-16,0) 3,9 (1-15) 
Lövånger 1,3 (0,8-2,0) 7,1 (4,4-11,7) 6,1 (2-16) 
Bygdeå 1,0 (0,6-1,4) 8,8 (6,0-13,7) 6,1 (2-14) 
Umeå 1,5 (0,4-2,4) 7,5 (4,0-14,0) 3,9(1-15) 

Kommentar: Siffrorna inom parentes anger lägsta och högsta värden inom gruppen. 
De genomsnittliga siffrorna är relativt jämna över hela undersökningsområdet men 
variationerna kunde som synes vara betydande. Bland inlandsbyarna hade Kussjön, 
Umeå och Kattisträsk, Skellefteå, båda enstaka, den minsta åkerytan medan den 
största ytan fanns i Mullsjö, Umeå och Långträsk, Skellefteå. Byar med låg åkerareal 
har ofta också få lass äng. Så är t.ex. fallet i Piteå där Sötensmark står för de lägsta 
värdena och dessutom är minst av byarna. Granträskmark, som har den största åker
arealen per gård är dock lika liten räknat i antal gårdar. 

Kust- och älvbyar med tillandning 
Torneå 0,5 (0,3-0,8) 8,8 (5,0-15,0) 9,6 (4 - 27) 
Kalix 1,9 (0,6-1,5) 6,8 (4,0-16,0) 5,8 (1 - 14) 
Luleå 1,9 (0,8-3,9) 9,1 (4,5-16,7) 8,0 (1-22) 
Råneå 1,4(1,1-1,6) 5,8 (3,75-8,5) 10,75 (2-24) 
Piteå 1,2 (0,5-2,4) 6,4 (3,0-14,6) 12,1 (5-22) 

Skellefteå 1,1 (0,6-1,7) 9,75 (3,1-19,5 7,2 (3-15) 
Lövånger 1,35 (0,8-3,5) 10,4 (3,3-23,0 5,4 (1-9) 
Bygdeå 1,1 (0,3-2,0) 8,9 (4,25-21,0) 6,1 (3-9) 
Umeå 1,7 (1,0-2,2) 8,2 (2,9-11,8) 8,0 (1-23) 

Kommentar: Torneå (här = byar i Nedertorneå) avviker från övriga socknar med sin 
obetydliga genomsnittliga åkerareal men spännvidden mellan högsta och lägsta vär
den är också liten. Kalix och Luleå hamnar på samma genomsnitt för åkern men 
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variationerna är betydligt större i Luleå än i Kalix mellan det minsta och det största 
åkerinnehavet. I Luleå kunde variationerna inom byarna likaså vara betydande 

Kust- och älvbyar med ingen eller obetydlig tillandning 
Torneå 0,3 (0,2-0,85) 7,5 (4,7-26,25) 10,0 (3- 20) 
Kalix 0,9 (0,5-1,1) 6,7 (4,0-9,0) 4,9 (2- 11) 
Luleå 1,7 (1,2-2,1) 4,6 (4,0-6,3) 7,6 (3- 13) 
Råneå 1,9 (1,7-2,45) 5,4 (4,9-6,3) 7,0 (4- 11) 
Piteå 1,0 (0,6-1,2) 4,1 (1,5-5,0) 3,9 (2- 8) 

Skellefteå 1,7 (1,1-2,25) 12,7 (9,1-16,0) 5,8 (2- 10) 
Lövånger — —- — 

Bygdeå — — 

Umeå 2,4 (0,9-4,7) 9,8 (4,7-35,5) 4,1 (1- 10) 

Kommentar: Torneå (här = byar i Övertorneå) avviker också i denna grupp från 
övriga socknars genomsnittliga åkerareal. Skillnaderna är emellertid stora mellan 
dessa: Kalix och Piteå hade ett genomsnitt på omkring 1 ha medan Råneå hade unge
fär dubbelt så mycket. Den minsta åkerarealen i Luleå låg på samma nivå som den 
största i Piteå. Till Umeås höga genomsnittsareal bidrar den tidigare kungsgården 
Grubbe med 4,7 ha åker per gård. Byns totala åker omfattade 14,2 ha, varav drygt 10 
ha låg under en brukare. Denne stod också för den största hömängden, 35 Vi lass. 

2.3.1 Sammanfattande kommentarer sockenvis 

För att kunna jämföra socknarna sinsemellan har medelvärdet (aritmetiskt medium) 
räknats ut för värdena för hela området. Medelvärdet för åkerarealen var 1,4 ha, för 
ängen 7,7 lass och för antalet gårdar per by 6,5. 

Torneå hade som kan ses av tabellerna ovan och som redan konstaterades av Ene-
quist (1935) mycket små åkerarealer, långt under medelvärdet men byar över medel
storlek. Mest utpräglat var detta förhållande i Övertorneås byar, där tillandningen 
inte spelat någon roll under senare tid. Däremot fanns det högsta värdet för ängen i 
Nedertorneås byar. I Kalix var byarna störst i kust-/älvområdet med tillandning, dock 
under medelvärdet. Åkerarealen låg under medelvärdet i den enda inlandsbyn, 
mycket under i byarna utan tillandning och över medel vid kusten. Ängsmarken låg 
över medelvärdet endast i inlandet. I Luleå låg de största byarna med mest åker och 
äng per gård i det låglänta kustområdet; här har strandförskjutningen klart påverkat 
byarnas möjligheter. Alla värden låg över medelvärdet utom för ängen i byarna 
längre upp i älvdalen, som var relativt obetydlig. I Råne älvdals nedre del var byarna 
stora men åkerarealerna motsvarade medelvärdet medan byarna längre in i landet var 
mindre men fortfarande över medelstorlek. Åkern låg över medelvärdet medan äng
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ens avkastning låg under medel i hela älvdalen. Piteå hade genomgående de lägsta 
siffrorna för åker och äng, lägst högre upp i älvdalen. Alla värden faller under me
deltalen. Byarna var störst i kustområdet; Piteå visar faktiskt den största genomsnitt
liga bystorleken av alla socknar. 

Skellefteås inlandsbyar var små med en åkerareal under medelvärdet medan by
arna i kustområdet var större, över medelvärdet, men med något mindre åkerareal. 
Störst åkerareal hade de högre liggande byarna, som låg under medelstorlek. Ängs
marken var medelstor i inlandet, över medel i kustlandet och betydligt över i byarna 
utan sentida tillandning. Det senare värdet är undersökningsområdets högsta siffra 
för ängen. Värdena för Lövånger är jämna för både inlands- och kustbyar och ligger 
under medelvärdena utom för ängsmarken i kustbyarna som är områdets näst högsta. 
Bygdeå har medelstora byar, strax under medelvärdet men de minsta åkerarealerna 
näst efter Tornedalen. Värdena är likartade för hela socknen. I Umeå slutligen ligger 
siffrorna för åker och äng över medelvärdena inom hela socknen och med de högsta 
värdena i byarna innanför kustområdet. Byarna var däremot relativt små och ligger 
Över medeltalet endast i kustområdet. 

Fördelningen av resurser inom undersökningsområdet var relativt jämn sett som 
ett genomsnitt. De största skillnaderna fanns mellan den nordligaste och den sydli
gaste socknen, mellan Torneå och Umeå. Torneås högsta värden fanns i a ntalet går
dar medan Umeå hade mindre byar men betydligt mer markresurser till varje gård. 
Som försörjningsbas var jordbruket i Torneå säkerligen otillräckligt och flera förfat
tare har också tidigare slagit fast fiskets betydelse för befolkningen i denna älvdal. 

Värderingen av fisket i 1543 års jordebok har här inte tagits med. Jordeboken är 
inte heller den bästa källan när det gäller fisket: fisket i Tornedalen finns över
huvudtaget inte med. Det man kan konstatera är en skillnad i beskattningen av fisket 
mellan Västerbotten och Norrbotten: i Norrbotten var skatten för fisket uppdelad på 
enskilda gårdar medan den i Västerbotten gällde för byn som helhet. I Umeå socken 
skattar ingen av byarna för fiske utom Degerfors som har laxfiske. Enequist har för 
Norrbottens del konstaterat att andelen fiske (ibland inkluderande sälj akt) inte var 
proportionell mot ägandet i åker och äng. Värdena för åker och äng samvarierade 
oftast medan värderingen av fisket däremot visade få eller inga variationer såväl 
inom som mellan byar. 

Med denna grova bild av jordbruket i det gamla Västerbotten i mitten av 1500-
talet som bakgrund är det nu dags att gå till kartmaterialet för att se hur byarnas 
markanvändning såg ut, från mitten av 1600-talet till i början av 1700-talet. Någon 
allmän genomgripande jordreform hade då ännu inte inträffat sedan medeltiden. Det 
som starkt påverkade byarnas utveckling i övre Norrland var till stor del av demogra
fisk natur: krig och utskrivningar av soldater ödelade många hemman. Ägoförhållan
dena inom byarna kan genom detta ha rubbats och man kan inte säkert räkna med 
någon kontinuitet som gör det möjligt att följa en gårds markägande längre tillbaka i 
tiden. Innan de enskilda byarna presenteras ges här en sammanfattning av kartstudi
erna. 
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2.4 MARKORGANISATION OCH -ÄGANDE I BYARNA 

Både i nuvarande Västerbotten och i Norrbotten bestod byarna oftast av löst agglo-
mererade bebyggelsegrupper. Det vanliga var att gårdarna låg på s.k. gårdsgärdor, 
dvs. varje gård låg inom ett särhägnat stycke mark, som kunde innehålla åker 
och/eller äng. Detta drag framträder i vissa fall tydligare i de något yngre kartorna än 
i de geometriska jordeböckerna, något som diskuteras hos Enequist (1937). I en del 
fall ligger gårdar samlade på individuella tomter. Det förekom i Västerbotten medan 
endast ett fall (Sjulnäs i Piteå socken) har påträffats i Norrbotten. Åkermarken, det 
viktigaste markslaget i denna typ av analys, eftersom den utgjorde grundvalen för 
beskattningen, var oftast delad/skiftad på två sätt: dels i tegar av varierande bredd 
och längd, dels i små, spridda åkerytor med oregelbunden form. Båda typerna före
kom parallellt i de flesta av byarna. Åkerytorna var utpräglat terränganpassade. Den 
största samlade åkerytan låg nästan undantagslöst i ägoblandning, ett mestadels ore
gelbundet tegskifte, medan de mindre ytorna var särägda eller låg i svag ägobland
ning mellan ett par eller några gårdar. Den stora tegskiftade åkern, byns open field, 
kallas i lantmäteriakterna ofta "byssens åker" eller "tegskiftesåkern" och i den hade 
flertalet gårdar del. I framför allt den södra delen av Västerbotten var huvuddelen av 
åkern tegskiftad, särskilt i de större byarna, medan byarna i Norrbotten och mindre 
byar inom hela området kunde ha större delen av åkermarken utspridd och särhäg-
nad. I Tornedalen fanns ingen tegskiftesåker överhuvudtaget; gårdarna låg oftast 
enstaka inom särhägnade ytor med sin enskilda åker och äng. I vissa av byarna kunde 
svag ägoblandning förekomma men inte någonstans förekom det att alla byns gårdar 
hade del i ett open field. Karakteristiskt för större delen av undersökningsområdet är 
att åker och äng inte var strikt åtskilda; åkermarken, i tegar eller block, låg omgiven 
av ängsmark. Byarnas tegskiftade open field utgjorde ofta en stor del av byns sam
lade åkerareal men varje enskild gårds del var i allmänhet ganska liten. Ofta hade 
man större areal åker inom den egna särhägnade gårdsgärdan. Över hela området 
rådde ensäde. Delar av framför allt den tegindelade åkern kunde emellertid ligga som 
lägder, dvs. den övergick under någon tid till äng. I byar i Västerbotten kunde en 
mindre del av åkern trädas - det nämns framför allt i kartor från en bit in på 1700-
talet. Större samlade områden med slåttermark var ofta tegskiftade. 

Det fanns således stora likheter i byarnas organisation inom hela det stora under
sökningsområdet Man kan säga att samma element ingick i de flesta byars markor
ganisation: (1) gårdsgärdor med åker och äng; (2) särägd åker och (3) del i tegskif
tesåkern. Proportionerna mellan dessa olika delar kunde dock variera och i en del 
fall saknades en regelrätt tegskiftesåker. Följande kartanalyser skall belysa dessa 
variationer och mer ingående visa hur marken var organiserad i byarna i det gamla 
Västerbotten. 
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3. KARTANALYSER 

De enskilda kartorna är det material som tydligast visar hur byarna tog sig ut vid 
tiden för karteringen och där bebyggelsens gruppering och fördelning och ägandet av 
inägomarken också kan ge ledtrådar till äldre förhållanden. Där strandförskjutningen 
har haft någon inverkan på marktillgången måste hänsyn naturligtvis tas till detta. 
För flera av byarna har den äldre kartan rektifierats mot den senaste ekonomiska 
kartan (Gula kartan) för att ge en bild av den äldre odlingsmarkens utbredning i 
förhållande till de olika strandnivåerna. Urvalet av kartor är tänkt att visa den mark
organisation som är representativ för olika delar av undersökningsområdet. Det har 
inte alltid gått att genomföra eftersom tillgången på kartor från de tidigaste perio
derna och kartornas kvalitet inte alltid har motsvarat önskemålen. Som visats i tabell 
1 är tillgången på kartor relativt ojämnt fördelad över området. Vissa kartor är också 
mycket schematiska och kan sakna textdel, vilket naturligtvis ger mindre informa
tion. Fördelningen av kartexempel inom undersökningsområdets olika delar är därför 
något ojämn men kan anses utgöra ett urval som ger en korrekt bild av variationerna 
i bebyggelsestruktur och markägande i övre Norrland. 

3.1 VÄSTERBOTTEN 

Umeå socken 

Västerhiske 1710-1712 (Z31:156/2) och 1737 (Z31.156/4) 
Byn låg på den norra stranden av Umeälven och är idag ett villaområde i utkanten av 
Umeå. Skillnaderna mellan de två kartorna är obetydliga. I huvudsak är det den äldre 
kartan som analyserats med vissa hänvisningar till den senare (figur 2). 1710-1712 
är Västerhiske karterad tillsammans med grannbyn Grubbe, som under 1500-talet var 
kungsgård. Gränsen mellan byarna är flytande och i en gränszon förekommer viss 
ägoblandning mellan de båda. Byarna delades definitivt 1750 (Z31:156.5). 

Byn har 14 gårdar, alla utom en (Lagmanshemmanet) är skatte. 1737 anges ett 
stort antal av gårdsinnehavarna med titlar/befattningar som sekreterare, lantmätare, 
kapten och fältväbel. Lagmanshemmanet (nr 13) har slagits ihop med gård nr 14 och 
bebos av landshövdingen. Flera utsocknes ägare finns också. Bebyggelsen ligger ut
spridd med gårdarna enstaka eller i grupper. Längst i norr ligger gårdarna 1 -2-4 på 
stora särhägnade gårdsgärdor. Gård 3 har också en gårdsgärda i denna del av byn 
men utan hustecken. 1737 är ordningsföljden mellan gårdarna ändrad och gärdan till 
gård nr 4 är nu nr 3 och kallas Gammelgårds gärde. Gård nr 5 kallas 1737 "Gamle 
gården". Omedelbart söder om dessa gårdsgärdor ligger flera mindre åkergärden i 
oregelbundet tegskifte och söder om dessa gårdarna 6-7-8-9 på rad. En fägata skiljer 
gård 6 från nr 7-8-9 och genom hela det nu beskrivna området löper två fägator mot 
utmarken. Gårdarna 10-11-12 ligger i gränszonen mot Grubbe liksom gård 21, vars 
innehavare bor i annan by. Det finns som nämnt ingen klar gränsdragning mellan de 
båda byarna: gårdarna 10-11-13-14 har sin mesta åker inom Grubbe och borde där
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för räknas till denna by men alla dessa (utom nr 13) har också del i Västerhiskes 
tegskiftesåker och räknas därför till denna by. Söder om gårdsraden börjar tegskif-
tesåkern (A). Närmast älven ligger gård 13 med sina ägor och dess gamla tomt som 
1737 är platsen för landshövdingens residens. På 1737 års karta har även området 
mellan gård 13 och den gamla tomten odlats upp. 

Figur 2. Västerhiske, Umeå socken 1710-1712. 
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Tegarna i byns open field A är långa och smala i delvis återkommande tegföljder. De 
mindre gärdena i norr har bredare och kortare parceller och ägandet är mer ojämnt 
fördelat mellan gårdarna: i Nygärdan gårdarna 11-2-8-5, i Ovangärdet 1-9-2-5 
(långa, breda tegar) samt 1-3-4-7 (smalare tegar), i Kiömets gärde gårdarna 5-2-4-8-
1 samt 3-4-7-5-2-1-9. Intill gårdsgärdan till nr 1 har också nr 10 och 12 del i åker 
med nr 1-2 och 8. Det finns en tendens till hemägor, dvs. att gårdarna har mycket av 
sin åkerareal i närheten av den egna gården men man kan också konstatera att går
darna som har åker i dessa mindre gärden med relativt svag ägoblandning är nr 1-12 
medan gård nr 14 endast har del i Ovanlanden och nr 21 endast i Långåkern. Gård nr 
13 har sin mesta åker i gärdena Eoch D inom Grubbedelen. 

Fördelningen mellan ägandet i byns open field och de mindre gärdena varierar: 
Gårdarna 1-2 och 4-6 hade lika mycket i A som i B, gård 5 och 12 mest åker i B och 
3-7-8-9 mest i A. 1737 har dessa förhållanden ändrats delvis och kanske skall inte 
för mycket vikt läggas vid ägoförhållanden som kan vara tillfälliga. Uppodlingen och 
bebyggelseutvecklingen har dock troligen gått från norr till söder. Jämförelsen mel
lan de båda kartgenerationerna har visat att den lågt liggande marken närmast älven 
var den som senast odlades upp. Vad strandförskjutningen haft för effekt på byns 
marktillgångar är svårt att avgöra: marken sluttar i dag ganska brant nedanför 25-
meterskurvan. En viss reglering av vattenståndet i älven har också skett i senare tid. 

Bebyggelsen i Västerhiske har funnits länge. Vegetationshistoriska undersök
ningar har visat kontinuerlig mänsklig påverkan i området kring Västerhiske och 
Kåddis (se nedan) sedan 500-talet (Edlund 1989 a.a). 1543 fanns det nio gårdar i 
byn. En trolig tolkning av bebyggelseutvecklingen är att gårdarna 1-2-3-4-5 är de 
äldsta och att uppodlingen har börjat inom gårdsgärdorna och senare på marken intill 
dessa. Gårdarna 6-7-8-9 (samt 10-11-12) bör vara senare avknoppningar från dessa. 
Utifrån tegföljderna i de mindre norra gärdena kan man anta att gård 1 har avsöndrat 
gård 9 samt eventuellt 10 och 12; gård 2 har givit upphov till nr 6 och 8 och gård 4 
till nr 7. 

Slutsatsen att uppodlingen har börjat inom enskilda gårdar, inom särhägnade 
gårdgärdor, är något som kommer att gå igen i de kommande kartanalyserna, både i 
Västerbotten och Norrbotten. Tegskiftesåkern ligger alltid på sent tillandad mark och 
tillhör därför ett relativt sent skede i byarnas odlingshistoria. 

Böle(å) 1710 (Z31:22/3) 
Byn ligger på den södra stranden av Umeälven mitt emot Umeå stad. På kartan från 
1710 ligger byns fem gårdar på gårdsgärdor som omgärdar byns open field (figur 3). 
Tillandningen mellan 0 och 5 m ö. h. har varit liten. Tiometerskurvan går in som en 
kil och större delen av tegskiftesåkern ligger mellan 5 och 10 m ö. h. Gårdsgärdorna 
ligger ovanför 1 O-meterskurvan. Gård 1 är överstelöjtnantsboställe och ligger ca 5 
m ö. h. vid älven. Dess stora gårdsgärda med åker ligger söder om tegskiftesåkern. 
Alla gårdsgärdor innehåller åker samt lindor/lägder. 

Alla gårdarna har del i tegskiftesåkern men i varierande omfattning. Den norra 
(nedre) delen av åkern är planerad med långa, smala spjäll som löper över diverse 
terränghinder. I den översta delen är parcellerna kortare och bredare. Tegföljderna är 
delvis återkommande. I ägoblandningen deltar nuvarande fem gårdar samt två utjor-
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dar, nr 6 och nr 7. De representerar troligen tidigare gårdar: år 1543 fanns det sex 
gårdar i byn. Dessa gårdar har färre och smalare parceller än de övriga och den mest 
oregelbundna placeringen i tegföljderna medan framför allt gårdarna 2-3-4-5 ofta 
följs åt. I den övre, sydligaste delen av åkern har inte nr 6 och 7 del och gård 1 har 
endast en parcell. 

Figur 3. Böle(å), Umeå socken 1710 

too 200 300 

År 1543 hade de sex gårdarna en sammanlagd åkerareal om ca 13 ha. 1710 var den 
odlade ytan endast drygt 8 ha, en yta som till största del ryms inom tegskiftesåkern. 
Marken inom gårdsgärdorna anges innehålla åker men också linda/lägd, dvs. igen
lagd åkermark. Vilka ytor kan antas ha odlats i mitten av 1500-talet? Arealen om 13 
ha kan ha rymts inom gårdsgärdorna och den övre delen av tegskiftesåkern. Före
komsten av obrukad åker inom gårdsgärdorna visar att uppodlingen där tidigare varit 
mer omfattande. Uppodlingen har troligen börjat i gårdsgärdorna över 10-metersni-

26 



vån och senare också i sluttningen nedanför medan den planerade delen av tegskif-
tesåkern kan kommit till först efter 1500-talets mitt. Här har förutsättningen för åker
bruket uppenbarligen varit bättre än i de torra lägena i gårdsgärdorna: uppodlingen 
är total och inga lindor förekommer. Odlingen i gårdsgärdorna har övergivits allt 
mer. 

Kåddis 
Kåddis nämns första gången 1324 (SD 2475), ett unikt tidigt omnämnande av ett 
enskilt gods så långt norrut. I dokumentet i fråga intygar fogden över Hälsingland 
m.fl. på tinget i Umeå att Johan av Kådis och hans hustru skänkt ärkebiskop Olof i 
Uppsala domkyrka deras gård Kadis etc i Umeå. Av brevets formulering att döma 
har bebyggelsen vid detta tillfälle bestått av endast en gård med detta namn. I den 
äldsta jordeboken (1543) består Kåddis av fem hemman och samma antal gårdar 
finns på kartor från 1693 och 1713. Under de drygt 200 åren mellan 1324 och 1543 
tycks däremot en betydande utveckling ha skett, från ett hemman till fem. Den över
vägande delen av åkermarken låg i ett regelbundet tegskifte intill bebyggelsen, där 
gårdarna låg på enskilda gårdsgärdor. Det fullt regelbundna tegskiftet är en ovanlig
het. Det tyder på en lugn utveckling, som kanske stagnerat efter att odlingsmarken 
nått sin maximala utbredning med hänsyn till periodens möjligheter. Byn ligger 
ovanför Baggböleforsen i Umeälven med tegskiftesåkern mellan 45 och 50 m ö. h. 
och mellan byarna Brännland och Baggböle. Expansionsutrymmet har varit begrän
sat. 

Många av byarna i Umeälvens dalgång har haft liknande markorganisation som 
Västerhiske, Böle och Kåddis med en blandning av enskilt ägd åker och åker i ägo
blandning. Dessa exempel hör till de mest välorganiserade med huvuddelen av 
åkermarken i tegskifte men där fanns också byar med mindre avancerat markutnytt
jande när det gällde åkern. Hissjö var en sådan by. 

Hissjö 1710 (Z31:52:2) 
Byn ligger i skogsbygden och hade 1710 fyra gårdar och två utbysägare. Ar 1543 
redovisas fem bönder i byn. Hela inägomarken var ordnad inom fem särhägnade ytor 
varav tre var ungefär lika stora (figur 4). I den nordligaste ytan låg gård 2 med sin 
åker, i nästa yta fanns den särhägnade tomten till gård 3 samt åker till gårdarna 1-2-3 
och i den sydligaste ytan åker i tegskifte till byns samtliga markägare (1-6). Ome
delbart öster om denna yta låg gård 4. Gård 1 hade sin särhägnade gårdsgärda med 
enskild åker ett stycke öster om gård 4. Inägomarken här kan sägas bestå av endast 
gårdsgärdor, varav en avsatts för byns open field, troligen i ett relativt sent skede av 
byns utveckling. Kanske var det gårdsgärdan till nr 4 som istället fick en ny gårds
tomt när tegskiftesåkern infördes. I det här fallet är orsaken till den speciella mark
organisationen säkerligen bristen på annat utrymme: byn ligger på en åssträckning 
och de tre rektangulära gärdena följer denna sträckning. 
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Figur 4. Hissjö, Umeå socken 1710. Schematisk återgivning av byns inägomark. 

Bygdeå socken 

Östersmark 1705-1706 (Z22:11:1) 
Östersmark (idag Estersmark) ligger i inlandet i nuvarande Nysätra församling. Kar
tan visar byn som består av två delar på ömse sidor om Kålabodaån som rinner ut i 
Bottniska viken (figur 5). Kartan är intressant eftersom den visar två olika bebyggel
sestrukturer inom samma by. På den östra sidan ligger sju gårdar på särhägnade 
gårdsgärdor och med åker och äng i tegskifte. I tegskiftet deltar dessa sju gårdar. På 
den västra sidan ligger likaså sju gårdar men utan gårdsgärdor, samlade på en öppen 
plats mellan tegskiftesåkern och några mindre gärden med svag ägoblandning. Mar
ken ägs enbart av de sju gårdarna i den västra bydelen. 
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Figur 5. Östersmark, Bygdeå socken 1705-1706 

I jordeboken 1543 finns sju gårdar upptagna inom Östersmark. Vilka sju gårdar kan 
det ha varit, de på gårdsgärdorna eller de som ligger samlade utan hägnader emellan? 
Den enda uppgiften i kartan som antyder något om bydelarnas inbördes ålder är ett 
gärde i utkanten av den östra bydelen som kallas "Gammelgåhln". Om detta namn 
betecknar byns äldsta gård skulle denna bydel där gårdarna ligger på särhägnade 
gårdsgärdor vara den äldsta som 1543 utgjorde hela byn. 

Lövånger socken 

Broträsk och Bissjön ligger båda vid mindre sjöar i inlandet ungefär en mil väster 
om Lövångers samhälle. 

Broträsk 1712 (Z 17:11:1) 
Byn består av tre gårdar, varav en betecknas som öde samt tre utbysägare. Gårdarna 
ligger spridda i inägomarken. Vissa avgränsningar finns men inga slutna gårdsgär
dor. Åkermarken består dels av spridda block i ängsmark dels av en mer samman
hållen yta med tegar (åker A). Gård 2 har sin mesta åker i enskilt ägda block intill 
gården men deltar också i tegskiftet. Gård 1 har en liknande fördelning av sina ägor 
medan gård 3 saknar egen åker intill gården och har några få, perifera tegar i åker A. 
Utbysägarna 4-5-6 har ett sammanhållet block i tegskifteåkern (figur 6). 
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Figur 6. Broträsk, Lövångers socken 1712. 

O 

Broträsket 

År 1543 hade byn två gårdar, troligen kartans gård 1 och 2. Att döma av tegföljden i 
åker A har gård 3 avsöndrats från gård 1 och därvid fått tegar bredvid denna gård. 
Utan gård 3:s tegar i den östligaste delen av åkern blir resultatet att gårdarna 1 och 2 
legat teg om teg. Att gård 3 nu betecknas som öde (dock med utsatt hustecken) kan 
naturligtvis ha påverkat fördelningen av åkermarken men troligast är dock att numre
ringen kvarstår från ett äldre ägande och inte tar hänsyn till eventuellt byte av bru
kare av marken. 

Bissjön 1707 (Z17:3:l) 
Byn har sex gårdar, varav en öde. Bebyggelsen ligger mycket utspridd och byn be
står egentligen av ensamgårdar med visst samarbete i åkern (figur 7). Gårdarna 1 och 
2 ligger inom en gårdsgärda med sin åker, mest i enskilda block. Gård 3 har en par
cell här. Själva gården ligger inom egen hägnad med sin åker i block. Mindre ytor 
innehas av gårdarna 1 och 6. Gårdarna 4 och 5 ligger utan särskild hägnad i ängs
mark med mindre åkerytor intill. Gård 6 slutligen ligger något avgränsat från gård 5 
och med åker intill i ägoblandning med nr 5. Mellan gårdarna 3 och 1-2 finns ett 
särhägnat område med tegskiftad åker i ängsmark där gårdarna 1-3-4-6 deltar. Någon 
byns tegskiftesåker fanns alltså inte. 1543 hade byn sju gårdar. Ägandet 1707 är 
alltför oregelbundet för att det ska vara möjligt att rekonstruera äldre ägandeförhål
landen. 
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Figur 7. Bissjön, Lövångers socken 1707. 

o a 

Risböle 1716 (Z17:38:l) 
Byn ligger utmed stranden av Ryssböleträsket innanför kusten mellan Lövånger och 
Bureå. Tre gårdar fanns 1716 liksom 1543. Inägomarken var uppdelad i tre ungefär 
likstora områden, som troligen från början varit enskilda gårdsgärdor. Längst i norr 
låg gärdan till nr 1 med åker i blockform till nr 1 och 2. Söder om låg nr 2:s gårds-
gärda med sin enskilda åker i block. Den tredje inhägnaden innehöll tegindelad åker 
till nr 1-2-3-4. Nr 4 var en utbysägare. Inom särskild hägnad låg gården till nr 3 
(figur 8). 
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Figur 8. Risböle, Lövånger socken 1716. Schematisk återgivning av byns inägomark. 

Skellefteå socken 

Bo(d)viken 1704 (Z24:24:l) 
Boviken ligger vid kusten norr om Skellefteå stad. Kartan visar byns fyra gårdar, nr 
1-2-4 på särhägnade gårdsgårdor med åker och nr 3 utan särskild hägnad intill åker 
A, där samtliga gårdar har del i ett oregelbundet tegskifte. Stora delar är obrukade. 

32 



Åt söder ligger den tegskiftade ängsmarken och längst åt väster på ömse sidor om 
Klumpbäcken gärde C med åkermarken i blockform och oregelbunden ägoblandning 
(figur 9a). 

Figur 9a. Bo(d)viken, Skellefteå socken 1704. 

Eftersom byn ligger vid kusten är det intressant att se hur strandförskjutningen på
verkat markutnyttjandet och man kan konstatera att tillandningen har varit bety
dande, både från 0-5 m ö. h. och mellan 5- och 1 O-metersnivåerna (figur 9b). Gårds-
gärdorna och tegskiftesåkern A ligger ovanför 1 O-meterskurvan. Mellan kurvorna för 
10 resp. 5 meter ligger gård 2:s särhägnade åker och större delen av den tegskiftade 
ängen. Gärde C skärs av 1 O-meterskurvan och ligger i sin helhet ovanför 5-meters
kurvan. I det oregelbundna skiftet av de blockformiga åkerstyckena deltar gårdarna 
2-3-4 i delen ovanför 10 m och gårdarna 1-2-3 nedanför denna nivå. 

År 1543 hade byn fyra gårdar, som alla fanns redan 1539. 1546 etableras ytterli
gare en gård. En av de äldre gårdarna upphörde 1603 och byn hade åter fyra gårdar 
(Lundström 1997). De fyra gårdarna som finns förtecknade i jordeboken 1543 hade 
en sammanlagd åkerareal av endast 4,4 ha, en liten yta som väl ryms inom den od
lade marken ovanför 1 O-meterskurvan, även utan marken i gärde C, som alltså kan 
ha kommit till i ett senare skede. 

Ullängie 
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Figur 9b. Boviken, Skellefteå socken. Kartan från 1704 rektifierad mot ekonomiska 
kartan 22K9j. 

Lillängie 
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Böle och Morön 1699 (Z24:33:l) 

Böle by består av två delar på ömse sidor om Skellefteälven, Söderböle och Norr-
böle. Omedelbart öster om Norrböle börjar Moröns ägor. 1725 delas byarna i tre 
separata enheter men redan 1699 var ägoblandningen mellan bydelarna obetydlig. I 
Söderböle låg gårdarna 1-4 på särhägnade gårdsgärdor med åker. Här fanns också 
ett open field med tegar till gårdarna 1-5. Gård 5 hörde till Norrböle som också 
innefattade gårdarna 6-12. Gårdarna här låg på gårdsgärdor, som ibland var mycket 
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små. Åkern var dels särägd och dels i ägoblandning. I byns open field deltog alla 
gårdarna i Norrböle. Från varje enskild gård gick en fägata mot utmarken. En fägata 
skiljde Norrböle från Morön som hade sex gårdar, nr 1-2 på separata gårdssgärdor 
och nr 4-5-6 på tomter intill varandra (figur 10). 

Figur 10. Böle och Morön, Skellefteå socken 1699. 
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Enligt Lundström, som samlat en mängd historiska uppgifter om gårdarna och deras 
ägare i Skellefteå socken 1539-1650, fanns 1543 i Söderböle gårdarna 1-2-3. Gård 4 
avsöndrades ur nr 1 på 1600-talet. I Norrböle fanns detta år gårdarna 5-7-8-9-12. I 
slutet av 1500-talet avsöndrades gård 10 ur nr 8 och i början av 1600-talet gård 11 ur 
nr 12. Gård 12 kan tidigare ha avsöndrats ur nr 7 enligt Lundström. Morön hade på 
1500-talet två gårdar, nr 2 och 4. 1627 tillkommer gård 1, utbruten ur nr 2. Gårdarna 
3 (inget gårdstecken på kartan), 5 och 6 tillkommer efter 1650 (Lundström 1997). 
Det är en intressant upplysning med tanke på den prydiga tomtrad som två av dessa 
sena gårdar ligger på och som skiljer sig från hur de äldre gårdarna ligger. Både 4-5 
och 6 har också obetydliga arealer åker i särägo. 

Gagsmark 1648 (Zl:ll) och 1702 (Z5:38:l) 
Byn ligger i inlandet i nuvarande Byske församling. Kartan ur den geometriska jor
deboken från 1648 visar byns inägomark som avgränsas av en yttre hägnad i väster 
och en sjö i öster (figur Ila). 

Figur Ila. Gagsmark, Skellefteå socken 1648. 
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Figur lib. Gagsmark, Skellefteå socken 1702. Ytor som avgränsas av streckade 
linjer utgör obrukad åker. 
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Marken består av schematiskt tecknade åkerytor samt ängs- och hagmark. De fem 
gårdarna ligger utspridda, nr 1-2 och 5-4 parvis i den centrala hagmarken och nr 3 
längst i norr. Kartan från 1702 är betydligt mer detaljerad (figur 11b). Den stora 
skillnaden mot den äldre kartan är att en mängd hägnader tillkommit inom inägo-
marken samt att ägandet i åkermarken är noggrant återgivet. En viss uppodling har 
också skett söder om den äldre inägomarken i gärdena C och D. Gårdarna ligger på 
samma platser som tidigare men numreringen har ändrats. Sex gårdar deltar i teg
skiftet men den sjätte gården saknar hustecken. 

Karttexten berättar att gården legat öde i över 30 år. Mellan 1539 och 1605 fanns 
det fyra gårdar i Gagsmark. 1605 tillkommer en gård. Enligt Lundström skulle den 
gården ha varit nr 6 medan nr 3 skulle ha tillkommit efter 1650 (Lundström 1997). 
Men den gård som 1702 har nr 3 fanns 1648 enligt den geometriska jordebokskartan. 
Tegföljderna i de parcellerade gärdena är alltför oregelbundna för att ge någon säker 
upplysning om gårdarnas inbördes ålder. Ett samband mellan nr 2 och 3 kan antas 
eftersom nr 3 har tegar inom nr 2:s gårdsgärda. I den södra tegskiftesåkern (A) har 
gård 3 endast en parcell vilket skulle kunna tyda på att gården kommit till senare än 
de övriga gårdarna i ägoblandningen. Man kan notera de många åkerytorna som inte 
brukas, uppodlingen har alltså tidigare varit mer omfattande. 

Lantmätaren anger i sin text att frostrisken var stor i åkrarna A och B, de mest 
uppodlade områdena, liksom i C men att denna risk var mindre i gärde D, som inne
höll mycket små åkerytor. 

Lund 1648 (Zl:16) och 1710 (Z24:112:1) 

Figur 12. Lund, Skellefteå socken 1648 och 1710. Schematisk återgivning av byns 
inägomark. 

1648 

i, 14 

—! 
, m 3 

4# 
* m 2 b 

« 

m i 
.'•':4::. : : 3-\ ':z /.;1 X.; 4 

JL~ 4* ' è 
1710 

4f Ü3 2 Ü4 
t! 

J? 

*—1 

4* m i 
ft* , 23 4 ! 1 5 : 6  •Y1 

4, 
0 

1 1  T  M  «— 

38 



Byn ligger utmed Skellefteälven mitt emot Skellefteå stad. Kartan från 1648 visar 
fyra gårdar på var sin särhägnade gårdsgärda: varje gård hade där sin enskilda åker. 
Byn saknade således tegskiftesåker eller någon annan åker i ägoblandning. Ar 1710 
fanns det sex gårdar i byn men fortfarande saknades ett gemensamt åkergärde. Den 
äldre indelningen av inägomarken bestod i stort sett fortfarande. De fyra gårdsgär-
dorna är nu fem: i den första låg gård 2 med sin enskilda åker, i den andra gård 3 och 
4 med åker i ägoblandning mellan 2-3-4, i den fjärde åker till gårdarna 1-5-6 och i 
den femte gård 1 med sin enskilda åker. Gårdarna 5 och 6 låg utanför det äldre in-
ägområdet (figur 12). 

3.1.1 Sammanfattning för byarna i Västerbotten 

I detta material som omfattar kartor från en relativt kort period, 1699-1713, var 
likheterna större än skillnaderna. Variationerna mellan stora byar i Umeå älvdal och 
mindre byar i t.ex. Lövångers inland kan tyckas betydande men egentligen fanns inga 
avgörande funktionella skillnader. Gårdarna låg i de flesta fall på egna gårdsgärdor 
utom i Broträsk och Bissjön. I Morön, Skellefteå låg några av gårdarna på angrän
sande tomter men det rörde sig uppenbarligen om sent etablerade gårdar. I alla byar 
fanns särhägnad åker och de flesta byar hade ett gemensamt open field. Det mest 
välorganiserade tegskiftet fanns i Kåddis, Västerhiske och B öle, alla i Umeå socken. 
De äldsta delarna i B öle by låg ovanför 1 O-meterskurvan, i Kåddis och Västerhiske 
högre. Bosättningen i de senare byarna har visat sig gå långt tillbaka i tiden och en 
lång utveckling i kombination med ett gott resursmässigt läge har resulterat i det 
utvecklade tegskiftet. Här var en agrar centralbygd med goda förutsättningar och 
lång utvecklingshistoria (jfr Sporrong 1985). I Lund, liksom i Hissjö och Risböle var 
inägomarken indelad i likstora, särhägnade ytor som kunde påminna om Tornedalens 
byar. I Hissjö och Risböle innehöll en av ytorna byns tegskiftesåker medan Lund 
saknade sådan. Orsaken till bymarkens utsträcknig och organisation var troligen den 
odlingsbara markens belägenhet: Lund låg utmed Skellefteälven och Hissjö på en 
åssträckning. Likheten med Tornedalens byar var troligen mer formmässig än orga
nisatorisk. Någon kulturgräns inom Västerbotten kan inte ses i kartmaterialet. En 
slutsats när det gäller inägomarkens utveckling är att tegskiftesåkern troligen till
hörde det yngsta skedet i byns historia: den låg alltid lägre i terrängen än bebyggel
sen och de särhägnade gårdsgärdorna. 

3.2 NORRBOTTEN 

Piteå socken 

Öjebyn 1695 (Å27:149:3) -1724 {kil: 149:7) 
Byn ligger i Piteälvens mynningsområde nordväst om Piteå stad. Byn hade 21 hem
man enligt 1543 års jordebok och var en av tre byar i Piteå socken som då bestod av 
över 20 hemman. Kartor över Öjebyn före storskiftet finns från 1648, 1686, 1695 
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samt 1724. Kartorna från 1600-talet är alla ganska schematiska och har inte använts i 
den följande analysen. Kartan från 1695 är emellertid i en behändig skala, 1:8 000 
(figur 13 a) och eftersom skillnaderna mot 1724 års karta är obetydliga, har denna 
äldre karta använts för rektifiering mot den ekonomiska kartan 1:10 000. Kurvorna 
för nivåerna 5 resp. 10 meter har förts över från ekonomiska kartan 1:20 000 (figur 
13b). Den innehållsmässiga analysen grundar sig på 1724 års karta. 

Figur 13a. Öjebyn, Piteå socken 1695. Foto LMV, Gävle. 
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Öjebyn bestod år 1695 av 36 hemman och 1724 av 39 hemman, som låg spridda i 
inägoområdet, delvis i grupper. Enligt den senare kartan låg gårdarna på särhägnade 
gårdsgärdor, oftast enstaka. På kartan från 1695 finns endast ett par gårdsgärdor. 
Den största koncentrationen av bebyggelse låg i den södra utkanten av byn där kyr
kan också ligger vid "landsvägen söderut" som karttexten säger. Detta var inte 
någon vanlig bondby: sex av gårdarna ägdes av ståndspersoner eller personer med 
militär anknytning. Deras gårdar låg alla i byns utkanter. Ett stycke öster om kyrkan 
låg prästgården med sin mark i ett sammanhängande stycke. Längst i öster låg 
bydelen Holmen. 

Byn hade sin odlingsmark i tre gärden med varierande uppodlingsgrad. Åkrarna 
var mestadels i blockform, ibland med en ansats till långsmalare tegar men någon 
tegskiftesåker i strikt mening var det inte. Alla gårdar hade inte heller del i dessa 
gärden, som betecknas som gärde A i kartan. De flesta gårdarna, även de som hade 
del i gärde A, hade huvuddelen av sin åkermark i något annat gärde, ofta i sin gårds-
gärda. 
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Hur kan då denna by ha vuxit fram? I en diskussion om uppkomsten av fast bo
sättning i Piteälvens mynningsområde nämner Wallerström Öjebyn som efterträdare 
till Gamla Kyrkbyn som sockencentrum. Han nämner i detta sammanhang ett testa
mente från 1408 som avsåg 1/8 hemman i byn (Wallerström 1995:71). Han refererar 
vidare till Bygdén, som förknippat den testamenterade jorden med kyrkans i Öjebyn 
tillkomst: jorden testamenterades som prästgårdsmark. Kyrkan dateras till omkring 
1500 (Wallerström del 11:35). I detta sammanhang diskuteras också bynamnet, som 
med referens till Pelijeff anges entydigt betyda 'öbyn'eller 'öns by'. Flera andra 
namn i byn har anknytning till äldre vattenlägen. Låt oss se hur landskapet tedde sig 
under olika perioder från omkring år 1700 över början av 1400-talet (5-meterskur
van) till 800-talet (1 O-meterskurvan). 

Figur 13b. Öjebyn, Piteå socken. Kartan från 1695 har rektifierats mot ekonomiska 
kartan. 24L2b/2c. (Nivåkurvorna överförda från Gula kartan.) 
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På kartan från 1695 går en djup vik in från nordöst förbi Holmen och vidgar sig till 
en mindre sjö, Prästavan, strax norr om prästgården och dess mark. Sydväst om byn 
ligger Avan, en något större sjö (Granavan på ekonomkartan 1946). Omkring år 
1400 då stranden låg fem meter högre än idag (= ca 1950) såg landskapet mycket 
annorlunda ut: den smala viken i norr var betydligt bredare och en mindre vik gick in 
också på Holmens östra sida så att det bildades ett näs. I väster fanns ingen sjö: 
stranden gick högre upp och lämnade endast ett 200 m brett näs norr om kyrkan 
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mellan de båda 5-meterskurvorna. Går vi så ytterligare bakåt i tiden, till 800-talet 
och 1 O-metersnivån, så fanns endast en större och två mindre öar inom det senare 
byområdet. En av de små öarna var Holmen, på den andra skulle kyrkan komma att 
byggas. Den största sammanhängande ytan bildade den "ö" ovanför 10-
meterskurvan som senare blev det sydöstra gärdet i byn (gärde A) och bör ha utgjort 
ursprungsområdet till Öjebyn. Huvuddelen av den odlade marken omkring år 1700 
låg mellan 5 och 10 m ö. h. 

Enligt Wallerströms datering av kyrkan blev Öjebyn kyrkby först omkring år 
1500 men redan tidigare fanns en bebyggelse i byn. År 1408 omtalades 1/8 hemman 
i byn - hur skall denna värdering tolkas? Är denna åttondel resultatet av en hem
mansklyvning som pågått under en längre tid eller är det en taxering enligt central
svenska normer av de förhållandevis små gårdarna i Norrbotten? Vid denna tidpunkt, 
då stranden låg ca 5 meter över nuvarande nivå hade en avsevärd tillandning ägt rum 
främst norr och väster om den antagna ursprungliga byn. Före 1400-talet var förut
sättningarna för jordbruk visserligen mer begränsade men en inte obetydlig bebyg
gelse kan ha funnits här. Området över 10-metersnivån omfattar ca 16 hektar, varav 
större delen att döma av kartan från 1724 tycks ha varit odlingsbar mark. Enligt 
jordeboken från 1543 var den genomsnittliga åkerytan per gård 1,2 ha; med denna 
utgångspunkt kan maximalt 13 gårdar ha funnits inom den yta som enligt vad namnet 
antyder bör ha utgjort den ursprungliga byn. I 1543 års jordebok upptas 21 gårdar 
och en utbysmans jord. En gård anges ligga "i Holm". Den hade den minsta åkerare
alen av samtliga, endast 0,4 ha. Åkermarken för de övriga gårdarna utgjorde drygt 27 
ha, vilket betyder att drygt 10 ha nedanför 10-metersnivån var uppodlade i mtten av 
1500-talet. (Beräkningen av åkerarealen bygger på de antaganden om tunnlandets 
storlek som redovisas i Appendix I.) Bebyggelsen i Öjebyn bör ha kommit till när 
marken över 10-metersnivån fortfarande gjorde skäl för benämningen 'ön\ Byns 
fortsatta tillväxt kan ha gått snabbt i takt med att ny mark tillandades. 

Svensbyn 1700 (Å27:132:l) 
Den vidsträckta byn ligger väster om Svensbyfjärden i Piteälvens mynningsområde. 
År 1700 låg byns 37 gårdar spridda i inägomarken, i grupper, parvis eller enstaka 
(figur 14a). Ett tjugotal gårdar låg inom särhägnade gårdsgärdor, enstaka eller par
vis. Åkermarken var likaså utspridd och bestod dels av enskilt ägd åker, dels av flera 
tegskiftesåkrar, A-K. I tegskiftesåkern A deltog 30 gårdar. Av dessa hade åtta hu
vuddelen av sin åker där medan övriga hade större arealer i enskilda gårdsgärdor 
eller andra gärden med ägoblandning, oftast i åkern som låg närmast gården. Av de 
gårdar som hade huvuddelen av sin åkermark i tegskiftesåker A låg fem intill denna 
och tre på något avstånd. Följande gårdar deltog inte i ägoblandningen i åker A: 1,3, 
5, 7 (öde), 11, 17, 18, 37 (öde), 40, 41, 42 och 43 (öde). Gård nr 1 låg perifert i byn 
och hade all åker enskilt, nr 3 låg i byns utkant, nr 5 perifert och intill åker H, nr 11 
perifert, nr 17 och 18 närmast gärde K samt nr 40, 41 och 42 längst bort på näset 
Edet. 
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Figur 14a. Svensbyn, Piteå socken 1700. 
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Strandförskjutningen under 10 mö. h. har kraftigt förändrat landskapet i Svensbyn. 
Kartan från år 1700 har rektifierats mot Gula kartan 24L:00 för att ge en uppfattning 
om vilka markresurser som stått till buds under olika perioder (figur 14b). I början 
av 1400-talet gick en bred vik in från Svensbyfjärden. Den avgränsade marken där 
gärde A låg år 1700. Två mindre vikar gick in på ömse sidor om gärde B med går
darna 26 och 27 och avgränsade sedan odlingsmarken i den södra delen av byn. En 
flik av viken gick in mellan gårdsgärdorna till nr 3 respektive 4-5. Strandlinjen under 
800-talet bildade en ö på näset mot Svensbyfjärden men fasta land låg betydligt 
längre åt söder. Däremellan låg det tidigare nämnda gärde B ovanför 10 m ö. h. I den 
södra delen av byn låg gårdarna 19, 20, 22, 23, 18, 14, 15, 16, 17, 11, 12, 8, 9, 6, 4, 
5 och 3 ovanför 1 O-meterskurvan. Också den ensamt liggande gård 1 med sin gårds-
gärda låg ovanför 1 O-meterskurvan liksom nr 40, 41 och 42. Flertalet av dessa gårdar 
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hade sin mesta åker i något av gärdena närmast bebyggelsen och tre av dem hade inte 
någon del i gärde A. 

Figur 14b. Svensbyn och Roknäs, Piteå socken. Kartorna från år 1700 har rektifierats 
mot Gula kartan 24L:00. 
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Den södra delen av byn omkring gärdena K, E, F, G och H bör vara den del av byn 
som först bebyggts. Rekonstruktionen av strandförskjutningen förklarar den ut
spridda bebyggelsebilden - i takt med tillandningen har nya områden odlats upp och 
nya gårdar anlagts. Byn var ännu år 1700 löst sammanhållen. Av fördelningen av 
jordägandet att döma kan den i äldre tid ha bestått av några grupper av gårdar som 
var och en hade sin tegskiftesåker. Enligt jordeboken 1543 hade byn 25 gårdar som 
hade en sammanlagd åkerareal om 30 ha. Det är en yta som väl ryms i en del av det 
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område i den södra delen av byn som år 1700 odlades ovanför 1 O-metersnivån. Men 
alla 25 gårdarna har inte rymts här: bebyggelsen bör ha varit utspridd, huvudsakligen 
ovanför 10 m ö. h. och omfattat samtliga gårdar ovanför 10 meterskurvan (inklusive 
några gårdar som var öde år 1700) medan gårdarna omkring gärdena A, C och D 
torde vara de yngsta. 

Roknäs 1700 {kil: 132:1 ) 
Byn ligger omedelbart norr om Svensbyn på ett näs mellan Rokån i söder och Lill-
piteälven i norr. Kartan från år 1700 visar mycket tydligt den uppdelning av åker
marken i särhägnat och ägoblandat som är ett drag som går igen i många av byarna 
särskilt i Norrbotten (figur 15). Bebyggelsen bestod av 25 gårdar (varav två öde) 
som alla låg samlat på särhägnade gårdsgärdor intill varandra ovanför 10-meters-
nivån medan den tegskiftade åkern låg lägre men till större delen ovanför 5-meters
kurvan (figur 14b). I gårdsgärdorna fanns åkrar som ibland låg i ägoblandning. År 
1543 fanns det 22 gårdar i Roknäs som tillsammans odlade ca 30 ha åker. Denna yta 
ryms väl inom det särhägnade området - tegskiftesåkern A kan alltså eventuellt ha 
odlats upp efter mitten av 1500-talet. Marken under 5 mö. h. bestod av äng i sam
fälld ägo. 

Figur 15. Roknäs, Piteå socken 1700. 
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Sjulnäs/Långnäs 1700 {kil: 132:1 ) 
På samma karta som Svensbyn och Roknäs finns också dessa byar som ligger på den 
norra sidan av Svensbyfjärden öster om Roknäs. De två byarna hade var och en sin 
inägomark men saknade gräns mellan sig. I jordeboken 1543 upptas Långnäs som en 
gård inom Sjulnäs by, som då hade sammanlagt 21 gårdar. I denna beskrivning 
kommer byarna att behandlas var för sig med början med Sjulnäs. Kartan från 1700 
visar byns 18 gårdar utspridda inom inägområdet, de flesta en och en på särhägnade 
gårdsgärdor (figur 16a). Fyra av gårdarna ligger intill varandra på gårdstomter som 
bildar en rektangulär bytomt av den typ som var vanlig i östra Mellansverige. Intill 
denna tomt ligger den största av byns tegskiftesåkrar, F. Norr och väster om "by-
tomten" ligger mindre tegskiftesåkrar med beteckningen G. Alla byns gårdar utom 
två deltar i ägoblandningen i gärdena F och G. Undantagna är gårdarna 16 och 17 
som ligger i den västra delen av i byn. Gårdarna utgör en dubbelgård och har sin 
åker enskilt inom en stor, särhägnad gårdsgärda. Norr om denna vidtar Långnäs ägor. 
De flesta av de gårdar som har åker i F och G har mer åker i sin egen gårdsgärda 
utom tre av de fyra gårdarna på "bytomten" samt tre gårdar i något mer perifera 
lägen. 

Figur 16a. Sjulnäs och Långnäs, Piteå socken 1700. 
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Långnäs by bestod år 1700 av 17 gårdar. Sex av gårdarna låg på rad intill tegskiftes-
åkern A. Norr därom låg flera gårdar men på särhägnade gårdsgärdor. Alla dessa 
hade del i gärde A. Västerut, mot Sjulnäs, låg Ön. Där fanns fem gårdar på gårdsgär
dor, en gård enskilt och de andra fyra parvis inom två gårdsgärdor. Dessa gårdar 
hade inte del i gärde A utan hade sina egna tegskiftesåkrar med varierande ägo
blandning, dels mellan nr 4-5-6, dels mellan 1-2-3. På Ön låg också gård 18 i Sjulnäs 
som förutom åkern i sin gårdsgärda hade del i gärdena F och G. 

Figur 16b. Terrängförhållanden i Sjulnäs och Långnäs, Piteå socken under äldre 
perioder: mitten av 800-talet (1 O-meterskurvan) samt omkring år 1400 (5-meterskur
van). 
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Tillandningen under 10 meter har varit betydande. Ännu år 1700 gick en djup vik, 
Långviken, in åt nordöst mellan Berget och Ön. Området är fortfarande sankt och 
kallas idag Lapp viken. Nivåkurvan för 10 mö. h. går här som längst ca 3 km in i 
landet från kusten räknat. En mindre sjö, Viken, som ses på dagens karta, är ännu en 
rest av den gamla vik, som bildades av 5-meterskurvan. När strandlinjen låg 10 me
ter över dagens havsnivå låg större delen av byarnas område ännu under vatten. Alla 
gårdarna i Sjulnäs utom en ligger dock ovanför 1 O-meterskurvan. En gård i Långnäs 
låg år 1700 på det som var en liten holme under 800-talet. Övriga gårdar på Berget 
låg mellan 10 och 5 m ö. h., en gård strax nedanför 5-meterskurvan. Ön avgränsas av 
5-meterskurvan. Söder om Ön fanns år 1700 en mindre sjö med avrinning i Svens-
byfjärden som i början av 1400-talet var en vik. Idag är den ett sankt område kallat 
Ursviken. Byarnas tegskiftesåkrar låg till största delen mellan 5 och 10 m ö. h., 
mycket små områden under 5 meter hade då odlats upp (figur 16b). 

De 21 gårdar som 1543 uppges finnas i Sjulnäs är fler än de som räknades dit år 
1700. Långnäs omtalas då som en del av denna by och hela området bör då ha ut
gjort Sjulnäs by. 

Ännu 1730 hade Långnäs och Sjulnäs gemensam utmark enligt en byordning från 
detta år (Isacsson 1967). Flera faktorer gör det frestande att knyta Sjulnäs till den 
kolonisation som skall ha blivit följden av en kunglig donation av Pite älvdal på 
1320-talet till Nils Abjörnsson Sparre. Sparre sägs i brevet (DS 3134) ha fört be
folkning till älvdalen söderifrån och lagt ner stora kostnader. För det första är by-
namnet av en typ som var vanlig i kolonisationsbygder med personnamn i förleden; 
för det andra har stora delar av byns senare område tillandats/blivit odlingsbart rela
tivt sent. En tredje faktor är den avgränsade bytomten, som syns redan i den geomet
riska jordeboken från 1645, dock utan avgränsningarna för de enskilda gårdarna. 
Dessa gårdar hade sin mesta åker i den tegskiftesåker som låg strax intill bytomten. 
Detta arrangemang, som kan vara den äldsta delen i byn, måste ses som ett tydligt 
sydsvenskt drag och unikt i Norrbottens byar. Senare tillkomna gårdar har anlagts 
inom enskilda gårdsgärdor, en anpassning till den lokala traditionen. 

Hortlax 1702 (Ål0:19:2) 
Byn, idag en tätort, ligger vid kusten på den södra sidan av Inre Fjärden mitt emot 
Piteå. År 1543 fanns det 15 gårdar i byn. 1702 bestod byn av 29 gårdar, varav sju 
var öde, fyra dock bebodda. Ödegårdarnas mark brukades i flera fall, dels av utbys-
män, dels av "åtskilliga". Bebyggelsen låg utspridd. I den centrala delen av byn, 
intill tegskiftesåkern A, låg nio gårdar, alla på separata gårdsgärdor. I gärde A hade 
18 gårdar del men bara fem av dessa hade sin huvudsakliga åkerareal där, övriga 
ägde mest åker i sina gårdsgärdor och/eller i andra gärden (figur 17a). 

Strandförskjutningen har påtagligt förändrat förutsättningar i Hortlax (figur 17b). 
Vid 10-metersnivån gick en djup och smal vik in väster om ett näs, där Hortlax kyrka 
idag ligger. På ett annat näs som bildades av 10-metersnivån väster om det förra låg 
den centrala delen av byn 1702. Ner mot 5-meterskurvan sträckte sig den tegskiftade 
åkern. Vid 1400-talets början (5-metersnivån) gick en vik in från havet vars innersta 
del utgjordes av sjön Avan på 1700-talskartan. Flera namn på den moderna kartan 
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påminner om det tidigare skärgårdslandskapet där det nu är fast mark: Edviken syd
väst om Avan, Bodviken i Avans sydöstra hörn och strax intill Edet. Det intressan
taste namnet är dock själva bynamnet, Hortlax. Det är ett finskt namn, där slutleden 
är det finska ordet för 'vik', lahti, äldre laksi. Det som troligen givit upphov till detta 
namn är den djupa vik som bildades av 1 O-meterskurvan väster om byn. 

Figur 17a. Hortlax, Piteå socken 1702. 
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Figur 17b. Hortlax, Piteå socken. Terrängförhållanden under äldre perioder: mitten 
av 800-talet (1 O-meterskurvan) samt omkring år 1400 (5-meterskurvan). Namnet 
Hortlax förekommer två gånger: det östra läget betecknar den centrala delen av byn 
år 1702 medan det västra har placerats i den forntida vik som kan ha givit upphov till 
det senare bynamnet. Övriga namn och nivåkurvor enligt Gula kartan 23L:92. 
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Luleå socken 

Sunderbyn 1704 (Å23:117:1) 

Figur 18a. Sunderbyn, Nederluleå socken 1704. Foto LMV, Gävle. 
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Sunderbyn ligger på Lule älvs norra strand knappt 4 km norr om Luleå Gammelstad. 
Redan 1543 var byn en av de största i älvdalen med 18 gårdar. 1645, då byn kartera
des första gången, hade bebyggelsen vuxit till 26 gårdar och 1704, då nästa kartering 
gjordes, fanns det 28 gårdar i Sunderbyn. Det är framför allt den senare kartan som 
kommer att ligga till grund för den följande analysen. Uppgifter om byns topografi 
och jordarter är hämtade ur Enequists beskrivning samt en detalj avvägning av byns 
inägoområde (Enequist 1937). Bebyggelsen låg på två moränformationer som av
gränsas av tiometerskurvan, dels på Kläppen, en markerad ändmorän i den norra 
delen av byn, dels runt Kråkberget, en moränkulle som utgjorde centrum i byns in
ägoområde. Gårdarna låg på inhägnade, större eller mindre gårdsgärdor, som också 
innefattade mindre åkerstycken (figur 18a). 

Mellan Kläppen och Kråkberget låg Lergärdet, en plan yta avgränsad av två nio-
meterskurvor. 1704 innehöll den spridda, enskilt ägda åkerytor. Uppodlingsgraden 
hade minskat sedan 1645. Ett gärde med mest ängsmark och spridda åkerytor låg 
öster om Lergärdet. Tegskiftesåkern låg söder och sydost om Kråkberget. Den var 
uppdelad på två åkrar, Brännäsåkern och Storåkern. Sydväst om Kläppen sluttar 
marken ganska brant ner mot älven medan sluttningen i sydost är mjukare. Den övre 
delen av Brännäsåkern låg på en platå, som bildas av 8-meterskurvan. Nedanför 
denna nivå sluttar marken först relativt brant och planar sedan ut ner mot älven. 
Enligt Enequist består området över 8 m ö. h. av en plan slätt av mo och mjäla, 
"alltså av lätt jord i frostskyddat läge mot södersol" (a.a.: 87). Näset längst åt söder 
består av sandavlagringar. Där låg den tegskiftade ängen. En del av Storåkern låg 
nedanför 5-metersnivån. Nivåbestämningarna bygger dels på Enequists mätningar, 
dels på en jämförelse mellan kartan från 1704 och den ekonomiska kartan från 1948. 
Den äldre kartan har rektifierats och nivåkurvorna (5- och 1 O-metersnivån) har först 
över från Gula kartan i 1:20.000 till kartan från 1948 i 1:10.000, som saknar nivå
kurvor (figur 18b). På den sistnämnda kartan var Sunderbyn ännu en jordbruksby 
och det var lätt att identifiera äldre drag hos bebyggelse och odlingsmark. På den 
yngsta ekonomiska kartan från 1988 motsvaras byn av S Sunderbyn med betydligt 
tätare bebyggelse, både i ä ldre bebyggelselägen och på den tidigare odlingsmarken. 
Brännäsåkern odlades ännu i ungefär samma omfattning som 1704. 

Markägande och bebyggelseutveckling 
De flesta av byns gårdar hade huvuddelen av sin åkermark i ägoblandning i det som 
lantmätaren benämner gärde A, dvs. Brännäs- och/eller Storåkern. Hänsyn har inte 
tagits till om åkern varit brukad eller ej - flera av hemmanen var öde och särskilt i 
Storåkern låg stora delar som linda eller äng. Tegindelningen i dessa åkrar framgår 
inte av den renoverade kartan som använts här men den finns på en konceptkarta, 
som Enequist visar (Enequist 1937:177). Där framgår att tegindelningen är oregel
bunden. Några slutsatser om de olika gårdarnas ålder och inbördes förhållanden går 
inte att utläsa ur tegföljderna och inte heller kan man koppla åkerinnehav till taxe
ringen. Svårigheterna att följa gårdarnas utveckling genom en analys av tegföljderna 
har påpekats både av Enequist (1937) och Jonsson (1971): flera förändringar inför
des genom tiderna och skattereglerna ändrades ett flertal gånger. 1613 fick bönderna 
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också tillåtelse att jämka hemmanstalen sinsemellan, vilket ledde till att ägor flytta
des mellan hemmanen genom arv, byte eller försäljning. 

Figur 18b. Sunderbyn, Nederluleå socken. Kartan från 1704 är rektifierad mot eko
nomiska kartan 24L9g. Nivåkurvorna inlagda från Gula kartan 24L:86. 

lergärdet 
Kläpp« 

Om man istället ser på de förutsättningar som gavs i form av tillgänglig odlingsmark 
med hänsyn till den genomsnittliga strandförskjutningshastigheten på ca 0,9 m/100 
år och jordmånen i de olika gärdena ges följande bild: Lergärdet innehåller som 
namnet antyder lerjord. I 1704 års karta anges den ofta som mullblandad men för 
vissa delar också som "elak jordmån". 1704 är uppodlingsgraden lägre än 1645, på 
storskifteskartan 1758 har den odlade ytan ökat något men först vid laga skiftet 1832 
är det fullt uppodlat. Gärdet ligger mellan de två nio-meterskurvor, som avgränsar 
vad som bör ha varit de äldsta bebyggelselägena. Gärde C börjar ca 10 m ö. h. och 
sluttar mot nordost där 5-meterskurvan går in som en smal vik. Det sägs bestå mest 
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av sandjord, sand och sten, i ett fall sandmylla men stenigt. Även i detta gärde mins
kade odlingen mellan 1645 och 1704 och större delen bestod av ängsmark, ett för
hållande som kvarstod vid storskiftet. Tegskiftesåkern, gärde A, hade den mest kon
tinuerliga odlingen under kartornas tid. Enligt Enequist var detta också den bästa 
åkern vad gäller både läge och jordmån. Men hur länge har man kunnat odla detta 
område? 

Den övre delen av Brännäsåkern ligger på platån som bildas av 8-meterskurvan. 
Enligt en genomsnittlig strandförskjutning om ca 90 cm/100 år låg stranden här i 
mitten av 1000-talet men en viss tid måste beräknas innan området kunde odlas upp 
till åker. Segerström räknar i sina pollenundersökningar med perioder runt 200-250 
år då tillandade områden karakteriseras som fuktiga strandängar (Segerström 1995). 
Eftersom marken nedanför platån sluttar relativt kraftigt kan upptorkningen ha gått 
snabbare än i plan terräng men det är ändå inte troligt att någon sädesodling före
kommit här före 1200-talet. Till största delen ligger gärde A: s bägge delar dessutom 
nedanför denna nivå, Storåkern nära eller till en del under 5-metersnivån, där stran
den beräknas ha legat i mitten av 1400-talet. 

Från ett område i närheten är sädesodling belagd från ca 1200 genom pollenprov 
(Segerström 1995). Provet togs vid Mattisberg, beläget drygt 3 km öster om Sunder-
byn. Ingen bebyggelse finns noterad här i jordeboken från 1543 och Segerström 
antar därför att den odling som avspeglas i pollenprovet härrör från något område 
närmare Luleå Gammelstad. Provet togs i en myr och området beräknas ha isolerats 
från havet ca 600-700 e.Kr. Fram till omkring år 1000 rådde ett lagun-/kärrstadium 
och därefter en utveckling mot myrmark fram till ca 1200. Det sädesslag som påträf
fats i det äldsta följande lagret, daterat till senast 1200-talet med viss osäkerhet 
(a.a.:17), var råg. Tidigare undersökningar i Lule älvdal har påvisat sädesodling 
under tidig medeltid vid Heden i Bodenområdet men det äldsta sädesslaget var där 
korn, vilket var det vanliga. Råg som äldsta sädesslag har också påträffats i Torne
dalen och Segerström säger att det ger "utrymme för en försiktig diskussion om ko
lonisationsförlopp och kontaktytor mellan de två älvdalarna" (Segerström 1995:22). 
Han antyder alltså möjligheten av ett tidigt finskt inflytande i Sunderbyns närhet. 
Sunderbyn kommer att behandlas i ett längre tidsperspektiv i avsnitt II. 

Svartlå 1707 (Å5:67:l) 
Svartlå ligger i Överluleå och var en av de nordligast belägna byarna i 1543 års jor
debok. Byn bestod av fyra gårdar som låg spridda i inägomarken. Alla gårdar hade 
särägd åker intill bebyggelsen men deltog också i tegskiftet i flera gärden som fanns 
inom en yttre hägnad. Inga gårdsgärdor eller andra särhägnade områden finns i kar
tan. Gårdarna 1-2-3 hade åker i alla tegskiftade gärden medan nr 4 inte deltog i den 
sydligaste åkerns tegskifte, belägen strax söder om gård 1 (figur 19). 
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Figur 19. Svartlå, Överluleå socken 1707. 
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Kalix socken 

Svartbyn 1647 (Å2:168) 

Figur 20. Svartbyn, Överkalix socken 1647. 
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Byn ligger i Överkalix utmed älven. I den geometriska jordebokskartan finns 15 
hemman förtecknade (endast 14 hustecken). Kartan är schematisk och informationen 
knapphändig men den tas med som exempel på en by just i Överkalix. Ägandet i 
åkermarken anges inte i kartan men man kan ändå se att stora sammanhängande 
åkerblock bör ha legat i ägoblandning medan några mindre åkrar troligen var sär-
ägda. Uppodlingsgraden inom hägnaden är relativt hög. Strandlinjen ligger här unge
fär 40 m ö. h. och byns mark har alltså inte på länge berörts av någon strandförskjut
ning (figur 20). 

Innanbäcken 1718 (Å22:63:l) 
Denna karta är den enda från Kalix socken från denna tid. Övriga byar karterades i 
mitten av 1600-talet (geometriska jordeboken Å:2) och därefter först vid storskiftet, 
ibland först i början av 1800-talet. Kartan är därför speciellt intressant för att ge mer 
detaljerad kunskap om byarnas organisation i äldre tid (figur 21). 

Figur 21. Innanbäcken, Nederkalix socken 1718. 

pm 

Byn ligger i Nederkalix på Kalixälvens södra sida och bestod 1718 av åtta gårdar, 
varav två var öde. Bebyggelse och odlingsmark låg spridd inom inägoområdet. Av 
de bebodda gårdarna låg två på särhägnade gårdsgärdor och de övriga fyra intill 
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åkrar utan särskild hägnad. Genom byn rinner den bäck som givit byn dess namn. På 
bäckens östra sida fanns ett område med tegskiftad äng samt några mindre åkergär
den och den ena av ödegårdarna. Åkermarken låg i ett oregelbundet tegskifte och var 
uppdelad på flera gärden, som alla betecknas som gärde A. Alla byns gårdar deltog i 
tegskiftet men i varierande utsträckning i de olika delgärdena. Tendensen var att går
darna hade sin mesta åker i närheten av bebyggelsen. Till skillnad från de flesta 
andra byar i Västerbotten hade här alla gårdarna sin största åkerareal i gärde A. Tre 
av gårdarna anges ha utängar i grannbyarna, särskilt i den närmaste, Rolfs men också 
i Ytterbyn, Månsbyn och Bergvik. 

All bebyggelse och huvuddelen av odlingsmarken inplacerad på en modern karta 
ligger mellan 5 och 10 m ö. h. Strandlinjen omkring år 1400 (5-metersnivån) bildade 
två djupa vikar in i landet; vattendraget Innanbäcken rinner i mitten av den ena av de 
forna vikarna. 1 O-meterskurvan går på sina ställen betydligt längre in i land, som 
längst nästan 2 km från dagens kustlinje. Förutsättningar för odling och bebyggelse 
har kommit till sent här och det är uppenbart att byn är relativt ung. 1543 hade byn 
fyra gårdar som tillsammans hade en åkerareal om endast 3 ha. Marken ovanför 10 
m ö. h. är uppenbarligen inte odlingsbar; också idag ligger den övervägande delen av 
den odlade marken under 1 O-metersnivån. 

Ytterby 1647 (Â2:128) 
Byn hade 10 gårdar. Inägomarken var uppdelad i tre delar med respektive en, tre och 
sex gårdar. Ägandet i marken anges ej men i de särhägnade områden där flera gårdar 
ligger finns ett större sammanhängande åkerstycke, som troligen låg i ägoblandning. 
En mycket stor del av åkerarealen låg i små, blockformiga åkrar som kan antas ha 
varit enskilt ägda. Som vanligt i de äldsta kartora fanns inga inre hägnader utritade. 
På nästa karta, som kom först 1786 (Å22:150:1), fanns det få sammanhängande 
åkergärden men mest större och mindre blockformiga åkrar. År 1543 hade byn en 
gård mer än 1647, alltså elva. Åkermarken omfattade drygt 8 ha. 1647 hade ytterli
gare två hektar odlats upp till åker. 

Strandförskjutningen har givit betydande tillskott av tillandningsmark. All bebyg
gelse och odlingsmark ligger under 10 m ö. h. och inägomarken avgränsas av 5-me-
terskurvan. På kartan från 1647 finns en smal remsa land mellan inägomarken och 
strandlinjen. Vattnet betecknas som Saltsjön. Ännu idag heter den inre delen av det 
stora flacka området under 5-metersnivå Infj är den. 

Målsön 1647 (Å2:130) 
Byn hade tre gårdar 1647 och två år 1543. Byns inägomark enligt kartan från 1647 
ligger till största delen under 5-metersnivån, dvs. strandlinjen vid 1400-talets början 
och någon bebyggelse kan knappast ha etablerats här före denna tid. 

Figur 27 visar strandförskjutningens effekter på området runt Kalixälvens myn
ning. 

Den intressantaste byn i Kalixälvens mynningsområde är Gammelbyn. Det är den 
enda av byarna som har någon bebyggelse som ligger ovanför 10-metersnivån. Det 
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kan man konstatera utifrån dagens karta. Tyvärr saknas helt äldre kartor över byn; 
den geometriska jordebokskartan är förkommen sedan 1850-talet och nästa karta 
gjordes först 1814 (Å22:32:2). Pelijeff anger denna bebyggelse som den äldsta i 
området, varifrån senare de andra byarna har knoppats av (Pelijeff 1967). Så är det 
säkert - det finns samägande i hög utsträckning mellan byarna som tyder på ett ge
netiskt samband, bl.a. i den s.k. Strandängen (mera därom nedan). Namnet säger 
kanske också något annat: det anger att denna by kan ha varit en del i ett större om
råde, nämligen den äldsta. Men den kan knappast ha hetat GammeIbyn från början. 
När den första bebyggelsen anläggs här var det troligen i ett omfattande territorium 
med ett gemensamt namn som säkert också var namnet på den äldsta bebyggelsen. 
Först när flera enheter brutits ut och etablerat sig inom domänen får Gammelbyn sitt 
särskiljande namn. Hypotesen om ursprungliga större territorier som med tiden delas 
upp i mindre delar/enskilda byar kommer att prövas med annat kartmaterial i avsnitt 
II. 

Torneå socken 

Bilden av byarna i denna älvdal i äldre tid är präglad av Enequists undersökning 
(Enequist 1935). Enequist utgår från de geometriska jordebokskartorna som är 
mycket schematiska och betonar starkt frånvaron av ägoblandning i åkern. Att skifte 
av åkermarken inte var ovanligt visar dock följande kartexempel. Två av de kartor 
som finns i Helsingfors, från 1680 respektive 1681, visade sig särskilt intressanta 
genom sina detaljerade redovisningar av markägandet. Någon byns tegskiftesåker 
förekom dock inte någonstans. 

Korpikylä, Nedertorneå 1680 (L4:2/l, H-fors) 
Byn ligger på båda sidor om Torne älv, ungefär halvvägs mellan älvmynningen och 
Övertorneå/Matarengi. Kartan visar 10 enstaka gårdar på särhägnade gårdsgärdor 
med enskild åker, två gårdsgärdor med vardera två gårdar och med åkern i ägo
blandning mellan dessa samt fyra gårdar inom samma hägnad med åkern i ägobland
ning sinsemellan. Figur 22 visar den senare delen av byn. Ägoblandningen är som 
synes osystematisk. Kartan saknade särskild text. 
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Figur 22. Korpikylä, Nedertorneå socken 1680. De skrafferade åkerytorna tillhör en 
av gårdarna inom hägnaden. 

Alavojakkala, Nedertorneå 1681 (Ll:3/1, H-fors) 
Byn ligger ca 1 mil från kusten på Torneälvens östra sida. Vid karteringen 1681 
omfattade byn, som bestod av 38 gårdar, mark på båda sidor om älven. Väster om 
älven låg sju enstaka gårdar på sina gårdsgärdor och fyra gårdar parvis inom två 
särhägnade gårdgärdor. Öster om älven låg åtta enstaka gårdar och tre parvis på 
gårdsgärdor. Två andra gårdsgärdor innehöll tre respektive sex gårdar. I alla dessa 
gårdsgärdor med flera gårdar låg åkern i ägoblandning. Figur 23 visar ett utsnitt av 
byn med den största gårdsgärdan. Åkermarken var skiftad mellan ett par eller några 
gårdar, aldrig mellan alla i byn, som alltså saknar open field. 
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Figur 23. Alavojakkala, Nedertorneå socken 1681. 
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Liknande byformer kan ses också i den geometriska jordeboken Å:2 från 1648, som 
finns i Lantmäteriverkets arkiv i Gävle, t.ex. i Alkula, Övertorneå där sju gårdar låg 
inom en och samma hägnad eller i Mattila, Nedertorneå där fem gårdar deltog i ägo
blandningen inom ett särhägnat område. 

3.2.1 Sammanfattning för byarna i Norrbotten 

Liksom i Västerbotten finner vi stora likheter inom detta område. De analyserade 
kartorna har kommit till under en något längre period, från 1647 till 1724. Vissa av 
de detalj skillnader som finns kan naturligtvis bero på att karteringstraditionen växlat 
under perioden. Tegskiftesåker, med mer eller mindre regelbunden ägoblandning, 
förekom i de flesta byarna. Öjebyns open field var svagt utvecklat och långt ifrån 
alla gårdar deltog. I Tornedalens byar saknades företeelsen helt och hållet. Gårds-
gärdor var vanliga men inte regel: i Öjebyn låg en del av gårdarna särhägnade och en 
del utan särskild hägnad, på kartan över Svartlå, Överluleå, finns inga gårdsgärdor 
markerade och detsamma gäller flera byar som karterades 1647: Svartbyn, Överkalix 
samt Ytterby och Målsön i Nederkalix. I Sjulnäs, Piteå, låg några av gårdarna på 
angränsande tomter. I Innanbäcken, karterat 1718, låg en del av gårdarna på gårds
gärdor. 

De flesta av byexemplen är hämtade från kusten eller älvarnas mynningsområden, 
dvs. områden där tillandningen har spelat en roll för markresurserna. I flertalet av 
dessa byar låg inägomarken mellan 10 och 5 mö. h. Bebyggelsen låg ofta ovanför 
1 O-meterskurvan. Spridningen i höjdled är mycket jämn för samtliga byar. Undantag 
är särskilt Målsön i Kalix, där både bebyggelse och odlingsmark låg lägre än 5 
m ö. h. Uppenbarligen speglar detta förhållande den odlingsbara markens utbredning 
eftersom mycket små ytor ovanför denna nivå har odlats upp i senare tid. Kanske har 
det med frostrisken att göra? Det kan också tolkas som att området inte har varit 
möjligt att utnyttja till jordbruk före tillandningen omkring 10 m ö. h. 

Ägoblandningen i byarna i Tornedalen synes ha uppstått när gårdar delats. Det 
framgår särskilt tydligt när två gårdar delar en gårdsgärda och har åkern i ägobland
ning sinsemellan. De stora gårdsgärdor med flera gårdar som finns i ett stort antal av 
byarna bör vara den centrala och äldsta delen av byn med det bästa läget. Byn har 
sedan spritt sig utmed älvstränderna genom tillkomsten av flera gårdsgärdor med 
från början enstaka gårdar där var och en på detta sätt kunnat få tillgång till områdets 
resurser i form av åker- och ängsmark och inte minst fiskevatten. 

Gårdsgärdorna kunde ligga spridda i inägomarken som i Innanbäcken eller sam
lade. Särskilt påtagligt är detta i Roknäs och Hortlax men också i Jävre, tre byar där 
namnen är eller kan vara finska. Roknäs och Jävre är de tydligaste exemplen på hur 
gårdsgärdor med bebyggelse och/eller enskilt ägd åkermark ligger samlade för sig 
och den tegskiftade åkern för sig och på lägre nivå (figur 24). I Roknäs låg byns 
open field omkring 5-metersnivån. 
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Figur 24. Jävre, Piteå socken 1702 (Å10:22.1). 

Tegskiftesåkerns läge på lägre nivåer än bebyggelse/gårdsgärdor är som påpekats 
tidigare ett genomgående drag i hela övre Norrland och slutsatsen måste bli att den 
är ett sent tillskott till byn. För att styrka denna hypotes och i stora drag kunna be
döma åldern på bebyggelseenheter i områden där strandförskjutningen givit stora 
marktillskott är det nödvändigt att först diskutera hur tillandningsmarken utvecklats. 

3.3 NÄR BLEV TILLANDNINGSMARKEN MÖJLIG ATT UTNYTTJA? 

Denna fråga har betydelse för bebyggelsens och odlingsmarkens utveckling och 
därmed för att förstå den resursmässiga situationen för den äldre bosättningen. 

I analysen av Sunderbyn refererades till en pollenundersökning från Mattisberg. 
Utvecklingen efter isoleringen från havet gick via ett lagun-kärrstadium till myrmark, 
en process som enligt dateringarna tog ca 600 år (Segerström 1995). Ett liknande 
exempel är från Svedjan i Hortlax, Piteå. Där hade tilllandningsmarken karaktär av 
igenväxande strandäng under ca 300 år för att sedan utvecklas till sumpskog under 
ca 400 år. Under den följande utvecklingsfasen har marken blivit en starrmyr, som 
troligen utnyttjats för myrslåtter (Segerström 1995:15). Det har alltså i dessa båda 
fall tagit minst 600 år för uppgrundningsmarken att få en växtlighet som varit möjligt 
att utnyttja för människorna i området. 

Om vi nu återvänder till byarna i Kalixälvens mynningsområde, ett område där 
tillandning av mark har spelat stor roll för byarnas utveckling, så är det uppenbart att 
strandförskjutningens förlopp måste ha varierat mellan olika typer av områden. En så 
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utdragen förvandling av den uppgrundade marken som i de citerade exemplen kan 
inte ha varit aktuell i Kalix. Här måste tillandning och upptorkning ha skett snabbare. 
Ett flertal faktorer har inverkat på tillandningsprocessen (Lundqvist 1982). Men det 
står ändå klart, att bebyggelsen här är tämligen ung - kanske från senmedeltid. By
arna finns upptagna i jordeboken från 1543 - störst är Ytterbyn med 11 gårdar me
dan de övriga har mellan 4 och 2 gårdar vardera. Man kunde tänka sig att bebyggel
sen tidigare har legat högre upp men ovanför 1 O-meterskurvan finns under 1600-talet 
varken bebyggelse eller odlingsmark. Liknande förhållanden har gällt för de flesta av 
byarna runt Svensbyfjärden i Piteå. 

En slutsats av kartanalyserna är att byarnas tegskiftesåkern alltid ligger på mark 
som relativt sent har blivit möjlig att bruka. Det finns också en tydlig morfologisk 
skillnad mellan den åkermark som var särägd eller låg i svag ägoblandning (endast 
ett par eller några gårdar deltog) och byns open field: den i huvudsak särägda åkern 
bestod av block eller breda, oregelbundna parceller medan tegskiftesåkern var delad 
i långsmala tegar. Tegskiftesåkerns läge i byn och den striktare tegindelningen gör 
att man kan anta att den tillhör ett relativt sent skede i byarnas uppodlingshistoria 
och att byarna i äldre tid huvudsakligen har bestått av särhägnade gårdsgärdor med 
enskild åker. En jämförelse mellan den karterade åkerytan omkring år 1700 och den 
beskattade ytan i 1543 års jordebok visar att 1500-talets åker upptog en mycket liten 
yta som ofta rymdes inom området med gårdsgärdor. I de fall där tegskiftesåkern 
ligger mer centralt i byn kan man i stället anta att byn är relativt ung, kanske från den 
senare delen av medeltiden. 

Det är nu dags att övergå till en jämförelse med finskt kartmaterial för att se om 
några likheter i byarnas markorganisation kan ses där. 

4. "FINSKA" OCH "SVENSKA" DRAG I LANDSKAPSORGANISATIONEN 

4.1 SYDVÄSTRA FINLAND 

Frågan om några spår av finskt inflytande på byarnas markorganisation kan ses i 
kartorna visade sig svår att besvara. Den undersökning av byar i Finland som jag 
genomfört rörde områden där inflytande från Sverige i hög grad gjort sig gällande, 
framför allt i sydvästra Finland, i Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland och Ny
land samt i viss mån i Österbotten. I större delen av området var tvåsäde det vanliga 
och åkern var tegskiftad, mer eller mindre systematiskt men ofta låg större delen av 
åkermarken i ägoblandning. Gårdarna låg inte sällan samlade på bytomter, som i 
t.ex. Tavastland kunde vara geometriskt reglerade. Österbotten avvek med sina små 
spadbrukade åkerytor som visserligen oftast låg i ägoblandning men betydligt mer 
osystematiskt än i övriga undersökta delar av Finland. I stora byar i de centrala jord
bruksområdena fanns antydningar om att byarna tidigare bestått av grupper av gårdar 
och att en mer omfattande ägoblandning var något som vuxit fram med tiden. Gårds
gärdor förekom överhuvudtaget inte någonstans (Roeck Hansen 1996). Det är först 
när vi går utanför mitt finska undersökningsområde eller till kartor över nybyggen 
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från 1500-talet och framåt som vissa likheter kan ses. För den nu aktuella undersök
ningen har de tidigare studierna utvidgats till att omfatta områden norr och öster om 
det tidigare undersökningsområdet. 

4.1.1 Ägoförhållanden i andra finska byar omkring år 1700 

I den södra delen av Österbotten och den angränsande norra delen av Satakunta, ett 
område som tidigare utnyttjats av tavastlänningarna som erämarksområde, etablera
des nybyggen från 1500-talet och framåt. De bestod av ensamgårdar, ibland med ett 
enda gärde som omfattade både åker och äng, ibland med tre gärden med block-
formiga åkrar i ängsmark. Kolonisterna kom från Finlands östra delar och i synnerhet 
den sistnämnda odlingsformen med tre gärden anses ha ryskt ursprung (Frandsen 
1983). Det förekom också byar i tvåsäde, där varje gård hade sina två åkergärden 
enskilt. Ibland förekom osystematisk ägoblandning mellan två gårdar som var resul
tatet av gårdsklyvningar. Liknande ägoförhållanden var vanligt i södra Savolax, 
Mikkeli län. 

Norr om gränsen för undersökningsområdet, i Kronoby älvdal i Österbotten, fanns 
samma typ av markorganisation som i Tornedalen. Likheten har påpekats av Ene-
quist (1935). Byarna i Kronoby älvdal har beskrivits av Tegengren (1941). Gårdarna 
i dessa byar låg enstaka, i en del fall två och två, inom var sitt särhägnade område 
med åkern oftast särägd, ibland i svag ägoblandning. Någon tegskiftesåker där alla 
byns gårdar deltog fanns inte. Åkern bestod i båda fallen av små, blockformiga ytor 
som brukades med spade. För Tornedalens del konstaterades detta enkla bruknings-
sätt redan av Linné under hans Lapplandsresa (von Platen & von Sydow 1957). Det 
kan noteras att befolkningen i Kronoby är och har varit svensktalande så länge som 
historisk dokumentation finns medan befolkningen i Tornedalen är finsktalande. 

Längre norrut längs Bottenvikens kust, norr om Uleåborg, börjar ett område där 
byarna bestod av enstaka gårdar på särhägnade gårdsgärdor. Åkern odlades i ensäde. 
Där två eller flera gårdar låg inom samma gårdsgärda, var åkermarken skiftad i 
osystematisk ägoblandning. Åkern bestod av blockformiga ytor, inga långsmala tegar 
förekom och inte heller något open field gemensamt för hela byn. 

I mellersta och östra Finland slutligen var svedjebruk en vanlig odlingsform. 
Svedjebruksbyarna hade stora gemensamma arealer för svedjebruket och små, sär-
ägda permanenta åkrar intill bebyggelsen. Dessa åkrar tycks dock tidigare ha utnytt
jats samfällt "utan föregående delning uti ett bolag" (Hankamäki, Savolax 1780). 
Åkrarnas läge samlat intill bebyggelsen tyder dock på att de ursprungligen bör ha 
tagits upp som enskilda odlingsytor (figur 25). Kartmaterialet är sent, de äldsta kar
torna kom till först under andra hälften av 1700-talet. Lantmätarnas kommentarer 
visar att de här har konfronterats med odlings- och ägandeformer som var främ
mande för dem: det noteras t.ex. att åkrarna "synes aldrig hafva varit uti stångfall 
fördelte utan att den tagit bäst för sig som mäst förmått" (Palokka, Sääksmäki 1769). 
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Figur 25. Hankamäki, Savolax. Figuren visar ett utsnitt ur en karta från 1780 med 
särhägnade ytor med bebyggelse och åkermark samt samfällt nyttjad mark, markerad 
av streckade linjer. 

300 m 

\ 

De drag i kulturlandskapets organisation i de finska byarna som jag i min tidigare 
undersökning bedömde bero på ett annat inflytande än det svenska/västliga var 
främst avsaknaden av tegskifte eller överhuvudtaget en mer utvecklad ägoblandning, 
framför allt i åkern. Ett främmande drag jämfört med centralsvenska förhållanden 
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var också oklara gränser mellan byarna. I Österbotten fanns flera exempel på byar, 
bestående av flera namnenheter, vilkas ägor var inflätade i varandra. En gräns i form 
av en rät linje hade i bland dragits rätt över ägorna, där ägoblandningen var som 
svagast, troligen en administrativ åtgärd utförd och bestämd av lantmätaren. En lik
nande iakttagelse gör Enequist beträffande byn i Tornedalen som hon säger har ut
gjort en "kameral storhet" (Enequist 1935). 

Av alla dessa olika former av byorganisation och markägande är det ingen tvekan 
om att de största likheterna med norrländska byar fanns i det närmaste grannskapet, i 
Österbotten. Från Torne älvdal i norr till Uleåborg i söder längs den östra sidan av 
Bottenviken fanns ett område med likartade byformer. De finska byarna som stude
rats inom detta område finns i allmänhet förtecknade i en jordebok från 1566, de 
hade alltså en viss ålder och var inga nybyggen vid kartläggningen. Stora likheter 
fanns också med ett område söderut, framför allt fr.o.m. Kronoby älvdal och norr
över, särskilt i älvdalarna kring Perhonjoki och Lestijoki. Den största skillnaden låg i 
att åkern i det sydligare området oftast odlades i tvåsäde medan ensäde var domine
rande i det nordliga. I byarna längre söderut låg oftast det mesta av åkermarken i 
ägoblandning medan norröver ägoblandning snarare var undantag än regel. Inom 
hela Österbotten var spadbruket det vanliga och åkrarna var för det mesta små och 
blockformiga. De små åkerytorna kunde bilda tegliknande former, särskilt i de cen
trala jordbruksbygderna (se t.ex. Roeck Hansen 1996, figur 21, 22 och 25). 

De drag som kan återfinnas i de norrländska byarna tycks framför allt vara de s.k. 
gårdsgärdorna, dvs. särhägnad mark belägen omkring den enskilda gården, som 
måste ses som något speciellt och gemensamt för Västerbotten och Österbotten. I 
Österbotten fanns de framför allt från Kronoby älvdal i söder och vidare norrut; i 
Västerbotten från Ume älvdal i söder t.o.m. Tornedalen, där byarna var uppbyggda 
helt av dessa enheter. Gårdsgärdorna kan utifrån de kartstudier som redovisats här 
ses som en grundenhet i byarna. Troligen har de utgjort den äldsta delen av byarna, 
dvs. åkermarken under det äldsta uppodlingsskedet har varit enskild. Jag påminner 
om byn Östersmark i Bygdeå (figur 5) som var delad i två delar och där gårdarna i 
den ena byhälften, som på vissa grunder kunde bedömas vara den äldsta, låg inom 
särhägnade gårdsgärdor. De enkla gärdena med bebyggelse, åker och äng inom en 
hägnad som kunde ses bland nybyggena i södra Österbotten är mer sentida exempel 
på denna organisationsform. 

Några sydligare exempel på samma fysiska organisation har också påträffats, alla 
i Västerbotten: Lund, vid Skellefte älv, Risböle, Lövånger samt Hissjö i Umeå 
socken. När det gäller Lund och Hissjö var topografin säkert avgörande för markor
ganisationen: i Lund låg inägomarken som ett band utmed älven och Hissjö låg på en 
åssträckning: expansionsutrymmet har varit begränsat och bestämt odlingsmarkens 
utsträckning. Det som skilj de Tornedalens byar och Lund, alla karterade i mitten av 
1600-talet, från flertalet bebyggelseenheter inom undersökningsområdet var avsak
naden av en gemensam tegskiftesåker. I Risböle och Hissjö fanns det ett open field 
men det kan vara sent tillkommet eftersom det i bägge fallen låg inom en liknande 
yta som de som fungerade som gårdsgärdor. Byarnas namn är uppenbarligen inte 
någon nyckel till den fysiska organisationen: de här anförda exemplen har ju svenska 
namn medan å andra sidan byar med finska namn som t.ex. Hortlax i Piteå inte avvek 
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från det generella mönstret med en stor del av åkermarken i tegskifte. Däremot låg 
gårdsgärdorna i byn tämligen samlat. Så var också fallet i flera av byarna med finska 
namn, vilket tidigare har påpekats. Man kan också lägga märke till likheten i åkerns 
former mellan det ägoblandade gärdet i Korpikylä, Torneå (figur 22) och gärde A i 
Öjebyn, Piteå (figur 13a). 

4.2 "GÅRDSGÄRDOR" UTANFÖR UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 

Översiktliga studier av angränsande områden visar emellertid att gårdsgärdor inte 
var ett fenomen som bara förekom inom det bottniska området. Nybyggen i södra 
Österbotten/norra Satakunta är redan nämnda men också på den svenska sidan fanns 
gårdar och byar med samma markorganisation. I Nordmaling, den nordligaste sock
nen i Ångermanland, belägen närmast söder om gränsen mot Västerbotten, kartera
des 1705 Finntorpet Mjösjön "beläget på Allmänningen i Nordmaling socken". Gård 
och åkermark låg här inom ett hägnat ängsområde på samma sätt som nybyggena på 
den finska sidan. Även i Nordmaling tycks det alltså ha rört sig om finsk bebyggelse 
(se Jonsson 1981 och där citerad litteratur om finsk 1600-tals-kolonisation i Norr
land). Men samma organisationsform fanns också längre söderut, i Hälsingland, 
dokumenterad i kartor från 1640-talet. Bodvall visar i sin avhandling exempel på 
byar där varje gård har sin inägomark särhägnad. Han jämför dessa byar med byarna 
i Tornedalen enligt Enequists beskrivning. Byn Råggärde är ett sådant exempel (fi
gur 26) men också Sjöbo, som bedöms vara en av socknens yngre byar eftersom den 
inte finns upptagen i 1500-talets källor (Bodvall 1959). Beträffande dessa två byar 
finns inget som tyder på något finskt inflytande. 

Genom ägosystemet skiljer Bodvall i delar av sitt undersökningsområde, särskilt 
vad beträffar Ljusdal, på äldre och yngre byar: gamla bolbyar har oftast en utpräglad 
ägoblandning medan perifera, yngre byar ligger i särägo, liksom bodlandsbyar och 
fäbodar (Bodvall 1959:211). 

Många av de exempel som jag har funnit i olika delar av Norrland och Finland var 
nybyggen, vilket styrker hypotesen om att det rörde sig om unga bebyggelseenheter. 
Det är tydligt att vi här har att göra med en allmän företeelse i områden där nyodling 
förekom. Det ska också tilläggas att det handlar om områden utanför solskiftesområ-
det: här fanns inga reglerade drag i markorganisationen och ägoblandningen där den 
förekommer är osystematisk - den följer i varje fall inga fasta regler som går att 
spåra i tegföljderna. Men i det bottniska området rörde det sig inte enbart om nybyg
gen, också äldre byar var uppbyggda av dessa särhägnade enheter. I de äldre byarna i 
Hälsingland har med tillväxten av bebyggelse och odlingar ett system med ägo
blandning vuxit fram till synes successivt medan utvecklingen i de bottniska byarna 
har följt två olika vägar. Den ena innebar att ingen ägoblandning överhuvudtaget 
förekom eller att svag ägoblandning uppstod efter gårdsklyvningar, den andra att en 
tegskiftesåker odlades upp, där alla eller de flesta gårdar i byn deltog i ägobland
ningen. Ägoblandningen i byarna i Hälsingland och i det bottniska området var i 
båda fallen osystematisk och kan ha styrts av liknande regler men det finns en tydlig 
skillnad mellan de ägoblandade åkerytorna framför allt i Hälsingland och i det gamla 
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Västerbotten: i det senare området fanns en oftast en klar morfologisk skillnad mel
lan de åkerytor som låg i särägo eller i svag ägoblandning och den tegskiftade åkern 
medan denna skillnad inte fanns i Hälsingland där hela den odlade ytan i allmänhet 
var uppdelad i liknande parcellformer. Tegskiftesåkern i Västerbotten ser utifrån 
denna synpunkt ut att vara ett tillskott till odlingsmarkens organisation med större 
likheter med sydligare markorganisation. 

Figur 26. Råggärde, Ljusdal 1641. (Ur Bodvall 1959:207.) 

5cdicl itinarunt 

4.3 ENSKILDA OCH SAMFÄLLDA NYTTIGHETER I BYAR 

Markorganisationen i övre Norrland ger jämfört med byar i de centrala delarna av 
landet intryck av en blandning av åkerformer anpassade till lokala odlings- och ter
rängmässiga förhållanden, och reglerade drag med likhet med solskiftade byar längre 
söderut. Den lösa bebyggelsestrukturen och den mestadels utspridda, oregelbundna 
markorganisationen står i skarp kontrast till den fasta byorganisation, som Olof 
Isacsson fann i sin undersökning av de byordningarna i övre Norrland, som både var 
tidiga och allmänna jämfört med många delar av det övriga landet (Isacsson 1967). 
Byordningarna har reglerat användandet av gemensamma nyttigheter; det är tydligt 
när det gäller övre Norrlands byar att det som var gemensamt i äldre tid inte i första 
hand var åkermarken. Den ursprungliga bebyggelsen i stora delar av det gamla Väs
terbotten kan ha haft drag som i senare tid återfunnits i finska byar liksom i Torne
dalen: varje gård hade sin åker enskilt och åkerbruket var också av blygsam omfatt
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ning medan fisket (och olika former av jakt, t.ex. sälj akt) utgjorde den viktigaste 
delen av ekonomin. Edlunds slutsats att de finska namnen i det norrbottniska kust
landet kan vara "sådana som ursprungligen tillkommit forna fiskeplatser eller platser 
där fisket åtminstone utgjort en viktig etableringsgrund" överenstämmer med tolk
ningen av kartbilderna och med rekonstruktionen av äldre strandnivåer (Edlund 
1996:122). 

Bebyggelsemönstret med de små enskilt ägda gårdsgärdorna, som återfinns i de 
flesta av områdets byar och kan ha utgjort den äldsta delen av byn, påminner om 
senare tiders finska svedjebruksbyar. Att jag använder detta exempel på byorganisa-
tion betyder inte att jag tror på något genetiskt samband mellan denna och de väster
bottniska byformerna. Det beror istället på att man på kartorna över dessa byar så 
tydligt ser uppdelningen av bydomänen i individuellt och kollektivt ägd/brukad 
mark. På kartor över byar med permanenta åkrar är däremot de gemensamma nyttig-
heterna i allmänhet inte karterade och inte heller omnämnda. I stället för stora ge
mensamma svedjebruksarealer harjaktmarker och fiskevatten i övre Norrlands byar 
utgjort sådana resurser som krävt gemensamma insatser och en social struktur lik
nande den finska. Dessa gemensamma resursområden kan vara bakgrunden till den 
starka by sammanhållningen och nödvändiggjort regler för nyttjandet. Som jag ser det 
är det de kollektivt utnyttjade resurserna som gjort det nödvändigt att överhuvudtaget 
bo tillsammans i byar ;jfr Sporrongs (1990) definition av byn som en enhet baserad 
på samverkan, samt Sundström (1984) beträffande fisket i Tornedalen. 

Jordbruk och boskapsskötsel har med tiden fått ökad betydelse. Inflytandet söder
ifrån, troligen närmast från södra Västerbotten, där den äldsta odlingen i området 
finns belagd, har också tilltagit och satt spår i fördelningen av jorden i byarna i form 
av tegskifte och i det måttssystem som kommit till användning. Måttssystemets en
hetlighet och tegskiftesåkerns ytliga likhet med åkrar inom solskiftesområdet gör 
dock att man får fråga sig om det inte också har funnits ett mer direkt inflytande från 
detta område, dvs. om införandet av dessa företeelser gjordes medvetet som ett led i 
en svensk maktstrategi, främst för att tjäna som enhetligt underlag för beskattningen. 
Tegskiftesåker förekom i byarna väster om Bottniska viken upp till Kalix älvdal och 
i de östliga endast i jordbruksbygderna söder om Kronoby älvdal. Resten av området 
saknade helt ett byns open field. 

Dessa former av markägande är alla hämtade från äldre lantmäteriakter och alltså 
av ganska sent datum. Den eventuella finska odling som det är fråga om i övre 
Norrland skulle ha ägt rum före den svenska kolonisationen. De tidiga finska inflyt
tarna antas ha varit av västfinskt ursprung och skall ha kommit från Tavastland och 
Satakunta. För att kunna urskilja eventuella finska drag i markorganisationen gäller 
det först och främst att definiera vad detta hypotetiska finska jordbruk bestått i och 
hur det gestaltat sig rent fysiskt. De äldsta spåren av fast bebyggelse, i Tornedalen, 
har konstaterats härröra från tavastländska inbyggare. För att kunna bedöma om den 
markorganisation som fanns längs Bottniska viken var resultatet av inflyttning från 
bl.a. Tavastland gäller det här också att ta hänsyn till det som är känt om denna folk
grupp under tidig medeltid. 
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4.4 ODLING OCH MARKUTNYTTJANDE I FINLAND I ÄLDRE TID 

Kännedomen om odlingsformerna i Finland före den svenska kolonisationen är be
gränsad men följande är känt om det förhistoriska jordbruket i Tavastland: från om
kring 500 e.Kr. infördes odling på permanenta åkrar kompletterat med odling på 
lövträdssvedjor (Orrman 1991:6). Solantie har konstaterat att man redan under yngre 
järnålder odlade åkerråg på permanenta åkrar i västra Tavastland till skillnad från 
den svedjeråg som odlades i de östra delarna (Solantie 1988). En arkeologisk under
sökning av en fossil åkeryta i Rapola, Säksmäki i centrala Tavastland har visat att 
åkern brukats med årder och alltså varit en permanent odlingsyta. Odlingen har date
rats till sen järnålder-tidig medeltid (Vikkula et al. 1994). Orrman har visat att det 
var lätta jordar, utmed älvar och vid sjöar, som odlades under järnålder (Orrman 
1991). Med dåtidens teknologi var lerjordar svåra att bemästra. Under medeltid 
utnyttjade bebyggelsen i Satakunta och Tavastland också stora utmarksområden för 
jakt och fiske, erämarker, som kunde ligga på stora avstånd från bebyggelsen. Detta 
utmarksbruk anses ha förekommit redan under järnålder (Bladh 1995:74, not 30). 
Ännu i slutet av 1600-talet var traditionen levande: i en lantmäteriakt från denna tid 
omnämns området i norra Satakunta och södra Österbotten som Kronones Stoora 
Allmenning... som fordom haver varit tavasternas erämark (Lavia 1686, Lantmäte
riverket Helsingfors). Frågan om erämarksbruket kommer att behandlas mer ingå
ende nedan. 

4.5 DE ÄLDSTA ODLINGSSPÅREN I VÄSTERBOTTEN 

Hur förhåller sig denna bild av tidig odling i Finland till vad man vet om jordbruket i 
det gamla Västerbotten? Kunskapen om detta kommer från ett i förhållande till det 
stora området fåtal pollenundersökningar (Segerström 1995, 1996). Den äldsta kon
tinuerliga odlingen är påvisad i Umeåområdet från 500-700 e.Kr. I Norrbotten finns 
de äldsta odlingsspåren, från 1000-talet, i Tornedalen. Något yngre, från 1000-1200 
e.Kr., är spåren av en permanent agrikulturell bosättning vid Heden i Lule älvdal. I 
Tornedalen var råg det äldsta sädesslaget medan man odlade korn på gödslade åkrar 
i Heden. Råg var också den första grödan som odlades vid Mattisberg, ca en km norr 
om kyrkan i Luleå Gammelstad. Rågodlingen är daterad till sent 1200-tal; därefter 
har man övergått till att odla korn. Som visats ovan var råg den gröda som odlades i 
Tavastland. Korn var däremot den vanligaste grödan i Sverige som helhet under 
järnålder och i Norrland förblev det ända in i modern tid det vanligaste sädesslaget 
(Widgren 1998:381). 

Den enda slutsats som kan dras av denna jämförelse är att de två områdena med 
tidig rågodling, Tornedalen och Mattisberg, Luleå, har likheter vad beträffar sädes
slaget med samtida finskt jordbruk. För Tornedalen finns ortnamn och arkeologiska 
fynd som bekräftar denna kulturella tillhörighet men inte för Mattisberg. Odlingen i 
Heden hör däremot till en sydlig kulturkrets i detta hänseende. Underlaget för slut
satser är bräckligt men det är ändå tydligt att vi har att göra med olika odlingstradi
tioner som uppträder inom området under i stort sett samma period. Som en metod 
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att på ett mer påtagligt sätt spåra ett finskt kulturellt inflytande ger det inte något 
tillfredsställande resultat. 

När man söker efter likheter i markorganisationen mellan olika områden är det be
fogat att ställa sig frågan vad olika former av fysisk organisation har haft för bety
delse. Med andra ord, varför ser det i det här fallet ut så som det gör i de norrländska 
byarna? När under 1700-talet de många hägnaderna inom byn blir synliga på kartor
na har det förklarats med boskapsskötselns alltmer ökande betydelse: resursutnyttjan
det har alltså varit en faktor som bestämt hur den tillgängliga marken disponerats. 
Andra faktorer har varit konkurrensen om marken/resurserna och statens krav på 
kontroll av produktion och markägande som skatteunderlag. 

Ett eventuellt finskt inflytande på markorganisationen är alltså inte uppenbart när 
vi kommer fram i tiden till de äldsta kartorna. Detta inflytande skulle enligt Fj eli
ström ligga långt tillbaka i tiden, i tidig medeltid eller t.o.m. under yngre järnålder. 
Det skulle också röra sig om en jordbrukande befolkning. Det sista är ett påstående 
som nog bör modifieras. Man kan också fråga sig om det existerar ett sätt att bruka 
jorden som kan knytas till särskilda etniska grupper, dvs. om frågan om brukarens 
etnicitet har haft någon betydelse överhuvudtaget. 

4.6 ODLING OCH ETNICITET 

I en uppsats om samer och germaner i det förhistoriska Norrland diskuterar Baudou 
begreppet etniska grupper och ansluter sig till en definition som innebär att grän
serna mellan olika etniska grupper i huvudsak är sociala (Baudou 1987:9). Etnicitet 
är enligt Baudou något som uppstår i en stressituation som t.ex. mötet mellan olika 
kulturella grupper kan innebära. Han säger vidare (1987:21) att etnicitet enligt defi
nitionen inte är något statiskt "den förändras oavbrutet av orsaker som kan ligga 
utanför eller inom det aktuella samhället. Av de arkeologiska fynden att döma är 
vikingatiden och den äldre medeltiden i Norrland en period av ekonomisk och poli
tisk press som i hög grad bör ha förändrat den tidigare samiska etniciteten". 

Dessa synpunkter på etnicitet bör beaktas också när det gäller de finskspråkiga in
flyttare som att döma av framför allt ortnamnen har funnits i undersökningsområdet. 
Att brukarnas folktillhörighet inte varit avgörande för markägandet visas av förhål
landena i Kronoby respektive i Tornedalen: i båda områdena fanns en likartad orga
nisation av inägomarken trots att språket i det första fallet var svenska och i det 
andra finska. Eftersom de likheter i markorganisationen som konstaterats mellan de 
gamla landskapen Väster- och Österbotten inte på något påtagligt sätt bekräftar att 
det rör sig om ett finskt och mer specifikt tavastländskt inflytande, måste man till att 
börja med fråga sig varför de kan ha kommit till området. 
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4.7 BEBYGGELSEUTVECKLING O CH RE SURSUTNYTTJANDE I FINLAND UN DER TI DIG 
MEDELTID 

Med den tidiga medeltiden inleds en period av bebyggelseexpansion i Finland, som 
utgick från bl.a. den järnålderstida bosättningskoncentrationen i Satakunta-Tavast-
land. Expansionen sträckte sig mot söder och sydost och utmed kust och ådalar på 
båda sidor om Bottenviken. 

Norr om det gamla centralområdet tycks en odlingsbarriär ha funnits som hindrat 
framryckningen men anledningen till att expansionen stoppades här kan också ha 
varit att ägarna till de erämarker det där var fråga om hindrade inflyttning i områden 
som de hade kontroll över. Under samma period spred sig karelare från sitt bosätt
ningsområde kring västra och norra Ladoga både mot väster och norr där de mötte 
tavastländska bosättningsområden. Utrymmet för en bebyggelseexpansion på den 
finska sidan var med andra ord begränsat. Tavasternas verksamhet kom med tiden 
också att riktas norrut efter hand som Karelen utvecklades till en självständig region 
och hindrade tavasternas verksamhet i öster (Carpelan 1993). Expansionen hade i 
första hand att göra med pälshandeln. Utmarksnäringarna hade stor ekonomisk bety
delse under järnålder och medeltid: pälsverk var en viktig vara i inlandsområdenas 
långväga handel. Längre fram i tiden blev fisket av större betydelse (Orrman 
1991:12). 

För tavasterna var utmarksnäringar av stor betydelse men de var samtidigt jord
brukare. De uppgifter som finns om de finska erämarkerna är delvis motstridiga. 
Dels anges erämark ha varit ett enskilt utstakat område som låg avskilt från hem
trakten och som vanligen också omfattade fiskevatten (Luukko 1959, Gallén 1993), 
dels sägs att erämarkerna började fördelas i proportion till delägarnas skattetal och 
by andel (Virtanen 1959). I det senare fallet tycks erämarkerna således uppfattas som 
tidigare samfällt ägda. Enligt Orrman tycks erämarkerna ha ägts/utnyttjats av familjer 
eller släktgrupper (Orrman 1991:12). Erämarksbruket hade sin starkaste ställning i 
Tavastland och Satakunta och var av stor betydelse för hushållningen som komple
ment till jordbruk och boskapsskötsel (Gallén 1993). Det poängteras särskilt att 
erämarksbruket inte var någon nomadisk livsform utan att det var bofasta bönder 
som på detta sätt säsongvis utnyttjade resurser för jakt och fiske i avlägset liggande 
områden. 

Åkermarken, dvs. den intensivt brukade åkern, förefaller i alla tider ha varit en
skild, vare sig den låg särhägnad eller i ägoblandning och jag utgår från att så var 
fallet även i finska jordbruksbyar i äldre tid. Så var t.ex. fallet under äldre järnålder 
inom stensträngsbygden i centrala jordbruksområden i Sverige. Det extensiva 
markutnyttjandet som hängde ihop med boskapsskötseln innebar däremot ett samar
bete mellan flera grupper av bosättare (Widgren 1983). I ett senare arbete säger 
Widgren: "Den nära rumsliga anknytningen mellan gården, dess uthus och dess åkrar 
talar för en individuell förfoganderätt till åkern" (Widgren 1998). Likheter finns med 
östra Finlands svedjebruksbyar i senare tid: där ägdes marken dels enskilt, dels sam
fällt. Intill gårdarna låg särhägnade åkrar som odlades i ensäde medan huvuddelen av 
marken, som utnyttjades för svedjebruket, var i samfälld ägo eller i varje fall utnytt
jades samfällt. Man hade också andra arvsregler än i västra Finland och i Sverige: 
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jorden var inte familjens egendom och vid arvsskiften fick varje (manlig) arvinge ett 
skifte, dvs. man praktiserade en form av realarv. Den sociala strukturen kunde vara 
uppbyggd av storfamiljer men man bildade också arbetslag inom byn eller med delar 
av andra byar (Jutikkala 1963). Detta var troligen en nödvändig bas för den arbets
organisation som svedjebruket krävde. Efter storskiftet förblev ofta både svedj emar-
ken/skogen och fiske och mulbete i samfälld ägo. 

4.8 SLUTSATSER 

Detta resonemang leder fram till följande: den fysiska organisationen av marken 
inom en permanent bebyggelse är avpassad till det aktuella resursutnyttjandet som i 
sin tur har krävt en särskild form av social struktur. Denna struktur har utgjort en 
arbetsorganisation och haft sitt uttryck i olika former av ägande och nyttjande av de 
tillgängliga resurserna. 

Med utgångspunkt i studiet av de norrländska kartorna kan följande hypotes for
muleras: finska inflyttare har under en period av bebyggelseexpansion slagit sig ned 
på den västra sidan av Bottenviken för att utnyttja de rika möjligheterna till jakt och 
fiske. Man har valt platser som varit fördelaktiga för denna typ av resursutnyttjande 
men också för jordbruk i liten skala. Åkrarna har varit i enskild ägo och särhägnade. 
Utmarksresurserna har däremot utnyttjats kollektivt. Om dessa former av resursut
nyttjande var de optimala under rådande förhållanden utesluter det inte att även in
flyttare från andra områden och med annan etnisk tillhörighet har organiserat sig på 
liknande sätt. Ortnamnsskicket i Norrbotten visar enligt Edlund att det kan ha rått en 
"fungerande flerspråkighet" i området (Edlund 1989). 

Det står helt klart att en jämförelse mellan agrarlandskapet i övre Norrland och 
den södra delen av Finland så som det dokumenterats i de äldsta kartorna inte visar 
några påtagliga likheter mellan dessa områden. Skillnaderna mellan övre Norrland 
och undersökningsområdet i sydvästra Finland låg dels i näringsinriktning - i Fin
land handlade det om utpräglade jordbruksbygder - men också i de flesta fall om en 
mer direkt och påtaglig svensk påverkan på byarnas organisation. I framför allt 
Egentliga Finland kunde byarna tillsammans med Åland ses som en del av en öst
svensk jordbruksregion medan byarna i Tavastland med sin strikta planering kan ha 
varit ett resultat av en medveten statlig insats som inneburit en total förändring av 
kulturmarksorganisationen. I de norrländska byarna däremot var det svenska/västliga 
inslaget i form av tegskiftesåkern inte integrerat i byorganisationen utan utgjorde en 
oftast separat del av inägomarken. Basenheten i de äldre byarna, gårdsgärdorna, kan 
ses som en relikt ägandeform som var anpassad till en mer diversifierad näringsin
riktning där jordbruket inte spelade huvudrollen. 

Likheterna var emellertid uppenbara när jämförelsen gjordes med byar i norra 
Österbotten, från Kronoby älvdal upp till Torne älv. Kustlandet på båda sidor om 
Bottniska viken, dvs. det område som i äldre tid kallades Norra Botn, utgjorde en 
region präglad av likartade naturresurser och naturförutsättningar och därmed system 
för ägande och nyttjande av marken som i grunden var desamma. Baudou och Ed
lund talar om området norr om Ångermanland som en "nord-fennoskandisk kultur
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provins" och kartmaterialet bekräftar områdets enhetlighet. Beroende på förutsätt
ningarna för åkerbruk har ägandet av den odlade marken antingen utvecklats mot 
ökad fragmentering eller stannat av på en nivå som innebar ett mindre komplext 
samägande/nyttjande av just åkermarken. Några gränszoner inom det gamla landska
pet Västerbotten kan inte ses i kartorna: området utgjorde en region som också om
fattade den östra sidan av viken och där variationerna i byarnas markorganisation 
berodde på lokala naturförutsättningar men antagligen också på byarnas ålder. Det 
svenska inflytandet i form av byns tegskiftesåker var starkast i de södra och västra 
delarna av regionen där jordbruket var en viktigare näringsgren än längre norr ut. 

Vi övergår nu till bebyggelseutvecklingen i Norrbottens kustland som mot bak
grund av de kunskaper vi har om erämarksutnyttjandet kommer att tolkas utifrån 
kartanalyser och rekonstruktioner av äldre strandnivåer inom ett avgränsat område. 
Dessa rekonstruerade kartbilder ger en uppfattning om vilka resurser som stått till 
buds under olika perioder. I detta område med snabb strandförskjutning är de intres
santaste objekten de strandnära byarna, där strandförskjutningsprocessen kan ge 
approximativa kronologiska hållpunkter för olika stadier i byns utveckling. En sådan 
by är Rutvik i Luleå, som kommer att stå i fokus i avsnitt II. Den följande undersök
ningen ger inget svar på frågan om det finska inflytandet men är tänkt att ge fördju
pad kunskap om den möjliga bebyggelseutvecklingen i Bottniska vikens kustområ
den generellt sett utifrån de tillgängliga naturresurserna. 
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II 

5. ÄGANDET AV TILLANDNINGSMARK I NORRBOTTENS KUSTLAND - EN 
NYCKEL TILL BEBYGGELSEGENESEN? 

Den kraftiga strandförskjutningen vid Norrbottens kustland och dess effekter på 
bebyggelseutvecklingen har berörts i de flesta undersökningar om den äldre bebyg
gelsen i detta område. Däremot är det sällsynt med undersökningar av strandför
skjutningens effekter inom mindre landskapsutsnitt där man i detalj kan se vilka 
följderna har varit för enstaka bebyggelseenheters tillgång på mark. Tillandningsef-
fekten har naturligtvis varit störst i flacka kustområden där arealtillskottet över tiden 
har varit betydande och haft stor betydelse för inriktningen av resursutnyttjandet. 
Skiftet av tillandningsmark har följt vissa regler och följderna av delningarna kan 
ibland ännu ses i dagens markägande men framför allt i det äldre kartmaterialet. En 
företeelse som förekommer i flera fall är att byar tidigare kunde äga relativt omfat
tande arealer mark inom någon eller några andra byar. Oftast rörde det sig om ängs
mark. Detta ägande kan inte alltid förklaras på något enkelt sätt. Frågan om tilland-
ningsmarkens utveckling och användning blir mer komplex ju längre bakåt i tiden 
man går: i de områden där strandförskjutningen haft störst effekt har landskapet 
under de senaste drygt tusen åren omvandlats från ett öppet skärgårdslandskap till en 
jordbruks- eller tätortsbygd under förhållandevis kort tid: som tidigare omtalat 
beräknas strandlinjen vid 1400-talets början ha legat ungefär 5 meter högre än idag 
och vid 800-talets mitt ungefär 10 meter över havet (Egerbladh 1982). Om man på 
Gula kartan i skala 1:20 000 följer linjen för 1 O-meterskurvan, alltså ungefär längs 
vikingatidens strandlinje, är det ofta tillräckligt långt tillbaka i tiden för att skönja 
konturerna av ett skärgårdslandskap som erbjöd helt andra försörjningsmöjligheter 
än senare tiders jordbrukslandskap. 

Rekonstruktioner av landskapet i äldre tider är som jag ser det avgörande för att 
kunna ge en bakgrund till framför allt Norrbottens tidiga bebyggelsehistoria. En 
viktig fråga när det gäller ett äldre finskt inflytande är vilket näringsfång och vilka 
naturresurser som fick dessa människor att ta sig över Bottenviken. De finska ort
namnen återfinns i kustlandet och i inlandet som namn på fisketräsk och forsar (Ed
lund 1989). Edlund, som tolkar förekomsten av de finska ortnamnen söder om den 
nuvarande språkgränsen som att en finsk befolkning verkligen har funnits i området, 
säger beträffande forsarna: "Det bör ha funnits förutsättningar för att dessa forsar 
utnyttjats också inom ramen för en rörlig erämarksekonomiHan refererar emeller
tid också till finska arbeten rörande det åboländska och österbottniska kustlandet där 
man numera skall vara på väg att överge tanken på att de finska namnen primärt 
skulle härröra från finska erämarksfarare (Edlund 1989:163, not 13). 

Flera frågor kan ställas utifrån dessa utsagor. För det första, utgjorde det nuva
rande norrbottniska kustlandet och de fiskrika forsarna och älvarna ett erämarksom-
råde för finnar som hade sin stadigvarande hemort i öster om Bottenviken eller har 
de finska namnen givits av finska inflyttare, som slagit sig ned permanent vid dessa 
fiskrika vatten? För det andra, har de tidiga svensktalande inbyggarna haft samma 
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inriktning på sitt resursutnyttjande eller har detta varit av annat slag? De svenska 
namnen överväger ju, de flesta är relativt sentida men det finns också inslag av 
gamla namn, särskilt i Luleälvens dalgång. Ett av dessa är Rutvik i Luleå socken, 
som kommer att behandlas vidare nedan. 

Om man utgår från att landskapet i övre Norrlands kustland har utnyttjats på lik
nande sätt av alla som vistades där så pass stadigvarande att det gav upphov till 
namn som traderats till våra dagar, kan kunskapen om tidigare ekonomi och sam
hällsorganisation nås framför allt på två vägar: den ena innebär att utifrån sentida 
kartor försöka förstå bebyggelseutvecklingen, en metod som har prövats i avsnitt I. 
Den andra vägen utgörs av en rekonstruktion av äldre landskapsavsnitt, något som är 
nödvändigt för att förstå vilka förutsättningar för försörjning som funnits i området 
under olika tider. Den metoden kommer att prövas i det följande. Till att börja med 
skall jag här med några exempel diskutera den möjliga bakgrunden till den ägo
blandning mellan flera grannbyar, framför allt i ängsmark, som finns dokumenterad i 
moderna och äldre kartor. 

5.1 STRANDÄNGEN, KALIX 

En genomgång av de förändringar som strandförskjutningsförloppet har haft på när
ingsinriktning och bebyggelselokalisering ges i uppsatsen Landhöjningen och den 
agrara bebyggelsen i ett historiskt perspektiv (Egerbladh 1982). I ett avsnitt diskute
ras landhöjningen och uppkomsten av ägoblandning mellan byarna. Egerbladh tar 
där bl.a. upp förhållandena i Strandängen, ett område på Kalixälvens norra strand 
mellan Gammelgården och kyrkan, som fortfarande ägs av ett flertal av de omkring-
liggande byarna (Gula kartan Kalix 25M:45, 1986). Pellijeff har tolkat området som 
en f.d. byallmänning till Gammelgården, som han såg som moderby till de övriga 
delägande byarna (Pelijeff 1967). Området, som till största delen ligger under 5-
metersnivån men sträcker sig upp mot 1 O-metersnivån, är uppdelat i smala remsor. 
Pellijeff anger att det ger intryck av "gammalt tegskiftat område" (Pelijeff 1967). 

Egerbladh vill av flera skäl i första hand se området som tidigare sockenallmän-
ning och hänvisar bl.a. till Hälsingelagens stadgande om den fria intäktsrätten på 
allmänning. Hon poängterar också att ägoblandningen i Kalix generellt var större än 
i övriga socknar i Norrbotten: "Detta skulle eventuellt kunna tyda på att mark och 
fiskevatten utom i bebyggelsens närhet tidigare varit föremål för ett kollektivt ut
nyttjande enligt mer ålderdomliga principer än dem som medeltida landskapslagar 
omvittnar". Hon jämför med Tornedalen som i äldre tider hade en ekonomi liknande 
den i Kalixbyarna med huvudsaklig inriktning på fiske och boskapsskötsel. I Torne
dalen var ägoblandning och samfälligheter i utmärker en utbredd företeelse ännu vid 
sekelskiftet 1800 (Egerbladh 1982). Tanken om ett kollektivt utnyttjande av mark 
och fiskevatten i äldre tid är intressant och utgör en bra utgångspunkt för en rekon
struktion av äldre förhållanden. Den knyter också an till den jämförelse som gjorts i 
det tidigare avsnittet mellan de norrländska byarna å ena sidan och finska svedje
bruksbyar och äldre järnålderns jordbruksbyar å den andra: i dessa bosättningsfor
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mer fanns en kombination av enskilt och samfällt nyttjande där byn utgjorde ramen 
för samarbetet. 

Figur 27. Tillandning i Kalixälvens mynningsområde från 800-talet till idag. 
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En detalj rekonstruktion av strandnivåerna i Kalixälvens mynningsområde, som är ett 
av de områden i Norrbottens kustland där tillandningen varit störst, visar tydligt att 
de flesta av de byar som har del i Strandängen har etablerats relativt sent (figur 27). I 
Ytterbyn t.ex. ligger all bebyggelse och odlingsmark enligt en geometrisk 
jordebokskarta från 1645 under 10 m ö. h. och ner mot 5-metersnivån. Som tidigare 
nämnts är Gammelgården den enda av byarna som har bebyggelse och odlingsmark 
ovanför 1 O-metersnivån. Namnet tyder ju också på att detta är områdets äldsta be
byggelse (Pelijeff 1967). Naturligtvis har den tidigare haft ett annat namn - gammal 
blev ju bebyggelsen först när det fanns yngre bebyggelse att jämföra med. Kanske 
har namnet varit finskt? Längre upp i Kalixälven, ovanför 1 O-metersnivån, finns flera 
orter med finska namn som Morjärv, Kamlunge och i inlandet Korpikå. Om namnet 
var finskt eller svenskt har dock i detta sammanhang ingen avgörande betydelse. 

Ägandet i Strandängen finns inte dokumenterat i de äldsta kartorna. Först 1801 
upprättas en karta som redogör för de byar som äger mark här (Å22-7:l). Texten 
lyder: "Vid Delningen av Strandäng i Nederkalix Socken och Wästerbottens höf-
dingedöme hafva nedanskrevne Delägare erhållit fult genfullo emot hvad de därstä
des i Äng tillförne innehaft, på följande sätt och ställen". Därefter följer en uppräk
ning av markägarna, byar eller gårdar, teg för teg. Den största sammanhängande 
andelen innehades av Gammelgården och dess i sen tid avgärda enheter, därnäst i 
antal av B örj elsbyn, Rian och Innanbäcken. Månsbyn hade enstaka tegar liksom 
Stråkanäs och Rolfsbyn. Alla dessa byar låg i det omedelbara grannskapet på båda 
sidor om älven. Några mer avlägsna byar hade en teg vardera: Näsbyn, Vånafjärden, 
Töre Morjärv och Rya. 

Det är uppenbart att det inte rör sig om något gammalt tegskifte; det har införts 
vid delningen 1801. Området har utnyttjats som äng tidigare men då enligt andra 
delningsprinciper (se Nikander nedan). Eftersom området ligger lågt, till största 
delen nedanför strandlinjen omkring år 1400, finns det skäl att fråga sig hur området 
ägts och utnyttjats tidigare då det ännu var vatten. De delägande byarna ligger i de 
flesta fall i älvens mynningsområde och de har utan tvivel starka ägomässiga sam
band sinsemellan (Pelijeff 1967). För de byar som hade enstaka tegar i ängen kan 
man förmoda att jordägandet hade sin bakgrund i olika former av förändring av jord-
ägandet som arv, köp, byte eller pantsättning men för de byar som ägde större ande
lar är utgångshypotesen att det rörde sig om ett genetiskt samband, dvs. att dessa 
byar hade någon form av gemensamt ursprung. 

Frågan gäller alltså om det vattenområde, som tillandades relativt sent, också äg
des/utnyttjades av flera bebyggelseenheter. Med tanke på att de flesta av mynnings-
områdets byar bör vara relativt unga är det antagligt att området i äldsta tid har ut
gjort resursterritorium för en bebyggelseenhet, och troligen då det som senare kom
mit att kallas Gammelgården för att senare delas med de byar/gårdar som i takt med 
tilltagande tillandning avgärdats först från denna moderby och senare även från dess 
dotterbyar. 

Tidigare forskning om ägande och nyttjande av tillandningsmark finns bäst för 
Österbotten (Jones 1982, 1987). Området har stora likheter med övre Norrland när 
det gäller strandförskjutningens effekter och bosättningshistoria och det lämpar sig 
därför väl för jämförelse med det aktuella undersökningsområdet. 

79 



5.2 ÖSTERBOTTEN 

Principerna för ägandet av tillandningsmark har studerats av Michael Jones bl.a. för 
Maxmo i Österbottens kustland (Jones 1987). Det är ett område med starka parallel
ler till Norrbottens kustland: strandförskjutning med stora effekter för bebyggelseut
vecklingen, finska och svenska bosättningar, äldst utnyttjat av finnar, eventuellt som 
erämark, och senare koloniserat av svenskar, samt äldre finska ortnamn, varav 
många antyder fiske. När det gäller ägandet anför Jones ett exempel där fiskevattnet 
vid en åmynning tycks ha ägts samfällt av byar vid åmynningen men också längre in 
i land, "vilka senare ägde ängslotter i den uppgrundade viken" (Jones 1987:24). Här 
antas således att ägande av ängar på tillandningsmark har sin grund i ett tidigare 
ägande av det föregående vattenområdet. De regler som gällde för detta slags ägande 
vid storskiftet i Österbotten var följande: "Som allmän regel äger alla lägenheter i en 
by andel i byns vatten och tillandning såvitt lägenheten inte är uttryckligen utan del i 
vatten. En bys samfällda fiskevatten utgörs av de vatten som ligger närmare dess 
egna stränder en annan bys med undantag av vatten som ägs av andra genom ur
minnes hävd eller annan laglig rätt" (mina kursiveringar; Jones 1987:75). Att denna 
slags kontinuitet i ägandet gick längre tillbaka i tiden visas av ett refererat exempel 
som grundar sig på ett dokument från 1572 (Jones 1982). 

Vid storskiftet ägde byarna Maxmo och Kärklax med flera andra byar ängar på 
tillandningsmark inom Vassor by. Kärklax ( äldsta belägg 1443) växte upp vid en 
lång, smal, skyddad vik som idag är odlingsmark medan Vassor låg på en udde vid 
Vassorfjärden enligt strandlinjen omkring år 1300. Kärklaxbor ägde urfjäll och 
fiskerättigheter vid Vassorfjärden långt före storskiftet. Det framgår inte i vilket 
förhållande byarna Vassor och Kärklax stod till varandra men det faktum att Kärklax 
ägde mark inom Vassor gör det antagligt att Kärklax var moderby och Vassor en 
senare avgärda bebyggelse. Längre fram i tiden, när olika områden med tilland
ningsmark skulle skiftas mellan dessa byar, visade det sig att gränserna dem emellan 
var oklara eller aldrig hade fastställts. Samägande mellan närliggande byar visar ofta 
på ett gemensamt ursprung. På Åland, liksom på det finska fastlandet, förekommer 
samfälligheter, som ofta består av en moderenhet och en eller flera avgärda enheter. 
Moderbebyggelsen karaktäriseras bl.a. av markägande inte bara inom sina egna by-
gränser utan också inom grannbyarnas (Jutikkala 1963). Tolkningen av denna sprid
ning av ägandet, som ofta kvarstår in i våra dagar, är att moderbyn tidigare rådde 
över ett större territorium, som utnyttjades extensivt, ett territorium som sedan med 
ökande intensitet i markanvändningen kom att splittras upp i flera separata enheter. 
Också det omvända förhållandet, att avgärda enheter äger mark inom en moderby, 
visar ett genetiskt samband (Helmfrid 1962). Tillgången på mark har säkert spelat en 
viktig roll för ägandets fördelning. 

Också på Åland har strandförskjutningens effekter spelat en stor roll för bebyg
gelseutvecklingen: samfälligheten Sålis-Ödkarby-Ovanåker är ett av flera åländska 
exempel som troligen har haft en utveckling liknande den i Österbotten och i viss 
mån i Norrbotten (Roeck Hansen 1991:93). Resursutnyttjandet kan ha varit delvis 
olika men utvecklingen från ett större område till flera mindre har ägt rum på många 
håll och under olika tider. Som ett tidigt exempel kan nämnas den uppsplittring av de 
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vidsträckta stensträngsområdena i Östergötland som skedde under yngre järnålder 
(Widgren 1983). 

I en äldre undersökning om vatten- och ängsområden som var gemensamma för 
byar i Österbotten konstateras att nyttjandet av samfällda ängsmarker visar likheter 
med fiske på allmänningsvatten. Anledningen till dessa likheter var att ängsmarken 
genom tillandning uppstått ur det tidigare fiskevattnet och därför behandlades efter 
samma rättsregler som det tidigare fisket (Nikander 1938). Höet från dessa samfällda 
ängar bärgades av byborna gemensamt och skörden fördelades efter olika principer. 
Ofta skiftades ängen varje år, ett förfarande som motsvarade reglerna för utnyttjandet 
av fiskevatten. Ur etnologisk synpunkt betraktar Nikander detta som ett ålderdomligt 
förfarande. Hans slutsats blir att utnyttjandet av gemensamt ägd tillandnings- och 
ängsmark går tillbaka på ett kollektivt utnyttjande av det tidigare fiskevattnet. 

Fisket i Österbottens kustland hade antagligen, att döma av ortnamnen, utnyttjats 
av finnar/finska erämarksfarare långt före svenskarnas inflyttning från 1200-talet. De 
rätts sregler som gällde för fiske vattnen under denna tidiga period kan ha övertagits 
av svenskarna. Rätten till fisket var utpräglat kollektiv: notfiske utövades t.ex. kol
lektivt och alla grannar var delägare i noten. Förutom rättsreglerna övertog svens
karna även en del av de östliga redskapen. Liknande synpunkter har framförts i en 
opublicerad uppsats av Jorma Karman, som refereras av Lars-Erik Edlund (Edlund 
1989:163): "Det var inte bara tekniken och redskapen som övertagits utan även ar
betsorganisationen". Det stora inslaget av kollektiva arbeten tas upp av Sune Åker
man för Lule älvdal (Åkerman 1996, jfr Sundström 1984 om Tornedalen) och kom
mer att diskuteras vidare längre fram eftersom denna arbetsorganisation här ses som 
betydelsefull för de norrländska byarnas utveckling. 

De punkter som är viktiga att ta fasta på för den fortsatta diskussionen är: 

1. Gemensamt ägda/utnyttjade ängsmarker kan ha sin grund i gemensamma fiske
vatten som tillandats genom strandförskjutningen. 

2. Fisket var ett näringsfång som utövades kollektivt. 
3. Det kollektiva ägandet ses som ett ålderdomligt drag som kan ha sitt ursprung i 

finsk rättspraxis. 
4. Svenskar (både i Norrbotten och Österbotten) övertog såväl teknik och redskap 

som arbetsorganisation från finska inbyggare. 

Kalixälvens mynningsområde kan ha utgjort ett eller flera sådana extensivt utnyttjade 
territorier, med fiske som huvudsaklig näringsinrikting, som med fortgående tilland
ning och därmed ökade förutsättningar för jordbruk och boskapsskötsel och motsva
rande minskning av fisket, kom att splittras upp på flera enheter. 
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6. EXEMPLET RUTVIK 

För att kunna gå vidare med detta problem sökte jag efter ytterligare exempel där 
flera byar ägde ängsmark inom en annan bys gränser. Det bästa, dvs. det mest kom
plexa exemplet jag fann gällde Rutvik och angränsande byar i Luleälvens mynnings
område. Utbysägandet kan ses på moderna kartor (Gula kartan Gammelstad 24L:86) 
men gäller idag skogsmark. Ägare är grannbyn Björsbyn men också Gäddvik, som 
ligger på ett avstånd av ca 8 km fågel vägen. Två äldre kartor visade däremot ett 
tidigare mer komplicerat ägande av åker och äng inom Rutvik där dessa båda byar 
var involverade men också flera andra byar i grannskapet. 

De två kartorna var från 1749 och utgjordes av Transportkarta över Rutviks bys 
åkers och ängars belägenhet (Å23:90:l) samt Ref- och Delningskarta ...till Större 
Skiftens undfående (Å23:90:2). Enligt kartorna hade inom Rutvik följande byar del i 
Rutviks ängar: Gäddvik, Björsbyn, Bensbyn, Person och Sunderbyn. Gäddvik och 
Björsbyn ägde också åkermark i Rutviks centrala åker. Åkerinnehavet kunde tyda på 
att dessa byar var avgärda till Rutvik; ursprunget bör då ha varit gårdar i Rutvik som 
flyttat ut och givit upphov till nya byar. När det gäller Björsbyn var sambandet inte 
så svårförklarat: Björsbyn gränsar till Rutvik men ligger längre ut mot kusten. Gädd
vik däremot ligger långt från Rutvik och idag är det svårt att se något rumsligt sam
band mellan byarna. Sambandet med Sunderbyn var också svårt att se. För att ytter
ligare komplicera saken fanns ett samarbete mellan vissa av dessa byar tillsammmans 
med ytterligare andra: en byordning från 1751 gäller för byarna Rutvik och Sunder
byn men också för Hindersön, Långön och Kallax (Enequist 1937, Bil. III). Jag 
kommer här att bortse från denna konstellation av byar och hålla mig till förhållan
dena 1749 då markägandet ger utgångspunkter för ett resonemang om vad som fört 
samman de markägande byarna. 

Ägandet av mark inom en grannby behövde naturligtvis inte alltid vara ett tecken 
på att byarna hängde ihop genetiskt men många studier av andra områden har visat 
att detta har varit bakgrunden till denna typ av ägande. De inblandade byarnas belä
genhet framgår av figur 29. För att kunna förklara sambandet mellan dessa byar var 
det nödvändigt med en rekonstruktion av hur landskapet såg ut under äldre perioder. 
I de äldre källorna, i jordeboken från 1543 och den geometriska jordeboken från 
1645, finns inget nämnt om något samägande mellan byarna men på grundval av 
resonemanget ovan om förhållandena i Österbotten utgår jag här från att ägandet i 
ängsmarken funnits under en längre tid och att det hade sin grund i ett tidigare 
ägande/nyttjande av vattenområden. 

Rutvik 1749 (Å20:90:l) 
Byn hade detta år tolv gårdar (figur 28). Tio av dessa låg långt upp i land över 10 
m ö. h. omgivna av byns open field som bredde ut sig ner mot 5-meterskurvan. Två 
gårdar låg avsides med särhägnad åker längre söderut i byn och väster om Vargfjär
den och en gård öster om fjärdens innersta del. Idag är Vargfjärden ett område med 
sankmark. Förutom den gemensamma tegskiftesåkern bestod åkermarken av block
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parceller i ängsmark, särhägnade och i svag ägoblandning. Ängsmarken låg på ömse 
sidor om mindre vattendrag som på sina ställen vidgade sig till små sjöar. Från söder 
gick Vargfjärden in som en djup vik. 

Figur 28. Rutvik och Björsbyn, Nederluleå socken 1749. Kartan har rektifierats mot 
Gula kartan 25L:06 och 26L:86. Marken under 5-metersnivån utgjordes av ängsmark 
som på de flesta ställen ägdes av andra byar än Rutvik. 
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I den nordligaste delen av tegskiftesåkern ägde en bonde i Gäddvik en utjord som 
bestod av åker, lindor och äng. Björsbyn hade åker i ett sydligare gärde och ängs
mark i flera namngivna markpartier, alla belägna mellan 5 och 10 m ö. h., där också 
två hemman i Gäddvik hade delar. De övriga utbysägarna hörde hemma i Bensbyn, 
Person och Sunderbyn och hade endast del i ängsmarken i dessa lågt liggande områ
den. Ängen var tegindelad. Om vi följer ägandet i ängsmarken från norr till söder 
kan vi se att byarnas ägande inte var jämnt fördelat inom Rutvik. I ängarna längst i 
norr fanns av utbysägarna endast Gäddvik och Sunderbyn men de hade också del i 
den sydligare ängsmarken. I ängarna längre söderut uppträder också Bensbyn, 
Björsbyn och Person som markägare. Observera att Rutvik inte har del i denna 
ängsmark. 

Alla byarna gränsar till varandra - utom Gäddvik, som som nämnts ligger långt 
ifrån den förmodade moderbyn Rutvik. B y gränserna går genom skogsområden och 
det är långt mellan bebyggelsen i de olika byarna. Kan orsaken till ägandet i Rutvik 
bero på ett gemensamt ursprung eller tidigare samarbete för alla dessa enheter? 

6.1 ÄLDRE KARTOR ÖVER BYARNA I OMRÅDET 

Byarna karterades äldst i den geometriska jordeboken Å: 1 från 1645. Jag koncentre
rar mig här på uppgifterna om ängen och om fisket. För Rutvik redovisas 17 lass 
gärdeshö medan tre ängar längre söderut i byn gav tillsammans 350 lass hö. Som 
allmänt omdöme anger lantmätaren att byn har gott om skog, gärdsel och mulbete 
och gott fiskeri och goda ängar medan åkrarnas kvalitet var sämre. Bensbyn och 
Björsbyn har likaså goda ängar som gav totalt 246 resp. 413 lass hö. För Gäddvik 
redovisas förutom 70 lass gärdeshö 50 lass från utängen. Fisket omtalas som ståte-
ligt. Även Person fick en rejäl höskörd: 84 lass gärdeshö, från ängen 620 lass och 
från utängen 236 lass. Frågan är om dessa utängar skulle kunna avse ängar inom 
Rutvik. Kartorna ger inga upplysningar om ängarnas belägenhet. 

Bensbyn 
Byn ligger vid kusten och större delen av ägorna ligger under 5-metersnivån. Ett 
begränsat område i den centrala byn ligger över 10 m ö. h. medan ett större samman
hängande område över denna nivå utgörs av skogsmark i byns sydvästra del. Od
lingsmarken idag ligger till största delen mellan 10 och 5 m ö. h. 

Bensbyn karterades 1708 (Å23:10:1). Byns 11 gårdar låg på utspridda gårdsgär-
dor omkring tegskiftesåkern som troligen låg på den begränsade del av byn som idag 
ligger över 10-metersnivån. Åkern bedömdes som mycket frostaktig medan åkern i 
gårdsgärdorna var något bättre. I en senare karta, från 1783 (A23:10:4), sägs att 
åkern till en del är belägen på en höglänt, sandig och steril mark. Fisket var gott, 
såväl vinter som sommar. Sju av byns gårdar hade ängar i Rutvik. 
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Björsbyn 
Byn ligger vid Björsbyfjärden mellan Rutviks och Bensbyns ägor. Tillandningen 
under 5-metersnivån har varit ganska måttlig. Den största ytan i den centrala byn 
ligger mellan 5 och 10 m ö. h. och där finns också odlingsmarken idag. En del av 
dagens bebyggelse ligger på ett långsmalt stycke mark över 10 m ö. h. Området tycks 
inte ha varit bebyggt under 1700-talet utan gårdarna låg då lägre. I den västra delen 
av byn markerar 5-meterskurvan en tidigare vik som på 1700-talet var ängsmark: den 
norra halvan av "viken" hörde till Rutvik medan den södra hörde till Björsbyn. 
Omedelbart norr om detta område ägs enligt Gula kartan en mindre yta av Gäddvik. 
Gränsen mellan Bensbyn och Björsbyn går i skogsområdet över 10 m ö. h. och delar 
detta på längden. Gränsen var länge oklar och saken nämns i karta från 1708 för att 
till slut resultera i en rågångsbeskrivning 1762. Där bekräftas den gräns som björsby-
borna hävdade 1708. 

Delar av byn karterades på 1740-talet och från 1752 finns en delningskarta som 
visar stora gårdsgärdor och en mindre tegskiftesåker. Inga utbysägor nämns här men 
i nästa karta, storskifteskartan från 1779 (Å23:16:6) räknas urfjäll i Rutvik upp. Det 
är samma ängsmark som finns i Rutvikskartan från 1749. Intill det s.k. Storgärdet 
fanns också urfjällsjord som hörde under kyrkohemmanet i Sunderbyn. 

Övriga byar i området har inte studerats. Undantaget är Sunderbyn (se vidare 
nedan). Kartmaterialet från 1600- och 1700-talen ger bara antydningar om något som 
kan vara ett samband mellan flera av byarna i detta område. Det som skulle undersö
kas här var om flera byars samägande av mark i annan by kunde visa på ett tidigare 
gemensamt utnyttjande av det vattenområde som på kartan grundats upp till äng men 
också i vilket förhållande dessa delägare stått till varandra. Hur kom det sig att de 
samarbetade? För att komma närmare dessa problem är det nödvändigt att rekonstru
era hur landskapet sett ut under tidigare perioder. Dessa rekonstruktioner bygger på 
höjdkurvorna i Gula kartan (1:20 000) och kommer att presenteras i en serie kartor 
som visar området under olika perioder: dagens strandlinje, början av 1400-talet (5-
meterskurvan), 800-talet (1 O-meterskurvan). För en mindre del av området kommer 
rekonstruktionerna att gå längre tillbaka i tiden: 300-talet (15-meterskurvan) samt 
omkring år 0 (20-meterskurvan). 

6.2 UPPGIFTER OM OMRÅDETS ÄLDRE HISTORIA 

Alla de byar som här diskuteras finns upptagna i jordeboken från år 1543. Gäddvik, 
Bensbyn, Björsbyn och Person finns belagda i dokument mot slutet av 1400-talet, 
Sunderbyn äldst 1502 (Nordberg 1928). Rutvik nämns redan 1339 då Svenald av 
Rutvik testamenterar all sin egendom till Uppsala domkyrka (SD 3469). Men Rut
viks historia som bosättningsområde går längre tillbaka än så. Själva bynamnet är ett 
av få riktigt gamla nordiska namn i Norrbotten och går troligen tillbaka på ett gam
malt ånamn, 'den rytande', som har avsett nuvarande Gravabäcken. Namnet har inte 
givits någon datering men en ljudövergång i namnet anges ha inträtt före mitten av 
1300-talet (Edlund 1989:154ff.). På Gula kartan finns också fornlämningar marke
rade på ömse sidor om vattendraget mellan 30 och 40 mö. h., dels på västsidan av 
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Gravaberget, dels på östsidan av Andtjärnberget. Texten på kartans baksida anger att 
det rör sig om kokgropar och boplatsgropar. Det största antalet kokgropar finns på 
Gravaberget i en koncentration som har få motsvarigheter på andra håll i Norrbotten 
eller i Sverige i övrigt. Fornlämningarna antas vara ca 2000 år gamla, från den tid då 
Gravaberget var en ö. I skogsmarken norr om odlingsmarken i Sunderbyn, norr om 
Norramark, finns flera kokgropar som ligger ca 45 m ö. h. Kokgropar i andra områ
den i Norrbotten har daterats från 400-talet f.Kr. till 800-talet e.Kr. (Lundin 1990). 

Strandförskjutningen i just detta område har behandlats av Else Britt Lindblom i 
hennes studier över ö-namnen i Lule skärgård (Lindblom 1998). Ortnamnen har 
daterats med hjälp av landhöjningen. Genom noggranna mätningar från kartor med 
täta ekvidistanskurvor och med hänsyn tagen till karteringens ålder anger hon TAQ 
(terminus ante quem) för de olika namnen, dvs. den tidpunkt då ön ifråga senast var 
omfluten av vatten eller blev landfast. I mina egna rekonstruktioner av strandnivå
erna i detta område har jag använt mig av kurvorna med 5 meters ekvidistans på 
Gula kartan. Detta förfaringssätt är inte så detaljerat som Lindbloms men som jag ser 
det fullt tillräckligt för att visa utvecklingen i stora drag. Lindblom har också rekon
struerat de äldre vattenvägarna i området och angivet vid vilken tidpunkt som sunden 
var farbara. Jag har dock föredragit att göra mina egna kartor, som skiljer sig från 
Lindbloms i vissa detaljer. 

I Lindbloms arbete uppmärksammas särskilt Vattung-namnen. Tolkningen av 
namnet är 'stenar eller klippor i vattenbryn' och denna betydelse gör dem mycket 
lämpliga att använda som dateringsobjekt. De äldsta vattung-namnen finns i Mellan
sverige; därifrån har de spridits till Västerbotten och Norrbotten samt till Åland, 
Åboland och svenskspråkiga Österbotten (Lindblom 1998:195). Dateringen av dessa 
namn samt de osammansatta namnen Ön indikerar en nordisk närvaro i Luleå skär
gård under sen vikingatid. Lindblom sammanfattar: "Den historia som framtonar av 
övre Norrlands bebyggelsehistoria i belysning av ö-namnen visar på kontakter under 
tidig medeltid, kanske rent av vikingatid, mellan övre Norrlands kustland, Mellan
sverige och Österbotten genom färdvägens folk, som måste ha talat ett nordiskt 
språk" (Lindblom 1998:197). Genom datering också av kolonisationsindikerande ö-
namn med personnamn i bestämningsleden avvisar Lindblom den gamla tanken att 
övre Norrlands kustland koloniserats först vid 1300-talets mitt. 

6.3 RUTVIKSOMRÅDET UNDER 2000 ÅR 

Kartor över olika delar av området har framställt. Den första kartserien är baserad på 
Gula kartan Gammelstad 24L:80, Rutvik 25L:06 samt Hertsön 24L:88 och visar 
strandlinjerna i början av 1400-talet och under 800-talet. Här visas framför allt by
arna Rutvik, Björsbyn, Bensbyn och Gäddvik. Några namn tagits med: de står på det 
ställe där de finns på Gula kartan och de återkommer på samma plats genom hela 
kartsviten. Detsamma gäller för den kartserie som bygger på Gula kartan Rutvik 
25L:06 och Gammelstad 24L:80. Den omfattar framför allt de norra delarna av kar
torna och visar strandlinjer från idag till omkring Kristi födelse med fokus på Rutvik 
och Sunderbyn. 
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Dagens strandlinje (figur 29). Vattnet på kartan utgör mest isolerade områden utan 
förbindelse sinsemellan. Tidigare vikar och fjärdar är reducerade till sjöar utom 
längst i söder. 

Figur 29. Rutviksområdet. Dagens strandlinje. 
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Början av 1400-talet (figur 30) 
Rutvik: Vi ser här hur Vargfjärden går in som en bred vik som smalnar till ett trångt 
nor för att sedan vidga sig igen, smalna av och breda ut sig i nordvästlig/sydostlig 
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riktning. Här låg det mesta av den ägoblandade ängsmarken från kartan 1749. Längst 
ner i sydost låg den del som kallades Botten. 

Figur 30. Rutviksområdet. Strandlinjen omkring år 1400 (5 m ö. h.). 
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Björsbyn: Björsbyfjärden var betydligt bredare och gick in som en vik öster om en 
del av dagens bebyggelse. Nordväst om viken, mellan 5 och 10 m ö. h., har bebyg
gelselämningar markerats på Gula kartan, liksom omkring 1 O-metersnivån. Norr om 
dessa lämningar ligger Gammelåkersberget. Bebyggelselämningarna har undersökts 
arkeologiskt och daterats till 1400-tal. 
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Bensbyn: Vattenvägen var bred och öppen utmed Björsbyns område och runt det 
som nu kallas Revelsudden. Udden delas idag av gränsen mellan Björsbyn och 
Bensbyn. Gränsen gör en utvikning som omfattar den smala udde som bildas av 5-
meterskurvan. Norr om byn gick en bred och djup vik in. Den är idag ett sankt om
råde men namnet Notfjärden talar om hur vattnet tidigare utnyttjades. Bygränsen går 
här inte rakt utan gör en utvikning som gav Björsbyn den norra delen av det innersta 
av viken. 

Gäddvik: Det rumsliga sambandet mellan denna by och Rutvik kan inte förklaras 
med denna strandlinjerekonstruktion: omfattande landområden spärrade ännu vägen 
mellan byarna. 

800-talet (figur 31) 

Figur 31. Rutviksområdet. Strandlinjen i mitten av 800-talet (10 m ö. h.). 
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Tiometerskurvan ger en helt annan bild av området: nu finns en vattenväg som leder 
raka vägen från en bred vik i Rutvik och ner till Gäddvik, där 1 O-meterskurvan går in 
som en djup vik (Gula kartan Måttsund 24L:66). I Rutvik bildar tiometerskurvan 
mindre öar i den senare centrala delen av byn: på den största av dessa öar låg flera 
gårdar samlade under 1700-talet, några låg också ovanför den sammanhängande 10-
meterskurvan 

Björsbyn och Bensbyn låg till största delen ännu under vatten: ett brett näs stack 
ut mot sydost men för övrigt fanns endast en mindre ö ovanför vattenytan i vardera 
byn. I kanten på näsets sydvästra sida finns Björsbyns bebyggelselämningar. Sydväst 
om Björsön låg de två öar som idag är en men där delarna ännu bär namnen Stor-
Porsön och Por sön. 

Sträckan mellan viken i Rutvik och 'Gäddviken'var nu öppet vatten med mindre 
öar. På 1700-talet var Rutvik den enda byn med bebyggelse på fast mark ovanför 10-
meterskurvan. I området var det den lämpligaste platsen för bebyggelse. Här låg 
områdets moderby med sitt skärgårdsterritorium utanför. 

Det förenklade förfarande som det innebär att använda 5-metersisohypserna och 
att inte noggrannare ta hänsyn till markens lutning gör naturligtvis att dateringen av 
landskapsrekonstruktionerna får vida ramar. Det ger ändå en bild av de stora föränd
ringar som under relativt kort tid ägt rum i detta område: under något mer än 1000 år 
har en total omvandling skett av landskapet: där vatten tidigare täckte den största 
ytan och fast mark utgjordes av mindre öar har förhållandet nu blivit det omvända så 
att den största ytan utgörs av land medan vattenområdet krympt till smala sund och 
vikar eller avsnörda sjöar. Det som i äldre tider varit en stor å eller älv kan idag vara 
reducerat till ett vattenförande dike. 

Förändringarna blir särskilt spektakulära sedda i jämförelse med sydligare delar 
av landet, t.ex. i Mälardalen där tillandning av mark också har spelat stor roll för 
bebyggelseutvecklingen, liksom på Åland. Stora arealer mark har tillandats under 10 
m ö. h. men landskapsförändringen har inte inneburit den stora omvandling i resurs
utnyttjande som måste ha skett i övre Norrland och under betydligt kortare tid. 
Strandförskjutningen upp till omkring 15 meter över dagens havsnivå i Mellansve
rige och på Åland ägde rum under ca 3000 år medan samma nivåförändring i övre 
Norrland inte tog mer än 1700 år. 

6.3.1 Rutvik och Sunderbyn 

Sambandet mellan dessa båda byar är svårt att se utifrån senare tiders kartor. Två 
lantmäteriakter från slutet av 1700-talet antyder dock någon form av samband. Från 
1784 finns en karta där två bönder i Rutvik redovisas som markägare i Sunderbyn. 
Det gäller små andelar i tegskiftesåkern samt mer perifert belägen mark. Från 1787 
finns en gemensam avvittringskarta för Sunderbyn och Rutvik, som dock inte har 
studerats. För att komma underfund med möjligheterna till samband mellan dessa 
byar i äldre tider ska här göras ett särskilt studium av detta område. Eftersom det här 
finns fornlämningar högt upp i land och Rutvik är ett av områdets äldsta namn går vi 
längre tillbaka i tiden, från idag till tiden omkring Kr. f. 
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1980 (figur 32). Det enda vatten som syns på kartutsnittet är en bit av Luleälven 
sydost om Sunderbyn, Gammelstadsviken samt Sellingsundet söder om Rutvik. 

Figur 32. Rutvik och Sunderbyn. Dagens strandlinje. 
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Ca 1400 (figur 33). Vargfjärden går djupt in i Rutvik som vi tidigare sett och mynnar 
i en farbar vattenled som i väster bildar en djup vik, Gammelstadsviken. I Sunderbyn 
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bildar strandlinjen ett näs i älven som i sin tur vidgas till en fjärd i öster. Fjärden 
smalnar av, till slut till en ås storlek och går in i landet åt nordväst. Norr om denna 
smala vattenled ligger Norramark. Det mesta av den mark som odlades i Sunderbyn i 
början av 1700-talet ryms inom 1400-talets strandlinje. Kyrkbyn/Gammelstaden med 
Nederluleå kyrka ligger på en höjd 10 mö. h. Två vikar går in från nordväst och 
sydost söder om kyrkplatsen. I kartans nordöstra hörn ser vi hur strandlinjen i Person 
går högt upp i land. 

Figur 33. Rutvik och Sunderbyn. Strandlinjen ca 1400 (5 m ö. h.). 

800-talet (figur 34). Tiometerskurvan går in och bildar en skyddad vik i norr. I Rut
vik når vattnet långt in i land och täcker all senare odlingsmark. Endast de två små 
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öar som senare skall hysa bebyggelsen är fast mark. Söder om Rutvik utgör Gam
melstadsviken nu en del av en stor fjärd och Kyrkbyn är en liten holme. Den senare 
centrala delen av Sunderbyn ligger till största delen under vatten, endast några 
mindre öar syns. En av dem skulle komma att kallas Kråkberget och utgöra centrum 
i byns inägoområde. I den norra delen av byn syns två öar. Den ena kallades Norr-i-
ön, dvs. 'ön norr om byn'. Den omfattade nuvarande Öberget och Östugan (Lind
blom 1998). Den andra kallas idag Misundsgraven och består av ett delvis sankt 
område genomflutet av ett dike. Något annat 'sund' som kan ha givit byn dess namn 
är svårt att upptäcka. Enligt Edlund kan nämligen namnet Sunderbyn eventuellt in
nehålla en inbyggarbeteckning sundare, 'sundborna' (Edlund 1996). Sydost om detta 
'sund 'gick ett brett näs ut med skyddade vikar på sin västsida, kanske möjliga bo
platslägen om Sunderbyn haft ett äldre läge före det nuvarande. Intressant i detta 
sammanhang är att Mattisbergsmyren, som gett pollenindikationer på odling av råg 
senast under 1200-talet, ligger i sydkanten av detta näs. Segerström kopplar denna 
odling till området vid Nederluleå kyrka (Segerström 1996:70) men det är mer san
nolikt att denna tidiga odling kan knytas till Sunderbyområdet. 

Figur 34. Rutvik och Sunderbyn. Strandlinjen i mitten av 800-talet (10 mö. h.). 
Läget för Mattisberg utmärkt med ett kryss. 
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300-talet (figur 35). I Sunderbyn ligger nu all senare odlingsmark under vatten. 
Femtonmeterskurvan avgränsar en udde med nuvarande Norramarksberget utmed en 
kustlinje med mindre vikar. I Rutvik går vikar in i landet, den djupaste väster om 
berget Kölen som har lämningar efter kokgropar på sin västra sida. Person ligger helt 
och hållet under vatten. 

Figur 35. Rutvik och Sunderbyn. Strandlinjen på 300-talet (15 m ö. h.). 

Ü 

Omkring år 0 (figur 36). En bred landtunga skiljer nuvarande Sunderbyn och Rutvik: 
bygränsen delar den på mitten. Söder om landtungan ligger en ö, den högre delen av 
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nuvarande Antberget. En smal och djup vik går in där Gravabäcken nu rinner. Forn-
lämningsplatserna ligger på ömse sidor om det innersta av viken. Karttexten talade 
om att dessa boplats- och kokgropar kommit till när Gravaberget (öster om viken) 
var en ö men man kan fråga sig om inte detta läge vid det inre av den trånga viken 
var ett bättre läge för fiske och sälj akt. Detta antagande bekräftas av följande utsaga: 
"Särskilt vid första isläggnngen på hösten lär den (vikaren, min anm.) gå in i vikarna 
i små flockar. Säljagare har då ... spärrat av utloppet med nät" (Lundin 1990:156). 
Man kan här jämföra med förhållandena i Hortlax under 800-talet, där IO
meter skurvan bildade en djup och smal vik som kan ha varit upphovet till bynamnet. 
Fornlämningarna i Sunderbyn berörs inte av 20-meterskurvan: de ligger ovanför en 
vik som bildades av 40-meterskurvan. 

Figur 36. Rutvik och Sunderbyn. Strandlinjen omkring år 0. 
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Det är alldeles klart att byarnas nuvarande lägen inte varit möjliga att bebygga sär
skilt långt tillbaka i tiden. För Sunderbyns del måste den äldsta möjliga tidpunkten 
ligga mellan 1400 och 800-talet, dvs. när strandlinjen låg lägre än 10 m ö. h. men 
innan den kommit ner till 5-metersnivån. Till skillnad från Lindblom och författaren 
till texten på Gula kartan tror jag nämligen inte att det i första hand var öar som man 
bosatte sig på, vare sig det gällde säsongmässig eller mer långvarig bosättning. Ett 
bättre boplatsläge bör har varit fasta land med öar och skär i vattnen utanför. Frågan 
är sedan om de historiskt kända bylägena var den första fasta bosättningen på platsen 
eller om man innan dess haft någon form av stadigvarande bosättning högre upp i 
land. 

6.4 RESURSUTNYTTJANDE, ARBETSORGANISATION OCH SOCIAL STRUKTUR 

Avsikten med dessa kartrekonstruktioner var att få ett svar på frågan om varför de 
undersökta byarna i senare tid hade ett samägande i Rutviks ängsmark. Att marken i 
fråga låg inom Rutviks gränser bör tyda på att Rutvik var den äldsta enheten. De 
högst liggande fornlämningar - och därmed de äldsta - ligger dock inom Sunderbyn. 
Här räknar man dock inte med någon kontinuitet i bosättningen från dessa avlägsna 
tider. För Rutvik kan det förhålla sig annorlunda: det faktum att ett gammalt nordiskt 
namn har levt kvar gör att man måste tänka sig någon form av kontinuitet, om än inte 
en stadigvarande bosättning genom århundradena. 

Den typ av mark som var tillgänglig i början av vår tideräkning var inte odlings
bar i någon större utsträckning att döma av odlingsmarkens utbredning i senare tid. 
Vi har också tidigare konstaterat att odlingsmarken i övre Norrlands kustland till 
största delen ligger under 10 m ö. h. Det leder därför fel om man utgår från att den 
äldsta bosättningen i området var en jordbrukskultur. Edlund ser fisket som en trolig 
etableringsgrund utifrån tolkningen av flera namn, i synnerhet dock de finska (Ed
lund 1996:119). I en annan uppsats säger Edlund att man tidigare "alltför mycket 
kopplat samman de nordnorrländska namnen och deras ålder med en fast, jord
brukande befolkning (Edlund 1989:143). 

Det som gjorde platsen attraktiv var troligen istället möjligheterna till fiske och 
jakt på säl och pälsdjur. Denna form av resursutnyttjande levde ju kvar långt fram i 
tiden som ett viktigt bidrag till försörjningen och ibland till välstånd i området. Vi 
vet praktiskt taget ingenting om hur detta resursutnyttjande var organiserat i äldsta 
tider men för senare tider finns bättre kunskap. Det som då framträder är det kollek
tiva draget. 

Sune Åkerman visar i sin sammanfattning av historikernas bidrag till Lule-älvs
projektet hur storfamiljer var den sociala organisation som bäst var anpassad till det 
mångsidiga resursutnyttjandet i älvdalen. Jakt och fiske bedrevs i samarbete: "säl-
j akten (har) bedrivits kollektivt och detta var också fallet med fisket i älven med 
fasta anläggningar liksom sannolikt en del av insjöfisket, som delades mellan flera 
familjer enligt det beskattningsmaterial, som finns bevarat från Gustav Vasas tid. Det 
är ju också ett känt förhållande att vargjakt brukade vara en kollektiv uppgift" 
(Åkerman 1996:154). Som Åkerman har funnit skedde det kollektiva samarbetet inte 
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bara inom storfamiljen utan också mellan hushållen och även mellan hushåll från 
skilda byar. Gamla släktförbindelser kunde ligga bakom detta samarbete men lik
nande arrangemang har också förekommit inom sälfångsten och vid sjötransporter 
söderut (s. 158). Att laxfisket i Tornedalen var arbetsintensivt och bedrevs i arbets
lag har påtalats av Sundström (Sundström 1984). För Österbotten i äldre tid har 
Nikander konstaterat att rätten till fisket var utpräglat kollektiv. 

Det är nog inte alltför djärvt att anta att fiske och jakt även före den fasta bosätt
ningens tid bedrivits av grupper av människor. Fisket har länge bedrivits på detta sätt 
och det har antagits att arbetsformerna kan ha övertagits från finska inflyttare eller 
erämarksfarare. Fasta anläggningar för fiske, som karsinapatan, går långt tillbaka i 
tiden. När det gäller Rutvik rör det sig visserligen uppenbarligen om en nordisk 
bosättning men det finns ingen anledning att förmoda att dessa människor skulle ha 
använt sig av andra metoder än de som var bäst lämpade för villebråd och fångst
miljöer i just denna omgivning. Den nordiska bosättningen i Rutvik kan ha trängt ut 
en tidigare finsk eller samisk fiskeinriktad, semisedentär bosättning med rötter ner i 
kokgropslokalerna (Lennart Klang, muntligt medd.) 

Ett resursutnyttjande baserat på jakt och fiske karakteriserar ett fångstsamhälle 
enligt arkeologisk/antropologisk terminologi. Ett sådant ekonomiskt system krävde 
en större yta för sin försörjning än ett som var baserat på jordbruk. En grupps territo
rium bestäms förutom av arten av resursutnyttjande också av hur resurserna är för
delade i rummet. För stationära järnålderssamhällen har radien i försörjningsområdet 
beräknats till 25 km (Hyenstrand 1979). I fallet Rutvik kan det, kanske från yngre 
järnålder, hypotetiskt ha varit fråga om en kombination av dessa näringar, dvs. jord
bruk och jakt och fiske. En del av Rutviks centrala åkermark låg över 10 m ö. h. 

Om Rutvik varit centrum i ett resursområde med en radie om minst 25 km bör 
dettas ha sträckt sig ut mot den nuvarande kusten/skärgården och omfattat de senare 
Person, Björsbyn och Bensbyn men även Sunderbyn. Om territoriet sträckte sig 
ungefär lika långt in i land som ut mot kusten skulle Gäddvik ha kunnat ligga i terri
toriets utkant. Resonemanget kan inte leda till något troligt antagande eftersom vi 
saknar kunskap om eventuell konkurrens om utrymmet i närområdet. Närmaste äldre 
ortnamn åt söder är Alvik som också är ett gammalt nordiskt namn. 

Mycket är osäkert i detta försök att förklara varför Rutviks grannbyar i senare tid 
ägde mark inom denna by. De faktorer som starkast talar för att detta markägande 
berodde på ett gammalt samband mellan bebyggelseenheterna är följande: 

1. Ägande av centralt belägen åkermark i Rutvik (Gäddvik, Björsbyn) 
2. Namnet Rutvik, som enligt Edlund har förhistoriskt ursprung 
3. Rekonstruktionen av ett äldre resursområde inom vilket Rutviks grannbyar senare 

kom att anläggas. 

Dessa byar skulle i så fall vara resultatet av utflyttningar från Rutvik. Björsbyn, 
Bensbyn och Gäddvik har troligen inte blivit bebodda förrän mot slutet av medelti
den medan Sunderbyn kan ha haft en äldre föregångare redan under järnålder. 
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7. ÖVRE NORRLANDS STORBYAR 

Exemplet Rutvik är en rekonstruktion av hur bebyggelseutvecklingen inom ett tidi
gare större resursområde kom att splittras upp i flera enheter allteftersom fiskevatt
nen grundades upp och tillandningsmarken istället blev möjlig att bruka. Områdets 
gamla gränser bör i stort sett ha varit bestämmande för de nya byarnas expansionsut
rymme. Bebyggelseutvecklingen inom ett äldre kustnära territorium var också i hög 
grad beroende av hur strandförskjutningen påverkade landskapet samt av eventuell 
konkurrens om utrymmet från grannar. 

Det har tidigare nämnts att jakt och fiske, som bör ha dominerat resursutnyttjandet 
i äldre tider, var arbeten som utövades kollektivt. Det krävdes alltså grupper av män
niskor för att kunna ta tillvara områdets rika resurser. Det är med säkerhet detta som 
varit grunden för de stora byarna i övre Norrland: bosättningarna har redan från 
början bestått av grupper stora nog att utgöra arbetslag för jakten och fisket. Den 
närmast totala avsaknaden av enstaka hemman bland den äldre bebyggelsen framför 
allt i Norrbotten tyder också på att gruppvis bosättning var en förutsättning för re
sursutnyttjandet här. Gerd Enequist talade i Nedre Luledalens byar om "gruppkolo
nisation" och avsåg då säkert den svenska 1300-talskolonisationen. I uppsatsen Övre 
Norrlands storbyar i äldre tid knyter hon emellertid byarnas storlek till fisket, fram
för allt i Tornedalen: "Fisket som huvudnäring medgiver bosättning i större samhäl
len än jordbruk gör (Enequist 1935:170). Det finns även sydligare exempel på detta 
förhållande: Upplands kustbyar med ett jämförelsevis obetydligt jordbruk var i mit
ten av 1500-talet större eller betydligt större än genomsnittet för övriga Mälarområ-
det räknat i mantal. I större delen av området i övrigt fanns en hög grad av samvaria
tion mellan (senare) hög uppodlingsgrad och stora byar men inte i kustbyarna där 
fisket istället förklarar byarnas storlek (Sporrong 1985:179). 

Till skillnad från sydligare jordbruksbyar i Sverige, Finland, England och på kon
tinenten har utvecklingen inte gått från spridd till samlad bebyggelse: bebyggelsen 
har istället antingen varit samlad från början eller spritt ut sig i takt med tilland
ningen av ny mark. I många fall har bebyggelsen inte som i fallet Rutvik splittrats 
upp på flera enheter utan i stället vuxit ut till de karaktäristiska stora byarna. Den 
äldsta fasta bosättningen bör ha bestått av grupper av gårdar där varje gård haft sin 
åker enskilt medan jaktmarker och fiskevatten utnyttjats kollektivt. Sundström ut
trycker en liknande tankegång: "Det som innebar samfällighet i Tornedalen var 
p.g.a. fångstteknikens utformning fiskelaget - inte nyttjandet av en bys åkerjord" 
(Sundström 1984:127). 

Tegskiftesåkern, som där den förekommer alltid ligger lägre i terrängen än gårds-
gärdorna, är alldeles tydligt ett senare inslag; den kan ha kommit till som ett resultat 
av det ökade svenska politiska inflytandet i området. I ett nordeuropeiskt perspektiv 
kopplas införandet av ett byns open field (och samlad bebyggelse) till bl.a. ökad 
politisk kontroll från en centralmakt (Unwin 1988). I Centraleuropa utvecklades 
open-fieldsystemet under högmedeltid (1050-1300) och ses där som resultat av en 
stegvis utveckling (Hildebrandt 1988) men det finns också exempel på att statsmak
ten använt planering och reglering av bebyggelse och odlingsmark som ett maktme-
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del (Nitz 1988). Ett regelbundet tegskifte infördes i Sverige från 1200-talet och reg
lerna fanns i olika landskapslagar men också i den senare landslagen från mitten av 
1300-talet. Kunskapen om skiftesformerna fanns således när det svenska riket bör
jade stärka sina positioner i övre Norrland men kanske också ett behov av en grund 
för skatteuttaget. Läget på sent tillandad mark visar att uppodlingen av denna åker 
skedde i ett sent skede av byarnas utveckling. På många håll fanns det ju här tidigare 
ett fungerande resursutnyttjande som var väl anpassat till de lokala förhållandena. 
Det var inte heller jordbruket som var det ekonomiskt viktigaste för riket i denna 
landsända utan det rika fisket (Nyström 1996). Det ökande svenska inflytandet kan 
också ha sammanfallit i tiden med att förutsättningarna för fiske försämrades genom 
uppgrundning medan istället den tillandade marken blev möjlig att odla. Det faktum 
att praktiskt taget all odlingsmark i kustområdet ligger lägre än 10 m ö. h. talar för 
att en förändring i resursutnyttjandet inträffat mot slutet av järnåldern/början av 
medeltiden. 

När tegskiftesåkern infördes blev den ett komplement som fogades till det äldre 
markägosystemet, sällan en huvuddel sett ur de enskilda gårdarnas synvinkel. I detta 
nordliga område var inte tegskiftet slutprodukten efter en lång utveckling som söder
över: det rör sig i de flesta fall om nyodlingar som troligen tegskiftades från början. 
En viss utveckling av tegsystemet fram till kartornas tid har naturligtvis skett genom 
t.ex. gårdsklyvningar. Det skifte av marken som förekom inom gårdgärdorna kan 
säkert vara äldre än tegskiftesåkern: ägoblandning som ett resultat av delningar av 
gårdar förekom också i Tornedalen och på den finska sidan av viken i byar som för 
övrigt saknade ett sydligt inflytande. Även om tegskiftesåkern som organisations
form var ett sent tillskott utifrån kan principerna för åkermarkens delning ha varit 
förankrade i ett lokalt socialt sammanhang och baserade på t.ex. särskilda arvsregler 
och tillämpade under lång tid. I byar som kan ha anlagts sent under medeltiden, t.ex. 
Innanbäcken i Kalix, har tegskiftad åker däremot förmodligen utgjort en del av in-
ägomarkens organisation redan från början. 

8. KULTURGRÄNSER 

Inom stora delar av det gamla landskapet Västerbotten fanns ett starkt inflytande 
österifrån: på resursutnyttjande, arbetsformer, social struktur samt på jordägandet. 
Det är ett inflytande som ägt rum under lång tid från förhistorisk tid. En del av den 
materiella kultur som Fjellström återfunnit på båda sidor om viken (kloal, lucksäng 
och trattslaga) talar snarare om senare tiders förbindelser mellan öst och väst, från en 
tid då jordbruket ökat i betydelse. 

De första generationerna av finska inflyttare som kom för att bosätta sig perma
nent bör ha sökt sig till områden som inte redan var upptagna av andra bosättare eller 
fångstmän. Samtidigt har tydligen inbyggare söderifrån rört sig norrut: Edlund talar 
om en "ångermanländsk kustpenetration" som avspeglas i några äldre västerbottnis
ka kustnamn (Edlund 1989:155). Den av Fjellström och andra uppmärksammade 
kulturgränsen i Skellefteå-Byskeområdet visar antagligen hur långt detta sydliga 
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inflytande sträckte sig, kanske under tidig medeltid. Hit ner, men inte längre, fanns 
det utrymme för finnar att slå sig ned. Någon tydlig gräns kan dock inte ses i det 
äldre kartmaterialet. De skillnader som finns hör säkert mer ihop med byarnas ålder 
och det resursutnyttjande som dominerade när de anlades. 

Att byarna i det nuvarande landskapet Västerbotten i de flesta fall visar samma 
grundstruktur som övriga inom den nordfenno-skandiska kulturregionen, bortsett 
från ett ibland mer avancerat tegskifte beroende på bättre förutsättningar för åker
bruk, tyder på att ekonomin i utgångsläget haft en liknande inriktning som i det öv
riga nordliga området. Den viktigaste näringen i äldre tid bör alltså ha varit jakt och 
fiske. I samband med en presentation av arbetet med att identifiera äldre bytomter i 
övre Norrland och möjligheterna till datering genom strandförskjutningen sägs föl
jande: "Sannolikt kan man identifiera bykärnor som möjligen hade koloniserats re
dan vid slutet av järnåldern som blivande kustbondebyar med ursprungligen domine
rande marina näringsfång och därmed strandkontakt" (Klang 1987). Ännu i mitten 
av 1500-talet exporterades stora mängder fisk till Stockholm, framför allt lax som 
stod för det största värdet. Rikast på lax var Torneälven, därnäst Luleälven och som 
nummer tre Umeälven. Även från Piteå och Kalix kom lax, fast i mindre mängder. 
Små mängder lax kom från Skellefteå medan Lövånger och Bygdeå endast levere
rade gäddor, strömming och sälspäck (Friberg 1983). Från Ångermanland (och Me
delpad) däremot finns få notiser om handel på Stockholm under senmedeltiden. 
Gränsen mot Ångermanland är tydlig på flera sätt, inte minst när det gäller kultur
landskapets organisation: i de centrala ångermanländska byarna låg bebyggelsen 
samlad, här fanns inga gårdsgärdor och åkermarken låg i huvudsak i ägoblandning. 
Den morfologiska skillnaden mellan den ägoblandade åkern i södra respektive norra 
Norrland har också påpekats. I Ångermanland fanns med andra ord inte den uppdel
ning mellan enskilt och kollektivt brukande som karakteriserade de nordliga byarna. 
Den urgamla gränsen mellan norra Ångermanland och Västerbotten är alltså den 
kulturgräns som är tydligast också i kartmaterialet. Den var också uppenbarligen en 
politisk gräns med lång tradition. I norr började en region som skilj de sig från områ
det söderöver genom näringsinriktning, social struktur och kulturellt och politiskt 
inflytande. 

9. TEGSKIFTET I NORRLAND - ETT FORTSATT FORSKNINGSPROBLEM 

Det har av tidigare forskare konstaterats att olika omständigheter gör det svårt att 
följa bebyggelseutvecklingen i övre Norrlands byar genom en analys av tegskiftet. I 
min undersökning har jag gjort flera försök att analysera skiftet i byarnas open field 
utan att något påtagligt resultat uppnåtts. Analyserna har i de flesta fall inte redovi
sats. 

För att komma närmare en förståelse av de principer som styrt skiftet av åkermar
ken behöver uppenbarligen andra metoder användas. En möjlig väg vore att följa 
enskilda gårdar över en längre tid. Det skulle bl.a. innebära användandet av senare 
kartor, som detaljerat återger markägandet. En aspekt på markägandet som kunde 
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vara en möjlig ingång till systemet är kvinnors ägande av jord: i övre Norrland finns 
talrika exempel på att kvinnor äger eller brukar hela gårdar men också att de äger 
mindre markstycken eller mycket små gårdar. Hur hanterades dessa i t.ex. en arvs
situation? Här krävs också andra källor där jordägandet redovisas än kartorna. 

Några frågor kan ställas med utgångspunkt i den nu genomförda undersökningen: 

- Gårdsgärdorna - har de utgjort grund för ägande av andra rådigheter/nyttigheter 
i byn i likhet med sydligare områdens tomtinstitution? 

- Ägandet av ängsmark i annan by (som i Strandängen, Kalix eller Rutvik, Luleå) 
- efter vilka principer fördelades detta ägande? Har samma regler gällt också 
mark inom respektive by, t.ex. i tegskiftesåkern? 

Till synes osystematiskt skifte av åkermark förekom i många delar av av både Sve
rige och Finland. Reglerade skiftesformer som bol- och solskifte förekom inom be
gränsade delar medan osystematiska skiften dominerade (Sporrong 1994:31). De 
fanns både i relativt unga bygder som i Dalarna, präglat av realarv och i bygder med 
tradition långt ner i förhistorien som i Västergötland med det s.k. fria stångskiftet. 
Norrland, från Hälsingland i söder till Tornedalen i norr, erbjuder ett intressant un
dersökningsområde med sina likheter och skillnader för att klarlägga det sociala 
mönster som givit upphov till den osystematiska ägoblandningen i åkern. 
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APPENDIX I 

Metrologisk analys 

En undersökning av de mått som använts vid utläggningen av åkerns tegar och block 
är en analysmetod som prövats i mycket begränsad utsträckning på det norrländska 
kartmaterialet. Det gäller här dels längden på den aln som använts när de enskilda 
tegarna (breddmätning) eller mindre åkerytorna (ytmätning) har mätts ut på marken. 
Metoden har provats på ett antal kartor från undersökningsområdet inom det aktuella 
projektet och avsikten är att utifrån måtten kunna göra en bedömning av markorga
nisationens ålder i byarna och dess regionala ursprung. Som en bakgrund till mina 
undersökningar ges här en kort genomgång av tidigare metrologiska studier i områ
det. 

Ingvar Jonsson (1971) diskuterar i sin avhandling olika uppgifter om alnlängder 
och arealmått som använts i Norrland, bl.a. i det gamla Västerbotten. Han utgår 
huvudsakligen från kamerala uppgifter. I samband med beräkningar av åkerarealen 
diskuterar han dels det alnmått som använts av lantmätarena i de äldsta kartorna (s. 
266), dels en enstaka domboksnotis från 1662, som ger en utgångspunkt för beräk
ning av "nya" respektive "gamla" alnen (s. 286). I de geometriska jordebokskartorna 
anger kartskalan att en aln om drygt 60 cm har använts (60,0-61,8 cm). Enligt Jons
son tyder en stickprovsmässig kontrollmätning i kartorna på att denna längre aln 
också använts vid själva karteringen. Den officiella alnlängden var ju sedan 1605 
den s.k. Rydaholmsalnen om 59,4 cm. 

I domboksnotisen, som rör en by i Umeå socken, talas om relationen mellan 
gamla och nya alnen - 2 Vi gammal aln = 2 lA nyaln. Om den "nya" alnen avsåg 
Rydaholmsalnen, var den "gamla" alnen 53,5 cm lång. Jonsson refererar till Han-
nerberg (1959) som benämnt alnlängden östsvensk. Sölve Göransson kallar 53-cm-
alnen "östgötsk aln" (Göransson 1986). I Måttsordboken (Jansson 1995) nämns 
beträffande tomtmätningar i Stockholm i mitten av 1600-talet att man då räknade 
med att 9 nya alnar motsvarade 10 av den gamla. Den som det heter "nya, nu bruke-
lige" alnen bör ha varit Rydaholmsalnen och den gamla alnen därför 53,5 cm lång. 
Janssons slutsats är dock att denna omräkningsregel varit en "approximation för 
praktiskt bruk" och att den gamla mellansvenska alnen, som säkerligen avsetts, varit 
55,5 cm lång. Alnen om 53,5 cm skulle således dels höra hemma i Östsverige eller 
närmare i Östergötland, dels utgöra en approximation för en mellansvensk medeltida 
aln. Jonsson prövar också alternativet 61,3 respektive 55,2 cm. Den gamla alnen 
skulle i detta fall ha varit en hanseatisk aln, som under medeltiden och senare var i 
bruk i Mälardalen. Den slutsats Jonsson drar, är att man inte ska förvänta sig någon 
fullständig överenstämmelse eftersom stora variationer från normen var vanliga. Det 
väsentliga, som han ser det, är "att den grundmodell som framträder i det västerbott
niska måttssystemet tydligt kan anknytas till mycket gamla skikt i den mellan
svenska jordmätningen" (s. 287). Han syftar här främst på de grundläggande åker
måtten, dvs. tunnlandet och dess delar, men alnlängden är utslagsgivande för deras 
beräkning. 
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Alnlängder och måttssystem 

Det intressanta är nu att denna korta aln om ungefär 53,5 cm (53,333 cm) har an
vänts i de flesta byar i det gamla Västerbotten. De kartor som använts i analysen rör 
byar från hela undersökningsområdet. Måtten är tagna inom den centrala delen av 
åkermarken, dels på tegarnas bredd, dels på sidorna av mindre ytor. De erhållna 
måtten har sedan räknats om till meter enligt den angivna kartskalan. Dessa mått har 
sedan prövats med olika kända medeltida alnlängder (Sporrong 1985, Göransson 
1986). 

Mätningarna i åtskilliga av de byar som finns med i en äldsta jordeboken från 
1543 visar att en kort aln om 53,33 cm kan ha använts vid utläggningen av åkertegar 
och -ytor. Flera ytor kan konstateras utgöra delar, fjärdingar eller skälsland eller 
mindre ytor som kannland, av ett medeltida tunnland. I Tornedalen har mätningar 
bekraftat att en längre aln om drygt 60 cm har använts (Jonsson 1971:266) men 
också i några tidiga 1700-talskartor över byar i Piteå socken (Hortlax, Jävre) tycks 
man ha använt denna längre aln. I Västerbotten, framförallt i Umeå socken, blir 
resultatet entydigt att det är den kortare alnen som har använts. Jonsson anger i sitt 
arbete att mätningar visat att den svenska alnen om 59,4 cm har använts i tegskiftes-
åkern i byn Yttertavle i Umeå socken (Jonsson 1971:287, not 5). Mätresultatet har 
inte kontrollerats. 

En kontroll av de erhållna alnmåtten har gjorts genom att pröva med längden på 
den stång som användes vid tegmätningen: stånglängd och alnmått bör ju korre
spondera så att de alntal som erhålles är delbara med antalet alnar i stången. I de 
flesta arbeten anges att en stång om sju alnar varit i bruk i Norrland (Jansson 1995). 
Jonsson (1971) anger denna stånglängd för Medelpad men nämner ingenting beträf
fande övriga delar av Norrland. Sporrong anger enligt en äldre källa - Falkman 1885 
- att sjualnarsstången använts också i Västerbotten (Sporrong 1985). Själv har jag 
hittills endast funnit ett omnämnande om stångens längd inom undersökningsområ
det, i en lantmäteriakt från 1764 över Prästbordet i Överkalix. Mätningen gäller i 
detta fall ängen. Lantmätaren säger där i en kommentar beträffande ängsstegarna att 
bredden var angiven i stänger "men icke stångens längd dock som i Överkalix som 
ock på flera ställen från gammalt brukeligt varit och igenom försök på de flesta 
ängstegar befants stångens längd 6 alnar". 

Olika stånglängder har prövats mot varierande alnlängder och det kan konstateras 
att det i stort sett endast är alnlängden 53,333 cm och en stång om sex alnar som ger 
godtagbara resultat. Den alnlängd som kommer närmast detta mått när det gäller 
rimliga alntal är den längre alnen om 60-62 cm, som Jonsson diskuterar (1971:266). 
Jonssons undersökning gällde de geometriska jordebokskartorna, som konstaterats 
ha en skala av 1:3333 1/3 (Göransson 1961). Problemet med denna alnlängd i de av 
mig analyserade något yngre kartorna är att det inte konsekvent är samma alnlängd 
som använts i en tegföljd utan måtten kan variera mellan 60 och drygt 62 cm. I flera 
fall kan detta naturligtvis bero på oprecis mätning av de ibland mycket smala te
garna men samma tegmått prövat med alnlängden 53,33 cm ger oftast godtagbara 
alntal utan avvikelser. En anledning till att dessa två alnlängder är de alternativ som 
med samma utgångsmått båda kan ge godtagbara resultat kan vara att ett delmått av 
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den kortare alnen är lika med skillnaden mellan de bägge längderna: 60-53,33 cm = 
6,67 cm, vilket är 1/8 av 53-cm-alnen. 

Arealmått 

Som nämnts har även mindre blockformiga åkerytor mätts. Ytmätning var vanligt i 
områden utanför det östsvenska solskiftesområdet, där alltså breddmätning var regel 
(Göransson 1961). Blandningen av olika åkerformer och mätsystem hör till den 
komplexa bilden av markorganisationen i de västerbottniska byarna. Den enda upp
giften om mått på en åkeryta som finns från området är en "undervisning om jorde-
skatningen" i Norrländska Handlingar från 1602, citerad av Thulin (1890:93, not a). 
Där anges tunnlandet i Västerbotten till 9.800 A2. Det var indelat i åttondelar om 
1.225 A2, skälsland. Som Jonsson påpekar kvarstår frågan om alnmåttets storlek för 
att kunna fastställa hur stor denna yta verkligen var (Jonsson 1971:263). På ett annan 
ställe (s. 286) antar Jonsson med utgångspunkt från uppgifter om tiondetunnans 
storlek i nuvarande Västerbotten att det nämnda tunnlandet var likvärdigt med ett 
medeltida tunnland om 10.800 A2 förutsatt att man i Västerbotten använt en aln om 
57,9 cm. Denna alnlängd har dock inte gått att finna i de mätningar som hittills 
gjorts. Om man dessutom tar hänsyn till domboksnotisen från Umeå om relationen 
mellan den gamla och den nya alnen, blir resultatet oacceptabelt med denna aln
längd: 57,9 cm bör i så fall ha varit den gamla längden och den nya skulle i detta fall 
bli hela 64,3 cm. 

Tunnlandet, som 1602 bestämdes till 9.800 A2 , bör ändå ha haft en anknytning 
till mått som redan var i användning i området, dvs. det måste ha kunnat användas 
för att mäta äldre ytor, som en gång mätts ut med andra mått. Om den långa aln som 
konstaterats i de geometriska jordeböckerna om 61,3 cm används, fås en yta om 
3.680 m2. Denna tunnlandsstorlek motsvarar ett medeltida tunnland om 12.960 A2 

med alnen 53,33 cm. Införandet av det nya tunnlandet skulle i så fall innebära en 
omläggning från ett medeltida måttssystem med kort aln och 6-alnarstång till en 
längre aln och 7-alnarstång. Korrespondensen med ett samtida rymdmått i enlighet 
med Jonssons beräkningar finns inte i detta alternativ. Några egna undersökningar 
om rymdmåtten har inte gjorts. 

Enligt de mätningar som gjorts i denna undersökning har de äldre arealmåtten i 
området varit uppbyggda på följande sätt: 

Tabell 1. Medeltida måttsenheter i det gamla Västerbotten 

Måttsenhet Antal Kvadratalnar Kvadratmeter/A=53,33 cm 

Tunnland 1 12.960 3.680 
Spannland 2 6.480 1.840 
Fjärdingsland 6 2.160 614 
Skälsland 8 1.620 460 
Kannland 48 270 77 
Kvadratstänger 360 36 10 
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Dessa mått har använts genomgående i undersökningsområdet med några få undan
tag. Byarna i Tornedalen tycks ha använt en längre aln men detta resultat kan bero 
på att måtten tagits i de geometriska jordebokskartorna, där ytorna kan ha mätts upp 
enligt instruktioner som skilj de sig från de som gällde för karteringar från tiden 
omkring 1700. Den metrologiska analysen av åkerytor har visat att måtten från två 
av sidorna, som bildar en rät vinkel i en fyrsidig figur, har utgjort räknegrunden för 
ytans area. För att kunna lägga ut en sådan rät vinkel har två mätstänger behövts. 
Stånglängden har troligen varit sex alnar. 

Det äldre tunnlandets yta i det gamla Västerbotten har av Jonsson beräknats till 
3.290-2.950 m2 baserat på en jämförelse mellan en framskrivning av tunnlandsstalen 
från den äldsta jordeboken 1543 och arealuppgifterna i den geometriska jordeboken. 
Antalet tunnland i de äldsta kartorna var färre än den beräknade maximala åkermar
ken och slutsatsen blir att det äldre tunnlandet bör ha varit mindre än lantmäteri-
tunnlandet som användes i kartorna. 

Den större medeltida tunnlandsytan om sex fjärdingar som de aktuella mätning
arna har givit, ligger alltså något över den maximala arealen hos Jonsson medan den 
mindre om 10.800 A2, som bestod av fem fjärdingar, faller inom intervallet. 

Tunnlandet om 12.960 A2 ingår enligt Hannerberg i ett högmedeltida hanseatiskt 
måttsystem, som "är utpräglat duodecimalt och lämpar sig för mätstänger om 6A 
eller 12A" (Hannerberg 1979). Detta tunnland har också påvisats i planmässigt or
ganiserade solskiftesbyar i Tavastland (Roeck Hansen 1995). 

Mätresultaten kan ses som ett stöd för en hypotes om en central planering i de 
norrländska byarna: måttssystem och tegskiftesåker som grund för beskattningen 
kan ha införts som en administrativ åtgärd av den svenska kronan. De regler som var 
vägledande var de som rådde i centrala Mellansveriges tvåsädesbygder med solskifte 
och tegindelade åkrar. Dessa regler kom ju under 1300-talet att ingå i landslagen 
(MEL). De norrländska byarnas open field kan ses som den fasta punkten för be
skattningen enligt då gällande normer. För det talar det faktum att de flesta gårdarna 
i byn ofta, men inte alltid, hade del i denna åker även om det oftast rörde sig om en 
mindre del av gårdens totala åkeryta. Reglerna bör ha gällt i Västerbotten till 1602, 
då tunnlandet bestäms till 9.800 A2. Frågan är när de började att gälla. Kartanaly
serna har visat att tegskiftesåkern praktiskt taget alltid ligger så lågt i terrängen att 
den antagligen inte kan ha odlats upp förrän mot slutet av medeltiden. Måtten tycks 
alltså finnas inom större delen av undersökningsområdet och frågan är om det rör sig 
om en planerad administrativ åtgärd eller om en gradvis anpassning och en spontan 
spridning söderifrån. Man kan också notera att jordeboken 1543 använder samma 
mått för åker och äng inom hela det gamla Västerbotten. 
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APPENDIX II 

Äldre kartor över byar i Tornedalen i Lantmäteristyrelsens arkiv i Helsingfors 

Lapplands län 
Bv År Registerbeteckning Kartslag 
Nedertorneå 
Alaraumo 1681 Ll 1/1 Åker och äng 
Alavojakkala 1681 Ll 3/1 Åker och äng 
Kaukamo 1684 Ll 5/1 Ägokarta 
Pirkkiö 1681 Ll 13/1 Ägokarta 
Puas 1680 Ll 14/1 Åker och äng 
Yliraumo 1681 Ll 17/1 Ägokarta 

Karunki 
Karunki 1684 L4 2/1 Åker och äng 
Korpikylä 1680 L4 3/1 Åker och äng 
Kukkola 1681 L4 4/1 Byns ägor 
Alkkula 1648 L25 1/1-5 Åker och äng 
Armassari 1648 L25 2/1 Åker och äng 
Kauliranta 1648 L25 4/1 Åker och äng på 

Marjosaari 
Kuivakangas 1737 L25 6/1 Åker och äng 

Anm. De tre kartorna från 1648 utgörs av avritningar utförda år 1812. 
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