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Bild 1. Österängen på Utö. I förgrunden Grutmålsberget, i bakgrunden 

t. v. Aftonmålsudden. 

 

 

Samfällda näringsfång i havsbandet. 
 

Av 
 

John Gardberg. 

  

 

I Nötö skärgårdstrakt i Nagu samt sydligaste delen av 

Korpo socken ha några små fiskarsamhällen bibehållit en 

gemenskap i ägornas nyttjande, som är ägnad att förtydliga 

bilden av våra bygders samfundsliv under den tid, då stor- 

skiftet ännu icke hade sprängt byalagen.1 För att få en mera 

allmängiltig betydelse måste emellertid de iakttagelser, som 

där kunna göras, utsträckas till ett större område. Under 

sommaren 1929 blev förf. genom det Westermarckska stipen- 

  
1 En studie över detta ämne, »Skifte och samfällt bruk i åboländska 

utskärsbyar», har tidigare varit publicerad i Brages Årsskrift XIX–XX 

(1926) och citeras här under beteckningen Årsskrift. 
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diet vid Åbo akademi satt i tillfälle att fortsätta tidigare på- 

började undersökningar i de nämnda trakterna, nu utsträckta 

till Kälö, Brunskär och Utö byar i Korpo samt några byar i 

Kyrkosundsskär (Hitis socken). Även nu blev undersöknings- 

området mindre än önskvärt varit, och anteckningarna hade 

i många avseenden kunnat vara utförligare. Särskilt skulle 

mycket stå att vinna genom en historisk fördjupning, alltså 

genom att låta nutidens och 1800-talets genom traditionen 

kända förhållanden belysas mot bakgrunden av vad som kan 

fås fram ur arkiven. Sådant har här skett endast undantags- 

vis och skulle, vidare utfört, kräva vidlyftigare förarbeten än 

vad tiden f. n. medger, ja t. o. m. ett annat grepp på upp- 

giften. Ännu mindre ha jämförelser med andra trakters 

sedvänjor kommit i fråga. Det väsentligaste av skärgårds- 

byarnas inre rättsförhållanden på det ekonomiska området 

torde dock återfinnas i den följande framställningen. 

 

  

 

 

I. Boskapsskötsel. 

Ängsbruk. 

Den primitivaste fördelningen av ängsmark inom området 

finnes på Utö, den bekanta fyr- och lotsplatsen ytterst i syd- 

väst. Ön jämte de talrika skären och grunden däromkring 

lydde ursprungligen som obebodda »utöar» under det 13 km 

ONO därom belägna Jurmo, vilket då var bebyggt med sex 

hemman. Av gammalt ha i denna skärgårdstrakt endast de 

tätt intill byn belägna ängarna brukat vara skiftade i tegar; 

avlägsnare ängar ha varit skiftade i cirkulerande lotter i så- 

dana fall där något så när jämngoda lotter utan svårighet ha 

kunnat inrättas. Enstaka land med avsevärd ängsmark 

tyckas i allmänhet ha förblivit under samfällt bruk av hela 

byalaget. Utö under den tid det lydde under Jurmo synes 
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närmast vara jämförbart med Storlandet under Aspö; där 

är Hopängen målet för en utfärd, som företages av slåtter- 

folk från byns alla tre gårdar och som får sitt särskilda behag 

genom den samfällt förtärda »Hopängsgröten». På Utö finnes 

en tradition bevarad om slåtterfärderna från Jurmo och de 

därunder intagna måltiderna. Den största ängen här, Öster- 

eller Storängen, sträcker sig utmed en i vid båge insvängd 

strandlinje, vars buktning dock nu börjar att utfyllas ge- 

nom tillandning. Bågens ena ändpunkt är en bergklack, 

Grutmålsberget; efter den tidiga båtfärden hemifrån »gru- 

tade» man sig här vid slåtterarbetets början och arbetade sedan 

dagen lång tills man kom till slutpunkten, som genom sitt 

namn, Aftonmålsudden, talar om mödornas lön.1 Dessa fär- 

der måste upphöra när två av hemmanen flyttades till Utö, 

d. v. s. vid 1700-talets början. Sedan dess var det Utö-hem-

manen som slogo ängen, och även de gjorde 

det samfällt nästan intill närvarande tid.

Det slagna höet räfsades i »bör- 

dor», vilka liksom på Jurmo mättes

genom att en man lade 

sig framstupa över höet

och på motsatta sidan 

nådde marken med 

händerna. För att in- 

gen orätt skulle ske 

genom olika kropps- 

längd, mätte varje 

man ut fyra bördor, 

nämligen en åt vart 

hemman — de två ur- 

sprungligen utflyttade 

äro kluvna. Bördorna

  
1 Jfr Årsskrift s. 27. »Grutmål» anföres av Vendell (Ordbok s. 294) 

från Wichterpal med en betydelse, som något avviker från den, vilken 

här tyckes föreligga. 
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blevo lagom stora att kunna bäras med ett »rep», samma 

redskap som i andra byar benämnes »svega» (med kort e). 

Höet räfsades samman så, att alla strån lågo på samma led, 

ty annars höll bördan icke ihop. Sådana bördor utgöra fler- 

städes måttenheten vid delning av samfällt slaget hö.1 

Omkring år 1921 delades Österängen i 20 tegar av fyra 

famnars bredd, och varje hemman fick sin teg efter solskiftes- 

principen, alltså i följande ordning: Östergrannas, Södergran- 

nas, Västergrannas, Norrgrannas. En inom ängens övre del 

avhägnad »gärda» är likaledes delad i 12 något bredare tegar; 

den brukades tidigare som potatisland men är nu gräsbe- 

vuxen. Rålinjerna utmärktes i vardera ändan genom en stolpe 

och två stenar. Inga tecken på stolparna ange tegarnas ägare 

(såsom det däremot sker på Jurmo). 

Även By- eller Hemängen var samfälld intill år 1910, då 

den delades i fyra stycken inom gemensam hägnad. Gärdes- 

gården borttogs av ryssarna under världskriget, och senare 

använde den finländska militären ängen som exercisplats, 

vilket naturligtvis ödelade all växtlighet. Nu, efter mili- 

tärens bortdragande från Utö, slås ängen åter samfällt, men 

är ohägnad. 

Den tredje ängsfläcken på ön, Tornkärret, har namn efter 

det mäktiga fyrtornet, vid vars fot den är belägen. Den betas 

nu av hemmanens kreatur samfällt, men sedan urminnes tid 

och till kort före världskriget gällde kärret som slåtteräng 

samt var delat mellan hemmanen. Södergrannas hade några 

små kärr och de tre övriga hade var sitt stycke av huvudkärret. 

Delarna voro ohägnade och åtskildes genom rålinjer, ut- 

märkta av dubbla stenar, alltså liksom på Österängen men 

utan trästolparna. 

Utom dessa ängar på »hemlandet» finnas på holmarna små 

gräsfläckar, som av gammalt äro skiftade i fyra lotter och i 

årligen omgående tur slås av hemmanen — se bilaga I.2 

  
1 Jfr Årsskrift s. 28, samt nedan (Brunskär). 

2 Ett skattläggningsinstrument av 1795 15/
5
, förvarat på Utö Söder- 

gård, räknar icke med något höslag på holmarna utan nämner blott 
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Samma tre former, tegskifte, cirkulerande skiften och 

samfälld slåtter med delning av höet, förekomma eller ha 

förekommit vid ängsbruket i envar av de övriga byarna i 

Korpo södra skärgård. 
 

 
Bild 4. Råstolpar på Jarmo, märkta med trodmärken. 

Fr. v. t. h Lassfolks, Norrgrannas, Bondas, Bengtfolks. 

 

Bild 3 visar huru Hemängen på Jurmo är delad. Huvud- 

delen upptages av 14×4, alltså 56 regelbundna tegar av 4½ 

m:s bredd. Olägenheterna av denna sällsynt knappa tegbredd 

minskas därigenom att den utgör jämnt två »slag», nämligen 

så mycket att man kan gå med lien två gånger i dess längd- 

riktning, en gång fram och en tillbaka. Rålinjerna utmärkas 

genom fotshöga trästolpar, två för varje linje, vilka dock ej 

äro ställda i rårnas ändpunkter, utan ganska långt inne på 

fältet. På nordsidan äro stolparna försedda med ett »trod- 

märke», som anger ägaren till tegen på denna sida om stolpen. 

Emedan stolparna äro så låga, måste man vid slåttern sticka 

käppar invid dem för att kunna sikta rätt när rån vadas upp. 

Stolparnas placering nära varandra inne på fältet under- 

lättar vadandet, ty man håller linjen säkrare när man siktar 

båda märkena åt samma håll än när man befinner sig mel- 

lan dem. Stenar tjäna som råmärken där Norrbackan av- 

gränsas mot det tegskiftade fältet (bild 5), men de utmärka 

icke gränser mellan tegarna. 

Överloppsstycken äro dels samfällt nyttjade, dels givna 

  

»3 klevar mellan bergen» på hemlandet, nämligen Byängen »med grov 

sandgrund» samt Tornkärret och Storängen, om sammanlagt 3 tunn- 

land, vilka avkasta 46 lispund »dels grov och gles starr, dels äggräs 

och sälting». 
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åt enskilda hemman för att utjämna någon olikhet vid del- 

ningen. Till överloppsstyckena kan man räkna även Hop- 

tegen, vilken att döma av namnet ursprungligen måste ha 

varit oskiftad; år 1921 var den delad i två delar, av vilka 
 

 
Bild 5. Hemängen på Jurmo, med potatis- och haverland uppbrukade på några tegar.

I bakgrunden Norrgrannas kvarn och fähusrad samt Jurmo kapell, framtill lada och bodar

på Bondas tomt. Fot. fil. kand. Arne Appelgren. 

 

vardera nyttjades av två hemman som inbördes delade höet, 

men nu har varje hemman sin avskilda bit av tegen. Anled- 

ningen till denna sista styckning var jordägarnas önskan att 

här liksom på andra tegar uppbruka potatisland, ett odlings- 

arbete, som trots den sandiga jordmånen har visat sig frukt- 

bringande och därför under de senare åren vunnit allt större 

utbredning.1 

  
1 För en närmare beskrivning av ängsdelningen på Jurmo hänvisas 

till Årsskrift s. 19 ff. I den där återgivna skizzen (f. ö uppgjord utan 

måttband och vinkelspegel) har ett misstag insmugit sig beträffande 

tegarnas ordningsföljd, rättat på den nu meddelade kartan. — Vid 

den i föreg. not berörda skattläggningen år 1795, som även omfattade 

Jurmo, uppskattades denna »hage» (Hemängen) till 6 tunnland 2 kapp- 

land, »jordmånen rödsand, prövas med ständig gödning ge årligen 49 

lispund». Strandgärdorna (se kartan) betecknades med uttrycket: »en 

obetydlig stenbunden kalvhage åt varje åbo». 
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Av bild 6 framgår, att tegskiftet på Aspö är mera oregel- 

bundet än det på Jurmo och visar en friare anpassning till 

terrängen. I ännu högre grad gäller detta om Brunskär, vars 

invid byn belägna ängar återges på bild 7. De slätare partierna 

ha en någorlunda jämn tegindelning, men där berg och torra 

backar sönderspränga ängen i småstycken, äro dessa merendels 

kluvna genom rålinjer av växlande riktning. Ännu mera 
 

 
Bild 9. Råstenar och lämningar av forna sjöbroar på ängen Norrhamnen, Brunskär. 

I bakgrunden Kalvskärsviken och fjärden mot östra skärgården, 

 

splittrad har marken varit förr, då även de sammanhängande 

tomt- och trädgårdsområdena delvis upptogos av tegar, som 

t. o. m. voro mindre och nyckfullare än de som finnas kvar. 

Blott på ett par ställen utgjordes råmärkena av trästolpar, 

för övrigt av stenar, än enstaka, än två eller tre i linje ut- 

visande råns riktning. Ofta gömmas stenarna under gräs- 

torv eller enris, och det fordras en utomordentlig lokalkänne- 

dom hos dem, som skola vada upp rålinjerna vid slåttern. 

På det ängsstycke, som kallas Norrhamnen, sammanfalla 

några råmärken med lämningar av forna sjöbroar, vilka ra- 

dade utmed den norra liden sträcka sig långt från det nuva- 
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rande vattenbrynet. — En mera summarisk delning är genom- 

förd beträffande vissa avsides belägna stycken: Norrgård har 

ängen ovanför Storstenen och bortåt Kalvskärsviken, Söder- 

gård som motsvarighet därtill Åkerändan, Getkärr, Trängslet 

och Övergärdan; vidare har Norrgård Grötkleven och andra 

småstycken på sitt skötberg, varemot Södergård har klevar 

omkring Knivskärsudden. 

På hemlandet finnes en enda samfälld äng, Storkärret. 

Den slås av lika många personer från vartdera hemmanet, 

efter det hemlandets övriga ängar äro slagna, men innan man 

börjar slåttern på holmarna. Sedan höet har torkat, räfsas 

det i regelrätta »bördor»,1 vilka två och två mätas av en man 

som lägger sig över dem. Även åt sidorna sträcker han ut 

armarna för att kontrollera högens andra dimension, vilket 

däremot icke är brukligt på Utö. Högarna lottas enligt den 

även annorstädes använda frågemetoden, som består i att 

en man pekar på en hög och frågar: »Vems?», varpå en som 

vänder ryggen till svarar. För att den bortvända icke skall 

kunna gissa sig till vilkendera högen det gäller, undviker man 

att (som det sker i andra byar) i frågan använda orden »den 

här» eller »den där». — Från år 1913 hade man under ett år- 

tionde samfälld äng även på Västerön. Tidigare hade byns 

kor där haft samfälld betesmark, men när man började på 

med skogsodling, föredrog man att slå ängarna. Detta hö 

delades på ett enklare sätt: man packade lika många häckar 

för vardera gården och brydde sig icke om att lotta dem. Nu- 

mera äro Västeröns ängar skiftade i två lotter, kallade Mjölk- 

släten och Lillöjsläten, vilka »gå år om», d. v. s. nyttjas i 

tur. — »År om» slås på hemlandet alla de stycken, som falla 

utom Storkärret och de i fasta skiften lagda ängarna omkring 

byn. Varje udda år (1929, 1931 o. s. v.) innehar Norrgård 

ängarna på Söderland, d. v. s. södra delen av hemlandet, varje 

  
1 Ett mindre hömått är på Brunskär »räfsfamnen», nämligen så 

mycket som ett fång mellan vänstra armen och räfsan, samtidigt den 

minsta hömängd som man kan ge en häst till natten. Av vått hö ut- 

göra sex räfsfamnar en mansbörda. 
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jämnt år dem på Norrland.1 Likaledes »år om» gå två lotter 

»slåningsland», nämligen Inre lotten som följer med Norrland 

och omfattar Busö och Vällingskär, samt Yttre lotten, som 

följer med Söderland och omfattar Bärskär, Besaskärsören 

och Måskläppen. Ytterligare en mängd små kobbar räknades 

förr till dessa lotter men lämnas nu oslagna; hemmanen ha 

färre armar än förr till sitt gagn och köpa därför fodret från 

främmande hellre än att skrapa ihop det på alltför små fläckar. 

Delvis betas de forna slåningslanden nu av fåren. Även Stor- 

Hästö hade förr två cirkulerande ängslotter, Öster- och Väster- 

ängen, men utgör nu hästbete. Trån gick »år om» tills det 

efterträdde Västerön som kobete. 

Kälö undergick storskifte år 1923. Dittills var ängsdel- 

ningen där tämligen lik den på Brunskär. Visserligen hade 

hemmansklyvningar ägt rum, på Övergård omkr. 1902, på 

Nedergård år 1909, men hälfterna skiftade icke stomhemma- 

nens tegar utan slogo dem tillsammans och delade höet. Vid 

dessa delningar använde man häckar för större hömängder, 

bördor för mindre, i båda fallen utan lottning. Men på Mälö, 

där hela byn a v  g a m m a l t  hade samfälld ängsmark, 

lottades bördorna enligt frågemetoden. Frågan lydde här: 

»Vem tar?», och svaret t. ex. »Jag tar» eller »Hjalmar tar». 

(Råkade två bönder ha samma förnamn, så svarade man med 

hemmansnamnet.)2 På Gloskär fanns en liten samfälld äng, var- 

  
1 Några av ängarnas namn äro av intresse: Munkvik och Kyrknäs- 

skogen tyckas antyda en forntida offerkyrka, varav en egendomlig sten- 

sättning möjligen utgör en lämning. Högbergsskogen och Högbergsmaren 

benämnas efter det ståtliga Högberget, från vars topp man har utsikt 

över Jurmo och Kökar. Friarpäran säges ha varit gömställe för båtar, 

stadda i hemliga ärenden. »Skog» kallas en del ängar, som äro bevuxna 

med lövträd; andra benämnas »vik» eller »pära» efter den vik, vars fort- 

sättning inåt land de utgöra. Vidare märkas: Kalvskärsedet, Nedanom 

Storkärr, Sandvikskobbkleven. 
2 Hemmanshälfterna innehades av två syskonpar. Vid storskiftet 

blevo de fullständigt utbrutna från varandra. Det forna Övergårds 

hälfter fingo namnen Nygård och Ödas, och det sistnämnda utflyttades 

till Västerön. Nedergårds hälfter benämndes Nedergård och Strandgård. 
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ifrån höet hemfördes »rått» och delades efter torkningen. På 

hemlandet voro endast ett par överloppsstycken av Degerängen 

samfällda, nämligen Hophöjskogen, mest bestående av moss- 

aktig kärrmark, och Jukleängen med den därifrån utlöpande 

strandremsan Degerängssanden.1 Huvuddelen av hemlandets 

ängsmark var skiftad, dels i tegar, dels i större stycken. Men 

liksom på Brunskär fördelades smärre avsides belägna ängar 

i två cirkulerande lotter: den ena omfattade Söderudden, 

Dömmasnäs, jukleodden, Lill-Alviken, Marudd, den andra 

Rönäs, Espkil, Stor-Alvik och Luräng. Som fyllnad lades till 

det förstnämnda skiftet Bockglo och Sandvarpet på Mälö. 

Även den av gammalt under byn lydande utbysskattsholmen 

Kråkskär var genom en kort rå delad i två cirkulerande ängs- 

lotter.2 Här började byn årligen sitt slåtterarbete, och det 

  
1 Jukleängen beskrives såsom en djup »juta» (se Vendells Ordbok, 

s. 268, gjuta = sank däld); namnet kan alltså tänkas vara en samman- 

dragning av Gjutklevängen, men ett ägosynsinstrument av 1780 3/
8
 

återger det i formen Djupglo. Samma instrument, som i utdrag ur hä- 

radsrättsprot. av 1780 11/
9
, § 18, förvaras på Kälö Nedergård, upp- 

räknar byns ängar »av följande namn och lispundtals avkastning i 

medelmåttig växt»: Hemängen 40 lisp., Degerängen och Djupglo 120 lisp., 

Norrängen 20 lisp., Västerkleven 20 lisp., Malöjen (Mälö) 20 lisp., Glo- 

skär 5 lisp., Älgskär 5 lisp., summa 3 åmar 50 lisp., eller för vartdera 

hemmanet 1 åm 55 lisp. Två små holmar nära Kråkskär ge ett tillägg 

om 15 lisp. »då de för betning kunna sparas». 
2 Ang. Kråkskär förvaras på Kälö Nedergård en mängd handlingar, 

bl. a. jordeboksutdrag för tiden 1540—1736 (16 folier), gjorda i Kammar- 

arkivet år 1780 2/
11
 och utvisande att Kälö-bönderna sedan 1500-talet 

mot särskild skatt brukade Kråkskär. Det i föregående not anförda 

syneinstrumentet av 1780 uppskattade höavkastningen till 100 lisp. 

och fastslog att byns bästa fiskevatten hade legat däromkring. Men 

synen var föranledd av att skäret genom Kammarkollegii utslag av den 25 

maj 1780 hade gått ifrån bönderna, vilka därför »ej utan orsak beklaga 

sig skrida till undergång» En främmande man, Johan Thomasson — 

enligt en sägen hemmahörande i Kökar — hade nämligen lyckats att för 

sin egen del skatteköpa Kråkskär. Efter av Kälö-borna anfört besvär 

upphävde Gustav III 1781 11/
12
 detta köp och gav i stället dem själva 

tillstånd att inlösa skatterätten, vilket de även gjorde så att vardera 

bonden köpte halva rätten. Hemmanen voro ännu vid denna tid krono. 
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skulle ske på Hermansdagen (12 juli). Höet fördes färskt i 

båtarna och torkades hemma. Slåttern fortsattes sedan på 

hemlandets tegskiftade marker, varvid båda hemmanen hela 

tiden följdes åt. Det tillkom vartdera hemmanets folk att vada 

upp varannan rålinje. (Gödslingsarbetet utförde grannarna 

däremot oberoende av varandra.) Degerängen skulle av gam- 

malt slås Johanna-dagen (21 juli), och åtminstone under se- 

nare tid föregicks detta arbete av ett grundligt morgonkaffe, 

hos Nygård, där värdinnan (född 1879) hade namnsdag. 

Emellertid led männens arbetskraft stort avbräck genom 

brännvinet som åtföljde kaffet, och största delen av ängen blev 

lämnad till följande dag. Möjligt är att det glada Johanna- 

kaffet hade någon motsvarighet i äldre tiders slåtteröl, men 

ingen säker uppgift finnes därom. 

Av icke cirkulerande stycken och tegar hade vartdera 

hemmanet betydligt över ett halvt hundratal. Hemängen 

var skiftad i jämna tegar och omgiven av en hägnad, av vilken 

hemmanen hade var sin sammanhängande del att underhålla. 

Särskilda »stycken» därinvid voro Bladstyckena, Espholms- 

stycket och Prästklevsstycket. Höterviksstycket öster därom 

var delat i tu. Intill detta hade Nedergård sin »Nyäng», medan 

Övergård hade en motsvarande »Nyäng» på Västerudden. 

Prästkleven, nyttjad som potatisland, var i längdriktningen 

delad genom en gärdsgård; Nedergård hade östra sidan, 

  

Konungens resolution finnes i original, likaså landshövding N. Freden- 

skölds resol., dat. Åbo 1780 17/
7
. I avskrift finnes K. M:s brev till Kam- 

markoll. 1781 11/
12
. Lars Larsson Nedergård, som alltså hade inlöst 

ena hälften, skänkte den på sin dödsbädd åt sonen Daniel; detta skedde 

genom en testamentarisk bestämmelse, som han den 2 juli 1799 muntligen 

anförtrodde åt kapellanen Carl Henrik Lemberg — dennes vittnesskrift 

därom, av den 18 aug., intogs i häradsrättens prot. elva dagar senare 

(§ 18) och bevaras även i original på hemmanet. Den 8 juni 1813 sålde 

Daniel Larsson sin andel av Kråkskär för 10 riksdaler banko till sonen 

Matts Danielsson, vilken samtidigt tyckes ha fått immission i hem- 

manet (häradsrättsprot. 1814 16/
3
 § 4). — Skäret är i vår tid för sin 

ovanliga fägrings skull en omtyckt utfärdsplats för sommargäster på 

Korpo kyrkland.  
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Övergård västra. Norrut därifrån sträckte sig Norrängen, 

även den belägen i en lång klev. Här gingo rårna tvärs, på 

avstånd som i allmänhet växlade mellan 8 och 12 meter. I 

början, där kleven krökte sig, ordnade sig fyra tegarsolfjäder- 

formigt. Det sjunde paret tegar hette Stortegarna, ty här 

vidgade sig kleven så att tegarna blevo mycket långa. Det 

följande paret hette Backtegarna; de voro starkt kuperade 

och oregelbundna, beroende på att kleven här delade sig i två 

armar. På den vänstra (västra) armen följde nu de korta 

Plättarna och efter ytterligare tre tegar ett inhägnat potatisland, 

i vilket Nedergård hade fem stycken, Övergård åtta. Även 

den högra armen är smal, och därför var tegbredden här ställ- 

vis hela 14 meter. Ett hopträngt ställe, försämrat genom en 

kärrgrop, hade 15 meter mellan rålinjerna. Den tolfte tegen 

efter Backtegarna nådde fram till stranden och var alltså den 

sista. — På östra delen av landet ligger Degerängen, delad i 

Söder- och Norrdegeräng, mellan vilka Hophöjskogen utgör 

det förenande bäckenet. Huvuddelen av den förstnämnda var 

delad i fem par tegar. Därtill sluter sig i norr en däld, Löv- 

salen, kluven genom en rålinje, samt i öster Lortdal och Skinn- 

byxon, inom vilken vartdera hemmanet hade tre stycken; 

bl. a. gick en rålinje från Skinnbyxgrenen till Skinnbyxknäet. 

Inom Norr-Degeräng lågo först fem par tegar av 10 meters 

bredd, sedan ett par med bredden 16,5 m och ett med 24 m. 

En långsåt kluven däld, Degerkleven, nådde fram till Deger- 

ängsviken; en annan var delad tvärs i två tegar av 13 och 14 

meters bredd och sträckte sig till den samfällda Degerängs- 

sanden, i vilken även Jukleängen utmynnade. Stora delar av 

den långsträckta Degerängen äro övervuxna med albuskar, 

vilka förkväva gräset och i gengäld få bidraga till att fylla 

det årliga behovet av löv för fårens vinterfodring. De ge 

ängen ett idylliskt utseende men göra det nästan omöjligt 

att urskilja de även annars otydliga rålinjerna. 

Dels var det stenar, dels trästolpar, som utgjorde r å- 

m ä r k e n  mellan tegarna. Regeln var att ändpunkten av 

en rå utmärktes med både sten och påle, och långa rålinjer 
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kunde dessutom ha en påle på halva längden. Stenarna kunde 

vara en eller två, men helst lades tre i rad. Tretalet påminner 

om de gamla lagarnas t j ä l d r a, om vilken P. Abrahams- 

son säger: »Men Tiäldra är, der twå stenar i jord gräfwes,

och den triddie der på 

lägges, hwilken som ett 

Tiäll de andra täcker, 

och nedsätter ey til 

Bolstade-skiäl, utan til 

at wisa, hwad utskipt 

är». Det är tydligt att 

en regelrätt tjäldra av 

kullerstenar icke på 

blöt mark har kunnat 

behålla sin form utan 

att den översta stenen 

under tidernas lopp 

antingen har fallit ned 

eller glidit in mellan de 

två undre. Därigenom 

har måhända bönder- 

nas uppfattning om 

hurudan tjäldran rät- 

teligen bör vara un- 

dergått en motsva- 

rande förvandling.1 —

Råstolparna av trä voro på ömse sidor försedda med inskurna 

»trodmärken», utvisande vilka hemman de angränsande te- 

garna tillhörde. För Nedergård utgjorde märket ett sned- 

kors, för Övergård tre vågräta streck under varandra. Här 

hade alltså varje stolpe två märken, i motsats till råstolparna 

på Jurmo, vilka ange blott den ena tegens ägare. Den avbil- 

  
1 P. Abrahamsson, Swerikes Rijkes Lands-Lag, Stockholm 1726, 

s. 484. Gissningen om sammanhanget med tjäldran framställes med all 

reservation. Naturligtvis kan ett råmärke, bestående av tre stenar i 

rad, ha uppkommit alldeles oberoende därav. 

  

Bild 10. Råstenar på Degeräng, Kälö, Vegetationen 
typisk för utskärens lövängar. Fot. förf, juni 1929. 



 Gardberg: Samfällda näringsfång i havsbandet. 115 

 

dade stolpen är gjord av enträ och förmodas tillhöra den upp- 

sättning av stolpar, som för några årtionden sedan ombesörj-

des av de dåvarande bönderna Johannes Lean- 

der Fågelström (Övergård) och Johan Daniel 

Kjellberg (Nedergård). 

Råstolpar av trä ha ytterligare förekommit 

på Espängen under Björkö by, men eljes 

voro stenmärken förhärskande. 

 

Beteshushällning. 

Medan samfällda eller tegskiftade ängs- 

marker endast förekomma såsom sällsynta 

relikter, kan det sägas att samfälld betes- 

hushållning över huvud är vanlig i skärgårds- 

byarna. T. o. m. de tegskiftade ängarna nyttjas 

samfällt under de tider på året, då boskapen 

betar dem. Av storskifteshandlingar på Vänö 

framgår, att hemmanen redan före skiftet 

hade sina särskilda slåtterängar, men betes- 

marken angavs i en summa för, hela bya- 

laget. Samfälld betesrätt är mångenstädes 

bibehållen även i byar, där storskifte har 

ägt rum. Antingen har detta skett genom 

uttryckligt förbehåll vid skiftesförrättningen

eller genom att jordägarna icke ha ansett nödigt att av- 

hägna sina utskiftade stycken av beteslanden. Försvunna från 

storskiftade byar äro dock de »år om» cirkulerande lotterna, 

som i gammaldags Korpo-byar reglera fårens och gallnötens 

bete. Ett undantag utgjorde tills för någon tid sedan de 

två Mesholmarna under Hitis by, vilka Klemets och Väster- 

bygge hemman nyttjade i tur, men numera behålla de ständigt 

var sin holme. 

Fårbetet åtföljer på Brunskär fjällfisklotterna, d. v. s. 

vartdera hemmanet har sina får på de småholmar, som för 

året ligga inom dess fiskelott; dock äro de större landen reser- 

verade som »slåningsland» eller betesland för annan boskap. 

  

Bild 11. Råstolpe 
från Degerängen, 
Kälö, försett med 

trodmärken. Av en- 
trä Längd 64 cm. 

Tillhör Åbo akademis 
kulturhistoriska se- 
minarium. Fot. stud. 

Bo Nikander. 
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Men på hösten, när ungnöten tagas hem från sina (ävenledes 

mellan hemmanen cirkulerande) betesland, föras fåren i stället 

dit, där de äro bättre skyddade än på småholmarna. — På 

Kälö betade alla får tillsammans på hemlandet till Urbanus 

(25 maj). Därefter fördes de »sämre» fåren, d. v. s. de som 

hade små lamm eller voro sjukliga, till de närbelägna holmarna 

Korsholm, Båtskär och Brändholm, medan de »bättre» fördes 

till avlägsnare holmar. De sistnämnda voro fördelade i två 

lotter, som växlade »år om» mellan hemmanen, nämligen 
 

1. Marskär och Kuggholm jämte smärre grund. 

2. Bredskär och Torskär  » » » 
 

Den första lotten räknades som sämre, och den som för året 

innehade den fick i vederlag hålla fyra får jämte lamm på de 

närbelägna samfällda holmarna, medan den andra blott fick 

hålla tre. Från Herman (12 juli) till Mikaeli (29 sept.) gingo 

fåren i samfällt bete på Kråkskär och därefter på Västerön, 

tills det blev så kallt att de måste tagas in till nätterna; på 

hemlandet gingo de under senhösten ända till snöfallet. 

»Bässarna» (gumsarna), som vanligen voro fyra i byn, betade 

på Utterskär ända från våren till Bertilsmäss (24 aug.). Då 

skilde man bässlammen från tacklammen och förde de 

förra jämte de gamla fåren till Berskär. Fjolårsbässarna 

slaktades regelbundet i slutet av september och blevo således 

aldrig mer än 1½ år gamla.1 Efter storskiftet har varje 

hemmanshälft sina får på egna holmar. — Där betestillgången 

blott gör det möjligt tyckes man även i storskiftade byar 

helst hålla fåren i gemensamt bete på hemlandet. Så har man 

haft dem hela betestiden t. ex. på Högsår i Kyrkosundsskär. 

På Vänö gå de hemma till Midsommar samt under senhösten 

då de måste tagas in till nätterna. Däremellan har envar sina 

  
1 Före hemmansklyvningarna (se ovan) hade varje hemman omkr. 

25 får, senare hade de halva hemmanen omkr. 9. Till kort före världs- 

kriget brukade man årligen fara till Salo marknad och slaktade då bäs- 

sarna något tidigare för att hinna få köttet torkat och rökt så att det 

kunde säljas på marknaden. Numera säljas många djur levande till 

kringresande slaktare, av vilka ett par äro bosatta i Korpo. 
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får på egna holmar. Förr skulle fåren ut till holmarna redan 

tidigare på våren, men sedvanan förändrades efter det några 

får en vårnatt hade frusit ihjäl på sin holme. I Hitis by gingo 

fåren på hemlandet hela betestiden ända tills byalaget omkr. 

år 1910 kom överens om att envar skulle hålla sina får på egna 

holmar. Beslutet fattades på initiativ av Stomta-husbonden 
 

 
Bild 12. Fårmärken på Vänö. Efter skizz av fröken Elna Isaksson, Vänö. 1. Väster- 

bygge: högra örat av och „bit undan“; 2. Stens: vänstra örat „bit undan“ (tidigare som 

Västerbyggemärket omvänt); 3. Nygård el. Skräddars: vänstra örat av (ursprungligen 

uppfläkt); 4. Pella: högra örat av; 5. Mårs: båda öronen uppklippta; 6. Klins: högra

örat trekantig „bit undan“; 7. Bergs: båda öronen avklippta. 

 

Erik Isaksson, i syfte att skydda skogens återväxt. Det gällde 

först för fem år men fortbestod sedan med allas stillatigande 

samtycke. Enhälligt var beslutet dock icke i början: några 

ville trotsa det, men deras får blevo infångade av tre grannar 

och utlämnade endast mot löfte att ägarna skulle foga sig. 

Övervakarna fingo en tid bära »vedernamn» såsom »vargen» 

och »lon» — tills den nya ordningens nytta vart allmänt in- 

sedd. — I Rosala och Böle följdes exemplet någon tid senare. 

Det var endast vissa Böle-bönder och de obesuttna i Rosala, 

som hade får i den för byarna samfällda hemlandsskogen. 

Böleborna voro emot förändringen. 

För att skilja egna får från andras märker man dem i öronen. 

Då märkena i allmänhet äro av den enkla typ som bild 12 

utvisar, händer det lätt att hemman i närbelägna byar ha 
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dem alldeles lika. I äldre tid har sådant hänt t. o. m. med grannar 

i samma by, såsom det framgick vid sommartinget i Kyrko- 

sundsskär år 1683: »Tillsades Erich Andersson och Mattz Cle- 

metsson i Hitis att intet bruka ett märke opå deres boskap, utan 

sådant strax förandra och likmätigt det 43 Cap. B. B. hvar 

brukar ett särskilt märke, att därigenom förekomma träta och 

oenighet, och detta efterkommandes vid 3 mk:er s:m:ts vite.»1 

Getter finnas inom det här beskrivna området numera 

endast på Utö, och även där har det länge varit endast de 

obesuttna lotsarna och fyrbetjänte som ha hållit sådana. I 

ett kontrakt av år 1833 mellan hemmansinnehavarna och de 

obesuttna lämnades de senare rätt att utan avgift envar 

hålla en get i bete på anvisat ställe samt mot årlig avgift av 

8 skillingar svenskt banko ännu en. Däremot förbjöds allt 

betande av får efter den 15 maj, vilket måste ha avsett att 

  
1 F. S. A. cc 11, tinget 27/

7
 1683, f. 173. Det åberopade lagrummet 

(P. Abrahamsson, a. a. s. 521) talar om ägarmärken men icke om skyldig- 

het att ändra ett märke som är likt en annans; tvärtom förutsätter lagen 

möjligheten att två ha samma märke: »hwat the hafwa badhe ett Bools 

märke, eller hwar thera sitt». Att sålunda utläsa ur lagen mera än där 

står tyckes icke ha varit ovanligt i tidens lagskipning — men det skedde 

ju åtminstone i detta fall med sunt omdöme. Av tingsprotokollet fram- 

går icke bestämt att saken gällde fårmärken (till åtskillnad från andra 

boskapsmärken), men att sådana voro brukliga i trakten ses av ett mål, 

som rätten förehade fem år senare (cc 16, sommartinget 1688, f. 113 f.): 

en hustru i Holma uppgav där att hon hade märkt sitt får »allareda 

ett litet spätt lamm». En kalv gällde däremot tvisten mellan två gran- 

nar i Rosendal (?) på Kimito-ön, vilka uppträdde vid 1690 års sommar- 

ting (cc 18, 26/
7
 1690, pag. 206) och voro »i ett märke». Möjligen är 

»Rosendal» i domboken felskrivning för Rosala, då målet förehas vid 

skärens tingsställe, Jungfrusund, och den ena målsläganden talar om 

»dess (= sin) betesholm» där hon hade tagit kalvar från »socknefolket» 

— som synbarligen olovandes hade fört dem dit och sålunda förverkat 

dem. »Socknefolket» var skärens benämning på uppsockneborna. — 

Även beträffande bomärken i byar på ansenligt avstånd från varandra 

tillämpade rätten B. B. kap. 43 på ovan beskrivet sätt: vid sommartinget 

1685 (cc 13, s. 123) tillsades Lars Mårtensson i Labbnäs vid 40 markers 

vite att förändra sitt bomärke, vilket var »nästan» lika med Hindrich 

Jacobssons i Kagskäla (»Kaxkiär») och hade lett till missförstånd dem 

emellan.  
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alldeles omöjliggöra fåraveln. Intill senaste tid ha de flesta 

obesuttna hållit två getter, tillsammans 15 eller 16, och det 

är framför allt hemlandet som har fått lida av dessa växt- 

världens allhärjare. Numera har man dock begynt övergå 

till att hålla kor, vilket tidigare synes ha gällt som ett bön- 

dernas privilegium. Endast sex getter återstodo i juni 1929, 

och deras saga väntades vara all med påföljande höst. Sedan 

gammalt upprätthöllo de obesuttna inbördes en »år om» cir- 

kulerande skyldighet att hålla bock för getterna. Om den 

som hade turen icke råkade äga en minst sex månader gammal 

bockkilling, så måste han antingen köpa eller byta den åt sig.1 

För k a l v a r ,  u n g n ö t  o c h  t j u r a r  finnas på Brun- 

skär särskilda beteslotter. De små kalvarna, vinterkalvarna, 

gå på hemlandet till midsommar, därefter på holmar som gå 

»år om» mellan hemmanen. Gråskär utgjorde den ena lotten, 

Gångklobb och Käringkläppen den andra, båda belägna inom 

fiskelotter motsatta den som deras innehavare för året hade 

(jämför ovan, fårbetet). Ungnöten och tjurarna beta även de 

på holmar som gå »år om», nämligen Krokskär och Lill-Hästö. 

Med Krokskär följer sedan 1925 Tjärukobben, vilken därför- 

innan i ungefär 30 års tid hade tjänat samma lott som ersätt- 

ning för Krokskär emedan detta då utgjorde samfälld betes- 

mark för hästarna.2 Efter slåttern beta ungnöten på de tidi- 

gare nämnda »slåningslanden» Bärskär och Busö, under sen- 

hösten slutligen på hemlandet. — På Kälö följde ungnöten 

med korna, medan tjurarna hade sitt bete på Alenskär. — 

Rosala, Böle och Stubbnäs, vilka av gammalt utgjorde ett 

skifteslag och ännu sent ha haft ägor gemensamma, hade hela 

sommaren sina kvigor, stutar och oxar på Örö. Efter det 

  
1 Fyrvaktaren C. G. Öhman (f. 1819, d. 1906), vars dagbok förvaras 

på Utö, antecknade åren 1852, 1856 och 1867: »Den hösten hade jag 

bock åt gettren» I dec. 1868 skrev han om beteslegan: »Betalte för gettren 

1 mark 2 st(yckn)a för 3 års tid tillbaka» 
2 Den första hästen på Brunskär anskaffades omkr. 1860 av Jo- 

hannes Jansson, bonde på Södergård, för att användas vid vinterkörslor. 

Den gick i bete med tjuren och ungnöten. 
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Örö för krigsändamål fråntogs bönderna, ha Rosala-borna 

sina gallnöt på Västeröarna, tillhöriga Norrbyggars och Tom- 

mosa hemman. Ägarna taga emot främmandes djur mot en 

årlig lega av 25—50 mark, men av släktingar och nära be- 

kanta kräves ingen betalning. 

De bästa beteslanden äro förbehållna k o b e t e t. Mellan 

dem flyttas djuren i allmänhet på bestämda dagar, som delvis 

äro gemensamma för olika byar. I synnerhet iakttages Ur- 

banus (25 maj) flerstädes såsom dagen då korna föras från 

hemlandet till avlägsnare betesland: så på Brunskår, Kälö, 

Aspö, Nötö, Vänö, i Hitis och sannolikt flertalet av de byar 

i trakten som ha samfälld betesmark. Rosala-borna skulle 

enligt överenskommelse (se nedan) denna dag flytta korna 

från Sommarö till Brunkholmen. Efter Urbanus anser man 

sig icke mera behöva taga in korna till nätterna. En annan 

flyttningstid är midsommar. På Utö förde man först då korna 

från hemlandet till Ormskär. I Rosala återhämtade man dem 

på midsommaraftonen (eller dagen före) till det närbelägna 

Sommarö, som det uppges för att man icke under helgen skulle 

behöva göra långa mjölkningsfärder. Under de följande vec- 

korna var betet beroende av slåttern, vilken i allmänhet tyckes 

ha börjat vid Herman (jfr ovan) och slutat vid Jakob (25 

juli). — Om enskilda byars betesordning må följande tilläggas: 

Brunskär hade från Urbanus till slåttertidens slut sitt huvud- 

sakliga kobete på Västerö, där korna höllos i perioder om 

två veckor; under mellantiderna, som varade en vecka, be- 

tades Nästlandet. Efter slåttern betades Berskär ungefär en 

vecka, Trån två veckor. Under hösten betades åter hem- 

landet, men vissa år, då man inemot mitten av september 

bärgade en andra höskörd på de gödslade ängarna, höllos 

korna ännu en tur på Västerö tills arbetet var undan. Såsom 

redan tidigare är nämnt, har Trån nu fått ersätta Västerö 

som betesland. — Även Kälö-bornas bästa betesmark hette 

Västerö, och där gingo korna i ett sträck från Urbanus till 

Herman. Efter att någon tid ha hållits på Berskär togos de 

i början av augusti till hemlandet. Efter storskiftet hålla 
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hemmanshälfterna två och två sina kor tillsammans på land, 

som äro delade dem emellan men ohägnade. 

I några under äldre tid storskiftade byar växlar kobetet 

enligt en bestämd ordning mellan enskilda och samfällda 

marker. På Vänö är endast hemlandet samfällt; utom vår- 

tiden få korna gå där under 16 dagar räknat från Jakob samt- 

från Ida-dagen (14 sept.) till betestidens slut. Endast två 

hemman, Pellas och Mårs, hagemensamt holmbete, nämligen 

på Storön. — I Rosala utgjorde Sommarö och Brunkholmen 

byns gemensamma kobete. På 1840-talet fördes inför rätta 

en tvist angående tiden för kreaturens utsläppande på Som- 

marö, föranledd av att husbönderna på Norrbyggars och 

Söders hade förlorat 4 lispund hö vardera, vilket hade »legat 

å slag» då de övriga grannarna midsommaraftonen 1842 förde 

sina kreatur till ön. De två kärandena påstodo att alla gran- 

nar där hade ohägnade ängsskiften, vilka man hade brukat 

beta samfällt först efter det höet var bärgat. Däremot nekade 

svarandena till att man någonsin hade brukat slå ängarna på 

Sommarö, och de kärande själva sades vid den omtvistade tiden 

ha haft åtminstone var sin kalv där i bete.1 Senare uppläto 

en del jordägare sina andelar av ön åt torpare — de första 

bosatte sig under 1860-talet på Norrbyggars och Nissas mar- 

ker — men fortforo det oaktat att i samma utsträckning som 

förr nyttja betet på den återstående delen. Troligen var det 

den därav följande betesbristen som framtvingade nedan- 

stående skriftliga överenskommelse mellan bönderna:2 

  

1 Utdrag ur häradsrättsprot. 7/
7
 1842, § 30, samt fragment (utan 

datum) av ett senare utdrag förvaras på Söders hemman i Rosala. Ur 

dessa handlingar framgår icke målets utgång, ty även dess andra be- 

handling ledde till uppskov. 

2 Aktstycket förvaras på Söders hemman i Rosala. Det återges här 

(liksom övriga här meddelade handlingar) med moderniserad ortografi 

— originalhandlingar av detta slag förete nämligen ofta en godtycklig 

stavning, vars återgivande endast skulle falla läsaren till besvär. Nam- 

nen återges dock oförändrade. — Torpanläggningen på den samfällda 

betesmarken är jämförbar med vad som skedde på Nötö i Nagu, se Års- 

skrift, s. 32 ff. 
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»Emellan undertecknade lägenhetsinnehavare i Rosala by av 

Hitis kapell har om kreaturs betande på såkallade Sommarön 

och Brunkholmen följande blivit överenskommet nämligen: 

1:o Ägaren av Månusa hemman avsäger sig all rättighet till 

något betande av Sommarön, varför honom och dess hemman be- 

viljas rättighet att enskilt begagna dess andel på Brunkholmen, 

vilken dess innehavare enskilt skall omhägna. 

2:o Ägaren av Norrbyggars hemman avsäger sig likaledes 

all rättighet till bete å Sommarön för att i det stället få enskilt 

beta och begagna det såkallade Lillnäset samt enskilt ansvara för 

hägnaden omkring detsamma. 

3:o De övriga innehavarne ingå i följande överenskommelse 

om gemensamt betande å berörde holmar, nämligen: ifrån den 

15 maj till den 25 i samma månad på Sommarön, samt ifrån sist- 

nämnde dag till den 1 juni på Brunkholmen, sedan ifrån den 22 

juni till den 1 juli på Sommarön och ifrån sistnämnde dag till den 

5 juli på Brunkholmen, ävensom ifrån den 1 september till den 5 

oktober på Sommarön, varefter betas med kreaturen till den 15 

oktober på Brunkholmen; men att allt betande av får å berörda 

holmar helt och hållet (år) förnekat; vidare förbehålles att gärdes- 

gården emellan Sommarön och Brunkholmen skall gemensamt av 

oss underhållas med undantag av Månusa och Norrbyggars; och 

sist bestämdes att den eller de, som emot föreskriven överens- 

kommelse bryter skall i vite erlägga 20 mark finskt mynt. Rosala 

den 9 juni 1876. 

Erik Eriksson Kas Isak Eriksson Söders. 

 bom. bom. 

David Eriksson Spaks. Gust. Isaksson Nissa. 

 bom. bom. 

Herm. Gabrielsson Uppbygge. Erika Andersdotter Båtvik. 

 bom. bom. 

Matts Eriksson Thomosa. Daniel Mattsson Månusa. 

 bom. bom. 

Aug. Hollsten Mickelsa. Wilh. Andersson Norrbygge. 

 bom. bom. 

Gust. Söderman Backa. And. Mattsson Vedaholm. 

 bom. bom. 

Bevittna: 

Anders Hollsten Böle Wästergård. 

bom. 

Ewert Rosenlund, Rosala Nissa. 

bom. 

Genom D. H. Danielsson.»  
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Hitis-borna höllo efter Urbanus sina nöt två veckor på 

Österskären och lika länge på Ängesöarna i samfällt bete, 

dock så att Västerbyggars de två första veckorna hade sina 

kor på Leduskär (nära Österskären) och Södergård under de 

två senare sina på Röjsholmen invid Ängesöarna. Risars, 

Gamla Klockars och Bergs betade på Lill-Ängesön, där de 
 

 
Bild 13. Koflyttning i Hitis by. Fot. läraren Hugo Fagersten. 

 

hade sina skogsandelar, de övriga på Stor-Ängesön. Märkligt 

är att Risars hemman med sina nöt tog del i betet på Öster- 

skären ehuru det icke ägde skogsandel där, och likaså Backas 

på Ängesöarna. Från midsommar till Jakob betade djuren 

på hemmanens enskilda holmar, men under den därpå följande 

månaden åter liksom under försommaren på Österskären och 

Ängesöarna. Efter Bertel (24 aug.) gingo djuren åter på skilda 

betesland. Grops, Bergs och Gamla Klockars hade nu sina kor 

på Långholmen, där hemmanens andelar voro ohägnade till år 

1900. Numera är hela denna ordning störd genom att flere 

torp ha intagit betesmarken på Ängesöarna. Kreaturens över- 

förande till Österskären är framskjutet till omkring den 

10 juni. — Av hemmanen i Högsår äro sex delägare i Brändö 
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och ha sina kor i bete där, medan fyra hemman ha dem på 

Granholmarna och ett på Ånholm (på topografkartan be- 

nämnt Öholm). Här betas under två perioder, vardera omfat- 

tande tre veckor och den första börjande omkr. 1 juni. Un- 

der mellantiden, som är 2 à 3 veckor, gå tre hemmans kreatur 

på Söderön, de övrigas på Norrön. Numera ha korna bete 

även på hemlandet, vilket förr betades av fåren. Tills något 

efter år 1900 skulle kreaturen hållas borta från Brändö mellan 

Gustav (6 juni) och Jakob för att man måtte kunna slå än- 

garna där. Sedan dess har man lämnat slåttern därhän och 

i stället försökt att bättre utnyttja betesmarken genom att 

avdela ön i två delar, vilka betas turvis. Hägnaden uppsattes 

med legd arbetskraft på delägarnas bekostnad. Reparationer 

ombesörjas av två eller tre delägare efter lägenhet. Alla hem- 

man i byn utom ett ha skogslotter på Brändö, men blott sex 

av dessa tio ha betesrätt. Detta påminner om det på Nötö 

sedan storskiftet (1792) rådande förhållandet, att betesrätt 

och rätt till skogsavverkning på hemlandet äro skilda från 

varandra, den förra uttryckligen bibehållen som samfälld, 

den senare utskiftad. 

Att man så ofta har bibehållit gemensamma betesland 

beror delvis på att de möjliggöra inbördes hjälp vid de be- 

svärliga mjölkningsfärderna. Där målet är detsamma far 

man så vitt möjligt med samma båt, och rättvisan fordrar att 

de ifrågavarande hemmanen tura om att upplåta en av sina 

båtar för ändamålet. Båten kallas i Nagu- och Korpo-skären 

»holmbåt», i Kyrkosundsskär »mjölkanbåt». Troligen har 

ingen by i dessa nejder ett så utvecklat holmbåtslag som Nötö 

i Nagu, där laget bl. a. har anskaffat en särskild båt för ända- 

målet1, men bestämda sedvänjor äro mångenstädes gällande 

vid mjölkningsfärderna. På Brunskär håller vardera grannen 

båt två veckor i sänder, och den första turen tillkommer den 

som under året innehar den inre fjällfiskelotten (se nedan). 

På Kälö utgjorde före storskiftet hela byn ett lag; båt hölls 

  
1 Se Årsskrift s. 35 f. 
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av varje delägare ett år i följd. Efter storskiftet far man med 

två »holmbåtar». På Vänö bildade endast två par hemman 

lag, nämligen Nygård och Stens för färder till Härön samt 

Pella och Mårs för Storö-färder. Storö ligger en hel mil västerom 

Vänö. De två hemmanen brukade tills för omkr. tjugu år 

sedan låta var sin tjänarinna vistas där några veckor med 

korna. Gemensamt underhöllo de »Storö-huset», där flickorna 

bodde. Vid reparationer gåvo båda lika mängd virke och 

skickade var sin man till arbetet. Där ute hade flickorna se- 

parator och kärna med sig. De beredde smör och ost, fiskade 

»till kok», d. v. s. för sitt uppehälle, samt bröto löv, varpå ön 

har stor rikedom. Ungefär en gång i veckan kom folk från 

gårdarna och avhämtade produkter. Här hade alltså i stället 

för holmfärderna trätt ett ordnat fäbodväsen. (Måhända 

antyder namnet Bodö i Nötö skärgård att något sådant for- 

dom har ägt rum även där?) I Hitis omtalas bl. a. »Storöja- 

ren», båtlaget som for till Stor-Ängesö, och dit hörde även 

Södergård, med bete på Röjsholmen. I Högsår finnas två 

mjölkbåtslag för de tider, då boskapen hålles på Brändö. 

I det ena ingå Övergård, Storbacka, Lill-Ers och Ollas, i det 

andra Lillbacka och Söders. Turen att hålla båt varar blott 

omkr. 10 dagar. Mestadels tar man sig fram med segel. I 

storm använde man förr en storbåt, och då följde vanligen 

en karl med; nu tillgriper man i hårt väder motorbåt. Vär- 

dinnan på det hemman, som äger båten, är »kapten» och har 

omsorg om den, t. ex. att länsa den, men framför allt heders- 

uppdraget att styra. De yngsta sitta vanligen i fören; f. ö. 

har seden inga bestäda föreskrifter för »besättningen» — som 

den har på Nötö. För att om söndagarna hinna i god tid till . 

Hitis kyrka kunde de mjölkande förr stanna kvar på Brändö 

en lördagskväll och tälta i båten. Då hade man kaffe och mat 

med sig, vilket eljes icke brukades under mjölkningsfärderna. 

Tidigt söndag morgon avlämnade man mjölken hemma, 

klädde sig och for till kyrkan. Vardagsmorgnarna ger man 

sig i väg kl. ½ 6—6, eftermiddagarna kl. 4—5. 
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Lövbrytning och mosstäkt. 

En icke oväsentlig sida av skärgårdshemmanens hushåll- 

ning är insamlandet av löv till vinterfoder åt fåren. Löv- 

ruskorna huggas av med ett för ändamålet danat redskap,

»lövhugg» eller »lövbrott», vanligen gjort av 

ett avbrutet liebett (bild 14). Därefter bin- 

das de i kärvar. För vintern radas de antin- 

gen upp i toppformiga stackar eller förvaras 

i lador och på skullar. I de icke storskif- 

tade byarna har lövbrytningen antingen 

skett samfällt eller inom fasta, genom sämjo- 

skifte av bönderna själva inrättade lotter. 

Endast från Björkö i Korpo äro cirkulerande 

lövskogslotter kända; de möjliggjordes där 

genom att tillgången på löv var mycket rik- 

lig, så att överdriven brytning var utesluten. 

På Kälö var intill storskiftet hemlands- 

skogen skiftad i två lotter. Övergård hade 

ett sammanhängande stycke mitt på ön, 

Nedergård uddarna i norr och söder. På det 

närbelägna Mälö hade Nedergård södra delen, 

Övergård norra delen med tillägg av en med 

södra delen sammanvuxen holme, Högholm. 

Rån på Mälö gick tvärs över bergen men 

gjorde en vinkel vid en tall, vilken tjänade 

som råmärke. Denna funktion hos tallen var

icke antydd genom några märken. På byns övriga land hade 

envar av byamännen frihet att bryta löv, om han behövde mer 

än vad som fanns inom hans lott. Efter hemmansklyvningarna 

fortbestodo lövskogslotterna odelade (liksom ängsskiftena); 

inom dem fyllde varje delägare sitt årliga behov utan någon 

inbördes kontroll mellan intressenterna. 

Den inbesparing av hö, som man har kunnat göra genom 

att samla in löv för fåren, har icke alltid varit tillräcklig. 

Även för korna har man varit tvungen att jämte höet (och 

  

Bild 14. „Lövhugg“, 
Rosala 
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den halm som kunde köpas) tillgripa andra näringsmedel, 

nämligen renlav, i allmänhet kallad »mossa». Korna påstås 

förtära lav med t. o. m. större begärlighet än hö. Vid ägosyn 

på Kälö år 1780 nämndes »gråmossa, den åboerne samla ifrån 

kringliggande berg» såsom ett nödvändigt tillskott till fodret. 

På Brunskär äro av gammalt både lövskog och mossland 

fördelade i fasta lotter. På Brunskär Norrgård förvaras i av- 

skrift en urkund, som talar om ett år 1776 försiggånget sämjo- 

skifte av dessa nyttigheter. Handlingen är så till vida ofull- 

ständig, att den beskriver blott de lotter, som tillföllo Norr- 

gård. Ett motsvarande papper måste ha blivit utskrivet för 

Södergård men finnes icke bevarat. Skriften har följande 

lydelse: 
 

»Avskrift. 

Å nedanstående dag och år har underskriven på Matts Eriks- 

sons anmodan, ifrån Brunskär Södergård, att skifta och dela löv- 

skogen emellan sig och sin granne, vilket lades uti 2:ne jämna goda 

lotter, med god sämja och överenskommelse på följande sätt. 
 

Nämligen. 

Daniel Mattsson Norrgård tillföll på lövskogslotten N:o 1. 

Stor Busö och Lill Busö, Bärskär, 4 Krokskärskubbar, Bred- 

skär, Bersskär, Gåsskär, Björkskär, Tjärukubben, Vällingskär. 

Mossa-lotten N:o 2. 

Ed kubben och en som är österom, Såttungarne, En Krok- 

skärskubb, Skorvskär, Rödskärarne, Bäraharu, Måskläppen, Busse- 

kubbarne, Eskörn, Solukubben, En Krokskärskubb österom Krok- 

skär, Gåsharu, Västra vitharu, Styrsharu. 

På hemlandet uti 2:ne lotter Högbergsskogen kallad och till- 

föll Daniel Mattsson lotten N:o 1 på södra sidan, Norr på hemlan- 

det deltes ock i 2:ne lotter och tillföll lotten N:o 2 på östra sidan.

Brunskär den 4 Julii 1776. 

Abraham Ericsson ifr. Ströma. 

Lika med original intyga. 

J. Mellander. 

Sjö Tullvaktmästare. J. Wallenius. 

 Sjö Tullvaktmästare.» 
 

Lotterna fortbestå, men mosslanden använda innehavarna 

nu delvis som betesland. 
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II. Fiske och jakt. 

Årligen ombytta fiskevatten. 

I vidsträckta delar av Åbolands och Ålands skärgårdar -- 

måhända i hela den sistnämnda — råder av gammalt ordnin- 

gen, att fiskarbyarnas vatten är indelat i lika många lotter 

som byn har (något så när) jämnstora hemman och att dessa 

lotter årligen ombytas hemmanen emellan. Främst gäller 

denna indelning fjällfisket, men även vissa andra fångstarter 

innefattas ibland därunder. Gärna ordnas lotterna i krets 

omkring landet och fördelas mellan hemmanen enligt sol- 

skiftesprincipen, d. v. s. så att resp. hemmans lotter följa på 

varandra i samma ordning som deras tomter i byn. Lotterna 

åtskiljas genom rålinjer, som varken äro skriftligen avfattade 

eller fixerade genom upprättade råmärken utan endast fast- 

hållna genom muntlig tradition: de sträcka sig mellan vissa 

överenskomna skär och uddar. På Vänö berättas att under 

»flere mannaminnen» endast obetydliga regleringar av fiske- 

lotterna ha ägt rum. Även i Nagu och Korpo och alla för 

förf. bekanta delar av Åland når den rådande ordningen bort- 

om den tid folkminnet kan överblicka. Ett annat är förhål- 

landet i de östligare byarna av Kyrkosundsskär. I dem in- 

fördes de cirkulerande lotterna först under 1800-talets senare 

del, såsom det lättast genomförda sättet att komma ifrån 

den förut nästan fullständiga bristen på ordning med fjäll- 

fisket. Rosala by är den enda där cirkulerande fiskelotter 

veterligen äro inrättade genom skriftligt kontrakt (bilaga 

II-III), vilket beror på att det skedde först i modärn tid. 

I Böle nedskrevos vid motsvarande tillfälle anvisningar på 

rårna, men intet regelrätt protokoll uppsattes. Kontraktet 

på Utö (bilaga I) är blott att betrakta som ett fastställande 

av en tidigare ordning, möjligen med vissa modifikationer. 

Dagen för lotternas årliga omväxling är olika i olika byar 

men har möjligen förr varit mera enhetlig. Valborgsmäss 

(1 maj) är den allmännaste och gäller av gammalt på Nötö, 
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gällde på Vänö till omkr. 1925, i Rosala från 1899 till 1929, 

i Böle från samma tid och framgent. I de två sistnämnda 

byarna hade dagen hävd även i äldre bestämmelser (se nedan). 

På Borstö i Nagu har denna dag efterträtt Kyndelsmässan 

(2 febr.), medan det på Vänö har gått tvärt om. I Högsår 

ändrades dagen under tiden för lotsverkets förryskning från 

1 maj till 1 februari, som det påstås av politiska (!) skäl: rys- 

sarna ville fiska med krok under isen, och vissa lottägare gingo 

in på att arrendera ut vatten åt dem, vilket flertalet av bya- 

laget ogillade. Då man nu ställde det så att lotterna växlade 

om mitt under isfisket, hade ryssarna årligen att göra med två 

bönder inom samma lott och därmed minskade möjligheter 

att få fiska. På Kälö skiftas lotterna av gammalt på tretton- 

dagen. På Brunskär var det förr tjugondagen men sedan 

1921 Sigfridsdagen (15 febr.)1. På Utö flytta lotterna 1 mars 

(bilaga 1). 

På Kälö förbehölls förr lottinnehavaren rätt att inom lotten 

skjuta fågel samt skjuta eller på annat sätt fånga själ. I 

Hemsundet, vattnet framför byn, idkas dock intet fågel- 

skytte, utan fåglarna äro där fredade. Med lotterna följa 

även inom dem belägna krokskötsställen (jfr nedan). På 

Vänö följer rätten att plocka ägg och dun med fiskelotterna, 

likaså rätten att skjuta andra fåglar än allor (vilka skjutas 

fritt) samt att lägga nät för själ — själskytte är däremot fritt. 

Rätten till själfångst med nät var i Rosala oreglerad under 

den tid man minnes — och likaså under 1600-talet. I proto- 

kollet vid 1689 års sommarting i Kyrkosundsskär2 anteck- 

nades nämligen: »Efter nämndens slut blev nu resolverat att 

de Rosala boar intet skola på en gång uti en sund mer ut- 

lägga själnät än ett tillika, och det till förtagande av trätor 

och oenighet, eftersom uti Rosala skärigård sund nogsamt till 

alle 11 grannarnes tillika nyttjande finnes» Om grannarna 

efter denna förmaning antogo någon bestämd ordning, vilket 

  
1 I Årsskrift, s. 40, har i denna sak en felaktig uppgift influtit. 
2 F. S. A. cc 17, tinget 1–2/

8
, f. 118–138. 
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är obekant, så föll den likväl åter i glömska. — På Utö hörde 

en »vettaudde» och ett skötfiskeställe till envar av de fyra 

lotterna. Genom kontrakt av den 1 juni 1833 undantogos 

dessa från den rätt till fågelskytte och fiske, som hemmans- 

innehavarna beviljade åt obesuttna lotsar och fyrbetjänte. 

Nyligen ingingo bönderna en överenskommelse (bilaga l) 

om att skilja skytterätten från fiskelotterna och ordnade den 

genom att indela skärgården i konstanta skiften. Till envar 

av de cirkulerande fiskelotterna hör ett »sikvatten». — Likaså 

åtföljas på Vänö lotterna i den närmare skärgården av var 

sin yttre lott, som är avsedd för sikfiske. Inre och yttre lotter 

gränsa ofta icke alls till varandra. Lotterna äro följande, upp- 

räknade i den ordning, vari varje hemman besitter dem:1 

 

 Inre lotter: Yttre lotter: 

Hemlandet Brejsråsen, vid Bredskär, 

Östra skärgården Eisråsen, vid Eisskär (på kartan

 Örskär), 

Västra skärgården (i söder) Kalkskär el. »Kalkskärs kläpparna»,

Söderöarna »Västerudden», näml. Hamnskär,

 Rönnskär och Gåsharu. 

Mittöarna Sundsråsen, nälm. Sundskär, Smör-

 skär och Svartlandet, 

Stockhamn (nära Borstö, den 

avlägsnaste lotten, sak- 

nar yttre lott), 

Yxskären Klåvaskärsråsen näml. Klåvaskär,

 Långlandet och Svartlandet. 

 

Där hemmansklyvningar ha ägt rum, måste hälfternas 

innehavare sinsemellan komma över ens om att dela varje 

lott för det år de inneha den. På Nötö bevaras från år 1844 

ett skriftligt kontrakt med beskrivning över rår mellan hem- 

manshälfternas andelar, gällande för Västergrannas. Här 

  
1 Meddelat av Ruben Isaksson, Vänö. En »rås» är en gyttring av 

klippor ute på en fjärd, jfr Vendell, Ordbok, s. 769. Sikfisket, som idkas. 

med nät, har under de sista tio åren varit föga givande och därför nästan 

upphört. Lottväxlingen flyttades till Kyndelsmäss av hänsyn till fågel- 

skyttet, men förändringen är skadlig för fisket med ryssjor, anser Jo- 

hannes Bergen på Stens. 
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liksom annorstädes avtalas, att lotthälfterna växla om in- 

bördes när turen har gått ett varv runt byn. Bild 15 visar 

huru hälfterna av Kälö Övergård ha genomfört en sådan 

delning. Mindre vanligt år att hemmansdelarna i stället för 

att skifta sina lotter fiska i lag, såsom det sker på Kälö 

Nedergård. 

I Hitis by infördes år 1871 ett cirkulationssystem liknande 

de här beskrivna. Därförinnan var allt fiske med ryssjor och 

nät fritt inom byn, vilket gav de obesuttna möjlighet att 

utan inskränkning förhärja fiskstammen. Detta ville man 

hindra genom förändringen. Troligtvis ett par år därefter 

vidtogs samma åtgärd i Högsår. I båda dessa byar ha alla 

hemman lika lotter, ehuru de äro av olika mantal. I Holma 

har däremot ett hemman, Söders, dubbel lott. Jämna lotter, 

oavsett hemmanens storlek, infördes även i Rosala med den 

första cirkulationsordningen där, år 1899, men de betrak- 

tades som en oformlighet, och en anpassning till mantalet 

genomfördes vid vattnens omreglering efter expropriationen 

av Örö (se bilaga II—III). 

Före den nu gällande ordningen var dock principen »år 

om» ej heller främmande i de sistnämnda byarna. Den gällde 

här bl. a. för notdragning efter fjällfisk, med »abborrnot», eller 

»lottnot». Rosala by var av gammalt indelad i två abborrnot- 

lag, »söderlänjare» (de söder i byn boende) och »norrlänjare», 

vilka turvis med årlig växling nyttjade, det ena laget vattnen 

kring hemlandet, det andra dem kring Örö och Bodö. Enligt 

avtal hade de rätt att draga hela vinterhalvåret, mellan All- 

helgona och Valborgsmässa, men man lär åtminstone under 

senare tid ha gjort det blott några dagar höst och vår — medan 

isen var lagom tjock så att man lätt fick hål på den. Under 

sommaren fick envar draga var han ville, och ett par, tre 

hemman brukade då draga »lillnot» vart för sig. »Lottnoten» 

fortbestod till 1929.1 Att denna ordning var mycket gammal 

  
1 »Lottnoten» var alltså föga inkomstbringande, och ekonomiskt 

trångmål med skuldsättning rådde regelbundet om vårarna ända tills 

ett stort vinterströmningsnotlag omkr. 1923 bildades i byn. 
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göres troligt genom en punkt i storskiftesprotokollet för 

Rosala, Böle och Stubbnäs samfällighet år 1782). Där utsäges 

att ehuru de tre byarna hade samfällt bete på Örö eller Stor- 

landet, så ägde dock Rosala »enskilt fiskedräkten» därstädes 

från 1 november till 30 april. Under sommarhalvåret var 

fjällfiskevattnet samfällt mellan de tre byarna, men efter 1 

november »tillträder var och en sina vissa varp efter den del- 

ning och ordning som de av gammalt sinsemellan iakttagit». 

Stubbnäs tillhöriga varp uppräknades.1 — I Böle utgjorde hela 

byn ett abborrnotlag, vilket drog ännu vintern 1903. Varje 

hemman deltog med tre notdelar (»nöter») och två man samt 

erhöll lika del av fisken, oavsett mantalet. Här fanns alltså 

icke den årliga växlingen. I Hitis bildades för »lottnot» 

tre lag, vartdera bestående av fem hemman. De östligaste 

hemmanen i byn bildade ett lag, de mellersta ett annat, de 

västligaste det tredje. Utmed sydsidan av landet funnos 

omkring 15 notvarp, på nordsidan 10 och dessutom varp vid 

holmarna. Troligtvis voro dessa skiftade i lotter, som gingo 

»år om» mellan lagen, men då detta fiske upphörde redan vid 

de nya fjällfisklotternas inrättande, har minnet därav gått 

förlorat. Dragningen ägde rum dels om vintern under is, 

dels om sommaren, men först efter Jakob (25 juli), ty under 

försommaren ville man skona fiskrommen. 

 

Notlag. 

Om »lottnot» för fjällfiske är tidigare talat. 

För strömmingsfiske bildades under äldre tid små notlag 

med i regeln 2—4 delägare. Tingsprotokoll från 1600-talet 

omtala notlag med två delägare såsom allmänna på Kimito- 

ön och i Kyrkosundsskär. Ännu i sen tid hade grannarna på 

Kälö hälften vardera i strömmingsnoten, likaså på Brunskär. 

I bouppteckning efter en husbonde i Rosala upptogs år 1852 

  

1 Åbo länelantmäterikontor, Hitis 10:33. Även i H ö g s å r  (7: 32) 

var allt vatten samfällt under sommarhalvåret, men om cirkulation 

under vintern saknas bestämda upplysningar. 
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bl. a. en fjärdedels strömmingsnot. På Vänö var laget större, 

ty byns sju hemman bildade ett enda sådant. I Hitis funnos 

fyra notlag för strömmingsfiske, med fyra delägare i varje — 

medan fjällfisknotlagen som sagt voro tre. Byn består av 

femton hemman, men ett är kluvet, och delarna räknades som 

hela för att man skulle få alla lagen fyllda. Även dessa lag 

utgjordes ettvart av hemman, som voro belägna invid var- 

andra. I Högsär skall intill år 1808 ha funnits ett notlag som 

drog vinternot (troligen efter strömming) i Styrsvik. Men 

under kriget nämnda år säges en svensk galeja ha förlorat 

sitt ankare i viken och därmed avstängt varpet. 

I Högsår funnos vidare två notlag för i d f i s k e  och de 

fortbestodo till inemot närvarande tid. Till åtskillnad från 

strömmings- och lottnotlagen voro dessa växlande till sin 

sammansättning: ett hemman kunde än höra till det norra, 

än till det södra laget. En viss obeständighet hos idfångstlagen 

synes framlysa även i ett fall, som förevar vid vintertinget 

med »Kimito skär» år 1700.1 Anders Eriksson i Högsår kla- 

gade nämligen över att hans grannar icke hade sagt till åt 

honom när de fjärde dag pingst (31/
5
) 1699 gingo att fånga 

id. Han hade på morgonen frågat en av dem om de ville gå och 

fått svaret: »Vi få se mot aftonen». Med detta svar rodde 

Anders »bort till sin sköteläggning», men under tiden gingo 

de andra till idfisket och fingo mycket fisk. Tinget förklarade 

dock hans klagan värdelös, och han förblev utan andel i fång- 

sten. Med hurudana bragder fisken togs säges icke, men 

troligt är att det var med not och att Anders anspråk på att 

få vara med stödde sig på att han hade del i denna. Pingst- 

tiden faller f. ö. icke inom den termin, som under senare tid 

har varit gällande för idfisket, nämligen 20 juni till 20 juli; 

tages hänsyn till kalenderförskjutningen, så utgör skillnaden 

dock endast ett tiotal dagar. Inom den angivna månaden 

bedrevs alltså i allmänhet idfisket, och därunder räknas fort- 

farande allt fiskevatten som samfällt — medan det ju eljest är 

  
1 F. S. A. cc 27, Halikko härad, pag. 50. 
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delat i cirkulerande lotter. Om vackert väder rådde efter 

20 juli, då månaden var utlupen, kunde fisket fortsättas av 

lag, som innehavare av »idvikar» bildade, helst med varandra, 

men ibland även med grannar, som icke hade någon idvik 

inom sin vattenlott. Under den egentliga idtiden utgjorde 

vanligen 3 eller 4 gårdar ett lag. Fastän lagens sammansätt- 

ning som sagt kunde växla, funnos dock i vartdera laget tre 

gårdar, som höllo samman så långt man minnes, nämligen 

i norra laget Övergård, Örså och Backa, i det södra Väster- 

gård, Söders och Lillbacka. Av de övriga fem kom ibland nå- 

gon med i det ena, ibland i det andra laget, men själva bildade 

de intet lag. Det kunde hända att lagen rodde i kapp till en 

givande fångstplats, men mest höllo de sig till var sitt om- 

råde, n o r r a  laget till vikar vid de nordligare landen: 

 

Storänknäs, väster om Ässjeholm, 

Norstösundet, västra sidan av edet mellan Nämarön och Norstön,

Skepparvassan, nordost om Skepparholmen, 

Granholmsfladan, östsidan av de med varandra sammanvuxna

Granholmarna, 

 

södra laget till vikar omkring Söderön: 

 

Västersundet innanför Haraskär och Kråkbärsskär, 

Bättjevikar, nämligen Storbättjan och Magahåle innanför

varandra på öns sydöstra sida, 

Ekholmsfladan, innanför Märagrund (topografkartans Mjerd-

grund), 

Balje, söder om Ekholm. 

 

I dessa vikar brukade idarna under lektiden söka sig upp i 

täta stim och »bada», varför fisket även kallades »badfiske». 

Omkr. år 1890 började en del hemman att förse sig med stäng-- 

selnät av hundra famnars längd, med vilka idvikarna helt och 

hållet stängdes till. Måhända beror det på denna alltför 

intensiva fångst att idarna nu ha minskats så att fisket ej 

mera lönar sig — men folket vill påstå att de skrämmas bort 
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av trafikflygplanen, som under turerna mellan Helsingfors 

och Stockholm passera här över! 

Efter det de gamla notlagen så gott som överallt hade upp- 

hört att finnas till, upplevde strömmingsnoten en renässans 

under 1900-talets andra och tredje årtionden. Vid nyåret 1916 

anskaffades en vinternot till Högsår och något tidigare en till 

Hitis. Under 1920-talet begynte man fånga vinterströmming 

i Rosala och Böle. Dessa notlag äro helt annorlunda organise- 

rade än de gamla. Noten köpes hel och förvaras även mellan 

fisketiderna som sådan, delas icke ånyo mellan ägarna som 

det skedde förr. Delägare äro utom bönderna ett antal 

obesuttna, men då likväl en bys bönder utgöra huvudparten 

av varje notlag, begär byalaget icke landslott för dragningen. 

Bokföringen skötes rent affärsmässigt. I Högsår, där laget 

äger två notar, delas 1 % av bruttoinkomsten mellan de båda 

notkungarna och kassaförvaltaren. Andelarna i noten här 

äro 72 eller egentligen 24, ty tre av de mindre delarna kallas 

tillsammans »hel del». Fördelningen av vinsten sker jämnt, 

utan avseende på vad den ena eller den andra noten har fångat. 

Notlagens behållning har i allmänhet varit god. 

 

Krokskötsfiske. 

Skötfiske idkas mest ute på djupt vatten, där fiske- 

rätten icke regleras av några överenskommelser mellan gran- 

narna. Ett annat är förhållandet med krokskötsfisket, d. v. s. 

fångst med skötar utlagda i en kroklinje på vissa grundare, 

för ändamålet tjänliga vatten. Detta fiskesätt är icke syn- 

nerligen gammalt i trakten. Fiskerirådet Gottberg uppger 

att det på 1840-talet blev känt på Åland och därifrån små- 

ningom spridde sig österut.2 På Vänö var en torpare Ginman 

  
1 Förteckningen över vlkarna innehåller ett par namn, på -sund, 

vilka härflyta av att forna sund genom tillandning ha blivit vikar. Märk- 

ligt är namnet Storänknäs därutinnan, att intet näs med detta namn 

finnes vid viken; Lillänknäs heter en viki grannskapet, öster om Ãssjeholm. 
2 Kalender utg. av Svenska Folkskolans Vänner, Hf. 1928, s. 95. 
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under senare hälften av 1870-talet den första, som lade krok- 

skötar. De läggas från slutet av maj till midsommar. Några 

fullt klara bestämmelser om krokskötsställena finnas icke 

här, men man märker dock att fyra hemman, som ha upp- 

täckt sådana vid Klåvaskär, anses äga ett slags uteslutande 

rätt till dem. De övriga tre äro vana att lägga krokskötar 

på var sin plats, nämligen Klins vid Lillskär, Mårs vid Gås- 

harun, Pella vid Horsskär. Delvis ha dessa hemman på samma 

platser av gammalt haft bodar för strömmingsfiske med van- 

liga skötar.1 Krokskötsfisket tyckes alltså på Vänö i huvud- 

sak vara jämnställt med vanligt havsfiske, vilket i synner- 

het framgår av att på Järskär (sjökortets Grotskär, utanför 

Stockhamn) Nagu-bor få lägga krokskötar utan att betala 

landslott för fisket eller tomthyra för de hus de ha uppförda 

på skäret. Rosala-borna lade förr krokskötar vid Örö och 

iakttogo heller inga särskilda rättssedvänjor beträffande 

dem. I byarna längre västerut nyttjas krokskötsställena 

merendels antingen »år om» liksom fjällfiskelotterna (t. ex. 

Lökholm i Nagu) eller »natt om natt», d. v. s. i turer som växla 

varje dygn. Sistnämnda ordning råder t. ex. för ett ställe vid 

Baggskär under Aspö. Turerna fastställas genom en tävlan, 

som försiggår vid fiskesäsongens början: den som först hinner 

taga stället i anspråk, har första natten; aftonen därefter 

tävla de två andra hemmanen i byn om att lägga sina krok- 

skötar vid skäret; den tredje natten är förbehållen det åter- 

stående hemmanet, och därmed är följen för hela sommaren 

given. På samma sätt fastställa de två stomhemmanen på 

Kälö årligen turerna för fem krokskötsställen vid Kråkskär. 

De äro delade i två skiften, vilka alltså bytas »natt om natt», 

nämligen: 

1. Fesantasgrundet och Norrudden, 

2. Måsgrundet, Banken och Västanpä. 

  
1 Djupet på krokskötsställena kan vara från 5 till 10 eller 12 fam- 

nar. Sköten är vanligen omkr. 15 alnar djup och får ej nå botten. På 

5 famnars vatten användas skötar av blott 12 alnars djup. Av större 

skötar läggas två i en krok, av mindre tre. 
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Både på Aspö och Kälö gäller, att turen står över om vid 

otjänligt väder ingen av grannarna lägger ut skötar, men 

lägger en, så »går natten om». Sandholm i Nagu har ett krok- 

skötsstålle vid Kummelskärs sund, och där står turen icke 

över för storm. Andra krokskötsställen under Kälö följa med 

fjällfiskelotterna. Efter hemmansklyvningen brukas Över- 

gårds ställen »natt om natt» av de båda hälfterna. Den tid då 

även platserna vid Kråkskär nyttjas, växlar turen vartannat 

dygn. Nedergårds hemmanshälfter fiska däremot i lag. 

Fastän krokskötarna som sagt äro av sent datum, tyckes 

ordningen »natt om natt» vara gammal. Troligen ha åt- 

minstone några krokskötsställen tidigare varit nyttjade enligt 

samma ordning, men för fiske med små grundvattensskötar 

lagda i rak linje. Därhän tyder en upplysning från Gyttja 

by i Nagu, nämligen att tre skötställen, där man om våren 

lägger krokskötar, om hösten användas för fiske med små 

skötar; och båda årstiderna bytas de »natt om natt» mellan 

byns tre hemman.1 

 

Fågelfångst. 

Fångst av alfågel (alla) med nät har gamla anor i den yttre 

skärgården.2 Nu har den överallt upphört, i Korpo före den 

tid någon kan minnas, i Kyrkosundsskären först inemot år 

1900. Livligast är minnet därav i Rosala. Näten spändes upp i 

bestämda »fågelsund», där allorna brukade flyga fram om 

morgnarna. I regeln hopjämade två fångstmän var sin nätdel 

och deltogo båda i fånget. Någon gång var det tre som bil- 

dade laget. Fåglarna delades jämnt efter fångsten. Under 

de tider, då fåglarna ännu allmänt fångades på detta sätt, 

var Rosala by delad i sex från år till år bestående fångstlag, 

  

1 Ställena heta Klintudden, Stor-Bornholm och Lill-Bornholm. Det 

första anses vara bäst, men även Stor-Bornholm kan ge god fångst om 

där visar sig en »lektapp», d. v. s. ett lekstim. Fjällfiskvattnet är delat 

i tre årligen ombytta lotter. Meddelat av dipl. ing. Sigfrid Andersson. 

2 U. T. Sirelius, Suomen kansanomaista kulttuuria I s. 81. 
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vart och ett sammansatt av två bönder. Fågelsunden voro 

likaså fördelade på sex lotter, vilka »år om» växlade mellan 

lagen. Till varje lott hörde ett »huvudsund» och några av mindre 

betydelse, men egentligen var det endast de förstnämnda 

som användes. Sunden nyttjades av de särskilda lagen i 

följande ordning: 

 

Österdyrsund, nära Märaskär (även Västerdyrsund nämnes som 

fågelsund), 

Kannskärsström, söder om Bodöarna, 

Brödlandssund, öster om Brödland, 

Spärrhäl eller Spirrhälen, vid Örö östraudde, 

Eisskärssund (Estskärs-), på Vänöfjärden bland de västliga 

Öröskären, 

Vindlandssund, i nordväst nära byn. 

 

Senare, när fåglarna började söka sina vägar längre utåt havet 

och sunden därför gåvo mindre, fick envar spänna upp sina 

nät var han ville. — Böle by hade två sund, Storsund och 

stången, det senare beläget mellan Byholmen och Granholm, 

och troligen identiskt med ett sund, som vid storskiftesför- 

rättningen 1789 av Rosala byamän överlämnades till Böle. 

Av urkunden i fråga synes att även andra sund vid denna tid 

nyttjades i Böle. Den ger dessutom en liten inblick i rätts- 

uppfattningen rörande fångstplatser och må därför här åter- 

ges. Rosalaborna enades om att så, som dittills hade skett, 

nyttja sunden mellan holmarna till fågelfänge, men, heter det,
 

»Böle byamän äro därom stridige, och påstå åboerne å Väster- 

grannas, Oppbyggas och Västergårds hemman att ömsom eller 

samfällt med Östergård och Anderstugu få begagna sig av de sund 

som desse sistnämnde enskilt äro förbehållne. Östergårds och Ander- 

stugu åboerne ville väl icke i början bekväma sig till att avstå 

ifrån en gammal hävd och en förment rättighet; men omsider och 

uppå föreställning funno de billighet däri att alla grannar i byn 

böra dela ljuvt och lett sinsemellan, förklarande sig således nöjde 

att ömsom i Böle by nyttja fågelsunden och årligen av dem göra 

ombyte med sine grannar, då de även till intressent antagit åboen 

å Backas hemman i Rosala, varföre de Rosala byamän efterläm- 

nade till Böle boers bruk och nyttjande det s. k. Byss-sundet, 

därmed de sig nöjde förklarade» 
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Under senare tid har dock, så långt man minnes tillbaka, 

Backas hemman i Rosala icke bildat lag med Böle-hemmanen. 

Att döma av det anförda stället synes man i Böle ha ansett tre 

vara det lämpligaste antalet medlemmar i laget. — I Hitis 

vet man likaså numera endast av två fågelsund, nämligen 

Hisskärssund väster om Hisskär och Bötskärssund öster om 

Bötskär. Dessa nyttjades i tur av de lag som funnos i byn, 

men alla gårdar voro icke försedda med fågelnät.1 Redan år 

1688 omtalas i Hitis by en »fågelfälla», av vars nät och linor 

två delägare ägde hälften vardera. Vid ett fånge hade den 

ena delägaren varken själv eller genom någon av sitt folk 

varit tillstädes, och därför måste han enligt häradsrättens 

dom nöja sig med en tredjedel av de åttio fåglar som då fån- 

gades med fällan.2 

 

Tillgodogörande av strandflutet gods. 

I de skoglösa utskären tillvaratages varje trästycke, som 

havet skänker. Främst är det de yttersta byarna som draga 

nytta av vrakspillror och över bord vräkta däckslaster, men 

åtminstone i äldre tid samlades efter större strandningar 

hela nejdens folk för att antingen direkt tillägna sig godset 

eller få sin anpart av bärgningslönen. På Vänö samlas fortfa- 

rande vid sådana tillfällen folk från Rosala och Holma samt 

Nagu-skären. Mellan folk från skilda byar iakttages ingen 

  
1 Meddelat av O. H. Andersson i Rosala och E. Isaksson i Hitis. 

Utdraget ur storskiftesprotokollet är återgivet enligt en gammal av- 

skrift, förvarad på Nissas hemman i Rosala, Lagens sammansättning 

i Rosala är icke i detalj känd; dock uppges att Vedaholms och Söders 

hemman utgjorde ett av dem. 
2 F. S. A. cc 16, sommarting i Kyrkosundsskär 1688, f. 116. Fyra 

år tidigare (cc 12, sommarting 1684, f. 142) omtalades i Rosala en fälla 

av samma slag som de ifrågavarande, som helt ägdes av en enda man, 

icke av ett lag. I anslutning till Byggningabalken, kap. 25, § 5, där det 

talas om att spilla »Fiske tholom», bötfälldes en man för att ha spillt 

sin grannes »fogletholom» (Ordet — thol eller tool — tyckes för tings- 

skrivaren ha varit bekant endast i den av lagen använda dativ-pluralis- 

formen.) 
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rättsordning i fråga om virket, utan envar tar vad han finner. 

Grannar emellan råder på Vänö seden, att den som på stran- 

den finner ett trästycke, vilket han icke genast kan få med sig, 

genom ett tecken utmärker att det är funnet och tillägnat. 

Kan han draga det högre upp på land än vad vågorna ha för- 

mått, så är detta nog. Är det för tungt att dragas av en en- 

sam man, så kan han antingen skära sitt bomärke i virket 

eller lägga en sten däröver — det senare tillgripes vid till- 

fällen då bomärket av ett eller annat skål är svårt att åstad- 

komma. Ett mindre ofta använt tecken är att slå en tågända 

omkring virket.1 

Vid storm, då virke i större mängd kan väntas flyta i land, 

ha två eller tre grannar bildat lag och bärgat tillsammans. 

Ibland kastade man lott om virket. Vad det strandflutna 

virket betyder för hushållningen ses bland annat av att på 

Vänö i synnerhet äldre redskap till snart sagt övervägande 

del äro gjorda av ek. 

På Borstö bjuder seden att de två hemmanshälfterna bilda 

lag när man ger sig ut till holmarna för att leta efter virke. 

Vanligen består laget av tre eller fyra man, och godset delas 

jämnt mellan dem. — Däremot gäller på Jurmo regeln, att 

allt strandflutet gods delas mellan byns fyra hemman oberoende 

av vem som finner det; endast sådant, som fångas i båt ute 

på vattnet, tillkommer upphittaren. 

Dessa olika bestämmelser tyckas återspegla var sitt sta- 

dium av en rättsutveckling: tidigast har den enskilde oin- 

skränkt rätt att tillägna sig vad han finner; därnäst utövas 

rätten av ett fångstlag, vilket dock på Borstö icke mera bil- 

das fritt utan måste innesluta de båda hemmanshälfterna; 

sist uppträder byalaget såsom enda rättsinnehavare (Jurmo). 

  
1 Kökarbor, som 1/

7
 1929 besökte Jurmo, förklarade att man i deras 

socken förfar på ungefär samma sätt med strandflutet virke: antingen 

utmärker man det med bomärke eller genom att lägga en käpp över. 

Gösta Tallqvists uppgift i En bok om Åland (Helsingfors 1910, s. 125) att 

man drar stocken ett stycke upp på land och »sätter en med sitt bomärke 

märkt stav snett över densamma», skulle alltså icke vara fullt riktig. 
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Sagesmän: 

K o r p o :  
Utö. Karl Emil Bergman, husb. på Södergård, f. 1863. 

Brunskär. Hugo Danielsson, husbonde på Norrgård. Jo- 

hannes Oskar jansson, husbonde på Södergård, f. 1866. 

Kälö. Zaida Danielsson, värdinna på Strandgård, f. 1891. 

Hjalmar Danielsson, husbonde på Nedergård. 

 

K y r k o s u n d s s k ä r :  

Hitis. Emil Karlsson, husbonde på Grops, f. 1864. Erik Isaks- 

son, husb. på Stomta, f. 1870. 

Rosala. Otto Herman Andersson, f. d. nämndeman och hus- 

bonde på Vedaholm, f. 1855. Fru Elsa Gustafsson, lärarinna. 

Vänö. Syskonen Ruben och Elna Isaksson, Västerby. Jo- 

hannes Bergen, husb. på Stens. 

Högsår. Evert Johannes Söderström, f. d. lotsålderman, husb. 

på Övergård. Fru M. Danielsson, värdinna på Storbacka, f. 1856. 

Därutöver har ett stort antal personer lämnat strödda upp- 

lysningar. 

 

Bilaga I. 

Kontrakt. 

Vid undertecknade lägenhetsinnehavare å Utö sammanträde 

den 14 jan. 1929 beslöts: 

1) Att tidskiftet för alla årligen omgående lotter och delar såväl 

till land som vatten å lägenheterna skulle utgöra I mars varje 

år kl. 12 på dagen. 

2) Att höslåttor och betesskiften förbli vid det gamla oförändrat, 

tills därom annorlunda beslutes. 

3) Att inhägnat höslåtterområde må betas endast av lägenhets- 

innehavarens boskap. 

4) Att Grimsörarna med Utlängan hör årsvis till den avlägenhets- 

innehavarna, som för året har Alunskärslanden till sin höslåtta. 

5) Att beträffande allt slags skytte och boplundring hemmans- 

lägenheterna eller lottdelarna bliva konstanta och ej mer skifta 

årsvis. 

 

Hela lägenheten, hemlandet och samtliga holmar, indelas 

härför på följande sätt:  
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Hemlottan: 

Båda Notgrunden, Ringgrundet, Ormskär, Mjältan jämte 

Mjältkubban. 
 

Utlottan: 

Alla de s. k. Väster Landen med Korharu och Stenharu och 

alla väster därom till Utö lägenheter hörande grund, Slevharu, 

Torvskärs västra Gaddar, Skorvkobben och Skataskär. — Till- 

hör Elis Sjöberg. 

  

Hemlottan: 

Alla de s. k. Kobban landen med Mossakobben och kringlig- 

gande grund samt Lill- och Storgrundet ute i Norrström i väster; 

Räffskärs yttersta kubbar i nord och nordost till Sundskärs Flada 

— och Gråkubbström — vattnen i öster samt Menfolkskärs södra 

grunden och Stenskärs kläppar i söder. 
 

Utlottan: 

S. k. Råsen landen med Östra Ägglonskär ostligast: Grâharu- 

landen och Knivskär med alla söder därom belägna grund, större 

och mindre, i söder; Torvskär, dess östra Gaddar och Turmharu i 

väster och norr. — Tillhör Fridolf Öhman. 

  

Hemlottan: 

Utterharu, Sundskär med norra och södra grund, Lass- och 

Gråkubbarna med söderom belägna grund och kobbar; Rödskär, 

Ankargrund, Smörgrund, Kattrumkobb samt västra delen av 

hemlandet till Kybukten — Diket. 
 

Utlottan: 

Alulanden i söder, Ullvingen, Örskär med Örn t. o. m. Lök- 

haru, Bokull östra Gaddar, Korskläpp, Östnorr Kläppar (utom 

Halfaskär) med Trulkläpp och Djepp kläppar i nord, väst och 

sydväst. — Tillhör Emil Bergman. 

  

Hemlottan: 

Pattskär med östra, södra och västra grund; Östra delen av 

hemlandet till i föregående angivna rålinje; Finnskär. 
 

Utlottan: 

Bokulla, Örn, Huslandet, Storskärs Kläpp, Hermansgrund, 

Syndarskär och Halfaskär med hithörande Kläppar. — Tillhör 

Karl E. Osterlund. 

Östergranna s. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Väster- 

grannas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Södergrannas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrgrannas. 
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Anmärkning. 

Alla inom samtliga lottregioner icke namngivna eller uppräk- 

nade mindre grund tillhöra respektive lottor. 

Där rålinje emellan angränsande lottor ej närmare bestämts, 

får mitten emellan närmast belägna holmar utgöra gränsen. 

Också vid allskytte ha hemmansägarna företräde. 

  

Fiskevattnet. 

Lottan N:o 1. I Gloet: Norrunder. — Norr i Kobban, Bokulla 

vattnen, Kyviken (SW av Utölandet) från Käsnäs sydligaste udde 

till Utö västligaste udde. — Sikvatten: Syndarskär med kläpp. 
 

Lottan N:o 2. I Gloet: Söderunder. — Söder i Kobban, Grå- 

kubbarna, Sundskär och den vik, som bildas mellan Utö västli- 

gaste och Finnskärs dito uddar jämte Korharu. — Sikvatten: 

s. k. Rävlarne. 
 

Lottan N:o 3. I Gloet: Yttre Fladan. — Yttre Gloet, Hamnen, 

vattnen söder om linjen Gråkubbens sydudde — Menfolkskärs 

södra lilla grunds sydudde, fortsättande öster och söder av Utö- 

landet jämte Pattskär till Käsnäs sydligaste udde. — Sikvatten: 

Bokulla Ör 
 

Lottan N:o 4. I Gloet: Österunder. — Norr Ström (västra 

delen), vattnen norr och väster om Ormskär till Finnskärs västli- 

gaste udde samt Gråharur. — Sikvatten: Örskär jämte Orn. 

  

Höslåttan. 

Lottan N:o 1. Bokulla Ör, Huslandet. 

Lottan N:o 2. Råsen. 

Lottan N:o 3. Alunskär samt Kobban. 

Lottan N:o 4. Örskär å Örn, Lökharu, Nisskläpp, Bokulla 

Gaddar, Korharu, Stenharu, Slevharu. 
 

Utö, den 1.4 jan. 1929. 

K. E. Bergman. G. E. Sjöberg. 

Karl E. Osterlund. G. F. Öhan. 

 

Bilaga II. 

»Guvernörsämbetets i Åbo &c. län — — utslag i anledning av 

bönderne — - — (12 bönder) -frän Rosala by i Hitis socken, — — 

den 12 sistvikne juni hit ingivna skriftliga ansökning att, sedan 
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sökandene, vilka innehade samtliga lägenheter i berörde Rosala by, 

vid dem emellan hållet sammanträde den 13 sept. sistl. år sig 

emellan överenskommit om sättet för bedrivande av fiske i deras 

gemensamma fiskevatten, berörda överenskommelse måtte sö- 

kandene till efterrättelse stadfästas, och att — — (den överträ- 

dande) — — skulle därför fällas till 100 marks vite». T. f. inspek- 

tören för fiskerierna i landet, fil. mag. J. Alb. Sandman hade blivit 

hörd samt givit utlåtandet, att överenskommelsen visserligen var 

bristfällig så till vida, att i den icke ingingo bestämmelser ang. 

bragdernas täthet, men att han likväl förordade den emedan den 

»avsåg en förbättring av nu rådande fiskeriförhållanden på orten». 

Resolutionen given i Åbo 3/
8
 1899. — Överenskommelsen lydde: 

»År 1898 den 13 september sammanträdde byamännen i Rosala 

by av Hitis socken för att sig emellan ingå fiskeriförening och be- 

sluta om delning av det härförinnan samfällt begagnade fiske; 

vattnet; vid sammanträdet, som hölls å Mickelsa hemman i före- 

nämnda by, närvoro samtliga lägenhetsinnehavare och överens- 

koms härvid följande: 

 

§: 1. 

Notdrägt och att (allt?) fiskande med ryssjor vare förbjudet 

ifrån den 1 maj intill den 1 juli årligen. 

 

§: 2. 

Byns samfällta fiskevatten delas i elva (11) särskilda lotteri 

vadan varje helt hemman kommer att erhålla sin skilda lott, där- 

lägenhetsinnehavaren jämte sina underhavande finge idka fiske, 

samt skola dessa lotter årligen den 1 maj bytas de skilde lägen- 

heterna emellan sålunda att hemmanet N:o 1 tillägges den lott, 

vari hemmanet N:o 2 det föregående året fiskat, hemmanet N:o 

2 lotten för hemmanet N:o 3 o. s. v. till hemmanet N:o 11, som 

erhåller lotten för hemmanet N:o1; och bestämdes härvid råerna 

för de skilda lotterna på följande sätt: 

 

Lotten A begränsas i öster av rån emot Böle by och i väster 

av en linje, som drages från Saltklobben norrut till Kalmarsö södra 

udd och vidare över sagda ö till norra udden av Bjenskärsören och 

Djupplåt södra udd. 

 

Lotten B är belägen väster om lotten A och sträcker sig till den 

gräns, som från Gråskärs södra udd drages norrut genom Berg- 

skärs och Busö sunden längs Bodön och emellan Kvistronskär och 

Granskär till Brännskärsskatan samt utmed östra stranden av 
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Sommarön till Lillnäs udden; innefattande denna lott jämväl 

Kummelön (Kommelholm) och Rågön. 

 

Lotten C sträcker sig väster om lotten B till den gräns, som 

drages från Oxklobben västerom Busön genom Niovädershålet 

och vidare emellan Bånskär och Bergskär österom Långskär till 

Korset på Sommarön; innefattande sålunda: Ådskären, Kann- 

skär, Busön, Bergskär och Kvistronskär. 

 

Lotten D innefattar en sträcka västerom sistsagda lott ända till 

den gräns som från västra sidan av Kasaskär drages norrut öster- 

om Gråskärsgrunden genom Spärrhälen samt vidare österom 

Rönnskären emellan Bötesön å ena samt Furuholm och Bånskär 

å andra sidan till Långskär; ävensom på västra sidan av Hem- 

landet en sträcka från södra udden av Djupplåt längs hemstranden 

norrut till Sebbholms-Klinten. 

 

Lotten E utgöres av östra stranden på Örön och östra stranden 

av Gölskär samt begränsas f. ö. i nordväst av en linje som från 

Gölskärs östra udde drages västerom Rönnskär emellan Kniv- 

grundet och Fjälskär till Ledängen å Sommarön. 

 

Lotten F belägen nordväst om sistsagda lott, begränsas av en 

linje som från Signalsberget genom Elgskärsgrundet (bör vara 

Eisskärssundet) och vidare emellan Getön (Jejton) och Sneppön 

(Snåppon), Brimön (Primona) och Slätskär samt emellan Grill- 

skärsklobbarna drages till Långstrandholmen å Sommarön. 

 

Lotten G är belägen nordväst om lotten F ända till den gräns- 

inje, som ifrån Norrudden på Örön drages till Klåvaskär och 

emellan Larsindersonskär och Långskär samt emellan Abborskär 

och Örskär till Siverskatan (Sivarskattan). 

 

Lotten H bestämdes norr om sistsagda lott till den gräns som 

emellan Estskär (Eisskär) och Klobben drages norr om Borgen 

och Kalskär samt innefattar Furuholmen, varjämte på nord- 

östra sidan av Sommarön tillades Brunkholmssundet. 

 

Lotten I är belägen norr om sistsagda lott till den gräns som 

drages emellan Pölsan (Pölson) och Grillskär genom Storfladan 

emellan Gyltskär och Kofrunsskär (inom parentes: Kolfalls- 

skären; bör vara Kålfunskär) samt vidare emellan Brunkholmen 

och Mesholmen norr om Djupplåten till Verkholmsudden. 
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Lotten K bestämdes norr om den föregående lotten till den gräns 

som från Hästskärssundet drages norr om Tallklobben och Mes- 

holmsgrundet samt innefattar Mesholmen. 
 

Lotten I är belägen norr om lotten K och sträcker sig ända till 

rån emot Holma by. 

 

§: 3. 

Den 1 maj instundande år, då denna överenskommelse träder 

i gällande kraft, tilldelades lotterna följande hemman: 

 

Lotten A tillfaller Söders skattehemman N:o 1. 

 » B » Nissa » » 2. 

 » C » Norrbygge » » 3. 

 » D » Spaks » » 4. 

 » E » Wedaholm » » 5. 

 » F » Kasfolkis » » 6. 

 » G » Michelsa » » 7. 

 » H » Backa » » 8. 

 » I » båda hälfterna av Uppbygge skattehemman

 N:o 9, Uppbygge och Båtvik kallade; 

 » K » Tomosa skattehemman  N:o 10. samt

 » L » Monosa » » 11; var-

 efter lotterna sedan årligen komma att 

 skiftas såsom i föregående § bestämdes.

 

§: 4. 

Såsom för hela byn samfällt fiskevatten, i vilket även de å byns 

allmänna mark bosatte torparene kontraktsenligt finge idka fiske 

bestämdes en lott som begränsas av rån emot Böle by till Bränn- 

skärsskatan och norrut öster om Lillnäset och Djupplåten genom 

Vindlandssundet emot Holma bys rå. 
 

§: 5. 

Denna delning av fiskevattnet avser icke strömmingsfisket, vil- 

ket, likasom även fisket med vinternot (lottnoten) bedrives såsom 

tillförene. 

Förestående överenskommelse skulle gälla ifrån den 1 maj 

1899 åtminstone i elva (11) år och även därefter fortfara intill dess 

någon delägare däremot anmäler missnöje och till följd därav annor- 

lunda bestämmes; och skulle denna överenskommelse hos länets 

  



148 Folkloristiska och etnografiska studier IV. 

 

Herr Guvernör till stadfästelse anmälas med anhållan om fast- 

ställande av etthundra (100) marks vite för överträdelser häremot. 

Till yttermera visso hava vi denna överenskommelse med våra 

egenhändiga namnunderskrifter bekräftat. Ort och tid som ovan. 

 

J. Eriksson Söders. E. Eriksson 

(bom.) Norbygge 

Otto Davidsson W. Ferd. Sjöberg 

Otto Andersson A. W. Hollsten. 

G. Gustafsson G. Gustafsson Tomusa. 

(bom.) (bom.) 

G. Gustafsson Båtvik Julius Eriksson 

(bom.) (bom.) 

A. W. Danjelson. J. Gustafsson 
 

 Bevittna: 

Arthur Ekman A. J. Sandell. 

kronolänsman Poliskonstapel. 
 

Detta ärende med» — - — (stadfästes av guvernörsämbetet i 

stöd av Kejs. fiskeristadgan av d. 4/
12
 1865, § 29). 

 

 

 

Bilaga III. 

Protokoll fört vid sammanträde av Rosala bys fiskevattens- 

ägare å Rosala Uppbyggars den 30 april 1929. 

Samtliga fiskevattensägare voro närvarande. Båtvik represen- 

terades av barnens förmyndare, bonden Artur Sjöberg. Till ordf. 

valdes Artur Sjöberg, till sekr. Elsa Gustavson. 

 

§: l. 

Mötet var sammankallat i och för fiskevattensreglering, vilket 

visat sig nödvändigt, dels emedan Örövattnen genom statens ex- 

propriation bortfallit, dels därför att enligt den gamla fördelningen 

ingen hänsyn tagits till hemmanens storlek enligt mantal, vilket 

nu skulle tagas till grund vid fördelningen. 

 

§: 2. 

Beslöts att byns fiskevatten skulle delas i 19 lotter, vilka skulle 

fördelas så att varje ¼ mantals hemman skulle erhålla 2 lotter 
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samt de mindre en (1) lott vardera. Dessutom skulle Backa och 

Mickelsa, som utgöra 1/
6
 mantals hemman, utom sin egentliga 

lott, därutöver erhålla en lott (den nittonde) att skifta sig emellan. 

Denna lott utgöres av det fiskevatten, som Böle by efter Örö- 

vattnens bortfallande överlät till Rosala by. Flunderfisket är 

samfällt. 

 

§: 3. 

Den förutgällande överenskommelsen, att byn varit delad i två 

notlag för fjällfiske, upphävdes. Hädanefter drar var och en not 

i sin egen lott. 

 

§: 4. 

Skiftningen av lotterna utföll som följer:  

 

Lott N:o 1. 

Från Stenharen till Plåtudden, Lotön, Storholmsgrunden, 

från Benskärs norra udde till Smörklubben via Sticklon, Skjul- 

skäret med grund. Södra sidan av Bodöarna börjande vid Ström- 

hålet, vidare Aspskären, Kummelskär, Ådungskär, Ryssön till syd- 

västra udden på Kalmarsön med Korsskäret. 

 

Lott N:o 2. 

Hemviken, Rågön, Kummelholmen, Vanklubben med grun- 

det, Slevklubben, samt örn i Öfjärden, Kuggskär och dess grund 

med Halsskäret. 

 

Lott N:o 3. 

Från Benskärsudden via Kristuvarpet, Härbärget med dess 

grund, längs Bodöholmen till sydvästra udden på Kalmarsön. 

Kannskärsgrunden efter gammalt, Uppbygge Bergskäret, Åd- 

skären, Saltklubben med dess grund. 

 

Lott N:o 4. 

Från Brännskärsskatan längs Sommarösidan till Lillnäsudden, 

Mjölskäret, Kannskäret samt Alen efter gammalt. 

 

Lott N:o 5. 

Allandet med grund i Öfjärden, Kvistronskäret, Bergskäret, 

Busön, Lillrågsten. 
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Lott N:o 6. 

Västra sidan av Tärnsknultten via Kattrunskäret till Korse, 

Bötesön, Niovädershålet, Busöasken och grundet, Knivgrunden, 

Ekeskäret, Ekeskärsklubben och grunden ut till sjöss. 

 

Lott N:o 7. 

Tommos Långskäret med klubben, Norrby Furuholmen, Upp- 

bygge Bonskäret, Rönnskären med dess grund, Brölandet, Al- 

landsrösen, Kasunskär, Skäggrundet. 

 

Lott N:o 8. 

Gunnäsgrunden till Korsö, Långgrunnen, Fjärdskären, Primuna, 

Backa Bergskäret, Snoppon, Vaxskäret, Per gutten skär. 

 

Lott N:o 9. 

Från Pinnan till skogsrån mellan Uppbyggars och Mickelsa 

via Södernäsörn. Grisselklubbarna, Abborskäret, Nissa Stengrun- 

det, Slätskäret, Långskäret, Snålskäret med klubben, Geton, 

Halsoklubben, Skadaharun och Gåsörn. 

 

Lott N:o 10. 

Östersundet efter gammalt, Öröskäret, Marskäret, Kalskäret, 

Gloskäret, Lars Hindersonsskär. 

 

Lott N:o 11. 

Långstrandholmsudden till Pinnan via Furuviken, Mickelsa 

Furuholmen, Uppbygge Kalskäret och grunden, Dömanskäret, 

Borgen, Estskäret. 

 

Lott N:o 12. 

Västersundet, Kalskärslandet, Långön med östra och södra 

grunden, Estskärsklubben och Granskären. 

 

Lott N:o 13. 

Från Sivallskatan, där samma lott tidigare började, via Rik- 

skäret till Jannes branten, Kålpundskäret, Uppbyggars Turunskär, 

Trollön och grundet, Halsskäret. 
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Lott N:o 14. 

Från Djupplåts norra udde, längs Brunkholmen till Sivalls- 

skatan, Mesholmen med norra och södra grunden, Gyltskäret och 

dess grund samt Tallklubben. 

 

Lott N:o 15. 

Från Verkholmen, där rån tidigare gått, till Djupplåts norra 

udde, Kåraskär, Rödgrunnen, Nödsöfladan med Pylson efter 

gammalt. 

 

Lott N:o 16. 

Månusa Brännskäret med klubben, Hjulskäret, Notlandet, 

Norrby Bergskäret, Ormklubben, Stengrundet och Hästskären 

med grund och klackar. 

 

Lott N:o 17. 

Vindlandet, Bonskäret, Kalvholmen samt klobbar och knallar 

där omkring, Vedaholms Bergskäret, Hamnholmen med grund och 

klobbar. 

 

Lott N:o 18. 

Långnäsudden längs hemlandssidan, Nötholmen till Sebbholms 

norra udde, Onholmen, Korsskäret, Brännlandet, Gloskäret och 

Norrörarna. 

 

Lott N:o 19. 

utgöres av det fiskevatten som Böle by efter Örövattnens bort- 

fallande överlät till Rosala by börjande vid Köpmanskärsgrundet, 

Brännskär, Sumpen, Stenskär, Notgrunden samt Mickelsa Ljus- 

skär, Påholmen och Korsöklubbarna. 

 

§: 4. 

Denna överenskommelse skulle gälla, tills av byamännen vid 

nytt sammanträde annorlunda bestämmes. 

 

§: 5. 

Lotterna skola skiftas varje första febr. 
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§:6. 

Den som anträffas fiskande i en annans lott, utan att därtill 

ha tillstånd av ägaren, böte 2,000 mk. 

 

Elsa Gustavson Artur Sjöberg 

 sekr. ordf. 
 

Granskat och godkänt:  

E. J. Fagerholm. Sven Vilson. 

 

  

 


