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Runö – en relikt av det äldre 
tidigmoderna agrara skiftet 

i Östersjöprovinserna

Magnus Berencreutz

Runö i Rigabukten är en sandig ö söder om ösel och mitt på inloppet 
till Riga. på 1500-talet tillhörde ön hertigdömet kurland, som då var en 
klientstat till tyska orden och senare kungadömet polen. ön beboddes 
av svensktalande fiskebönder. vid början av 1600-talet innehades ön 
som län av en privatperson från den svenska kronan. Denne ska enligt 
traditionen ha anlagt en sätesgård i byn på ön (klein 1924). Det liknar 
processen som pågick vid den feodala avyttringen av mark till privat-
personer från den svenska kronans fästningar på fastlandet i den 
svenska provinsen Estland decennierna efter sekelskiftet 1600 (Beren-
creutz 1997; Berencreutz 2014).
 på fastlandet i den svenska provinsen Estland tenderade byn i vilken 
herrgårdsjordbruket anlades på dessa feodala gods att forma det krigs-
skadade landskapet decennierna kring sekelskiftet 1600. Det innebar ett 
agrart skifte (Berencreutz 1997). Det ingick på fastlandet i processen mot 
herrgårdsdrift, men jag argumenterar i artikeln för att skiftet hade flera 
ändamål. Med herrgårdsdrift avses att fastighets ägaren inriktade gods-
skötseln på försäljning av avkastningen. fastighets ägaren skötte all ju-
risdiktion på domänen. Bönderna på  godset motpresterade sina gårdar i 
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huvudsak med dagsverken till fastighets ägaren. Bönderna var livegna 
med begränsad rörelsefrihet (Berencreutz 1997; cerman 2011). En annan 
form av godsskötsel var landbogodsdrift där den egna driften var blyg-
sam. landbogodsen brukades av bönder, vilka erlade natura produkter 
och pengaarrenden för bruket av sina gårdar (Berencreutz 1997).
 till bilden om Runös historia hör 1500-talets agrara högkonjunktur 
med en tillväxt av såväl befolkning som handel. Spannmålsexporten 
från östersjöområdet till västeuropa från gods med herrgårdsdrift 
ökade från mitten av 1500-talet (cerman 2011; landsteiner 2011). 
Berättel sen om öns historia innehåller även ofärd. Stormakternas 
maktanspråk växte och långa perioder av krig bröt ut. livländska 
kriget (1558–1583) slog hårt mot befolkningen och nya förödande 
 strider bröt ut under polska kriget (1600–1629).
 Syftet med artikeln är att med analyser av 1690-talets lantmäteri-
akter från Runö (est. Ruhnu) och ett par öar vid Estlands kust Nargö 
(est. Naissar) och Wolfsö (est. aegna) pröva berättelsen om processen 
mot herrgårdsdrift under tidigmodern tid. Det sätts fokus på det ogrip-
bara äldre skedet av processen i den svenska provinsen Estland. öarna 
Runö, Nargö och Wolfsö har varit marginella ur jordbrukssynpunkt 
och har en självstyrande historia. liksom en historia med migranter 
från det medeltida Sverige och finland (Berencreutz 1997). ofta har 
invånarna kombinerat flera näringar (peil 1999). Berättelsen om den 
tidig moderna processen mot herrgårdsdrift i provinsen Estland pre-
senteras i fem skeden (Berencreutz 1997). 

Agrarsamhällets och herrgårdsdriftens skeden 
i den Svenska Östersjöprovinsen Estland

Skedet med den kungliga fästningsstaten (1561–1600). Skedet känne-
tecknades av kronans förvaltning som syftade till underhåll av 
fästnings trupper. till stöd för denna ekonomi ägde kronan över  hälften 
av Estlands jord fördelad på fästningsdistrikt. Jordbruket led allvarligt 
men på grund av krig och epidemier. fastighets ägarnas intäkter här-
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rörde från jordräntor in natura. Egendomarna var vidsträckta för att 
kunna hålla större besättningar av nötboskap och får på extensiva 
betes marker. herrgårdsjordbruken fungerade som enhet er i land-
bogodsskötsel. på de större egendomarna inleddes en cykel med total-
avhysningar av de största byarna för etableringen av spannmålsprodu-
cerande herrgårdsjordbruk. 
 Godsherren var oftast en medlem i de balttyska adelsfamiljerna med 
säten på släktegendomar från riddartiden. kronans utskiftning av 
mark från sina fästningsdistrikt innebar att innehavarna fick inslag av 
svenska ämbetsmän och officerare. Bönderna befann sig nominellt i 
autokrati bundna till sina gårdar. Bönderna satte av tradition mest vär-
de i boskap. av vikt i verksamheten var samordningen med grann-
brukarna i rättstvister, förvaltningen av boskapen samt vården av 
foder markerna och utmarksbetena. 
 Brukningsmarken organiserades för att kunna hävda utmarksbeten, 
ängsmarker och strandängar. Åkermarken var skiftad i två gärden. Åk-
rarna var indelade i ägoblandade tegar. Det ena gärdet låg i träda. God-
sen planerades med utgångspunkt från de jordränteskyldiga bönder na 
i byar.

Skedet med den feodala krigsstaten (1600–1625): kronans utskiftning av 
mark till privatpersoner både inleddes och avslutades i flertalet av kro-
nans fästningsdistrikt. antalet godsägare växte till följd av  kronans av-
yttring av jord. Godsägarnas avgifter till kronan började formaliseras. 
kronan lät samtidigt bosättare flytta in till den svenska provinsen Est-
land för att återbruka det krigsskadade landet. varu marknaden hade 
avstannat medan kronans marknad med säkerheter i mark för tagna 
lån och avräkningar av skulder fungerade. kronan  förlade stridande 
förband till den svenska provinsen Estland under polska kriget och 
agerade som uppköpare av förnödenheter till militär en. varumarkna-
den hade återhämtats sedan fronterna pressats ned till Riga år 1621. 
kronan kunde därefter införa såväl avgifter som embargon på exporten 
från den svenska provinsen Estland. köpmännen agerade som utlåna-
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re av kapital i jordsäkerhetsaffärerna med kronan och handelns upp-
sving gav handelshusen inflöde av  kapital. 
 Riskminimeringen av förluster och skador möttes snabbt med att 
godsherren gynnade avkastningen från sitt eget lantbruk, även för ren 
självhushållning. fokus lades på spannmålsproduktionen. Motivet var 
socialt betingat av att göra karriär i stormaktsväldet och vidmakthålla 
nätverk och förmögenhet. Besluten ledde tillsammans till ett genom-
brott för herrgårdsdriften. 
 herrgårdsjordbruket blev snabbt den hegemoniska på varje lant-
egendom. på många egendomar skiftade boskapsbesättningarna till 
fördel åt antalet dragdjur och herrgården började utnyttja majoriteten 
av den tillgängliga arbetskraften. Men formerna varierade. till exempel 
förekom att överenskommelser om självförvaltning kunde utväxlas 
mot andelar i den största byn med bäst förutsättningar för lantbruk. 
herrgårds jordbrukets funktion som säkerhet mot förluster bekräftades 
av att det tenderade att utvidgas hårdare på gods med villkorliga 
besittnings villkor.
 Bönderna hade övergått till att ingå i ett förhållande till en privat 
fastighets ägare. De samfälliga och självstyrande funktionerna ersattes 
med autokrati. Samtidigt avsnördes bönderna från samfälligheter 
mellan de enskilda godsen. Det fanns emellertid tid och resurser för 
bönderna att avsätta för handel.
 Den svenska militärens snöpliga nederlag år 1605 i slaget vid 
kirkholm (Salaspils) tvingade fram en reform med syfte att ersätta den 
glesa legoarmén med utskrivningstrupper. Underhållet till trupperna 
blev kritiskt för kronan. Särskilt på de större egendomarna kan åker-
mark indelad i tre gärden ha införts för att optimera spannmåls-
avkastningen. Ett sådant skifte innebar att två gärden odlades och att 
ett gärde låg i träda eller betades. Stallen hos bönderna omstöptes till 
att utgöra dragdjur med oxar och hästar i större antal än mängden 
mjölkboskap. tendensen gick mot kontinuerliga besittningsvillkor, ut-
vidgning, åkermark i tre gärden och ett herrgårdsjordbruk som utskif-
tats från ägoblandning med godsets bönder.
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Skedet med nattväktarstaten (1625–1648): Sedan den svenska kronan av-
yttrat marken i fästningsdistrikten så övergick dess förvaltning  istället 
till att dels pålägga avgifter på exporten och att införa exportförbud 
och att göra uppköp, dels att pålägga avgifter på godsägarna för kyrko- 
och skolunderhåll, rusttjänst och fastighetsbeskattningar.
 varumarknaden återvann sin funktionalitet och inriktades på de 
 privata godsägarnas spannmålsexport. De marknadsandelar som den 
västra östersjöregionen tagit i det föregående skedet från det krigs-
skadade östra östersjöområdet pressades tillbaka. Motivet för driften 
gled från riskminimering till ambitioner för en karriär i det svenska 
stormaktsväldet. idealet om en spannmålsinriktad storskalig ad-
ministra tiv godsdrift bröt igenom.
 Under skedet inleddes en total utskiftning av marken under 
herrgårds jordbruket från böndernas tegskiften i syfte att gynna stor-
skalig produktion av spannmål i den svenska provinsen Estland. Den 
mark godsherrarna avgärdat under herrgårdarna uppodlades till åker. 
tendensen mot utvidgning av herrgårdsjordbruk och gods gick fram 
på bred front. Godsen växte och började ingå i ägarkonstella tioner 
med egendomar i flera landsändar i det svenska stormaktsväldet. 

Skedet med det sena privata herrgårdsväldet (1648–1681): kronan byggde 
under skedet ut sin sektor för kontroll. kronan skaffade sig med egna 
jurister och vetorätt insyn i godsägarnas autonoma rättsväsen. 
Spannmåls marknaden växte kumulativt, men priserna tenderade att 
sjunka i slutet av perioden. Exporten kunde brytas helt och ersättas 
med inrikes överfrakter, mest intensivt till Stockholm. Bönderna på 
godsen pressades av minskande hemmansdelar och avtynande till-
gångar på resurser. Särskilt drabbades bönderna av brist på ängs-, 
 betes- och skogsmarker. 
 Det privata herrgårdsväldet innebar att herrgårdsjordbruken på 
 godsen förtätades med anläggandet av annex i syfte att öka avkast-
ningen av spannmål.  
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Skedet med den absoluta och merkantilistiska staten (1681–1710): Syftet 
var att kunna underhålla och rekrytera masstrupper, uppbära skatter, 
 arrenden och göra uppköp. Med regleringar hade regeringen därför 
skapat en inre marknad, som växte sig jämbördig med exporten. Det 
var reduktionen som beredde vägen för omvälvningen. all av kronan 
ut skiftad mark drogs först in och arrenderades sedan ut med norme-
rande villkor för alla parter. livegenskapen avskaffades år 1687 på 
egendom ägd av staten. Rättsväsendet integrerades till fullo med 
generalguvernörs ämbetet och Svea hovrätt i Stockholm och fungera-
de i staten som en form av förvaltningsdomstol. Sedan handels-
konjunkturen stigit följde en depression från mitten av 1690-talet. 
Den ryska armén ockuperade Reval, Dorpat och Narva från 1704 och 
samtliga östersjöprovinser från 1710. herrgårdsjordbruket på krono-
godsen fungerade som en offentlig förvaltande kugge direkt in till 
statsbudgeten.

En inledande skiss till analys av Runös 
äldre tidigmoderna agrarhistoria

hur förhåller sig nu Runös agrarhistoria till berättelsen om processen 
mot herrgårdsdrift i den svenska provinsen Estland? Runö lydde under 
det svenska stormaktsväldet först från 1621 sedan det varit kurländskt. 
för att kunna ge en meningsfull förklaring måste förståelsen av de in-
gående omständigheterna redas ut. Det är uppenbart att statsrättsliga 
förhållanden påverkat det platsbundna på ön. Enligt traditionen ska 
karl iX med sin flotta ha intagit den lilla hertliga kurländska ön, vilket 
måste ha skett innan kungens bortgång 1611 och efter polska krigets ut-
brott år 1600. Därefter är förhållandena suddiga och otydliga. Men år 
1621 är Runö under svensk ockupation. kung Gustaf ii adolf gav år 1624 
amiralitetet befogenhet att förläna ön till en av dess förvaltare. från 
det svenska amiralitetets sida fanns förväntningar på att göra Runö till 
en underhållsbas, kanske med ladugårdar och andra anläggning ar 
(klein 1924). Det kan alltså med fog misstänkas att andra kombattanter 
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ockuperat ön mellan 1600 och 1621. analysen av landskapet fokuseras 
på skiftningen av godsdriften från en samfällig och småskalig till en 
storskalig och administrativ skötsel (Berencreutz 1997). Det har redan 
bekräftats att avyttringen av kronans jord vad avser slottslänet hapsal i 
västra Estland var småskalig och upprepade tidigare observerade 
mönster vad beträffar godsbildning och herrgårdsjordbrukens storleks-
förhållanden (Berencreutz 1997; Berencreutz 2014). för att kunna göra 
analysen meningsfull jämförs utvecklingen på Runö och de övriga ut-
valda öarna med ett referat av två fallstudier på fastlandet ur för-
fattarens licentiatavhandling (figur 1). fallstudierna ur licentiat-
avhandlingen avser två gods. Ett från svenskbygden och ett från den 
estniska bygden i trakterna utanför hapsal (Berencreutz 1997). En 
 sådan återkoppling sätter frågan om en samfällig och småskalig gods-
skötsel föregick en storskalig och administrativ godsskötsel på sin 
spets.

Kollanäs och Pasklep 
– från insamling i ladorna till mälteriindustri

Den samfälliga och småskaliga godsdriften i svenskbygden

Egendomen kollanäs räknar sin historia från en kortvarig pensions-
förläning till en änka tidigare förmäld med en balttysk fästningssoldat, 
några år i 1600-talets början. Med undantag för den kortvariga för-
läningen tillhörde området kronofästningen hapsal fram till 1619. Det-
ta år erhöll ryttmästare Jörgen aderkas (1603–1631) egendomen som 
donation. Det var ryttmästare aderkas hela godsinnehav. Ryttmästare 
aderkas måste ta hänsyn till de utfärdade privilegiebreven för svensk-
bygden i Nuckö och ormsö socknar som nedsatte arbetsräntan. Sätes-
gården anlades först 1625 sedan en ny angränsande egendom donerats 
av kronan. Ryttmästare aderkas lät då avhägna kollanäs by på cirka 
40 hektar i syfte att avskilja denna enhet från böndernas. Samtliga bön-
der avhystes till de övriga byarna på godset.
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 på 1630-talet hade både ryttmästaren själv och ryttmästarens son av-
lidit. Donationen överläts av kronan som pension till ryttmästarens 
änka. änkan erhöll villkor att ge godset som hemgift till sina båda dött-
rar. Egendomen utgjorde pension åt änkan aderkas fram till 1661. att 
godset inriktats på landbogodsdrift visades både av jordräntornas pro-
fil och att bondbyarna omfattade mest areal på godset. Jordräntan be-
hölls nästan intakt från kronans tid på slottet som betonade avgifter i 
produkter. Det märktes ett hänsynstagande till svenskbygdens skogs-
brist och ymnighet på får.
 Sannolikt hade herrgårdsjordbruket planerats i två gärden, där det 
ena låg i träda. ännu fram till början av 1680-talet var dragdjuren i 
 minoritet i bondgårdarnas boskapsbesättningar och bönderna kunde 
nyttja den mesta arbetskraften för eget bruk.

Den storskaliga och administrativa godsdriften i svenskbygden
År 1661 medgav kronan att egendomen övergick som dotterns hemgift 
till officeren Reinhold von Ungern-Sternberg (*–1708). Redan samma 
år bytte han ut godset kollanäs i svensk bygden mot godset hallick i 
den estniska bygden ägt av riksrådet M.G. De la Gardie (1622–1686). 
omedelbart lades en del mark i mindre byar på godset under herr-
gårdsjordbruket av den nye ägaren. herrgårdsjordbruket ökade i areal 
till att omfatta 70 hektar. Riksrådet M.G. De la Gardie bröt mot dona-
tioners besittningsvillkor upprepade gånger. han lät sin svåger fält-
marsalk o.W. von königsmarck (1639–1688) ta godset i pant på 
1660- talet. han upprepade senare transaktionen med dennes släkting 
christina lewenhaupt (1650–1716). fältmarsalk o.W. von königsmarck 
ingick under perioden 1665–1681 köp  affärer med avseende på riksrå-
det M.G. De la Gardies slottslän hapsal och erhöll kronans arrenderätt 
av flera vid reduktionen indragna amtdistrikt tillsammans med pas-

Figur 1. Karta över undersökningsområdet. Källa: Berencreutz 1997.
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klep. Det hände kort efter det att området slutgiltigt överlåtits som 
köp år 1681. Några år tidigare år 1677 hade fältmarsalk o.W. von kö-
nigsmarck låtit överflytta herrgårds jordbruket till godsets största by i 
pasklep som utskiftad enhet. pasklep by delades i ett herr-
gårdsjordbruk med åkermark i tre gärden och en del med bruknings-
mark tillhörig bönderna. Därmed brukades årligen två gärden med 
åkermark under herrgårdsjordbruket i syfte att prod ucera malt på 
mältat korn. lyckholm underställdes som annex till amtet pasklep 
 (figur 2). Syftet med åtgärderna var att öka avkastningen av spannmål 
för mältningen. Sannolikt speglar det en mältningsprocess som berör-
de flera tillverkningsställen. Data från ägarens centrala administra-
tion visar att produktflödet sedan inte avsattes på marknader utan 

	  
	   Figur 2. Herrgårdsjordbruket i Pasklep by och byns övriga hemman efter 

1677. Källa: Berencreutz 1997.
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överfraktades till Stockholm. herrgårdsjordbrukets avkastning ökade 
till den tyngst vägande från att ha varit underordnad intäkterna från 
böndernas jordränta. Det ställde högre krav på tillgänglig arbetskraft. 
Utskiftningen av herrgårdsjordbruket innebar avhysningar och de in-
flyttade bönderna från  pasklep by inkräktade på övriga byars resurser. 
antalet torpare ökade i antal och hade vid början av 1680-talet sam-
lats kring läget för herrgårdsjordbruket. Dessa åtgärder hade pressat 
upp arbetsräntan fram till tiden för kronans utfärdande av privi-
legiebrevet från 1685. Under samma period omfördelades besättning-
arna i stallen till drag djur, hemmanen pressades nedåt i storlek och 
bönderna tvingades överlåta den mesta arbets kraften till herrgårds-
jordbruket. Det sammanföll med en intensiv period med besvärsaktio-
ner i svenskbygden. av böndernas besvär från svenskbygden i Nuckö 
och ormsö socknar till krona och ägare framgick att ängs- och betes-
markerna inskränkts på ett skadligt sätt av herrgårds jordbruken. ak-
tionerna var behäftade med dagsverksvägran och utkommenderad 
trupp.
 herrgårdsjordbrukets avkastning ökade till den tyngst vägande från 
att ha varit underordnad intäkterna från böndernas jordränta innan 
1677. Samtidigt inriktades produktionen på att tillverka malt av korn 
och att lagra korn för mältningen. Sannolikt speglar det en tillverk-
ningsprocess i mältningen som berörde flera tillverkningsställen. Data 
från ägarens centrala administration visar att produktflödet sedan inte 
avsattes på marknader utan överfraktades till Stockholm.
 kronans grepp över de indragna och utarrenderade godsen i öster-
sjöprovinserna uttrycktes på pasklep med hur en del mark avdelats 
till indelt avlöningsränta. Glidningen i behandlingen av reglerna för 
besittningen av kronans arrendegods efter reduktionen speglades av 
att pasklepegendomens areal utvidgades av ägaren under kronans 
förvaltning. pressandet mot statens regleringar forcerades fram mot 
sekelskiftet 1700, bl. a. med krav på fler ploglag.
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Assokülla, Hallick och Kiwidepäh 
– från småskalig herrgårdsdrift till multigods

Den samfälliga och småskaliga godsdriften 
i den estniska bygden

Godset assokülla bildades i slutet av 1580-talet som en avräkning av 
upplupen lön till Reinhold koskull. Denne erhöll egendomen som 
pant av kronan. koskull hade varit kronans fogde på Dagö och till-
hörde det estniska ridderskapet. Men det är sannolikt att detta jor-
dinnehav var allt han ägde. Egendomen verkar ha varit hårt krigs-
skadad, då den största byn hägel från kronoslottets tid med omkring 
110 hektar var obefintlig som byenhet på 1580-talet. istället hade 
asso külla herrgårdsjordbruk på 20 hektar anlagts och by enheten 
 lilla achel med lika stor areal bildats. Det verkar sannolikt att lilla 
achel utgjorde en till herrgården hörande hemmansbildning. 
Boskaps besättningarna bestod till drygt hälften av dragdjur och var 
imponerande i  antal.
 agrarsamhället hade utsatts för svåra påfrestningar från 1590-talet 
till de första åren efter sekelskiftet 1600. Boskapsbesättningarna be-
stod mest av dragdjur och hade sjunkit till i genomsnitt endast två 
till tre djur per hemmansbrukare. även antalet hemmansbrukare 
hade sjunkit. Detta fick det nominella uttaget av arbetskraft från 
herrgården att nå sitt maximum. Samma kris vad avser antalet 
hemmansbrukare och antalet boskap drabbade slottet hapsals di-
strikt i svenskbygden. Nedgången kunde emellertid dämpas så att 
boskapen i många byar i svenskbygden bevarade intakta numerär.
 på 1610-talet hade egendomen överlåtits till koskulls svärsöner 
claus hamborgh och kavalleristen Reinhold klick. Den senare 
hade även förlänats mark på Dagö av kronan. Ett herrgårdsjord-
bruk på 10 hektar anlades några år efter sekelskiftet 1600 i byn 
hallick som säte för hamborgh. Några hemman låg strödda nära 
hallicks herrgård i byn hallick och några därifrån avhysta hade 
bildat byenheten helwet-kilck. planeringen indikerar ett herr-
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gårdsjordbruk utskiftat från ägoblandningen med bönderna. Åker-
marken kan ha planerats i två eller tre gärden. intresset för svär-
faderns avräkningsgods kan ha berott på att uppköpen och 
be skattningarna stegrades av kronan under polska kriget med 
fronten farligt nära pernau några mil söderut (figur 1). År 1617 er-
höll claus hamborgh ena halvan av godset assokülla som län på 
livstid av kronan kallad hallick efter sätesgården där (figur 1). allt 
tyder på att det var hamborghs godsinnehav under livstiden. och 
den andra delen döptes till klickenhof, då egendomens besitt-
ningsvillkor förbättrades till en ärftlig donation år 1621. 
 trots att claus hamborgh förlorade byenheten helwet vid för-
läning en så fördubblade han som ägare herrgårdsjordbrukets areal 
på godset hallick till 20 hektar. Bondehemmanen i byn hallick av-
hystes. De kan inte återfinnas i de övriga byenheterna. Det kan be-
tyda att det rådde flykt av bönder från godset hallick eller så var 
orsaken förluster under ofärdsåren efter sekelskiftet 1600. Bönder 
kan även ha avflyttat till klicks pantgods. trycket på arbetsräntan 
pressades uppåt kumulativt sedan godset assokülla delats och 
godset hallicks herrgårdsjordbruk utvidgats. Godset hallick över-
läts till claus hamborghs änka som pension och någon gång på 
1650-talet övergick det vid hennes bortgång till De la Gardies 
frälseköp. Det var en småskalighet som yttrades i dessa skiften och 
trycket på koskulls och hamborghs kan ha varit överhängande vid 
vetskapen om att innehavet var tidsbegränsat. Småskaligheten av-
speglades av att ägarna valde att återhålla delningar av hemmanen 
och hålla dem nära sätesgården.

Den storskaliga och administrativa godsdriften 
i den estniska bygden

Riksrådet De la Gardie omdisponerade hallick med ny mark, då sanno-
likt som ett amt. Då översten, jägmästaren och lantrådet Reinhold von 
Ungern-Sternberg bytte in egendomen år 1661 organiserade han sina 
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ägor i Estland så att hallick blev ett annex till det angränsande arve-
godset och frälseköpet kiwidepäh. Ett multigods hade uppstått därför 
att det var syftet med skiftet. till ägorna hörde också klein lechtigal en 
kort bit söder därom samt hohenfors i finland. 
 År 1684 ärvde den tidigare ägarens son, lantrådet fabian-Ernst von 
Ungern-Sternberg (*– 1708), både hallick-kiwidepäh och klein 
lechtigal som ärftliga arrenden efter reduktionen. vid reduktions-
kommissionens inkvisition år 1686 framgick att något hade ruinerat 
verksamheten. Åkerarealen höll på att minska på hallick, vilket fort-
satte in på 1690-talet. 
 kommissarierna prognosticerade att 18–20 hektar borde kunna 
brukas av herrgården, det vill säga ungefär de 20 hektar total bruknings-
mark som claus hamborgh avhägnat år 1617. Men prognosen var up-
penbarligen ett luftslott, då endast sju hektar besåddes då kommissari-
erna besökte egendomen. Samtidigt vittnade bönderna om armod på 
grund av arbetsplikterna och inskränkningarna på ängs-, lövtäkts- och 
betesmarkerna liknande situationen i svenskbygden. Bakgrunden var 
sannolikt att herrgårdsjordbruket i kiwidepäh inte bara fungerade som 
den hegemoniska produktionsenheten, utan det var dit resurserna hade 
koncentrerats sedan 1661. Såväl herrgårdsjordbrukets andel av avkast-
ningen som arbetsräntan hade reducerats på hallick år 1686 på grund 
av läget.
 arrendet av klein lechtigal övergick i ett arvsskifte till den yngre 
brodern Jürgen  Reinhold von Ungern-Sternberg (*– 1723) kommen-
dant på Bohus fästning. kommendanten ägde även godset Erras i 
provinsen Estlands inland.
 lantrådet fortsatte inriktningen mot storskalig godsdrift och 
sammanhållande multigods, då han år 1698 utökade sina arrenden 
med att överta driften av Neuenhof, keskfer och lyckholm i grann-
skapet efter fältmarskalk o.W. von königsmarcks arvingar.
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Runös agrarhistoria med utgångspunkt från 
det Svenska lantmäteriets karta från 1698 

och en fosfatkartering från 1992 
Runö berördes aldrig av etableringar med de herrgårdsjordbruk som i 
den privata storskaliga godsdriften sprängde tidigare byar. Så exakt är 
bilden som de svenska lantmätarna mätte upp på ön år 1698 (figur 3). 

	  

	  
	   Figur 3. Runö enligt 1698 års lantmäteri med infogning av uppgifter om 

äldre bebyggelse. Källa: Klein 1924.
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Det är skedet med kungliga fästningsdistrikt, skedet med en feodal 
krigsstat och skedet med en nattväktarstat som bör vara relevant för 
utvecklingen på öarna. fokus bör läggas på det segmentella, små-
skaliga och samfälliga. Det kan antas att bebyggelsen i något skede de-
cennierna kring sekelskiftet 1600 varit krigsskadad eller varit föremål 
för planering av de stridande parterna, kanske ockupation (klein 1924). 
 Enligt traditionen och anteckningar från svensktiden ska en kyrko-
gård med ett kapell Utkirke ha legat på den västra sidan av Runö intill 
en strandnära by, Galbin (klein 1924). Ernst klein kunde bekräfta fynd 
av skelettben i en förhöjning invid platsen för det bortrivna kapellet. 
han hittade även rester av tidigbarockt glas i en strandrevel på platsen 
för det lilla läget korskirke på sydöstra sidan av ön (klein 1924). Så sent 
som på mitten av 1600-talet finns en reseberättelse där det uppges att 
kapellet och läget Everkirke då var ett landmärke på seglatsen till Riga 
(klein 1924). alla dessa lägen var borta år 1698. istället hade byn och 
kyrkan sitt läge mitt på ön (klein 1924). 
 Med stöd från SSaGs vegafond kunde författaren med assistans av 
doktorand Johan Rydell från kulturgeografiska institutionen vid Stock-
holms universitet och doktorand kadri park från tartu universitet 
genom föra en fosfatkartering i en exkursion till Runö i maj 1992. Den 
utvalda platsen var Galbin som jag antog skulle kunna ge utslag i för-
höjda fosfater efter den gamla byn. proverna i den grusiga sanden med 
ställvisa sotiga linser analyserades av vD Roger Blidmo för arkeologi-
konsult aB.
 Resultaten var anmärkningsvärda då fosfaterna enligt Roger Blidmo 
urlakats på ett sätt som brukar vara typiskt för järnåldersboplatser på 
det svenska fastlandet. Samtidigt var det entydigt att förhöjningarna av 
fosfaterna pekade på boplatslämningar på platsen. tack vare hjälp av 
Svenska odlingens vänner så rektifierades fosfatkartan till den gällan-
de moderna lantmäterikartan över Runö. kulturgeografiska institutio-
nen i Stockholm har hjälpt till att rektifiera lantmäterikartan från 1698 
till denna moderna lantmäteriakt.
 fosfatkoncentrationerna bildar avgränsningar såsom gårdstomter 
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mer exakt än jag kunde fantisera om. Det är tydligt att alla gårdstomter 
hade överodlats till åkermark år 1698. Det antagande som jag gjorde 
att Galbin fortsatt att sträcka ut sig med gårdstomter söderut kan 
veder läggas. Det borde innebära att gårdstomter förekommer över-
plöjda österut likt en regelbunden radby. Regelmässigt intill de inbukt-
ningar av åkermark som syns på 1600-talets lantmäterikarta. Gårds-
tomterna följer sannolikt fägatan rakt österut i det stora gärdet som 
leder till betes- och hagmarkerna kring Galbin (figur 3).
 Den moderna vägen som leder till Utkirke från dagens by leds just i 
denna sträckning mellan åkermarkerna. Den antagna inträngda snirk-
lande fägatan intill Galbins närliggande åkerfält liknar nästan exakt 
den på Nargö (figur 3 och 5). öarnas utsatthet för militärangrepp be-

Figur 4. Wolfsö enligt svenskt lantmäteri från slutet av stormaktstiden. 
Källa: Estlands historiska nationalarkiv i Tartu: lantmäteriakt över Wolfsö 
ur det svenska generalguvernörsarkivet.
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kräftas av muntliga traditioner från Rågöarna. Det berättas om att 
invånarna omflyttats på grund av att polacker angripit dem och av-
bränt hela områden på öarna (Söderbäck 1940). Det kan ha varit för att 
skydda sig från angrepp som byns invånare avflyttade till Runös mitt 
någon gång på 1620-talet. Det svenska amiralitetets ambitioner spegla-
des i att ytterligare ett gärde anlagts på den norra sidan av ön med 
mycket åkermark som börjat bli vanligt på fastlandet (Berencreutz 
1997). De olika markanvändningstyperna breder ut sig som segment i 
olika zoner på Runö på lantmäterikartan (figur 3). Det bör ge ledtrådar 
till en mer allmängiltig bild av utvecklingslinjerna för den agrara histo-
rien på den östra östersjökusten. 
 Gemensamt för kartbilderna av öarna är att de beskriver ett in-
ledande skede som bestått av en by eller några gårdar i strandläge 
och kanske ett romerskt-katolskt sjömanskapell intill (figur 3–5). 
Wolfsö visar tydligt hur skogen, som på öarna bestod av tall, gran och 
björk, varit ursprunglig och att markanvändningen tidigast haft 
beton ing på boskap och får med nödiga ängsmarker för foder vid si-
dan av sjönäringar (figur 4). Spannmålsodlingen har varit ytterst till-
bakahållen i de äldsta skedena, vilket syns på Nargö (figur 5). Åker-
marken uppträder som lyckor, först i den skogsbeklädda hagmarken, 
därefter i betena och tillsammans med de kringgärdade ängsmarker-
na. De senare har som på Runö och Nargö i ett skede  gärdats till stör-
re områden (figur 3–5).
 Både på Nargö och Runö har en handfull större hemman förekommit 
(klein 1924 och figur 5). på Nargö hette ägarna med större hemman 
Thomas på nordvästra sidan av ön och clas på den sydöstra. på lant-
mäterikartan över Nargö syns att clas hade stängslat av ett eget gärde 
och att denne även ägde det största tegblocket i byns östra gärde 
 (figur 5). Det illustrerar hur det äldre tidigmoderna agrara skiftet kan 
ha gestaltat sig på fastlandet då godsherrarna avgärdade sina herr-
gårdsmarker i ägoblandning med landböndernas och i ett skede med 
ofullgånget spannmålsbruk. Det visar sannolikt likheter med hur sätes-
gården disponerat sina marker i byn på Runö, medan den existerade på 
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platsen i början på 1600-talet och flera liknande lantegendomar på 
fastlandet. kärnan i odlingssystemen har länge varit ängar och åker-
lyckor stängslade inom ett gärde. på Nargö framgår hur flexibelt 
 skötseln kunde prövas med två gärden vissa säsonger, där det ena gär-
dets åkerlyckor fått vila. Men det verkar vara långt ifrån nödvändigt för 

	  
	  
	  

Figur 5. Nargö enligt svenskt lantmäteri från slutet av stormaktstiden. 
Källa: Estlands historiska nationalarkiv i Tartu: lantmäteriakt över Nargö 
ur det svenska generalguvernörsarkivet.
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hushållningen (figur 5). Den röda tråden i hushållningen var samord-
ningen av fodermarker, beten, gärden, stallning, fägator och vallning av 
boskapen i den kollektivt rådande samfälligheten. Med en större be-
folkning och krav från statsmakten eller en utomstående privat markä-
gare på jordränta och avkastning i spannmålsprodukter har åkerytor-
na vuxit och besättningarna av mjölkboskap och får omskiktats till 
förmån för fler dragdjur i stallen, vilket verkar ha varit fallet på Runö 
och  Rågöarna (klein 1924; Söderbäck 1940). Det var härifrån besvären 
hopade sig då markägarnas ambitioner för skötseln skärptes (Beren-
creutz 1997; klein 1924; Söderbäck 1940). även under det äldre agrara 
tidig moderna skiftet i östersjöprovinserna kunde herrgårdsbrukarnas 
ambitioner för skötseln omgestalta agrarlandskapet mycket mer till 
ägarnas förmån (Berencreutz 1997).

Slutsats 
De begrepp och hypoteser som finns integrerade i skedena i berättel-
sen om processen med herrgårdsdrift i den svenska provinsen Estland 
har visats vara fruktbara för landskapsanalysen av de här behandlade 
tidigmoderna småskaliga baltiska agrara samfälligheterna. En viktig 
del i Runöstudien har bestått av såväl kartanalyser som fältarbete och 
här borde det kunna ges möjligheter för återkopplingar till förhållan-
den såväl i Baltikum som i Sverige och finland. Jag hoppas få följa upp 
resultaten med ett projekt där lantmäteriakterna från den svenska re-
geringstiden i Estland behandlas som en hörnsten. Det samfälliga be-
tes- och ängslandskapet var tongivande i Estlands äldre agrar historia, 
det står klart. En mängd odlingsmetoder har prövats av de tidigmoder-
na bönderna, till exempel en variation och växling mellan att odla och 
lägga i träda mellan ett till två och tre gärden.
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