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Skärgård, NR 1/2019 

 

Den historiska bosättningen i skärgården  

Text: Andreas Granberg 

 

För bara några år sedan varslades det i Hufvudstadsbladet om hur en ny avfolkning hotade 

Åbolands skärgård (Mikael Sjövall, Hbl 7.8.2017). Enligt Houtskärs tidigare 

kommundirektör Bengt Backman hade det nämligen aldrig bott så lite folk i skärgården, 

hänvisandes till befolkningsstatistik som för Sveriges del började föras så tidigt som 1749. 

 

Just begreppet avfolkning är också något som ofta figurerar i historiska översiktsverk 

rörande den historiska bosättningen i kustområdet. Frågan berör ofta järnåldern. En 

avfolkning legat öde under vikingatiden (800–1025 e.v.t.), åtminstone då det kommer till en 

fast bosättning. Detta har numera reviderats, vilket jag återkommer till senare i texten. 

 

I artikeln av Mikael Sjövall drog man ändå inte riktigt så långa paralleller, utan den 

avfolkning som åsyftades var den som drabbade skärgården på 1960-talet, då några öar 

förlorade sin fasta bosättning efter att invånarna letat sig bort i jakt på arbete. Detta var i sig 

ingen ny företeelse, utan Houtskär hör också till de orter i Finland varifrån flest personer 

valde att emigrera under 1800- och början av 1900-talet.  

 

Precis som nu har livsvillkoren också tidigare påverkats av en mängd olika faktorer, vare sig 

det är modernare strukturomvandlingar eller ett sökande efter bättre fisk- och jaktmarker. 

Går vi ännu längre tillbaka i tiden än 1749 finns det däremot ingen lika utförlig 

befolkningsstatistik att stöda sig på, men många är ändå de som under årens gång försökt sig 

på mer eller mindre kvalificerade uppskattningar gällande både bosättningens ålder och den 

språkliga fördelningen i skärgården ända till hedenhös tid. Rentav Finlands reformator 

Mikael Agricola berörde frågan i inledningen till Se Wsi Testamenti från 1548. 

 

De första skriftliga uppgifterna om en fast bosättning i Åboland härrör ändå från 1300-talet. 

Kimito finns omnämnt 1325, Pargas 1329, Nagu 1395 och Korpo 1434. Att en bygd saknas 

i de skriftliga källorna behöver däremot inte betyda att den inte skulle ha existerat tidigare, 

men något Åboland i dagens mening går det inte att tala om. Åbolands skärgård är en relativt 

ny benämning, som sedan 1910-talet använts för att benämna den svenska skärgårdsbygden 

i Finland. Tidigare har det bland annat talats om Finska skären, som första gången omnämns 

1386. 
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Det enda som vi vet att med säkerhet har existerat är naturlandskapet, men här har 

landhöjning och annat bidragit till att även detta tagit sig nya former. Frågan om kustens 

bosättning är alltså inte enbart en fråga för historiker. Långt ifrån. Det här är ett ämne som 

intresserat såväl lekmän som representanter från en mängd olika vetenskaper.  

 

Det är särskilt frågan om ortnamnen och bosättningens ålder som har haft en tendens att 

återkomma med jämna mellanrum. På grund av en avsaknad av skriftliga källor har 

historikerna däremot inte alltid haft mycket att bidra med, varför det är till arkeologerna, 

ortnamnsforskarna och på senare tid även naturvetenskaperna med deras pollenanalyser man 

fått ty sig till för att nå någon form av insyn i bosättningsfrågan. 

 

Intresset för skärgårdens bosättning har ändå varit en svängig historia alltsedan en första 

kartläggning inleddes i och med 1666 års kungliga förordning, som ålade församlingarnas 

kyrkoherdar att göra upp förteckningar över alla kända fornminnen inom deras område. 

Mycket hände ändå inte med detta förrän mot slutet av 1800-talet, då Volter Högman utförde 

en första inventering av dittills kända och okända fornminnen i Finska skären. Men det är 

först i och med 1970-talet som arkeologin nått ut till de breda folklagren, varpå allt fler 

pusselbitar börjat läggas på plats.  

 

Sett till Finland som helhet är kusten trots detta fortsättningsvis underrepresenterad i det 

arkeologiska materialet. Det som har sagts kan därför i stort sett sammanfattas i tre punkter 

som vetenskapen länge ställde sig bakom: 

 

 1) Det har funnits en finsk fast bosättning i kusttrakten som kan spåras tillbaka 

 till tiden före kristendomens ankomst till Finland.  

 2) Svenska nybyggare har anlänt till en öde skärgård under 1100-talet. Denna 

 bosättning har mot slutet av medeltiden också fått fäste på fastlandet. 

 3) Samtidigt som denna västerifrån komna kolonisationsvåg har också folk 

 österifrån letat sig ut till skärgården och mött dessa svenska nybyggare.  

 

Den här teorin som vi ofta möter under namnet kolonisationsteorin lever till viss del 

fortfarande kvar. Trots att den lanserades vid 1900-talets början, under en tid då frågan om 

svenskans och finskans ålder utgjorde något utav en prestigefråga bland vetenskaperna. 

Språket har spelat en stor roll i hur vi ser på förfluten tid just på grund av att detta är viktigt 
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för oss idag. Det är därför lätt hänt att vi övertolkar språkets betydelse och tillskriver de 

första bosättarna identiteter som de nödvändigtvis inte själv skulle känna igen. Det går ändå 

inte att komma ifrån att den här teorin har haft ett stort genomslag och att övriga tolkningar 

har haft svårt att mäta sig med denna, något som rentav fick Tidskriften Skärgårds tidigare 

redaktör Håkan Eklund att ta till orda i en ledare från 2009 där han anklagade historikerna 

för att upprätthålla tidigare tolkningar. 

 

Avfolkning som begrepp var ändå en gång i tiden ett resultat av såväl en brist på fynd, som 

en oförmåga att ta i beaktande den ofta begränsade fältforskningen som bedrivits längs med 

kusten. Numera talar man inte längre om någon avfolkning i vare sig Egentliga Finland eller 

Nyland under järnåldern, men långt mellan gårdarna var det däremot med all sannolikhet.  

 

Skärgården har både nu och tidigare i historien utgjort en kontaktyta för olika folk och 

kulturer, där de näringar som vi traditionellt förknippar med skärgården möjliggjort dess 

bosättning. Under årens gång har nämligen såväl emigration som andra företeelser åderlåtit 

kustbefolkningen, men trots detta har befolkningen klamrat sig fast vid sina kobbar och skär. 

Spår av bosättning finns nog från såväl sten- och bronsålder, men det är onödigt att liksom 

tidigare debattera huruvida denna varit säsongsbetonad eller av fast art. Eller huruvida de 

som idag bor i skärgården är av samma skrot och korn som de som först anlände dit för en 

numera svunnen tid.  
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