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FÖRETAL 

Vid styrelsens för Svenska Litteratursällskapet sammanträde den 17 sep-
tember 1936 förelades till dess prövning frågan, huruvida det vore möjligt att 
inom Sällskapets ram skapa ett filologiskt-etnografiskt institut, vars uppgift 
vore att bedriva planmässig insamling och bearbetning av det etnografiska och 
dialektologiska materialet i svenska Finland i syfte att åstadkomma en kart-
läggning av hithörande företeelser och en etnografisk ordbok. Frågan besvarades 
jakande genom styrelsens beslut av den 19 november att den 1 januari 1937 
upprätta ett institut, vars ändamål närmare preciseras i dess stadgar och in-
struktion, samtidigt med att dess namn fastslås. »Svenska Litteratursällskapets 
i Finland Folkkultursarkiv», heter det i stadgarna, »har till uppgift att leda och 
främja en systematisk undersökning av det finlandssvenska bosättningsområdets 
folkkultur och folkspråk.» Och i instruktionen: »Arkivets arbete inriktas på 
tvenne huvudmål: a) en kartografisk framställning av etnografiska och lingvis-
tiska företeelser; b) ett kulturhistoriskt-etnografiskt ordboksverk.» 

Svenska Litteratursällskapets styrelse tillsatte den 19 nov. 1936 en nämnd 
för att leda Folkkultursarkivets verksamhet och utsåg till dess medlemmar 
dr F. Burjam, mag. Valter W. Forsblom, dr Ragnar Hollm6-us, dr Arnold 
Nordling och dr C. A. Nordman med mag. Arne Appelgren och mag. Erik Lagus 
som suppleanter. Denna sammansättning har nämnden, som konstituerade sig 
med dr Nordman som ordförande och dr Holln-Arus som viceordförande, även i 
fortsättningen haft, med den förändringen att mag. Börje Mårtenson inträtt som 
suppleant efter mag. Lagus' död. För arbetet i arkivet stå amanuenserna mag. 
Olav Ahlbäck, som svarar för de dialektologiska uppgifterna och samtidigt är 
arkivets föreståndare och nämndens sekreterare, och mag. Ragna Ahlbäck som 
etnograf. 

Arkivets arbete har till en början i främsta rummet inriktats på de karto-
grafiska uppgifterna. Detta har endels berott på att sedan 1936 under ledning 



av Sanakirjasäätiö pågått förarbeten för en etnografisk atlas över Finland och 
att det synts angeläget att i god tid sammanställa materialet även från det 
svenska språkområdet. A andra sidan har i planen för Atlas för svensk folkkultur, 
som förberedes i Sverige, upptagits även svenska Finland, och Svenska Litte-
ratursällskapets styrelse har den 23 januari 1941 beslutat ställa det erforderliga 
materialet härifrån till förfogande för verkets redaktion; insamlingen och be-
arbetningen sker genom Folkkultursarkivet i förening med Svenska Litteratur-
sällskapets språkvetenskapliga kommitt, som svarar för ortnamnsdelen. Eme-
lertid bör understrykas, att jämsides med insamlingen för kartograferingen 
självfallet en myckenhet material sammanbragts även för det kulturhistoriskt-
etnografiska ordboksverket. Då nu ett stort antal kartor färdigställts kan 
arbetet starkare koncentreras på ordboken. Härvid kommer samarbetet med 
Folkmålskommissionen att vara av största betydelse, liksom kommissionens 
medverkan även tidigare varit av högt värde. 

I avvaktan på utgivandet av den etnografiska atlasen över Finland och Atlas 
för svensk folkkultur har nämnden för Folkkultursarkivet funnit skäl att offent-
liggöra ett utval av de el nografiska kartor, som uppgjorts av mag. Ragna Ahl-
bäck. Utgivningen var avsedd att äga rum som band V I av Folkloristiska och 
etnografiska studier, i vilken serie även framgent av arkivet utarbetade under-
sökningar skulle upptagas. Enär Folkkultursarkivets arbetsområde dock är 
mera omfattande än det av seriens namn angivna, har Sällskapets styrelse beslu-
tat ändra detta till Folklivsstudier och samtidigt givit Folkkulturs-
arkivet i uppdrag att redigera studierna. Detta innebär givetvis icke, att serien 
förbehålles endast arbeten, som tillkommit inom Folkkultursarkivet, den står 
öppen för alla studier, som tillhöra Sällskapets intressesfär och falla inom det 
område som rubriken anger. 

Då nu det första bandet av Folklivsstudier utgives, uttalar Folkkulturs-
arkivets nämnd förhoppningen, att studierna skola gagna de vetenskapsgrenar, 
vilkas talan de föra, och bliva ett samlande organ för folklivsforskningen i 
svenska Finland. 

Helsingfors, den 27 december 1944. 

För Folkkultursarkivets nämnd 

C. A. Nordman 
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FÖRORD 

Då Svenskfinland aldrig räknats som ett landskap eller enhet för sig har det 
ej heller haft någon skarp geografisk gräns, utan det är språkförhållandena, 
som ha varit utslagsgivande i fråga om avgränsningen. Landets kommuner äro 
dels enspråkiga, dels tvåspråkiga. Om mer än 90 % av inbyggarna tala samma 
språk anses kommunen vara enspråkig, i annat fall anses den vara tvåspråkig. 
Av de 76 kommuner som betecknats på efterföljande kartor äro 49 socknar 
enspråkigt svenska, 20 ha svenskan som flertalsspråk, i 6, nämligen i Finby, 
Lojo, Helsinge, Mörskom, Strömfors och Pyttis är finska flertalets språk, och 
i Sastmola slutligen omfattar den svenska befolkningen mindre än 10 % av 
inbyggarna och socknen är att betrakta som enspråkigt finsk. Sedan 1932 har Öja 
utbrutits ur Kronoby och är en särskild, enspråkigt svensk kommun; den har 
dock ej utmärkts på kartan. Emedan socknarnas och kommunernas gränser 
i allmänhet sammanfalla användes i det följande ordet socken istället för 
kommun. 

Det använda primärmaterialet tillhör Folkkultursarkivet och Folkmåls-
kommissionen. Det utgöres av traditionsuppteckningar som utförts med till-
hjälp av Folkkultursarkivets frågelista nr. 2. Denna utarbetades med hjälp av 
Vendells och Wessmans dialektordböcker och med ledning av bygdemuseernas 
samlingar. Den besvarades åren 1938 —1943 i alla de på kartan utmärkta sock-
narna. I Österbotten ha Karleby, Terjärv, Kronoby, Larsmo och Esse under-
sökts av stud. Svante Sundbäck och Nedervetil av stud. Heimer Björkq vist. 



Mag. Olav Ahlbäck har gjort uppteckningar i Vörå, Korsholm, Malax, Petalax, 
Närpes och Lappfjärd, mag. Synnöve Ahlbäck i Replot, Björkö, Solv och Pörtom 
samt i Kasaböle i Sastmola. Herr Alvar Enberg har gjort undersökningen i 
Korsnäs. På Åland har stud. Hugo Renlund besvarat frågelistan i Föglö och 
Kumlinge och mag. Olav Ahlbäck i Hammarland, Geta, Jomala och Sund. 
I Åboland undersöktes Pargas av fil.mag. Gunvor Högnäs och Kimito av fil.mag. 
Irja Sahlberg. I Bromarv, Karis och Ingå sköttes utfrågningen av mag. Birgit 
Eriksson, i Kyrkslätt av stud. Thorsten Thesslund, i Helsinge, Sibbo, Borgå och 
Pärnå av stud. Åke Granlund och i Mörskom, Liljendal och Lappträsk av stud. 
Renlund. För övriga socknar svarar undertecknad, som även efter det kar-
torna utarbetats utfört efterkontroll av beläggen i de flesta socknarna; därvid 
ha också mag. Synnöve Ahlbäck och stud. Åke Granlund varit behjälpliga. 
Någon redovisning av beläggen i form av kartprotokoll publiceras inte här, utan 
den intresserade hänvisas i detta avseende till Folkkultursarkivets kartotek. 

De kartor som nu publiceras hänföra sig främst till jordbruket, byggnads-
skicket och den primitiva samfärdseln, men behandla även några textilredskap 
och husgeråd. Detta urval gör icke anspråk på någon fullständighet, utan kart-
samlingen kommer, så fort tiderna det tillåta, att kompletteras. Ej heller är 
det i detta sammanhang fråga om någon grundlig vetenskaplig bearbetning av 
materialet, utan till kartorna har fogats endast en mycket kortfattad text. 

Det tidsavsnitt, som det här är fråga om, är tiden 1850-1900, och förhål-
landena efter denna tid ha i allmänhet ej beaktats på kartorna, utan endast 
berörts i texten. Helst borde kartorna naturligtvis varit fixerade till ett bestämt 
årtal, men ifråga om kartor över så många, sinsemellan helt olika företeelser, 
var denna princip svår att genomföra. De äldsta sagesmännen ha varit födda 
på 1840-talet, men flertalet meddelare ha varit födda på 1860 och -70 talen. 

Materialet har intecknats på en underlagskarta i storleken 1 : 1.000.000. 
Renritningen av alla kartor har utförts av fru Marianne Alopaeus. Varje belägg 
på kartan motsvaras i de flesta fall av ett flertal uppteckningar och bara i några 
fall av endast en uppgift. Likalydande uppgifter från en och samma socken 
anges med ett gemensamt tecken. Frekvensen av de olika företeelserna anges 
icke genom särskilda tecken, utan denna sida av saken antydes så vitt möjligt 
i texten. 

Under de senaste åren har arkivets arbete stött på många svårigheter. Den 
dialektologiska amanuensen, mag. Olav Ahlbäck, har under den största delen av 
tiden varit inkallad till krigstjänst och de ordgeografiska kartor, som voro 
avsedda att utarbetas samtidigt med efterföljande kartor, ha därför blivit 
fördröjda. Fältarbetet har försvårats av rese- och fotograferingsförbud, och 
vid utredigeringen av kartorna har arbetet lidit av att icke blott en mängd äldre 
samlingar utan även en stor del av litteraturen i ämnet varit evakuerade, samt 
av att arbetet vid den finska ordboksstiftelsen (Sanakirjasäätiö) till stor del 
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legat nere under kriget. Att undersökningen ändå kunnat utföras beror främst 
på den beredvillighet, varmed åldringarna runt om i svenskbygderna har besva-
rat våra otaliga frågor. Slutligen ber jag att få tacka mina medarbetare för 
det stora intresse de visat. Två av dem nås ej av mitt tack, Svante Sundbäck 
och Thorsten Thesslund stupade 1941 i kampen för fosterlandet. 

Ragna Ahlbäck. 
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INLEDNING 

Det kan synas obefogat att uppgöra kulturkartor över ett så begränsat 
område som det svenska Finland. I stort sett utgör det naturligtvis ett enhet-
ligt område med- ensartad kultur. Övergår man till detaljgranskning av vår 
allmogekultur finner man dock att den omfattar åtskilliga företeelser vilka 
med fördel kunna uttryckas kartografiskt. Detta beror främst på två olika 
orsaker. Den ena är att söka däri att svenskbygderna i Finland ej ligga sam-
lade, utan dels omfatta två långa, smala kustremsor på Finlands södra och 
västra kust och dels en vidsträckt skärgård. Fastlandssocknarna uppta nära 
hälften av Finlands 120 mil långa kust, och skärgården omfattar omkring 
30,000 av landets 35,000 öar. Tudelningen i två hälfter, en nordligare och en 
sydligare, synes av ålder ha varit för handen, men avståndet mellan dessa 
var innan Vittisbofjärdtrakten blev förfinskad, mindre än nu. Den nordliga 
delen är från Karleby i norr till Sastmola i söder 25 mil lång och i medeltal 
27 km bred, och den sydliga från Eckerö i väster till Pyttis i öster är 40 mil 
lång och har en medelbredd av 23 km. Endast 12 av de 53 fastlandssocknarna 
nå icke fram till havet. 

Den andra, ur kulturgeografisk synpunkt viktigare orsaken är den, att 
den kuststräcka som finlandssvenskarna bebo utgör övergångsområdet mellan 
två olika folkkulturer, den svenska och den finska. Vardera har genom år-
hundraden bevarat en mängd ursprungliga drag, och att utröna gränserna för 
dessas nutida utbredning är en central uppgift i utforskandet av Finlands folk- 

5 



liga kultur. I detta sammanhang kunna utbredningskartor över Svenskfinland 
vara rätt upplysande, om än en slutgiltig bild av förhållandena kan erhållas 
först när kartorna över Sverige och hela Finland föreligga. 

Det nämndes att Finland inrymmer två skilda kulturformer, den finska 
och den svenska. Det vore kanske riktigare att använda benämningarna »den 
germanska» och den »balt-slaviska»1. Hur långt tillbaka i tiden det germanska 
inflytandet i Finland sträcker sig är omöjligt att säga. Redan under brons-
åldern fanns här en germansk befolkning i västra och sydvästra Finland. Fin-
narna invandrade först efter Kristi födelse i landet, dels söderifrån över finska 
viken, dels österifrån från Ryssland. Huruvida den germanska bronsålders-
befolkningen då var utdöd eller om den levde kvar är outforskat, likaså om 
den i sistnämnda fall fortsatte att leva ett självständigt liv eller assimilera-
des av finnarna. Under folkvandringstiden spåras igen en från Sverige ut-
gången kolonisation, dels på Åland och i Egentliga Finland, dels uppe i Öster-
botten. Den förstnämnda blev med säkerhet bestående, den senare försvinner 
under början av vikingatiden. 

»De svenska korstågen, som ledde till att huvuddelen av det nuvarande 
Finland införlivades med Sveriges rike, betydde för landet öster om Botten-
havet gryningen av en ny tid.» 2  För svenskbygderna synes korstågstidevarvet 
ha varit av avgörande betydelse. Den teori om den nutida svenska befolk-
ningens ålder, som på forskningens nuvarande ståndpunkt synes vara mest 
sannolik, går nämligen ut på att det svenska Finland, med undantag av Åland 
och en del av Egentliga Finland, blev befolkat först från och med denna tid. 
Vid slutet av medeltiden omfattade svenskbygderna i stort sett samma om-
råden som under våra dagar. Den nyodlargärning som invandrarna utförde var 
i själva verket av sådana mått att man enligt A. Schäck 3  ingenstädes kan »så 
tydligt uppvisa resultaten av det svenska folkets enastående bebyggelseexpan-
sion under medeltiden som i Finland — — och i övre Norrland». 

De trakter där kolonisterna slogo sig ned voro icke tidigare bebyggda, men 
utgjorde delvis utmarker för inlandsfinnarna. Åtminstone för Österbotten kan 
man anta att dess kust, i likhet med Norrlands, innan den bebyggdes utnyttjades 
som »fiskeland» av svenskarna, och det är troligt att de första permanenta bo-
platserna uppstodo på platser för gamla fiskelägen. 4  Den egentliga kolonisa-
tionens förlopp är tillsvidare höljt i dunkel. Vi ha t. ex. inga bevis för att den 
svenska statsmakten skulle ha överlåtit koloniseringen av dessa områden till 
intresserade stormän, såsom det efter Nöteborgsfreden skedde på den svenska 
sidan. 5  Att en statlig kolonisation låg som grund för överflyttningen har man 
velat utläsa ur en rad i Erikskrönikan: »de besatte landet med kristna män». 
Sannolikt samverkade flera faktorer, så att man kan räkna med en långsam 
överflyttning som kulminerade i en statlig kolonisation. Vid slutet av medel-
tiden beräknas Finlands svenska befolkning ha uppgått till högst 30,000 per- 
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soner, vilket motsvarade omkring en tjugondedel av Sveriges dåtida befolkning.6  
Hela Finlands innevånarantal uppgick enligt samma beräkningar till c:a 200,000 
och finlandssvenskarna utgjorde således omkring 15 % därav.'' 

Då fisket, och särskilt strömmingsfisket vid havskusten, torde ha varit en 
av de viktigaste betingelserna för bosättningen i dessa trakter slogo sig väl 
de första inflyttarna ned som fiskare i kustens omedelbara närhet. Osäker-
heten i detta näringsfång och det tunga beroendet av att ifråga om sitt vikti-
gaste födoämne helt vara hänvisad till byteshandel och köp gjorde att fiskaren 
så snart som möjligt började röja åker och äng. Också de fördelar i form av 
skattefrihet och andra förrr,  åner, som regeringen erbjöd nybyggare, lockade 
till odling, och jordbruk i förening med boskapsskötsel började därvid konkur-
rera med fisket såsom huvudnäring. Fiskaren blev fiskarbonde, sedan bond-
fiskare och slutligen, när jordbruket utvecklats därhän att det helt kunde 
föda sin man, enbart bonde. Då bosättningen började utbreda sig även inåt 
landet mötte nybyggarna dock snart mera odlade finska bygder, som förhind-
rade en utvidgning av svenskbygden åt det hållet. Att en del kontroverser med 
finnarna blev följden är naturligt. Den första urkund som finlandssvenskarna 
kan åberopa sig på är ett kungligt brev av år 1303, som ger tre bönder från 
Sydösterbotten rätt att utan hinder bruka de skogsmarker i Tavastland som 
konungens hövitsman hade tillförsäkrat dem. 8  

Redan vid tiden för den första bosättningen måste sjöfarten ha spelat en 
viktig roll för näringslivet. En högt utvecklad båtbyggnadskonst och en stor 
sjövana ha genom århundraden varit utmärkande för finlandssvenskarna. 
Handelns och seglationens stora betydelse också för allmogen är ännu inte på 
långt när klarlagd. Det är betecknande att en annan av våra äldsta urkunder, 
ett privilegiebrev av 1348, ger innevånarna i Närpes, Mustasaari och Pedersöre 
rätt att fritt sälja och köpa »allehanda ätande varor».9  Detta privilegium står 
i direkt motsats till stadslagen, som påbjuder stapeltvång och med tiden blev 
även den finlandssvenska allmogens handel och seglation allt mindre välsedd 
av regeringen. Under tidsavsnittet från medeltiders slut och till och med 1750: 
talet utgavs den ena förordningen efter den andra för att inskränka och 
hindra den. Alla dessa brev och skrivelser ge en god inblick i allmogens handel 
och seglation. De viktigaste exportvarorna voro torrfisk och saltfisk, smör, 
tjära och ved. Från Österbotten gingo de flesta båtarna till Stockholm, från 
de södra landskapen icke blott dit utan även till Reval. De livliga förbindelserna 
med främmande orter ha naturligtvis haft en nivellerande inverkan på allmoge-
kulturen. Att vår folkkultur ändå bär en så ålderdomlig prägel torde ej heller i 
så hög grad bero på isolering som på befolkningens blygsamma ekonomiska 
villkor och på en viss konserverande inverkan av den finska allmogekultu-
ren. 

Från vilka trakter i Sverige den ursprungliga kolonisationen utgick är 
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outrett. Ur geografisk synpunkt ligger det naturligtvis närmast att anta att de 
södra landskapen har fått sin befolkning från det centrala Östsverige och att 
österbottningarna kommit över från Norrlands kusttrakter. De språkliga för-
hållandena tyda dock på att finlandssvenskarna till största delen härstamma 
från Mälarlandskapen." Möjligen skall ortnamns- och ordgeografin bidraga till 
att lösa dessa frågor. Att med tillhjälp av sakgeografin försöka utreda så av-
lägsna händelseförlopp låter sig knappast göra. Några huvuddrag kan man 
möjligen skönja. 

I Sverige stå de södra och mellersta delarna av landet i ett bestämt motsats-
förhållande till de nordligare landskapen, i vilka det »vidtager en odling, som 
redan vid en flyktig anblick ter sig som långt ålderdomligare än den vi lära 
känna i Svea- och Götaland». 11- I sin uppsats om svensk kulturgeografi anger 
Erixon 12  ett helt komplex av parallella linjer vilka gå snett genom Svealand 
och markera sydgränsen för ett antal ytterst ålderdomliga företeelser. Dessa 
äro: fäboden, den nordsvenska kringbyggda gården, stolpboden, kubbstolen, 
borrhålsslagan, stjärtorvet, snesen, tunnbrödet, långmjölken samt plägseden 
att ha kvinnliga vallhjon. Snesen är hos oss av sent datum, tunnbröd torde ha 
förekommit på 1700-talet, ehuru den muntliga traditionen ingenting vet därom, 
och detsamma gäller plägseden med kvinnliga vallhjon. Övriga företeelser 
förekomma däremot såväl uppe i Österbotten som nere i Nyland, vilket tyder 
på att vår folkkultur sådan vi nu känna den, ansluter sig till den nordsvenska 
bondekulturen. Erixon anser att det utmärkande för denna är »dess mera på 
boskapsskötsel och olika slags fångster än på jordbruk byggda näringsliv»; 
i främsta rummet är det boskapsskötseln i förening med ett utvecklat fäbod-
väsende som präglat livet i Nordsverige. Hos oss har fäbodarna ej spelat någon 
dominerande roll, delvis beroende på fiskets stora betydelse, men framför allt 
på att de naturliga förutsättningarna för ett utvecklat fäbodväsende ej kunna 
anses föreligga hos oss. De fäbodar som funnits här ha vanligen varit halv-
fäbodar, belägna så nära hembyn att mjölken dagligen kunnat föras dit. 

Gemensamt för alla de ovannämnda gränserna är dock att de tidigare legat 
längre söderut och alltså äro retarderande kulturgränser, som vid tidpunkten 
för finlandssvenskarnas överflyttning gingo betydligt längre söderut, varför 
nämnda företeelser då kunna ha varit utmärkande för folkkulturen i Mälar- 
dalen. I de södra finlandssvenska landskapen saknas dock inte inflytanden också 
från Götaland; det är av gammalt bekant att många förhållanden på Åland erinra 
om Gottland, och i Åboland och Nyland förekommer t. ex. den ålderdomliga 
seden att härbärgera hönsen inne i boningsstugan, ett bruk som i Sverige är 
kännetecknande för de södra landskapen.13  En del folklore-geografiska förhål-
landen visa även på en viss likhet mellan sägentyperna i Nyland och Sörmland 
— Östergötland i motsats till likheter mellan Österbotten och östra Uppsverige." 
För den skånsk-västsvenska kulturen, alltså den tyskfärgade kulturen i de 
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g ammaldanska provinserna, synes däremot den finlandssvenska folkkulturen stå 
främmande. 

Som Lithberg, Erixon och andra ha påvisat har det centrala Östsverige i 
långa tider utgjort ett novationsområde därifrån nyheter strömmat ut över 
angränsande trakter. Över Åland ha många av dessa nyheter vandrat in i 
Svenskfinland; en del ha gjort halt redan på Åland och andra ha, som av föl-
jande kartor framgår, nått betydligt längre. I fråga om Ålands ställning som 
den förmedlande länken mellan den svenska och den finlandssvenska folkkul-
turen är en granskning av Trotzigs 15  slagkartor ganska upplysande. Den ålder-
domligaste typen av slagor, borrhålsslagan, som i Sverige är begränsad till de 
nordliga landskapen har för länge sedan försvunnit från Åland men användes 
ännu i Österbotten och Nyland. Trotzigs »ögleslaga» som har en vidsträckt ut-
bredning från Småland upp till Helsingland och av Erixon 16  benämnes »den 
mellansvenska slagan» finner man hos oss i den öståländska skärgården, i Åbo-
land och i södra Österbotten. I Sverige har ögleslagan med jämntjock slag-
klubb i landskapen kring Mälaren och i Östergötland blivit undanträngd av 
ögleslagan med ändklump; hos oss är denna typ begränsad till Åland. Skarv-
slagan slutligen, vilken Trotzig anser vara den allra nyaste slagtypen, hann 
alls inte tas i användning hos oss innan slagorna fingo vika för tröskverken. — 
De syd- och västsvenska slagtyperna ha hos oss förekommit bara i undantags-
fall 

Det torde vara mycket länge sedan språkgränsen i Finland var en skarp 
kulturgräns, om den ens någonsin varit det. De äldsta germanska lånorden i 
finskan äro de gotiska, vilket troligen skall förklaras så att finnarna redan nere 
i Baltikum, före sin överflyttning till Finland, stått i långvarig beröring med 
germansk kultur. De västliga dragen i den finska folkkulturen kunna alltså 
dels gå tillbaka till denna tid, dels kunna de under folkvandrings- och vikinga-
tid erhållits av den tidens finlandssvenskar. Att huvuddelen av de västliga 
lånen dock böra dateras till medeltiden göres troligt av den stora mängd svenska 
lånord som finskan vid denna tid upptagit. Numera är den folkliga kulturen i 
hela västra Finland så ensartad, att man icke kan tala om något viktigt gräns-
bälte förrän vid gränsen mellan Tavastland och Savolax, och ett flertal västliga 
företeelser ha vandrat ända in i Karelen. Man torde knappast kunna förneka 
att finlandssvenskarna ha bidragit till denna utveckling. Sin viktigaste roll 
som kulturförmedlare ha de otvivelaktigt haft som förmedlare av svenska 
lån till finnarna; att de skulle ha vidarebefordrat något större antal lån i motsatt 
riktning är inte troligt. I detta avseende voro nog skogsfinnarna i mellersta 
Sverige och den finska bosättningen i Norrbotten av större betydelse. 

Sirelius 17  har i en artikel i Rig behandlat frågan om öster och väster i Finlands 
folkliga kultur. Han betecknar gränsen mellan de områden som koloniserats 
å ena sidan av egentliga finnar och tavaster och å andra sidan av savolaxare 
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och karelare som gräns mellan landets västliga och östliga delar. Väster om 
denna linje skulle befolkningen alltsedan järnåldern använt hårt bröd, lång-
mjölk och ost, medan man österut haft mjukt bröd, kort, d. v. s. självsurnad 
mjölk och ej tillrett löpesost. Han antar att denna skillnad i mathushållningen 
beror på tillvaron av en germansk-finsk blandbefolkning i landets västra delar. 
Som andra urgamla västliga lån räknar han vidare en- och tvåvåningsbodar 
med svale, årdret, selredet samt det runda linfästet, medan bodar utan svale, 
gaffelplogen, lokredet och de plana linfästena varit utmärkande för östra 
Finland. Av östliga företeelser uppräknar Sirelius vidare den novgorodska 
gården, pelarfähuset, det karelska pörtet, kännetecknat av ugnen med kolpitsan, 
den östliga vävstolen, kardningsbågen, det klappträformade kavelbrädet och 
några klädesplagg och ornament. — I jämförelse med de tidigare nämnda 
östliga dragen ha dessa senare en mycket begränsad utbredning; med undantag 
för kavelbrädet nå de ej fram till svenskbygderna. — Före korstågstiden var det 
de östliga formerna som trängde ut de västliga, men efter den svenska eröv-
ringen blev förhållandet omvänt. Sirelius räknar upp en mängd föremål som 
under historisk tid vandrat genom Finland från väster till öster, som t. ex. 
den västliga vävstolstypen, handkardorna och mangelbräden av västlig typ. 
Ryan, en del ornament och några möbeltyper vunno insteg bara i västra Fin-
land, men armborstet, runkalendern, samt vissa klädesplagg och botredskap 
nådde ända fram till vår östgräns. Till dessa medeltida lån räknar Sirelius 
även bysjälvstyret, vilket i Finland i huvudsak varit begränsat till Vasa län. 

Sirelius slutar sin undersökning med att konstatera hurusom kulturinflytel-
serna oavbrutet strömmat in i landet från väster. Även det gamla kulturarv 
som öst-finnarna hade gemensamt med ryssarna har fått vika för västerländska 
kulturformer, och den finska folkkulturen har mer och mer förlorat sin särpräge 
och förenat sig med den skandinaviska kulturkretsen. 

Vilkuna har framlagt åsikter om den materiella kulturen i Finland som i 
rätt hög grad avvika från dem Sirelius framlagt i ovan refererade uppsats. 
Enligt Vilkuna 18  kan man inte dela upp Finland i en västlig och en östlig 
hälft. Han anser att betydelsen av de olikheter mellan landets västra och östra 
delar som så ofta anförts ha överdrivits på grund av att just dessa skilje-
linjer ha råkat vara uppmärksammade så länge och han förmodar att man skulle 
kunna dra upp lika många och viktiga kulturgränser förslagsvis mellan övre 
och nedre Satakunda. Såsom exempel på sådana nämner han gränsen mellan 
årdret och gaffelplogen och mellan användandet av häst eller oxe som drag-
djur. 

Ur Vilkunas synpunkt är folkkulturen i Finland mycket enhetlig. Den enda 
verkliga kulturgränsen i landet anser han vara den som skiljer finnarna från 
lapparna. I öster gå viktiga gränser genom Fjärrkarelen och i söder mellan 
Finland och Estland; endast i väster möter man ingen märkbar gräns, utan 
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Finland ansluter sig helt till den nordskandinaviska kulturkrets som utom vårt 
land omfattar Norge och mellersta och norra Sverige. Dess utbredningsområde 
sammanfaller med barrträdsbältets, och söder därom vidtager den kulturform 
som förenar länderna kring Östersjön, alltså södra Sverige, Danmark, nord-
östra Tyskland och de baltiska länderna. 

Det förefaller mig svårt att gå med på Vilkunas åsikt om den enhetliga 
folkkulturen i Finland. Den kulturdualism som framträder i det arkeologiska 
fyndmaterialet från alla de förhistoriska tidsåldrarna visar att landet alltsedan 
uråldriga tider har nåtts av kulturströmmar från olika håll, och enligt Sirelius 
kan man i det etnografiska materialet spåra olikheten mellan väster och öster 
ända från järnåldern och in i våra dagar. Att de västliga dragen i Finlands folk-
kultur ej alltid kunna förklaras såsom komna från Sverige till Finland har 
Vilkuna själv visat ifråga om årdrets förekomst här. 19  På språkliga grunder 
har han kommit till att det var årdret som var västfinnarnas första plog och 
att de medförde det vid sin invandring och först här lärde känna gaffelplogen, 
vilken av gammalt förekom i Karelen. — Västfinnar med baltiska förbindelser, 
fornkarelare under ryskt inflytande och finlandssvenskar i oavbruten kontakt 
med sitt moderland ha alla ursprungligen ägt sin särskilda kulturform, och 
att den svenska blev den dominerande beror i främsta rummet på de politiska 
förhållandena. Ackulturationsföreteelser, d. v. s. »fenomen, som uppträda, när 
grupper av individer, vilka ha olika kultur, komma i kontinuerlig direkt kon-
takt, med påföljande ändringar i det ursprungliga kulturella mönstret hos den 
ena eller båda grupperna» 2Ö finnas här i mycket stor utsträckning. För kon-
takten mellan språkgrupperna har det naturligtvis varit betydelsefullt att 
det alltid har funnits många tvåspråkiga socknar. Av en viss betydelse torde 
också häradsindelningen ha varit. Vid denna indelning som uppstod omkring 
år 1400 togs ingen hänsyn till svenskbygdernas samhörighet utan man synes 
tvärtom ha eftersträvat en svensk minoritet i så många härad som möjligt, 
eftersom dessa utformades så att de som långa smala kilar sträckte sig inåt 
landet.21  Hur sammanvävd den finlandssvenska folkkulturen är med den finska 
framgår av att det är lika omöjligt att uppleta en enda företeelse som skulle 
finnas i alla svenska men saknas i alla finska bygder som att påvisa något som 
skulle förefinnas i alla finska men saknas i alla svenska. Rent generellt torde 
man dock kunna påstå att de kulturdrag som finlandssvenskarna upptagit 
österifrån icke kunna anses vara egentliga novationer, utan i allmänhet utgöras 
av urgamla, för den finska kulturformen utmärkande företeelser. 

De flesta av de motiv som här behandlats ha tidigare varit föremål för 
kartläggning i Sverige och Finland. I Sverige är det främst Sigurd Erixon och 
i Finland Kustaa Vilkuna som publicerat etnologiska kartor. Av de kartor 
som här sammanställts komma kartorna över halmtaken, sexkantknutarna, den 
uppsvängda murkåpan, spadarna, ledharvarna, vagnarna, ostkaren, skäkt- 
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svärden och bärträna att ingå i den etnologiska delen av Atlas över svensk folk-
kultur som för närvarande utarbetas under ledning av professor Erixon. På 16 
av följande 64 kartor visar en streckad linje respektive företeelses utbredning 
i det finska Finland. Dessa linjer äro dels endast helt schematiskt uppdragna 
efter kartor i mycket litet format, dels taga de sikte på förhållandena vid en 
senare tidpunkt än år 1900, men de giva ändå en viss förklaring till utbredningen 
i svensksocknarna. De bästa perspektiven på kustbygdens betydelse för inlandet 
synes kartan över lieorven giva. 

Socialt betingade skiljaktigheter i den finlandssvenska folkkulturen kunna 
endast sällan fastställas, vilket beror på befolkningens homogena karaktär. 
Såväl i Österbotten som på Åland och i Åboland utgöres nämligen befolknin-
gens stora flertal av självägande bönder, och endast i Nyland finner man vid 
sidan av bondebefolkningen en talrik jordägande herremannaklass. Den ny-
ländska allmogekulturen har därför i högre grad än folkkulturen i de andra 
landskapen påverkats av herrgårdskultur. 

Beträffande terminologin måste det framhållas att jag med Österbotten. 
naturligtvis endast avser den svenska delen av detta landskap. Kasaböle by i 
Sastmola socken hör till Satakunda men räknas i det följande till Österbotten. 
Med Åboland avses den svenska delen av Egentliga Finland och med Nyland 
svenskbygden i detta landskap. 
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ÅRDRET 

De årder, som i äldre tid ha nyttjats i Svenskfinland uppvisa rätt stora 
skiljaktigheter. Den mest primitiva och därför säkert äldsta typen är krok-
årdret, vars dragstock är fastgjord vid själva årdersulan eller visen. Krok-
årdret förekommer numera från Karleby till Korsholm, i den sistnämnda sock-
nen endast i de nordligaste byarna. Detta område sammanfaller nära nog med 
gaffelplogens utbredningsområde i norra Österbotten (jfr följande karta). Som 
åkerplöjningsredskap har det i mannaminne använts endast sällan, och blott 
i de sydligaste socknarna, nämligen Vörå, Maxmo, Kvevlax, Korsholm, Replot 
och Björkö. Från och med Oravais norrut har krokårdret haft endast sekundär 
användning; man har efter rågsådden myllat ned utsädet därmed och på 
flacka åkrar kört upp vattenfåror för ytvattnets avledning; dess vanligaste 
benämning är myllårder. 

Grindårdret har dragstocken intappad i årdrets bakståndare, och erhåller 
därigenom en stadigare konstruktion än krokårdret. Dess största fördel fram-
om krokårdret ligger dock däri att man kan höja och sänka dragstocken, och 
på så sätt reglera fårans djup. Liksom på krokårdret utgöres visen och bak-
ståndaren av ett trä, utom på Åland, där en nyare årdertyp med intappad och 
svängd bakståndare vunnit insteg. I de ovannämnda sex socknarna där krok-
årdret använts även som plöjningsredskap, är grindårdret dock sedan länge 
Vignett. Årder från Eckerö, Åland . 
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den förhärskande årdertypen, och från och med södra Korsholrn söderut är 
det det enda förekommande årdret. Det synes vara troligt att krokårdret 
tidigare haft en vidare utbredning i Österbotten 22, måhända har det fun-
nits i hela landskapet. Grindårdret har då troligen införts söderifrån och sedan 
från södra Österbotten trängt vidare norrut ända till gränsen mot gaffelplogens 
område. Denna gräns har det sannolikt nått först efter det gaffelplogen blivit 
allmän norröver. På gaffelplogsområdet förmådde krokårdret i sin speciali-
serade användning som myllningsredskap hålla sig kvar, medan det söder 
därom i egenskap av åkerplöjningsredskap fick vika för det tekniskt överlägsna 
grindårdret. Dock måste man även ta den möjligheten i betraktande att fin-
landssvenskarna kände till grindårdret vid sin överflyttning till Finland och 
att olikheten i årdertyperna beror på kolonisation från olika håll. 

Inom de områden på Åland, i Åboland och Nyland där man använt oxar 
som dragare ha parhästårder med lång ås använts vid sidan av årder med 
kort dragstock. För de sistnämnda har man nyttjat lösa skaklar, s.k. årder-
skid, bestående av skalmar förbundna genom tvenne tvärträn med hål för 
dragstocken. Andra konstruktioner ha använts endast i undantagsfall. Den 
medeltida formen av årderskid, som med sitt ena tvärträ står mycket nära 
de vanliga skakelredena, har ej kunnat påvisas i svenskbygderna. Däremot 
torde dylika i sen tid ha använts i Björneborgstrakten.23  På Åland nyttjas 
årderskid med svängda skalmar. 

Som den streckade linjen på kartan visar förekommer årdret rätt långt 
österut i Finland, men det är bara inom begränsade områden i Egentliga Fin-
liand, Satakunda och södra Österbotten som det har varit det enda plöjnings-
redskapet.24  Inom ett litet, mycket konservativt område i Vacka-Finland 
kvarlever som relikform den s.k. kroken, som står mycket nära krokårdret, 
men för övrigt användas endast årder av grindårdertyp.25  

I mellersta Sverige är grindårdret den ledande typen, men i en del nord-
svenska landskap förekommer därjämte en ålderdomlig årdertyp som i rätt 
hög grad liknar vårt krokårder.26  Även i södra Sverige, söderom linjen Vänern--
Vättern—Tjust, förekommer en årdertyp som konstruktivt står närmare krok-
årdret än grindårdret; inom detta område användes dock av ålder en plog 
med vändskiva som det egentliga plöjningsredskapet.27  Också i övre Sverige 
har plogen i allmänhet tagits i bruk långt tidigare än i Svenskfinland, där 
årdret först mot slutet av 1800-talet ersattes av träplogar och kort därefter 
av järnplogar. 

Av den karta över årdrets och gaffelplogens utbredning i Estland som 
finnes hos Manninen 28  framgår det att årdret ännu användes på de stora 
öarna vid Estlands västkust samt på en mindre del av det innanför dessa lig-
gande fastlandet. De årdertyper som använts äro av krokårdertyp. 
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KARTA 1. 

Årdertypernas utbredning. Den streckade linjen visar årdrets östgräns i Finland enligt 
karta i Atlas över Finland 1925. Denna gräns sammanfaller alls icke med gaffelplogens 
västgräns, utan stora delar av västra Finland äro att betrakta som övergångsområde 

(se följande karta) för dessa redskap. 



GAFFELPLO GEN 

Inom en stor del av Svenskfinland har det gamla årdret som av kartan 
framgår blivit utträngt av den finska gaffelplogen. Gaffelplogen har därvid 
övertagit årdrets namn överallt, utom i övergångssocknarna till årder- området 
där man haft behov av ett särskiljande namn. Så kallas den nuförtiden i Vörå 
och Oravais savoal, nere i Sideby och Sastmola sara samt i Nyland i Karis-
trakten såka. 

Gaffelplogen användes både för plöjning och för nedmyllning av utsäde. 
Den lämpar sig bäst för lätt åkerjord; på hårdare jordmån får man ofta ta 
gräftan till hjälp. När gaffelplogen först vann insteg i svenskbygderna är svårt 
att säga. Enligt en ofta citerad uppgift skall den i Kronoby tagits i bruk först 
efter stora ofreden.29  I Österbotten synes dess gräns icke ha ändrat sig sedan 
början av 1800-talet 30, men i Nyland var gaffelplogen stadd på frammarsch 
från öster till väster till dess modernare plogar kommo i bruk mot slutet av 
1800-talet, då gaffelplogen i likhet med årdret förvisades till potatislandet. 

På den karta över gaffelplogen som Vilkuna senast har publicerat särskiljer 
han 4 olika typer.31  Hans indelningsgrund är dels plogkroppens, dels handtagens 
utformning. I norra och östra Finland förekommer den »östfinska gaffelplogen»  
som karakteriseras av svagt böjd plogkropp och ett kort handtagsträ som går 
vinkelrätt mot skalmarna. Denna typ förekommer i svenskbygden från Vörå 
norrut. Vilkuna upptar som särskild typ de östfinska gaffelplogar som ha plog-
kroppen helt av järn. Då denna typ hittills blivit blott sporadiskt belagd i de 
svenska socknarna i Nordösterbotten har den ej utmärkts med något särskilt 
tecken på kartan. 

I Nyland är gaffelplogen av den typ som Grotenfelt betecknar som »den 
sydtavastländska», vars kännetecken äro en starkt böjd plogkropp och handtag 
som bildas av de förlängda skaklarna.32  Enligt kartan hos Vilkuna har typen 
sin huvudsakliga utbredning i Nyland och Tavastland; gränsen är intecknad 
på vidstående karta. 

I den sydligaste socknen i Österbotten och i Kasaböle är gaffelplogen en 
blandning av två olika typer. Handtagen äro utformade på samma sätt som 
på den östfinska gaffelplogen, men den mycket skarpt böjda plogkroppen 
erinrar mest om den plogtyp som enligt Vilkuna förekommer inom ett litet 
område av Satakunda och Tavastland, varför den ungefärliga gränsen för 
denna typs utbredning har angivits med samma tecken som har använts för 
gaffelplogarna i Sideby och Sastmola. Vilkuna anser att typen anpassat sig 
efter de jämna lerslätterna i Satakunda. Grotenfelt benämner denna typ »Kanga-
sala-åkergaffelplogen».33  
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KARTA 2. 

Gaffelplog-typernas utbredning. De streckade linjerna uppdragna efter en karta 
uppgjord år 1939. 
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I Sverige infördes gaffelplogen i slutet av 1500-talet och under 1600-talet 
av de koloniserade skogsfinnarna i mellersta Sverige." Att den här vunnit sprid-
ning också utom finnskogarna visar dess stora expansionsförmåga. Även den 
finska bosättningen i Norrbotten har bidragit till gaffelplogens spridning i 
Sverige.35  

I Estland användes gaffelplogen i största delen av landet. Enligt kartan 
hos Manninen 36  kan man tala om en västestnisk och östestnisk gaffelplog. 
Den som använts i öster liknar den östfinska gaffelplogen, men den plogtyp 
som förekommer i västra Estland är av en ålderdomlig konstruktion som ej 
förekommer i Svenskfinland. 

SVED JEPLOGEN 

För nyodling av åker och för röjning av betesmark har man ännu i manna-
minne bränt sveder på Åland och i Åboland och Nyland. Längst höll sig svedje-
bruket kvar i Nyland, där man ställvis nyttjade denna odlingsform ännu för 
omkring 40 år sedan, och som kartan visar är det endast här man påträffar en 
särskild svedjeplog; inte ens i Kimitotrakten, som annars alltid brukar gå med 
västra Nyland, har dylika redskap veterligen varit i bruk. Här har man liksom 
för övrigt i Åboland och på Åland nöjt sig med att rista upp jorden med en 
liten kvistkratta av en. Sådana ha allmänt använts också i Nyland, med dem 
krafsade man upp jorden på mycket stenig mark där inte ens svedjeplogen 
kunde användas. 

Svedjeplogen skiljer sig från den vanliga gaffelplogen därigenom att den 
har rakare gren och saknar mullfösa. De primitivaste typerna sakna också de 
stag av rep eller vidjor som på en vanlig gaffelplog förbinda ploggrenen med 
skaklarna. Järnskoningen på billarna är av anspråkslösaste slag och torde 
ibland alldeles ha saknats. För att uppnå största möjliga rörlighet hos svedje-
plogen, så att den lätt skulle halka över stenar, stubbar och rötter, har man 
brukat skarva skaklarna med vidjelänkar. I västra Nyland har man även nyttjat 
en svedjeplog med lång ås, avpassad för oxkörning; i Ingå benämndes den 
oxkroken till skillnad från hästkroken." 

1 Österbotten där svedjebruket tidigt ersattes av kyttlandsbruk, ha inga 
som helst uppgifter om särskilda svedjeplogar kunnat erhållas. 

Enligt Vilkuna 38  är det särskilt i Finland som man kan göra skillnad mellan 
åkergaffelplogen och svedjegaffelplogen, och han anser att man även ifråga 
om de årder som finnarna använt kan iakttaga samma skillnad, nämligen 
mellan åkerårder och svedjeårder. I Svenskfinland kan man inte uppdela årdren 
på detta sätt. 
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LEDHARVEN' 

Bland harvarna tilldra sig ledharvarna speciellt intresse. Som kartan visar 
äro dessa dels av den ålderdomliga typ, som består av ett stort antal korta trä-
stycken sammanhållna av genomgående spolar, dels av en typ som är samman 
satt av två eller tre med gångjärn förenade delar. Den sistnämnda kallas i det 
följande för grindharv. 

I de nordösterbottniska socknarna var ledharven under 1800-talet den mest 
använda harvtypen och den har inte kommit alldeles ur bruk ännu. De äldsta 
bevarade exemplaren ha naturvuxna tinnar och likna således i detta avseende 
de mycket primitiva kvistharvarna, vilka i svedje- och kyttlandsbruket ha före-
kommit i nästan alla våra socknar. Rätt många bevarade ledharvar äro för-
sedda med runda träpinnar, men de flesta, och alla de som ännu användas, 
ha tinnar av järn. De hittills undersökta ledharvarna ha haft tre till fem leder. 
I östra Nyland har endast ett fåtal ledharvar bevarats. De äro dels av alldeles 
samma typ som i Österbotten, dels förekommer här en 'nyare, starkt järnbe-
slagen harvtyp. Numera användas de ingenstädes i Nyland. 

Av grindharvarna är tvålotaharven som består av tvenne delar betydligt 
vanligare än de tredelade. Hittills ha endast med järntinnar försedda grind-
harvar påträffats. Såväl detta som typens ringa utbredning tyder på att den 
hos oss icke har någon hög ålder bakom sig. De användas flerstädes allt fort 
farande. 

Enligt Grotenfelt äro ledharvarna i Finland främst att söka i Österbotten 39, 
och även Sirelius anser dem vara utmärkande för detta landskap.4 ° Innan en 
karta över hela Finland föreligger är det svårt att yttra sig om sambandet 
mellan ledharvarna i Österbotten och Nyland. I mitten av 1800-talet skall en 
viss propaganda ha lett till att ledharvar började nyttjas här och där på herr-
gårdarna; t.ex. i Pargas och i Kimitotrakten lär nian då ha använt ledharvar 
en kortare tid. Möjligen har ledharven först på denna tid införts också i östra 
Nyland, men sannolikare är att den där är av äldre datum. Kanske dess utbred-
ning här står i något samband med det estniska ledharvsområdet? 

I Sverige finner man ledharven bäst bevarad nere i Götaland, i Värmlands 
finnbygder och i de nordligaste landskapen, medan grindharvarna mest nytt-
jats i de södra delarna av landet, och endast sparsamt i de nordligaste land-
skapen.41  I Estland har ledharven nyttjats in i sen tid. Deras utbredningsområde 
sträcker sig över så gott som hela landet, men frekvensen är starkare i väster 
än i öster. Enligt Manninen äro ledharvarna i Finland av svenskt ursprung 
och i fråga om de estniska ledharvarna antager han att inflytandet från Sverige 
har varit av större betydelse än inflytandet från Finland.42  

20 



KARTA 4. 

Utbredningen av ledharv och grindharv. 

21 



KLOALEN 

Kloalen är ett med tre eller fem billar försett myllningsredskap, som har 
förekommit i östra Åboland och Nyland. Den kan köras antingen enbet eller 
med par; i det förstnämnda fallet användas vanliga årderskid, i det sistnämnda 
fallet har kloalen en lång ås som går fram till dragarnas ok. Kloalen har huvud-
sakligen använts på åkrar och endast i undantagsfall på svedjeland. Före-
trädesvis har den brukats för att mylla ned rågen, men också ärter och vete 
ha myllats ned med den. Nedmyllningen gick fortare undan med kloal än med 
årder eller pinnharv; ibland har man använt två redskap, först kloal och sedan 
årder eller pinnharv. Kloalen har en mängd olika benämningar, myldårder, 
myldharv, trenäbba, tretass. Direkt lånade från finskan äro koukare, hara, hara-
årder och haraträ. 

Kloalen synes numera ha kommit helt ur bruk och torde ha varit sällsynt 
redan mot slutet av 1800-talet. 1 mannaminne har den icke tillhört det ordinära 
redskapsbeståndet på gårdarna, om den ens någonsin har gjort det. Den fanns 
på en eller ett par gårdar i byn och lånades mellan bönderna. 

Utan tvivel har kloalen i de svenska socknarna lånats in från angrän-
sande finska trakter. Kloalen synes ha uppstått i sydvästra Finland inom det 
område där gränsen går mellan årdret och gaffelplogen.43  Redskapet är ett slags 
hybrid mellan dessa två redskap, som från årdret övertagit anspannet och 
billarnas trekantiga form och från gaffelplogen iU'n med flere billar. I Sverige 
är kloalens utbredning begränsad till övre Norrland och enligt Vilkuna torde 
den vara införd här av koloniserande Satakundabor,44  Den typ med fasta skaklar 
för enbetskörning som bevarats i Norrbotten har inte kunnat påvisas i Svensk-
finland. Benämningen kloal är ej heller känd hos oss, men Vilkuna som stude-
rat dess förekomst både i Finland och Sverige använder denna term, som 
nyttjas i Nordsverige.45  

I sin uppsats om »Hur Sverige och Finland mötas» tar Erixon bl. a. upp 
frågan om kloalen.46  Kloalen förekommer med en upp till åtta klor, men tre-
och fem-kloalarna äro vanligast. I den formen är kloalen känd »framför allt 
utanför den egentliga finnbygden i Norrbotten, nämligen i hela det övriga Norr-
botten, alltifrån Kalix och söderut, vidare i Västerbotten, i södra Lappland 
och i norra Ångermanland, åtminstone i Gideå och Trehörningsjö socknar, 
där den även uppträder med fyra klor. Starkast tyckes frekvensen ha varit i 
Luledalens byar och i Pitetrakten — redskapet kallas ända ner i Västerbotten 
piteal.» Erixon tänker sig möjligheten att kloalen är en korsningsform mellan 
gaffelplogen och den vanliga svenska harven, och att denna korsning kan ha 
försiggått på flera olika ställen med tämligen likartat resultat. 
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SLADDEN 
På Åland, i Åboland och i Nyland ingår alltid en sladd i bondgårdens red-

skapsbestånd. Sladden är hopdymlad antingen av stockar eller av grova plankor. 
Undersidan är ofta refflad. I vissa fall lägges ett par stenar på sladden eller 
också står körsvennen på den för att öka dess tyngd. Sladden användes på ler-
åkrar för att krossa sönder jordkokor och lerklumpar. Numera användes den 
huvudsakligen på potatisland. 

Huru långt tillbaka i tiden sladdar ha använts i Finland är outrett. Av en 
domboksnotis att döma nyttjades detta redskap i Pargas redan i mitten av 1600-
talet. En skildring av trädesåkerns beredning i en landshövdingsberättelse 
av år 1751 citeras av Nikula 47, som dock anser den vara rätt otillförlitlig 
då de olika uppgifterna ej äro närmare lokaliserade, och lantbruket i ett län. 
som omfattade både Nylands och Tavastehus län måste ha företett avsevärda 
olikheter i olika trakter. I denna berättelse heter det att åkrarna i länets olika 
delar plöjdes 2 till 4 gånger. Den första plöjningen skedde så snart marken 
torkat, och i juni sladdade eller vältade man, i juli plöjdes andra gången 
och i augusti sladdades åkern på nytt. Där man endast plöjde två gånger på-
börjades nu sådden, men en del plöjde innan de började så. Nedmyllning 
av säden räknades som den fjärde plöjningen. — I Österbotten har sladden 
trots en viss propaganda aldrig vunnit insteg; dock bör det nämnas att i 
Korsholms socken sladdar ha förekommit på vissa gårdar. 

Erixon räknar med möjligheten att sladden tillhör lerslättbygderna i det 
centrala Östsverige.48  Enligt Sirelius användes sladdar i västra Finland och 
Tavastland i medlet på 1700-talet, och under förra hälften av 1800-talet synas 
de ha nått fram till östra Finland. 49  Manninen nämner ingenting om att sladdar 
skulle ha använts i Estland. 
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Sladdens utbredning. Bilden på motstående sidan visar en sladd från Houtskär i 
Åboland. 
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TRÄSPADEN 

Först i slutet av 1800-talet blevo järnspadarna allmänt nyttjade hos oss. 
Därförinnan användes endast de synnerligen ålderdomliga järnskodda trä-
spadarna. Dessa voro rätt olika, dels förekom rundspaden, vars spadblad var 
försett med en avrundad järnskoning, dels tvärspaden med en järnskoning, 
vars underkant var rak. 

Av dessa två typer har rundspaden som synes den största utbredningen. 
En urgammal variant av denna typ har ett handtag för vänster hand på skaftet 
nere vid spadbladet; sådana spadar finner man numera endast i de öståländska 
socknarna, och även här äro de sällsynta. Såsom orsak till att man haft detta 
extra handtag uppgives att spaden för att vara tillräckligt hållbar måste förses 
med ett så grovt skaft att man inte kunde gripa om detta med handen. 

Enligt Grotenfelt borde spadarna uppdelas i tre olika kategorier, nämligen 
i rund-, spets- och tvärspadar.5° I svenskbygderna är dock skillnaden mellan de 
två förstnämnda slagen så pass liten, att det ofta är omöjligt att veta vilken 
kategori det är fråga om. Mest märkbar är skillnaden mellan rund- och spets-
spadarna på Åland, där spadarna med en rätt smal och något spetsig järnskoning 
anses vara äldre än de bredare och rundare spadarna. De sistnämnda användas 
i synnerhet i de öståländska socknarna och gå här under namn av »finnspadar». 
I Brändö skall denna spadtyp ha införts först på 1880-talet; därförinnan begag-
nades endast spadar med spetsig järnskoning av »svensk modell».51  

I västra Nyland är det tvärspadarna som kallas »finnspadar». Från Bromarv 
till Sjundeå användes numera både rund- och tvärspadar; i de västligaste 
socknarna synes rundspaden allt fortfarande vara den ledande typen, men 
från Ingå österut ha tvärspadarna länge varit mer nyttjade. 

Träspadarna användes framförallt vid dikesgrävning. Någon enda gång 
har det förekommit att små åkerlappar vänts med spade. Gräslindorna 
brukade man innan träplogarna kommo i bruk för det mesta vända med hand-
kraft. Därvid hackade man först upp jorden med gräfta, och sedan vände man 
med spade. Träspaden har också haft stor användning som dyngspade och 
dessutom har den nyttjats i alla möjliga tillfälliga arbeten. Även efter det järn-
spadarna vunnit spridning ha träspadarna bibehållits, och de tillverkas nu 
fabriksmässigt. Många av de spadar som undersökts ha visserligen haft hemma-
smidda järnskoningar, men också i äldre tid skall man i viss utsträckning ha 
köpt sådana från bruken. Särformerna kunna därför i viss mån bero på de olika 
trakternas handelsförbindelser. Någon påverkan från Estland i fråga om tvär-
spadar synes man ej kunna räkna med. Åtminstone har Manninen 5 2  endast 
upptagit rundspaden; denna synes ha varit allmänt använd. 
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Utbredningen av spadtyperna. 
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SÅSKÄPPAN 
Såskäpporna uppvisa hos oss icke lika stora skiljaktigheter som i Sverige. 

I alla våra socknar har i mannaminne vid sådden använts ett träkärl i svep-
teknik, och den vanliga benämningen var därför säsvacka. Av såvackorna finnes 
som kartan visar tre sinsemellan något olika typer. 

Den runda såskäppan med grepe tvärsöver bars hängande över vänster arm. 
Den ovala skäppan, som på ena långsidan har en krok och på den andra ett 
handtag, bars sålunda att såningsmannen häktade kroken i sitt bälte eller i 
en axelrem och med vänster hand fattade i handtaget. Den tredje skäppan 
som saknar både handtag och krok, bars med tillhjälp av en axelrem som lades 
omkring hela skäppan. Sådden utfördes alltid med höger hand under det att 
såningsmannen gick fram över tegen. De vanligaste måtten för skäpporna voro 
3 eller 4 kappar. Som ovan nämndes har alla såkärl som använts under senare 
hälften av 1800-talet varit utförda i svepteknik, men tidigare torde man ha 
nyttjat såskäppor också av annat slag. I Esse museums samlingar ingår ett 
såningskärl som är daterat 1754. Det har samma form som de runda skäpporna 
med grepe tvärsöver, men är utfört i laggningsteknik. 

Sädesskäpporna ha i stor utsträckning varit handelsvara, och de ha därför 
standardiserats.53  De inköptes på marknaderna, från kringvandrande försäljare 
och hos särskilda nackmästare. Utmärkande för svensksocknarna har varit 
att man alldeles allmänt har inköpt såskäpporna i de finska grannsocknarna 54  
eller av försäljare därifrån, och våra skäppor torde därför nära ansluta sig till 
dem som ha nyttjats i angränsande finska trakter. För den runda, nordöster-
bottniska såskäppan kan nian kanske räkna med svenskt påbrå. Denna typ 
har i Sverige använts i Bohuslän, Dalsland, Värmland, Dalarna, Jämtland, 
Ångermanland, Norrbotten och Lappland.55  
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Utbredningen av de olika såskäpporna. Bilden på motstående sida visar en såskäppa från 
Övermark i Österbotten. 
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LIEN 

I fråga om lien är det främst skaftets, orvets, form som tilldrar sig uppmärk-
samheten; själva liebladen äro överallt mycket likartade. Orven kunna upp-
delas i två huvudtyper, nämligen de ålderdomliga stjärtorven och de nyare, 
som i det följande med ett österbottniskt uttyck kallas knavelorv. 

Stjärtorven äro försedda med två handtag, varav det ena alltid bildas av 
en naturvuxen kvist. Själva orvet slutar i ett brett, förtunnat blad, som vid 
användningen vilar på högra armen, och bidrar till att slaget får stor kraft. 
En variant av stjärtorvet förekommer i de nordösterbottniska socknarna; 
daterade exemplar visa att denna form icke ändrat sig sedan början av 1800-
talet. Också i de sydligaste österbottniska socknarna har stjärtorvet levat kvar 
och det är ännu den enda förekommande orvtypen i Lappfjärd och Tjöck. 
Detsamma gäller östra Nyland, men i västra Nyland och angränsande delar av 
Åboland begynte stjärtorven gå ur bruk i mitten av 1800-talet. 

På Åland, i största delen av Åboland och i mellersta Österbotten har man 
numera intet minne av att stjärtorvet skulle ha förekommit, och det är omöj-
ligt att fastslå när knavelorven med tvenne inborrade handtag blevo införda. 
Enligt många samstämmiga uppgifter övergick man till knavelorven, därför 
att arbetet med dessa gick fortare undan emedan man fick större sväng på 
lien. Knavelorven äro mycket lika över hela sitt utbredningsområde. Sannolikt 
infördes de först till Åland och vandrade därifrån vidare in i Åboland, men till 
Österbotten infördes de troligen direkt från Sverige. Till bruksorterna i västra 
Nyland synas de också ha kommit direkt från Sverige och de kallades till en 
början »svenska orv». Dessa skola ha varit av samma typ som de åländska 
och österbottniska knavelorven och den typ med böjt orv, som nu användes 
här är av sent datum. Ett anmärkningsvärt faktum är att man i ett par åbo-
ländska socknar gör skillnad mellan slåtterlie och skördelie, den förra har endast 
ett handtag, den senare två. Som den streckade linjen på kartan visar har lie-
orvet med endast ett handtag en vidsträckt utbredning i Egentliga Finland, 
Satakunda och Tavastland; det är möjligt att den utgör en korsningsform 
mellan den långskaftade svenska och den kortskaftade finska lien. Vid sekel-
skiftet vann denna typ insteg bland svenskarna i Sastmola och Sideby. 

Kortskaftade finska liar ha använts här och där i svenskbygderna, framför 
allt i Åboland och västra Nyland, men eftersom de i de flesta fall ha tillverkats 
och nyttjats endast av finska drängar, ha de icke utmärkts på kartan. 

En karta över lieorvens utbredning i Sverige har publicerats av Erixon.56  
Bland finnarna har den kortskaftade lien i mannaminne haft ett vidsträckt 
sydligt utbredningsområde, som i stort sett överensstämmer med tröskklub-
bans utbredning, nämligen från Egentliga Finlands och Satakundas kust bort 
till Ladoga, och ett nordligt, omfattande nordligaste Österbotten och Lapp- 
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Lieorvtypernas utbredning. De streckade linjerna uppdragna efter en karta i National-
museum uppgjord omkring 1930. 
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land.57  Däremellan har den långskaftade lien i mannaminne varit nyttjad, och 
på senare tid har den som linjerna på vidstående karta visa, trängt ut den 
kortskaftade lien även i södra Finland, vilket får ses mot bakgrunden av in-
förandet av ett rationellt ängsbruk. Lieorvet med ett handtag användes dock 
endast som skördelie, och på dess utbredningsområde användes vid slåtter 
den kortskaftade lien. 

I Estland utgör stjärtorvet den äldre typen, och av kortskaftade liar 
för slåtter finnas inga spår; frågan om huruvida stjärtorvet införts från Sverige 
eller Finland lämnar Manninen öppen.58  Stjärtorven ha sedermera i de södra 
och östra delarna av landet blivit undanträngda av den ryska lien som har 
rakt orv försett med endast ett handtag. 59  

LIEVIN GEN 
I sin enklaste form består lievingen av en vid jekvist som med snören är fäst 

vid lien för att det slagna bättre skall samlas hop. En sådan nyttjades allmänt 
i Österbotten vid slåtter på myrängar där gräset växte glest och i tuvor. I den mån 
myrslåttern upphörde slutade man att använda lievingen vid slåtter. På Åland 
och i Åboland, ha hittills inga noggranna uppgifter om dylika lievingar kun-
nat erhållas; om en kvist har blivit fäst vid lien som samlare har det skett helt 
tillfälligtvis, och någon särskild benämning på detta redskap känner man inte till. 

Av helt annat slag är den lievinge som använts vid skörd. Den vanligaste 
typen är sammansatt av fyra eller fem träspjälor, dock förekommer även lie-
vingar av trä och järn, eller helt av järn; i sistnämnda fall äro de dock obekväma 
på grund av sin tyngd. De nyttjades vid korn- och havreskörden, och ibland 
också när man slog glesvuxen råg. År 1732 ritade Linne i Kalix av en lie som 
han kallar Cronobylie." Den är försedd med en lievinge av detta slag, och han 
bifogar en anmärkning om att själva lien liknar de vanliga finnliarna, men att 
vid orvet var fäst en kam av tunna brädspjälor. Egendomligt nog användes 
lie vid kornskörd i Kronoby redan på 1700-talet 61  medan den i övriga socknar 
tagits i bruk vid skörden först i mannaminne. Lievingen får troligen ses som 
ett hjälpmedel sons kom att nyttjas just vid övergången från skörd med skära 
till skörd med lie; numera användes den ytterst sällan. 

Benämningen lievinge, som synes vara det i Sverige vedertagna namnet, 
förekommer inte hos oss; i Österbotten kallas redskapet svepa, grind, skrake 
och krambel, i Nyland samlare, liräfsa och räppene, det sista ett finskt lånord. 

I Sverige synes man ha nyttjat lievingar av rätt många olika slag.62  Också 
på finskt håll ha sådana nyttjats, men eftersom de omöjligt kunna fästas på 
den kortskaftade, genuint finska lien, måste de hos finnarna vara lån väster-
ifrån. Manninen 63  nämner att man i Estland nyttjade lievingar uteslutande 
vid skörden och ej vid slåttern; båda de typer som använts hos oss har varit 
företrädda där. 
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INBÄRNING AV HÖ 

Vid inbärning av hö har man använt svege, hökasse eller höband. 
Svegen är en reliktföreteelse; längre tillbaka i tiden har den säkert nyttjats 

i alla socknar. Den består av en björk- eller rönnkvist som slutar med en av två 
långa kvistar hopvriden vidja med en ögla i ändan; ibland göras flera öglor i 
vidjan så att man kan bära större eller mindre bördor. Ett vanligt längdmått 
för svegen var två famnar. Hösvegarna gjordes i dussintal varje vår; under 
vintern torkade de och blevo obrukbara. Det gick en rätt stor mängd hö i en 
svege; på många håll räknade man att tio bördor motsvarade en skrinda. 

I Österbotten användes svegen under den tidrymd det här är fråga om 
alldeles allmänt, men i den mån slåttern på myrar och skogsängar har upphört, 
har också svegen försvunnit på bondgården. Backstugusittare använda fort-
farande svegar för sina små hömängder. På Åland och i Åboland, där ännu 
mycket hö bärgas ute på holmar, nyttjas svegen då man bär höet till båtarna. 

Ute i skärgårdssocknarna, där man tar tillvara också sådant hö som är för 
smått att bäras i svege, har man burit detta i stora flätade kassar, som kallas 
kärsor. Det mest intressanta av höbärningsredskapen är dock bördbandet. 
Detta består av en kort stadig käpp med tre eller fyra hack och ett i ena ändan 
fastgjort dubbelt rep som lägges om höet och sedan stadigt fästes i ett av hacken 
(jfr sid. 46). I Nyland, där annars inga uppgifter om inbärning av hö har erhål-
lits, ha bördbanden hittills påträffats endast på ett par ställen i skärgården; 
troligen skall dock en förnyad undersökning i utskären leda till bättre resultat. 
Ute på öarna i Finska viken nyttjas liknande bördband.64  
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Nagu i Åboland. 
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HÄVLAR 

Jämte svege har man på det område som vidstående karta visar använt 
hävlar att bära torrhö med. 

Hävlarna voro två ungefär 12 fot långa stänger, gjorda av gran med hand-
tag i ena ändan. De stuckos in under hövålmen eller också byggdes en sådan 
upp på stängerna, som lågo på marken. Bördan bars av två personer. Om höet 
var mycket kort lade man kvistar tvärs över stängerna som underlag för höet. 
Det förekom även att stängerna förenades med tvärs- och längsgående vidjor 
som fyllde samma uppgift. En sorts hävlar hade även en tredje, kort stång, 
fastgjord med vidjor, mellan de två långa stängerna. 

Hävlarna ha mest använts i Österbotten på sjö- och myrängar i stället för 
hösläpor, samt vid sidan av svegarna på hemängar, där det funnits lador. Egen-
domligt nog ha de inte i mannaminne använts i Malax och östra Solv, men rätt 
allmänt i södra Korsholm. Också på Åland har man burit hö på ett par stänger, 
men dessa ha inte tillverkats särskilt för detta ändamål, utan man har tagit 
ned ett par brödspett ur stugutaket och brukat dem som hävlar. Benämningen 
hävlar är okänd och man talar endast ont stänger och spett. 

I Sverige förekomma höstänger som kallas hävlar åtminstone i övre Da-
larna 65, i Västmanland66  och i Uppland 67. 

De hävlar finnarna nyttjat indelar Hilja-Esteri Kupiainen i två slag, näm-
ligen de östfinska, som bestått av vanliga, raka stänger som stickas under 
höhögen, och de västfinska, som äro förenade med vidjor, så att höet måste 
lassas ovanpå dem; de sistnämnda förekomma i Egentliga Finland, Satakunda 
och uppe i norra Finland samt hos västerbottensfinnarna.68  
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Hävlarnas utbredning. Bilden på motstående sida visar bärning på hävlar. Korsnäs, 
Österbotten. 
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HÖSLÄPOR OCH SLÄPTRÄD 
Vid uppforsling av sjöfoder, starr och myrhö ha i alla socknar använts 

enkla hösläpor. En mycket primitiv släpa har nyttjats i de nordösterbottniska 
socknarna samt, jämsides med en mer utvecklad form, här och där i södra Öster-
botten och i östra Nyland. Vid slåttern fällde man helt enkelt ett par unga 
björkar; vid rotändan höggos grenarna bort, men toppändan fick behålla sina 
kvistar, som flätades ihop och bildade släpans golv. Släpor av detta slag ha 
dragits dels för hand, dels och synbarligen oftare med häst. På verkliga gung-
flyn spändes långa rep mellan hästen och släpan, så att hästen kunde gå på 
fast mark och draga släpan upp efter sig. Redskapets namn säges vara hösläpa, 
men oftast säger man att man drar höet på björkarna eller på riskorna. 1 
Kronoby, där småpojkarna ha brukat fiska med ett liknande redskap, kallades 
även hösläpan ibland för risnoten. 

Betydligt vanligare är dock den andra typen av hösläpor. Den består av 
två 3-5 meter långa stänger, vilka äro förenade med ett antal tvärslåar. Vid 
den sista av dessa är en hög båge eller en kluven gran med kvarsittande grenar 
fäst för att hindra lasset att glida ned. Dessa hösläpor ha oftare dragits 
för hand än med häst. Utom släpa och hösläpa förekomma benämningarn a 
sävkälke, draga och drög. 

1 Sverige ha hösläpor av den senare typen använts vid slåtter på myrängar." 
Huruvida även släpträd har använts känner jag inte till. På finskt håll ha de 
däremot en vidsträckt utbredning.7° 

Hästsläpor av stabilare slag som använts vid långväga körslor, som t.ex. 
för forsling av likkistor till kyrkogården ha ej i mannaminne använts i Svensk-
finland, men traditioner härom ha upptecknats i avlägsna skogsbyar i Nyland 
och Österbotten. 
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Utbredningen av hösläpor och släpträd. Bilden på motstående sida visar en hösläpa från 
Sideby i Österbotten. 
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SKÄRAN 

Skärorna kunna med hänsyn till bladets form uppdelas i två huvudtyper. 
Den ena har ett starkt böjt blad, som slutar i en tånge driven genom skaftet; 
den andra skärtypen har ett något bredare, mindre böjt blad, vilket med en 
nit är fäst på ena sidan av skaftet. 

Skäran med tånge, i det följande kallad krokskäran, var till 1800-talets 
slut det viktigaste skörderedskapet i Österbotten och på sina håll användes 
den ännu. Som sädesskära är krokskäran att föredraga framför den rakare 
skärtypen, emedan den samlar ihop säden mycket bättre. Det böjda bettet 
ansågs dock vara svårt att smida och svårt att vässa och fick därför vika för 
det rakare skärbladet. I södra Österbotten började man mot slutet av 1800-
talet övergiva den krokiga och övergå till den raka skäran; i mellersta och norra 
Österbotten höll krokskäran sig kvar ..något längre. De nitade skärorna gå ofta 
under namn av finnskäror, och uppges flerstädes ha inkommit från de finska 
grannsocknarna. I motsats till krokskärorna äro de ofta av fabrikstillverk-
ning. 1 stället för det utskott nedtill på skaftet som på krokskäran utgör stöd 
för handen avslutas skaftet av en rund utvidgning. 

På Åland och i Åboland har skäran icke i mannaminne använts vid sädes-
skörd, utan endast vid vass- och rötäkt, samt i en del fall vid lövtäkt. I västra 
Nyland skall sädesskäran ha nyttjats längst på svedjelanden, men i den östra 
delen av landskapet höll den sig kvar också på rågåkern; i en del socknar har 
man, liksom på många håll i Österbotten, övergått direkt från skära till skörde-
maskin. — Med avseende på skaftets utformning kan man urskilja en väst-
nyländsk variant, som har böjt handtag. 

I Sverige har krokskäran med tånge genom skaftet förekommit i hela lan-
det, men den skära, som på senare tid varit den förhärskande i södra och mel-
lersta Sverige, har dock bladet nitat vid skaftet"- De sydsvenska skärorna äro 
ofta försedda med snidade handtag. Hos oss har sådant hittills påträffats bara 
i Pargas socken. 

Vilkun a uppdelar skärorna i Finland i tre olika typer av vilka en, krok-
skäran, har östlig och de två andra västlig utbredning.32  Med de västfinska 
skärorna har man mejat säden, med den östfinska närmast sågat av den. De 
västfinska skärorna ha vardera bladet nitat vid skaftet, men de skilja sig från 
varandra därigenom att den ena har ett rakt, den andra ett knäböjt handtag, 
varjämte den senare är betydligt större. Det är denna stora skära, vilken på 
finska kallas kamppi, som enligt Vilkuna företräder den i Finland äldsta skär-
typen. I fråga om handtagsformen liknar den västnyländska skäran denna typ. 
Stödjande sig på såväl arkeologiskt som språkligt material anser Vilkuna 5° 
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att krokskäran på 1100-talet från Novgorod blev införd i Karelen och därifrån 
vandrade allt längre in i Finland och över till Skandinavien. Numera nyttjas 
den i hela östra och norra Finland. Dess västgräns, som nära följer västgränsen 
för den östfinska släden når numera Bottniska viken först uppe i Kalajoki. 
För några årtionden sedan användes den dock betydligt längre söderut i Öster-
botten och den har i mannaminne förekommit även i Satakunda. Vilkuna 
gör skillnad mellan de nordsvenska krokskärorna som nedtill på skaftet ha 
ett litet utskott, och de sydsvenska som sakna ett sådant. Det är för de först-
nämnda han förutsätter östligt ursprung. 1 fråga om den nitade skäran anser 
Vilkuna att den från södra Sverige vandrat över till sydvästra Finland; må-
hända var Vacka-Finland det område där den först togs i bruk. Jirlow 73  anser 
att den nitade skäran har uppstått i Finland under påverkan av lien, och det-
samma anser han gälla för den nitade skäran med knäböjt skaft. Detta skall 
ha skett under förhållandevis sen tid. Även Vilkunas åsikt om att krokskäran 
från Finland skulle inkommit i norra Sverige bestrides av Jirlow. 

UPPTAG. SKROKEN OCH BINDKROKEN 

Vid bindningen av säden har man använt dels upptagskrok och dels bindkrok. 
Upptagskroken har nyttjats på fasta Åland. Den består av en alnslång 

träkrok, med vilken man drog säden till sig för att inte behöva gå alltför böjd. 
Dessutom skyddade den händerna från att sargas på tistlar och ogräs. Upp-
tagskroken lär ibland ha tillverkats av en uttjänt koklave; på senare tid 
använde man i stället för träkrok en gammal ovass skära. Upptagskroken har 
ej i mannaminne varit så vanlig att den skulle ha funnits på alla gårdar, utan 
man har hållit den för ett rätt onödigt redskap. 1 Sverige ha liknande krokar 
nyttjats i de flesta landskapen; särskilt vanlig lär den ha varit i Värmland och 
på Öland.74  1 Dalarna användes den ej i de mest ålderdomliga dalsocknarna.75  
Till Åland kom väl bruket av upptagskrok över från Uppland." Den benäm-
nes säskrok. 

En hjälpkrok av annat slag är den lilla bindkroken som användes då nian 
drog till halmbandet omkring kärven. Den var ca. 10-15 cm lång och bars 
i ett band över armen; i en del trakter lär man ha hållit den i munnen medan 
man samlade ihop säden. Den gjordes av en självvuxen träkrok, på senare 
tid också av en järnkrok som försågs med trähandtag. Bindkroken kom ur 
bruk i slutet av 1800-talet; i en del trakter uppges det att den användes bara 
så länge skörden utfördes med skära, men på annat håll har den använts också 
vid skörd med lie. Enligt Grotenfelt nyttjas bindkrokar i Finland främst i 
Nyland och södra Tavastland ", en utbredning som tyder på samband med 
Estland, där dylika bindkrokar nyttjats vid skörd.78  Från Sverige känner jag 
denna kroktyp endast från Värmlan d.79  
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SÄDESHÄSSJAN 

Det vanligaste sättet att lufttorka säden innan den köres till rian är att 
binda den till kärvar som ställas i skylar. Endast på ett mycket begränsat 
område vid kusten av Bottniska viken har säden torkats på höga sädeshässjor. 
Hässjornas storlek varierade, höjden var 3-4 meter och längden 6-10 meter; 
i Maxmo angåvos måtten till 3 famns längd och 2 famns höjd. De togos inte 
ner när säden torkat, utan fingo stå ute år efter år. Hässjorna hade lutande 
ställning för att vattnet lättare skulle rinna av axen. De voro avsedda som korn-
hässjor men sedan havreodlingen tilltagit användes de även för detta sädes-
slag, medan rågen fick torka i skyl. Kornbanden radades upp på hässjorna 
genast nian skurit och fingo ligga där i 2-3 veckor, varefter de togos ned och 
fördes till rian för att ritorkas. 1 de flesta socknar, där hässjor av denna typ 
ha förekommit, ha de dock i mannaminne mest använts för torkning av rövass, 
och man har bara hört talas om att de tidigare nyttjats som kornhässjor. Den 
största betydelsen ha de haft ute på Replot och Björkö, där de fortfarande 
användas som sädeshässjor. 

Hässjorna ha i Finland en vidsträckt utbredning i Tavastland, Savolax 
och Karelen.8° Till Sverige skola de på 1600-talet ha införts av skogsfinnarna, 
finnhässjorna väckte småningom myndigheternas uppmärksamhet, vilket på 
1700-talet resulterade i direkt propaganda för deras användning.81  Från Sverige 
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sida visar en sädeshässja från Replot i Österbotten. 
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ha de sedan lånats tillbaka till kust- och ösocknarna vid Bottniska viken, på 
samma sätt som de i Tornedalen trängt tillbaka in över riksgränsen.82  De stora 
dubbla hässjorna som äro försedda med både golv och tak torde icke ha 
förekommit hos oss. 

INBÄRNING AV SÄD 

Inbärning av säd förekom under senare hälften av 1800-talet rätt allmänt 
i de nordösterbottniska socknarna. Därvid användes skylspett, bärträ och korn-
svege. 

Skylspettet användes huvudsakligen för råg. Det utgjordes av en ca. 1 16 
meter lång, rak stör, spetsad i ena ändan. För att skylen inte skulle falla isär 
drog man ihop den med en repstump, som i ena ändan var försedd med ett 
träblock, skylblocket, och i andra ändan med en krok, skylkroken. Med tillhjälp 
av blocket drogs repet till ordentligt, så det blev en »midja» på skylen. Där-
efter stack man spettet tvärs igenom skylen, vippade upp bördan på axeln 
och bar den till rian. 

För korn- och havrebanden, som äro svårare att resa till stadiga skylar, 
användes ett bärträ. Detta bestod av en käpp som var böjd efter skuldran 
och försedd med flera hack, i vilka ett rep som var fäst i ena ändan av bär-. 
träet kunde hakas fast. Ett liknande redskap har beskrivits i samband med 
höbärningen (sid. 34). Bärträet har i mannaminne använts bara i ett par 
socknar, och i dess ställe nyttjade man en svege. Denna kornsvege var hälften 
kortare än den vanliga hösvegen, samt stadigare och styvare. 

Förutsättningen för att hela skörden kunde bäras till rian var naturligtvis 
att odlingarna voro små och tillgången på arbetskraft stor. Skörden var här-
uppe ett mödosamt arbete. Varje jordbrukare hade åtminstone en häst, men 
alla hästar fördes ut på bete så snart vårarbetena voro slutförda, och de togos 
hem först på höstsidan. Det ansågs som ett oförlåtligt slöseri med gudslånet 
att köra in säden, och den bars till rian oberoende av huru lång vägen var. 
Om kornen sutto löst i axen, bar man in sin säd tidigt på morgonen så länge 
det fanns dagg kvar i axen. I och med att odlingarna förstorades upphörde 
man att bära säden. Man gjorde början med att köra kornet, och bar fort-
farande rågen på spett. Sedan kommo skylblocken ur bruk, och slutligen även 
själva spetten. Mot slutet av 1800-talet körde man allmänt in all säd till rian. 

Att inbärning av säd längre tillbaka i tiden förekom även i södra Öster-
botten framgår av en notis från Korsnäs. Här ha en del ålderdomliga rie-
byggnader utom långväggsdörren även en dörr i rians gavelvägg; denna dörr 
skall enligt traditionen ha använts på den tid nian bar in säden. 

Från Sverige känner jag inbärning av säd endast från Dalarna. I de ålder-
domliga socknarna i Ovan-Siljansbygderna och i Malung och Transtrand ha 
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bönderna burit in sina sneser dels genom att ta själva snesstören på axeln,,dels 
med hjälp av bärvidja.83  

På finskt håll torde metoden ha en vidsträckt utbredning, och åtminstone 
bärträet, på finska elonkantopuu, torde ha lånats till svensksocknarna från 
angränsande finska trakter att döma av uppgifter som erhållits i de nordligaste 
svenskösterbottniska socknarna. Ett bärträ i Nationalmuseum av samma typ 
som det här beskrivna härstammar från Lohteå. 

URSLAGNING AV RÅGEN 

Tröskningen av råg och korn har skett under rätt olika former. Vid råg-
tröskning har sålunda urslagning i Österbotten och i Nyland varit ett normalt 
förstadium till tröskningen. 

Urslagningen innebär att rågbanden, sedan de torkat i rian och tagits ned 
från riestängerna, slogos mot väggen så att axen krossades och en del av säden 
rann ur. Denna säd ansågs vara den bästa och sparades till utsäde och »rie-
säden» blandades därför aldrig med »logsäden» utan förvarades i särskilda 
lårar. Eftersom urslagningen ansågs vara ett lätt arbete brukade den utföras 
av de yngsta riehjonen; ofta var det 14- och 15-åringar som sattes till detta 
göra. Speciella bockar mot vilka banden slogos har man icke nyttjat. En uppgift 
om att en spjälbock använts vid urslagning av säd har erhållits från Kimito, 
men emedan flere belägg därpå ännu icke har erhållits, har denna metod icke 
utmärkts på kartan Sedan banden slagits mot väggen langades de in i logen. 
Som nämnt har väggslagning förekommit blott för den lättröskade rågen och 
inte för kornet som var tungsarnt att tröska. 

Urslagning av säd torde tidigare ha förekommit i alla våra socknar. Denna 
karta har tagits med såsom illustration till att icke blott gamla redskap utan 
även ålderdomliga metoder numera äro försvunna på Åland och i Åboland, 
men leva kvar i Österbotten och Nyland. I de åländska och åboländska 
socknarna har urslagning i samband med slagtröskning icke förekommit i 
mannaminne; däremot har man i en del åländska socknar ibland brukat slå 
ur säden innan man tröskade på tröskhäck. 

I Sverige har urslagning av säd in i sen tid förekommit över hela landet." 
Den försiggick i logen och banden slogos mot logbalken eller mot särskilda 
bockar. Av de många olika benämningarna på detta arbete som skrifta, dundra, 
pasa, bösta, pensa o.s.v. sakna de flesta motsvarigheter hos oss. De vanligaste 
termerna här äro »slå ur» och »slå i vägg». 

På finskt håll har väggslagning förekommit i alla landskap, men skall enligt 
Grotenfelt vara sällsynt i vissa delar av västra Finland, t.ex. Euraåminne 
och Pyhämaa.85  Vilkuna nämner ej något om att man i Egentliga Finland 
skulle ha upphört att slå kärvarna i väggen. 
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SLAGAN 

Utbredningskartor över slagtyperna i Sverige och Finland ha publicerats 
av Dag Trotzig i en grundlig undersökning om slagan och andra tröskredskap. 
Kartan över slagtyperna i Svenskfinland återgives här på grund av att en del 
kompletteringar sedan dess kunnat göras. Att en så pass stor olikhet mellan 
slagtypernas utbredning enligt Trotzigs karta och vidstående karta föreligger 
beror dock främst på att utbredningen av holkslagorna här illustreras med en 
särskild karta. 

Slagan består av två delar, som med en rem eller vidja äro förenade med 
varandra. Den längre delen, handtaget, benämnes slagvalen, den kortare delen, 
som träffar säden, kallas slagklubben. Med utgående från slagklubben, huru den 
ser ut och huru remmen eller vidjan är fäst vid den, kunna våra slagor delas 
upp i fyra olika grupper, nämligen hålslagan, klövslagan, trattslagan och ögle-
slagan. Av den sistnämnda förekommer två varianter. 

Den enligt Trotzig äldsta typen, hålslagan, har hos oss fortfarande den 
största utbredningen. I de nordösterbottniska socknarna har den trängts ut 
av en närastående typ, som här benämnes klövslagan. Hålet genom slagklub-
ben är förvandlat till en klöv eller ett urtag, över vilket en läderbit är fast-
spikad. Det uppges att man på detta sätt brukade laga hålslagor som gått 
sönder. I de flesta socknarna har man, som det framgår av kartan, ännu i 
mannaminne använt hålslagor vid sidan av denna typ som ansågs dyrbarare 
Eftersom klövslagan synes saknas i Sverige, torde den få betraktas som upp-
kommen i Österbotten. 

Den slagtyp på vars klubb en dubbel läderögla är fastspikad på ena sidan 
kallas av Trotzig ögleslaga. Den användes som synes oftast jämsides med 
andra typer; i Österbotten är den ovanlig, i Åboland allmän. På Åland är denna 
typ numera sällsyntare än den slaga, som har lädret lagt tvärsöver övre ändan 
av slagklubben och fastspikat. Den sistnämnda typen är på kartan betecknad 
med en triangel. Trotzig säger om denna typ att bindningsformen liknar en 
enkel kappa men att den dock närmast, liksom några svenska motsvarigheter, 
är att räkna som en sekundär form av ögleslagan.86  Till samma typ räknar 
Trotzig också den typ som jag här kallat klövslagan. På fasta Åland är slagans 
klubb alltid försedd med ändklump; i ösocknarna är denna typ sällsynt eller 
okänd; slagan av denna typ har här en betydligt mindre ändklump än i sock-
narna på fasta Åland och får väl betraktas som ett slags övergångsform. 

Trattslagan, vars slagklubb är urholkad ovanifrån så att slagremmen antingen 
är fäst runt en tvärpinne inne i klubben, eller utdragen genom ett hål på sidan 
av slagklubben och fastspikad, har en vidsträckt utbredning på finskt håll." 
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Slagtypernas utbredning. 
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Från angränsande finska trakter har den lånats in till svensksocknarna i södra 
och mellersta Österbotten, östra Åland, Åboland och västra Nyland. I de 
av Ålands och Åbolands ösocknar, dit den kommit först i mannaminne kallas 
den fortfarande för finnslaga. Till östra Åboland och västra Nyland kan tratt-
slagan ha kommit från Estland, där slagor av denna typ ha nyttjats i stor 
utsträckning. -- För de olika slagtypernas utbredning i Sverige och Finland 
hänvisas till de kartor som Trotzig har publicerat. Slagtyperr as utbredning 
i Svenskfinland har icke nämnvärt förändrats sedan sekelskriftet slagorna de 
började komma ur bruk. 

HOLKSLAGAN 

Den typ av slagor som Trotzig kallar holkslagor, är försedd med en rörlig 
holk på ändan av handvalen, vilket rätt avsevärt underlättar tröskningen. 
Holken tillverkas av vide eller sälg som lägges tvärsöver knoppen på handvalen 
och bindes fast på två ställen, dock inte så hårt att den ej lätt kan vridas om-
kring. I den bygel, som på detta sätt bildas, är remmen från slagklubben fäst. 
Holken benämnes lekande, veck eller palo. 

Längst i väster, i de öståländska socknarna och i Iniö , äro slagor med holk 
sällsynta och betecknas som finnlån. I Houtskär, Korpo och Nagu äro de redan 
betydligt vanligare, och från och med Kimito-landet i väster till Ingå i öster 
har så gott som varenda slaga varit försedd med holk. Från och med Sjundeå 
till och med Sibbo förekommer holkslagan igen vid sidan av slagor utan le-
kande; längre österut är den okänd. Det anses vara betydligt lättare att tröska 
med holkslaga än med de slagor som, så gott som undantagslöst, annars har 
använts, och vilka i handvalens ända endast ha en ränna i vilken slagremmen 
ligger. Vid tröskning med dessa måste man låta handvalen rotera i händerna, 
vilket ej behövs när man använder holkslagor. Såsom av föregående karta 
framgår förekommer inom holkslagans utbredningsområde både hålslagor, 
trattslagor och ögleslagor. Är slagan försedd med handvalsholk användes för 
det mesta klubbar av hål- och trattslagetyp. Slagor med holk både på hand-
valen och slagklubben ha ej förekommit. 

På finskt håll förekomma holkslagorna huvudsakligen i Egentliga Finland 
och västra Nyland samt i de södra delarna av Satakunda och Tavastland.88  
Söder om Finska viken ha dylika slagor använts på de stora öarna vid Estlands 
västkust och det är sannolikt att typen därifrån kommit över till oss.89  Trotzig 
antager att slagorna av denna typ äro av förhållandevis sent ursprung; sanno-
likt återgå de på en slagtyp vars kärnområde synes vara att söka i England och 
i nordvästra och mellersta Tyskland och som från Nordväst-Tyskland i »rela-
tivt sen tid» vandrat över till Bornholm och till Estland och Finland. I Sverige 
ha slagor av denna typ icke nyttjats. 
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Förekomsten av holkslagor. 
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TRÖSKKLUBBAN 

Den långskaftade tröskklubban har i Finland haft en vidsträckt utbredning 
från Egentliga Finland och Satakunda bort till södra Karelen. De västfinska 
typerna skilja sig på grund av sina korta skaft och långa slagdelar från den 
långskaftade östfinska typen. De västfinska tröskklubborna kunna ytterligare 
uppdelas i tvenne undertyper. Den tröskklubba, som har sitt kärnområde i 
Egentliga Finland och Satakunda har kluven slagdel, medan den sydtavast-
ländska tröskklubbans slagdel undertill är slät.9° I svenskbygderna ha trösk-
klubbor som kartan visar lånats in endast i östra Nyland. Här förekomma 
båda de västfinska typerna, men utan bestämd geografisk fördelning, varför 
de betecknats med samma tecken. 

Tröskklubban har aldrig på allvar konkurrerat med slagan, utan synes ha 
varit ganska sällsynt. Den användes icke för råg utan endast för det mera tung-
tröskade kornet, varför man får anta att klubbtröskningen ansågs vara effek-
tivare än slagtröskningen, men även tyngre och besvärligare. Vid klubbtrösk-
ning gick man nämligen på knä på golvet. Ibland har tröskklubban använts 
också vid tröskning av havre och ärter. Dess vanligaste benämning är varsta; 
därjämte förekomma en del skämtsamma benämningar som skinka, svin fot 
och svinben. Dessa benämningar samt det faktum att den synes ha varit rätt 
ovanlig, tyda på att vi ha att göra med ett jämförelsevis sent lån. 

En tröskklubba av annat slag är den kortskaftade klubba som använts 
vid lintröskningen på Åland (jfr karta nr 61). Vid sädeströskning ha klubbor 
av denna typ icke använts. Torpare och backstugusittare som haft endast 
helt litet säd att tröska ha kunnat utföra tröskningen på en flat berghäll 
med hjälp av något tillfälligt redskap, en käpp eller ett klappträ, men något 
allmänt utbrett bruk har detta icke varit. 
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KARTA 21. 

Tröskklubbans utbredning. Bilden på motstående sida visar en tröskklubba från 
Strömfors, Nyland. 



RISSLET 

Efter tröskningen rensades säden med rissel och vannor från halm och boss. 
I Österbotten gör man en noggrann skillnad i användningen av dessa redskap. 
Risslen användas där endast för grovrensning efter tröskningen och vannorna 
blott för finrensning efter kastningen. I de södra landskapen synas än risslen 
och än vannorna ha använts efter tröskningen. I motsats till vannorna, som 
i alla socknar äro av samma slag, kunna risslen uppdelas i två helt olika typer, 
nämligen sveprissel och fyrkantrissel. Vartdera har bottnen flätad av vidjor, 
granrötter eller smala pärtor, men sveprisslets ram är gjord av ett böjt asp-
bräde, medan fyrkantrisslet har en ram sammansatt av fyra bräder. Dessa 
fyrkantiga rissel företräda säkerligen en mycket ålderdomlig typ, men något 
riktigt gammalt daterat exemplar har hittills icke påträffats. I Österbotten 
äro dessa rissel ofta försedda med fyra fötter, eller också ställas de vid använd-
ningen på ett par lösa bockar.91  Numera användas rissel mycket sällan. 

Liksom beträffande såkärlen torde man ifråga om de svepta risslen få räkna 
med en viss standardisering av typerna på grund av att de varit en handels-
vara. Egendomligt nog ha dock risslen i betydligt större utsträckning än 
såvackorna tillverkats också på gårdarna. På Åland voro sädesrisslen famns-
långa, men annorstädes var deras längd omkr. en meter. I västra Nyland torde 
risslen ha varit av samma fason som de österbottniska och åboländska svep-
risslen, men från Esbo österut uppträda här och där även nästan runda rissel 
samt en sorts egendomligt kantiga, svepta rissel. 

De flesta här förekommande typerna av rissel likna de redskap som ha 
nyttjats i Sverige". Särskilt nära samband frestas man att se mellan de fyrkantiga 
rissel på fot som använts såväl i övre Sverige som i Österbotten. 93  Alla våra 
risseltyper likna också dem som nyttjats i angränsande finska socknar. 
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KARTA 22. 

Risseltypernas utbredning. Bilden på motstående sida visar ett rissel från Munsala 
i Österbotten. 
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NÄVERFLÄKTEN 

Ett ytterst primitivt redskap är den näverfläkt som har använts vid rens-
ning av säd. 1 svenska Finland ha näverfläktar i mannaminne nyttjats på 
Åland, i Åboland och i Nyland. Ide öståbolänek. ka och västnyländska socknarna 
tyckas de ha kommit ur bruk redan under förra hälften av 1800-talet; i Öster-
botten ha hittills inga som helst uppgifter om dylika fläktar erhållits. 

Näverfläkten gjordes av en grenad kvist vid vilken två näverflikar syddes 
fast med den vita sidan inåt. När säden skulle kastas öppnades loggluggarna 
för att luftdraget skulle blåsa bort damm och agnar. För att ytterligare få bort 
en del damm grep man till näverfläkten. Man kunde t.ex. först kasta en större 
sädesdråse, och sedan breda ut den i ett tunt lager över golvet och vifta över 
den med fläkten, eller man kunde då och då avbryta kastningen för att svepa 
över dråsen med fläkten. Den vanliga benämningen på detta redskap är bläkta; 
endast i Lojo har upptecknats ordet sädespusta. 

Numera har sädesfläkten helt och hållet försvunnit. Den tidigaste av alla 
lantbruksmaskiner var kastmaskinen, som infördes på 1860- och 1870-talen. 
De första kastmaskinerna voro dock så dåliga att man ofta dammade ur säden 
med fläkt även sedan den kastats på maskin. 

1 Sverige känner jag näverfläkten från Sörmland, Västmanland och Väster-
botten.94  Två näverfläktar av liknande typ i Nationalmuseum härstamma från 
Ingermanland.95  
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KARTA 23. 

Näverfläktens utbredning. Bilden på motstående sida visar en fläkt från Lappträsk 
i Nyland. 
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TRÖSKHÄCKEN 

Tröskningen av säden har av gammalt utförts på loggolvet; i en del trakter 
har dock för-tröskningen av kornet skett i rian. Under slagtröskningens sista 
tider, innan tröskverken kommo i bruk, vann en ny tröskningsmetod insteg 
i en del trakter. Sädeskärvarna lades på en grind eller häck och tröskades med 
enkla käppar eller klappträn. 

Tröskhäcken bestod av en fyrkantig träram med däri insatta spolar och 
den var oftast försedd med fyra ben. Var häcken utan fötter s å lades den upp på 
två bockar. Den skulle gärna inta ett lutande läge, så att kärvarna sedan de trös-
kats av sig själva gledo ned på golvet. Ibland har det förekommit att man burit 
in en vanlig grind och tröskat på den. I flera nyländska socknar uppgavs det 
att tröskhäcken först kom i bruk på småställen, och därefter långsamt vann 
insteg på bondgårdarna. 

I svenskbygderna har tröskhäcken varit allmännast på fasta Åland. Den 
synes ha blivit känd i mitten av 1800-talet, men först på 1880-talet kan man 
säga att den var allmänt nyttjad. De åländska tröskhäckarna eller, som de 
här kallas, harporna, äro betydligt större än de häckar som använts på annat 
håll. I Ålands och Åbolands skärgårdssocknar ha tröskhäckar använts endast 
i undantagsfall. I Bromarv, Nylands västligaste socken, uppges tröskhäcken 
ha införts direkt från Åland, men torde ha nyttjats bara på ett fåtal gårdar; 
i grannsocknen Tenala ha hittills inga uppgifter om tröskning på häck kunnat 
erhållas. 1 några västnyländska socknar infördes detta bruk strax före sekel-
skiftet, och från Sjundeå österut synes häcken ha varit använd redan några 
årtionden tidigare. Den kallas häck, grind eller harpa och i de östligaste sock-
narna med ett finskt lånord räppene. 

Ännu nyare är tröskhäcken i Österbotten. I södra delen av landskapet 
upp till Vörå vann denna tröskningsmetod insteg omkring 1920, i de nordliga 
socknarna är den fortfarande okänd. 

I Sverige ha inga tröskhäckar av detta slag nyttjats." Inkilä som grundligt 
studerat häckens användning på finskt håll anser att det är tröskningen med 
tröskklubbor som givit upphov till denna metod 9 7  , vars fördelar framom golv-
tröskningen ligger i att det är bekvämare att tröska på detta sätt än att gå 
på knäna på golvet, samt däri att säden blir renare genom häcktröskningen. 
Han anser tröskhäcken vara en rent finsk uppfinning, vars kärnområde är att 
söka i södra Tavastland. Anmärkningsvärt är att såväl tröskhäckens äldsta 
skriftliga benämning, harppa, som dess vanligaste namn, häkki, äro svenska 
lånord. Benämningen räppene förekommer i sydöstra Tavastland och i Kym-
mene-dalen och det är alltså från detta håll den kommit in i svensksocknarna i 
östra Nyland. 
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KARTA 24. 

Tröskhäckens utbredning före och efter år 1900. Den streckade linjen visar huru långt 
österut i Finland tröskhäckar ha förekommit, enligt en karta uppgjord omkr. 1937. 
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BÖRDTRÄET 

En enkel bärkäpp med vars tillhjälp man burit en börda på ena axeln har 
använts i alla landskap. Det österbottniska flaskträet och det åländska korg-
träet äro bärkäppar som äro speciellt anpassade för särskilda slags bördor. 

Flask- eller bördträet gjordes av en stark, något böjd gren i vars ända en 
krok täljdes ut. En del bördträn voro försedda med två krokar så att man kunde 
bära en börda framtill och en på ryggen. Bördträna äro mycket olika böjda, 
en del nästan raka, andra starkt svängda i en vacker krok. Snidade bördträn 
med mönster i karvsnitt och med årtal och initialer ha givits som fästmans-
gåvor. Bördträet användes framförallt då man bar mjölkflaskor av trä. Sådana 
funnos i olika storlekar, från små dricksflaskor till stora läglar i vilka mjölken 
från fäbodarna forslades hem. När det lämpade sig använde man dock börd-
träet också för knyten och korgar som skulle bäras någon längre väg. Numera 
ha bärkrokarna kommit ur bruk i de flesta socknarna, men när »skäriborna» 
komma in till Vasa på torgdagarna, bära de ofta plåtflaskor och bärkorgar 
på ryggen med bördträd. 

De åländska bärträna skilja sig från de österbottniska därigenom att de ha 
ett hål och intre en krok i ena änden. De synas mest ha nyttjats för korgar 
flätade av granrötter. I korgen var en vidje- eller läderögla fäst, och denna 
drogs genom hålet i bärträet och låstes fast med en tvärpinne. Små runda 
korgar med trälock användes som matsäckskorgar när man skulle ut på slåtter 
eller gick till nots, och i en stor halvrund korg brukade fiskarena bära upp 
fisk från stranden. Dessa korgträn voro ovanliga redan i slutet på 1800-talet, 
och numera äro de ytterst sällsynta. De benämndes korgträ eller fiskkorgträ. 

I Sverige ha bärträn av de ålderdomliga typer som ovan beskrivits i manna-
minne nyttjats i många landskap.98  
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Förekomsten av bördträn. Bilden på motstående sida visar bärning med bärträ. 
Björkö, Österbotten. 

63 



BÄROKET 
Bäroket som i Sverige har varit så ytterst vanligt i hela landet, har som 

kartan visar hos oss haft en rätt begränsad utbredning. Under den tid vi här 
ta sikte på, alltså 1850-1900, är det bara på Åland och i Åbolands skärgård 
som det varit så allmänt att det nyttjats på alla gårdar, medan det i västra 
Nyland har varit i användning blott på ett fåtal ställen och i östra Nyland 
har varit alldeles okänt. 

I Österbotten ha bäroken i mannaminne använts endast i undantagsfall. 
Enligt några uppgifter skola sådana ha nyttjats på den tid under vilken man 
bedrev salpetersjudning, enligt andra skola de ha förekommit på sådana gårdar 
där husbondefolket varit i Amerika och lärt känna detta bärredskap därute. 

Bäroket har framförallt nyttjats när man burit vatten. Dess utseende 
varierar mycket litet, men storleken växlar något. Det bars över båda axlarna; 
bara från en enda socken, Korpo, ha hittills erhållits uppgifter om vattenok 
för två hinkar som burits över ena skuldran. På äldre exemplar äro krokarna 
medelst vidjor förenade med själva oket. Ute i skärgårdssocknarna ha vackert 
snidade och utsirade bärok givits som fästmanspresenter. De kallas ok, bärträ 
och härdträ och i skämtsamt tal, ,>käringrankor>. I norra Österbotten har be-
nämningen vatturankor upptecknats. 

På finskt håll torde bärok inte ha varit nyttjade annat än i Egentliga Fin-
land, dit redskapet antagligen inlånats från de svenska ösocknarna.74  
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Bärokets utbredning. Bilden på motstående sida visar bärning med bärok. Houtskär, 
Åboland. 
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ISLÄGLAR 

I motsats till vad som är fallet med skidorna, ha skridskor nyttjats i alla 
socknar så långt man kan minnas. Den under senare hälften av 1800-talet 
mest använda skridskon utgjordes av en träsula med en infälld järnskena, 
smidd av bysmeden eller tillverkad av en gammal lie eller ett utslitet sågblad. 
Vid sidan av denna typ användes här och där också s.k. isläggar. Dessa voro 
tillverkade av häst- eller koben; helst gjorde nian dem av hästben, emedan 
sådana ansågos glida bättre. Såväl den övre som den undre sidan avplanades så 
man erhöll så jämna ytor som möjligt, och den undre sidan slipades dessutom 
omsorgsfullt så att isläggen skulle glida bra. I främre ändan voro benläggarna 
ofta utskurna i en prydlig spets. Ibland voro isläggarna försedda med hål så att 
de kunde bindas fast över vristen, men oftast saknade de sådana, och fästes 
icke på något sätt vid foten. När man åkte med isläggar lyfte man inte turvis 
fötterna och sparkade sig fram som med nyare skridskor, utan man sköt sig 
med hjälp av en stav framåt utan att någonsin lyfta fötterna från isen. Staven, 
kölvan eller pickstaven, var nedtill skodd med en järnhylsa, eller hade helt enkelt 
en spik inslagen i nedre ändan. Man höll i kölvan med båda händerna, stack 
den mellan benen och tog så spjärn mot isen med den. Utom benämningen 
benläggar förekommer isläggar och pickaläggar. I Kronoby museum finnes 
ett slags skridsko, som utgör en mellanform mellan skridskon med stålskena 
och isläggen. Denna består av en stadig träsula under vilken en benlägg är fäst. 

Senast synas isläggarna ha använts i kustsocknarna i Österbotten och i 
Åbolands skärgård, där de nyttjades ännu på 1880-talet. I södra Österbotten 
användes verbet »ränna» i betydelsen »gå på isläggar», i motsats till »skricka» 
och »skorra», som betydde att skrinna med skridskor med stålskena. I Hout-
skär lärde sig småpojkarna att skrinna med isläggar innan de började använda 
skridskor med stålskenas". 

Också i Sverige användes isläggarna långt in på 1800-talet. Berg, som 
nyligen skildrat deras förekomst där, förmodar att de över Hedeby kommit 
till Sverige från Frisland och Nederländerna; fynd från Birka visa att de voro 
kända i Sverige redan på vikingatiden 101. Med hänsyn till isläggarnas och en del 
andra uråldriga företeelsers spridningsområde skisserar Berg en »birkakultur» 
som skulle utgöra en parallell till Hesselmans »birkasvenska». I Finland ha 
isläggarna en typiskt västlig utbredning att döma av de uppgifter som hittills 
föreligga.102  Isläggarna ha i stor utsträckning nyttjats i samband med vinter-
fiske, och man kan mycket väl tänka sig att finlandssvenskarna vid sin över-
flyttning hit kände till konsten att ränna på isläggar. Det hittills äldsta fyndet 
av isläggar i Finland härrör från det medeltida biskopsslottet på Kustö."3  

66 



KARTA 27. 

Förekomsten av isläggar. 
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MYRSKOR OCH MOSS-SKIDOR 

I de trakter där myrslåttern var av stor betydelse voro moss-skor och 
myrskidor nödvändiga komplement till arbetsutrustningen. Moss-skorna eller 
trygorna bestodo av en ring av en, som med vidjor var förenad med en träsula 
eller med ett fotstöd hopvridet av vidjor. Utom som myrskor användes de 
även som snöskor, i synnerhet på öarna i Kvarken, där myrslåtter sällan före-
kommit. 

Den dubbla användningen som snöskor och moss-skor hade trygorna även 
i Dalarna, där de mest -nyttjades på vintern då man skulle trampa upp vägar 
eller annars måste färdas i djup snö, men som man »understundom måste 
medföra till vissa myrslogan för att kunna gå på sanka ställen under slåtter-
arbetet».104  Enbart vid slåtter användes myrskidorna, mossandrarna, vilka 
under senare hälften av 1800-talet varit mycket mera nyttjade än de sällsynta 
trygorna. Mossandern liknar en snöskida, men är bredare och försedd med en 
lång urtagning såväl framför som bakom fotstödet. Den fasthålles vid foten 
av en vidja som går över vristen, på samma sätt som remmen på en vanlig 
skida. Längden på andrarna varierar, somliga par äro bara ca. 1 m. långa, 
andra kunna vara över två meter. De tillverkas av något lätt träslag för att 
icke bli alltför tunga. 

Liksom snöskorna utvecklats till skidor, ha enligt Sirelius moss-skorna 
givit upphov till moss-skidorna.105  Vuorela, som grundligt studerat trygornas 
och andrarnas förekomst i Finland, anser att nioss-skidorna ha uppkommit här, 
och hänvisar därvid till myrslåtterns stora betydelse.'" Man torde kunna säga 
att både trygorna och andrarna ha en västlig utbredning. Trygorna finner 
man huvudsakligen inom tvenne områden, nämligen dels i gränstrakterna 
mellan Tavastland och Satakunda, dels uppe i Tornedalen. Andrarna ha ett 
betydligt större utbredningsområde, som sträcker sig från norra Satakunda 
genom hela Österbotten och en del av Lappland. I Savolax och Karelen ha 
endast några enstaka par tillvaratagits. Medan moss-skidan i de finlands-
svenska dialekterna bara har en benämning, motsvarande det fornnordiska 
pndurr »skida», har den på finska ett flertal olika namn av vilka Vuorela anför 
inte mindre än femton, och han anser att denna mängd av benämningar tyder 
på att moss-skidan är en jämförelsevis ny företeelse. 

I flera av de nyländska socknarna skall man ha nyttjat skarbågar som voro 
tillverkade på samma sätt som trygorna, men dessa användes icke vid slåtter 
utan endast såsom snöskor. Då de uppgifter om dessa som hittills erhållits 
varit mycket obestämda, ha de icke tagits med på denna karta. 
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KARTA 28. 

Utbredningen av moss-skidor och myrskor. Den streckade linjen visar syd-`;och öst- 
gränsen för moss-skidornas kärnområde, enligt en karta uppgjord år 1937. Söder och 

öster om denna gräns ha endast enstaka par tillvaratagits. 
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VATTENMEDEN 

I Österbotten har man, i synnerhet på gårdar där man haft lång väg till 
brunnen, på vintern brukat forsla vattensån på en mede. Denna vattenmede 
är ca. 1,5 m lång och 15-20 cm bred. Den främre delen är uppsvängd som 
på en skida, och mitt på nieden är en avsats inhuggen mot vilken vattensåns 
framkant ställes. Meden tillverkas av björk eller krokig talltjur och är icke 
järnskodd. Vid användningen ställer man en vattenså på ineden och skjuter 
både sån och meden framåt med hjälp av vattensåns handtag. 1 mednäsan 
finnes ibland ett hål i vilket ett rep kan fästas så att två personer kunna 
hjälpas åt vid forslingen. 

Vattenmeden torde ha varit använd i alla de österbottniska socknarna, 
men den håller på att gå ur bruk. I södra Österbotten är den ännu rätt van-
lig, i de nordligare socknarna sällsynt, i några t.o.m. okänd. I stället för en sär-
skilt tillverkad vattenmede har man ibland använt en gammal snöskida. Utom 
benämningen vattenrnede förekommer namnen vattskida och såskida. 

På finskt håll har vattenmeden huvudsakligen använts i Satakunda och 
Österbotten samt i norra delen av Egentliga Finland; endast sällan i 
Tavastland, Savolax och Karelen.107  Dess benämningar på finska tyda på att 
den är en för detta speciella ändamål anpassad skida.' 8  Enligt Vil kuna skall 
vattenmeden vara en i Finland gjord uppfinning; härifrån har den sedan vandrat 
över till Estland, där dess benämning är ett finskt lånord. Även i Sverige har 
vattenmeden dock en vidsträckt utbredning i Norrland och längs gränsen mot 
Norge ända ned i Dalarna; det kan således visserligen tänkas att den införts 
av skogsfinnarna, men Berg antager dock att man i detta fall har att göra med 
en ålderdomlig kulturföreteelse av nordlig proveniens.109  
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KARTA 29. 

Vattenmedens utbredning. Den streckade linjen visar vattenmedens syd- och väst-
gräns enligt en karta uppgjord år 1939. Bilden på motstående sida visar en 

vattenmede från Sideby i Österbotten. 
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KRYPSKIDAN OCH KRYPKÄLKEN 

Krypskidan eller skredstången, som använts vid säljakt ute på isen, har 
en rätt säregen utbredning, i det den som synes varit i bruk såväl längs Bott-
niska som Finska vikens kuster men icke på Åland och i norra Åboland. 
Skredstången består av en 2-3 meter lång skida tillverkad av talltjur eller 
av gran med skoning av talltjur. På skidan finnas klossar som utgöra stöd 
dels för ett litet skydds-segel, skjulet, av vitt tyg eller harskinn, och dels för 
två gafflar i vilka bössan vilar. Dessutom har skredstången ett handtag för att 
man vid behov skall kunna bära den. I ett hål i framändan fästes ett snöre 
med vilket skidan drages när man lassat dagens jaktbyte på den. För detta 
ändamål kan skidan förses med hopfällbara flakar. På skredstången kan säl-
jägaren osedd närma sig sitt byte. Bössan ligger laddad framför honom med 
mynningen stucken genom skjulet. Skredstången kan också användas som 
signalstång, och den är till god hjälp när man måste ta sig över sprickor och 
råkar i isen. Utom skredstång förekomma benämningarna andar, skara, säl-
skida, rännstång och kräkanskjul. På Åland och i ett par åboländska socknar 
har man vid sälfångst vintertid i stället för skredstång nyttjat en lätt släde 
som var försedd med ett likadant skjul som skredstången. Ibland är skjulet 
icke fastsatt på själva skridarkälken utan på en särskild liten kälke. 

Vid kusten av Ladoga ha sälskyttarna inte haft skredstång, men från och 
med innersta delen av Finska viken ha sådana använts längs hela Finlands 
kust upp till riksgränsen vid Torneå.11° Längs svenska östkusten ha skred-
stänger av liknande typer som de som använts hos oss varit allmänt före-
kommande." I Svenska Estland på Rågöarna och Runö 112  ha de icke nytt-
jats, men vid Estlands nordkust synas de icke ha varit alldeles okända; enligt 
Manninen ha de kommit över dit från Finland."3  
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Förekomsten av krypskidor och krypkälkar. Bilden på motstående sida visar en kryp-
kälke från Föglö, Åland. 
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ARBETSSLÄDEN 

Den viktiga gräns snett genom Finland som utgör skiljelinje mellan de 
olika typerna av arbetsslädar berör som synes även det finlandssvenska bosätt-
ningsområdet. Med undantag för socknarna på Åland var dock den egentliga 
arbetssläden i alla v åra socknar av den typ, som sedan förhistorisk tid använts 
i Skandinavien. Denna släde karaktäriseras av svagt böjda, naturvuxna medar 
och låga fjättrar samt av att draget fästes i en vidjering, tugan, i slädens fram-
slå. Till denna släde användes enkla träskaklar (jfr. karta nr 35) och släden 
kallas därför i det följande för skakelsläden. De äldsta skakelslädar som under-
sökts i samband med kartläggningen äro helt och hållet gjorda av trä, och 
en del exemplar ha till och med självvuxna fjättrar. Antalet fjätterpar växlar 
från 2 till 5. Slädvidjor som äro vikta kring fjättrarna ge släden stadga. Släd-
medarna skoddes med anderstänger av björk eller gran. För att släden skulle 
löpa bättre på vintern isvallades medarna med våta trasor. Av dessa lätta 
och enkla slädar fanns ett flertal på varje gård. De användes sommartid för 
släpning av hö, säd, dynga och ved och vintertid i så gott som alla körslor. 
På senare tid började man förse vinterslädarnas medar med järnstänger. På 
Åland nyttjade man vintertid parstöttingar redan i slutet av 1700-talet och 
på sommaren användes fyrhjuliga vagnar (jfr. karta nr 33). I de andra land- o skapen togos parstöttingarna i användning först på 1870 och -80 talen. Sedan 
dess ha de mer och mer trängt ut släden. Numera användas skakelslädarna 
sommartid huvudsakligen som höslädar och harvkälkar, och vintertid användas 
de mest såsom höslädar men även som forslädar när man kör till kvarnen eller 
till staden. 

Jämte skakelsläden ha bönderna i de nordösterbottniska socknarna rätt 
allmänt på resor och långfärder nyttjat en släde av den östfinska typen. Till 
denna höra inte skaklar utan fimmelstänger, vilkas finska namn är aisat, och 
släden kallas därför ofta aissläde. En annan benämning, högnäsasläden, beror 
på att medarna framtill äro starkt svängda. Sidremmarna gå icke som på skakel-
släden fram till medspetsarna, utan dessa äro med vidjor förenade med det 
första fjätterparet. Som typen, utbredningen och benämningen visa har denna 
slädtyp lånats från finnarna; det finska inflytandet har i detta liksom i en del 
andra fall varit starkast i de nordligaste socknarna. Där har aissläden efter 
sekelskiftet blivit alltmera nyttjad, och numera har den trängt ut den äldre 
slädtypen i de flesta körslor. Längre söderut har den funnits bara på större 
gårdar. I Sverige har aissläden fått en viss spridning i Väster- och Norrbotten 
samt i Ångermanland.'" I Estland användes denna slädtyp i största delen av 
landet och endast i vissa trakter av norra Estland har skakelsläden vunnit in- 
steg. 115 
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KARTA 31. 

Aisslädens och skakelslädens utbredningsområden. Den streckade linjen visar ais-
slädens västgräns enligt en karta uppgjord 1925. 
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DRÖGEN 

Vid sidan av den vanliga arbetssläden har man i Åboland och västra Nyland 
nyttjat en släde eller långkälke av liknande typ, men utan fast slädbotten 
och försedd med endast två par fjättrar. 1 sådana körslor där slädbotten behöv-
des lade man en lös flake eller låda över bankarna. Vanligare i Åboland än i Ny-
land voro sådana slädar som hade bankarna förbundna med ett mellanträ och 
remmar som gingo från främre banken till medspetsarna. På välgjorda slädar 
voro både mellanträ och remmar inhuggna i bankarna med sinkning. De flesta 
bevarade slädar av denna typ äro försedda med järnstänger, men tidigare hade 
de grova anderstänger av trä. De användes vid forsling av ved, granris och 
löv samt vid mull- och dyngkörning. 1 brukssocknarna i västra Nyland ha de 
även nyttjats som underrede för den flätade kolskrindan. Denna släde be-
nämnes drög, utom i Åbolands utskärssocknar, där den går under namn av 
björnsläde. För anspänningen nyttjas samma skaklar som till skakelsläden. 

I Åboland kom björnsläden helt och hållet ur bruk omkring 1870 och 
ersattes av parstöttingar och i västra Nyland upphörde man omkring sekel-
skiftet att använda drögarna i skogskörslor och övergick till parstöttingar. 
Drögen bibehölls däremot i vissa sommarkörslor och numera har den i sin tur 
trängt ut den vanliga arbetssläden som nästan helt har försvunnit. Drögen 
användes ännu i flera olika körslor. 

Det är vanskligt att avgöra om drögen införts direkt till västra Nyland 
från bruksorterna i mellersta Sverige och sedan därifrån kommit till Åboland 
eller om vi som vanligt ha att räkna med en spridning över Åland, ty på fasta 
Åland ha parstöttingar använts sedan slutet av 1700-talet, och den muntliga 
traditionen vet ingenting om förekomst av drögar i äldre tid. 

På finskt håll torde drögen sällan ha använts; i Egentliga Finland har den 
dock förekommit i några av de till svenskbygden gränsande finska ösocknarna.11 6  
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KARTA 32 

Drögens utbredningsområde. Bilden på motstående sida visar en björnsläde från 
Houtskär, Åboland. 
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VAGNEN 
Förekomsten av arbetsvagnar är som synes begränsad till Åland och en 

liten del av Åboland, samt till de östligaste socknarna i Nyland, två områden 
som icke ha något etnografiskt samband med varandra. På Åland användes 
ännu sommartid vagnar i så gott som alla arbetskörclor, men i de åboländska 
socknarna äro vagnarna nu sällsynta och de torde ha varit det redan omkr. 
år 1900. Man nyttjar där kärror och sommarslädar. Vagnarna köras såväl 
enbet som med par. De äro av den vanliga svenska typen där skiftstången går 
genom en urholkad trumma, en form som »sedan århundraden är typisk för det 
centrala östsverige».117  Ännu i mitten av 1800-talet användes här och där vag-
nar med oskodda bulthjul, men i slutet av århundradet torde dessa ha varit 
helt och hållet försvunna, och även hjul med järnskoning i flera delar voro då 
mycket sällsynta. Enligt Berg äro arbetsvagnarna utmärkande för den urgamla 
åkerbrukskultur som i Sverige tillhört de sydsvenska landskapen upp till Vänern 
och Mälardalen och som över Åland sträckt sig ända till Egentliga Finlands 
kust.118  På Finlands fastland ha vagnar i mannaminne mycket sällan nytt-
jats men de torde ha varit allmännare där ännu på 1700-talet.119  

De vagnar som ha använts i Strömfors och Pyttis ha ej haft en så vidsträckt 
användning i jordbrukskörslor som de åländska, utan ha framför allt nyttjats 
på resor. Vagnområdet i östra Finland omfattar endast södra Karelen och den 
östligaste delen av Nyland.12° De egendomliga vagnskorgarna, vilkas lokor 
äro böjda i särskilt avpassade lösa lokböjor, äro icke löstagbara. De nyttjas 
vid resor. För tyngre lass användas särskilda vagnar med enkla vagnslådor 
av den typ fotografiet visar. Enligt Sirelius skall man tidigare ha nyttjat lösa 
vagnskorgar, såsom ännu är brukligt bland ryssarna, från vilka denna vagns-
typ är lånad.121 
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KARTA 33. 

Den fyrhjuliga vagnens utbredning. Den streckade linjen visar det östfinska vagns- 
områdets västgräns enligt en karta uppgjord år 1925. Bilden på motstående sida visar 

en arbetsvagn från Pyttis, Nyland. 
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LOKAN 

Med loka avses i finlandssvenskt språkbruk den fjädrande träbåge, som 
spännes mellan bogträna och skaklarna eller fimmelstängerna. När och var 
lokan först kom in i svenskbygderna torde numera vara omöjligt att avgöra. 
År 1732 ritade Linne på en resa mellan Nykarleby och Vasa av ett lokrede."2  
1 Nyland är lokan av olika ålder i de olika delarna av landskapet. I östra Ny-
land har lokan nyttjats så långt tillbaka den muntliga traditionen når. Gränsen 
för lokans starkfrekvensutbredning synes gå i Borgåtrakten; därifrån österut 
går selredet under benämning »Sibbo-don». I mellersta Nyland synes lokan 
ha kommit i användning på 1870-talet, och i de västnyländska socknarna 
skola lokorna ha vunnit insteg först under åren före sekelskiftet. I Åboland 
synes lokan ha blivit allmänt använd först under senare hälften av 1800-talet. 
På Åland äro arbetslokor okända; en hög, grant målad loka har ibland tillhört 
bröllopseldonen, men den har nyttjats i förening med selbåge. 

I de socknar där man i mannaminne börjat använda lokor, ha de först 
tagits i bruk i vinterkörslor. - I Åbolands skärgårdssocknar uttalade många 
sagesmän som sin mening att lokredets största förtjänst ligger däri, att man 
så mycket lättare får lös hästen ur ett lokrede än ur ett selrede, om man har 
kört ner sig på isen. — Sedan lokredet vunnit insteg i vinterkörslorna togs 
det småningom i användning även i tyngre jordbrukskörslor som t.ex. vid 
harvning, men i de flesta sommarkörslorna har selredet med bogträn och sel-
båge bibehållits. På senaste tid ha dock en mängd olika kombinationer sv sel-
rede och lokrede uppstått, så att man nu sommartid på många håll kör med 
både selbåge och loka. Linne förvånade sig vid sin resa 1732 mycket över lokan, 
som han beskrev som en »krum karm» som »både håller ifrån hästen och uppe-
håller», en i all sin enkelhet mycket träffande beskrivning.123  Den fjädrande 
lokan anses allmänt vara att föredraga framför selbågen i vissa körslor och 
lokredet torde kunna räknas som ett av finlandssvenskarnas viktigaste finn-
lån. Ordet »loka», finska »luokka» är ett slaviskt lånord, och lokans verkliga 
kärnområde torde vara att söka i Stor-Ryssland; de östersjöfinska språken 
ha dock även en egen benämning på lokan, nämligen »vemmel».124  

I Sverige ha lokorna eller som de där kallas rankbågarna använts vid kusten 
av Bottniska viken från Tornedalen och ned till Umeå, och enligt Erixon beror 
denna utredning på östliga impulser under historisk tid1-25. Vid bedömandet 
av detta inflytande bör man enligt hans åsikt räkna med påverkan från såväl 
finskt som ryskt håll eftersom Torneå, på grund av att en viktig handelsväg 
härifrån gick genom Nordfinland till Vita havet och Arkangelsk, ända sedan 
medeltiden varit livligt besökt av ryska handelsmän. 
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Lokans utbredning. 
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SKAKLARNA 

Det skakelrede som användes till skakelsläden (jfr. sid. 74) är i sin enklaste 
form helt förfärdigat av trä. Mellanträet är intappat i skaklarna så pass löst, 
att dessa i någon mån leda mot varandra. Beroende på huru skakelredet fästes 
vid släden kan man skilja mellan skaklar med vidjetuga och skaklar med tistel. 
Som synes har den förra typen den större utbredningen. När detta skakelrede 
skall fästas vid släden trädes den ena vidjetugan genom den andra varefter 
man låser ihop dem med en skakelkrok av en. För att vara hållbar måste denna 
vara växt på ett särskilt sätt, varför männen när de rörde sig i skogen alltid 
vero på utkik efter ämnen till skakelkrokar. För att reda sig även om skakel-
kroken skulle brista brukade bönderna på längre resor ta med sig två eller tre 
reservkrokar. Tistelskaklarna ha i stället för vidjetugan en grov kloss fastgjord 
i redets mellanträ. Denna tistel slutar antingen i en krok på vilken tugan fästes, 
eller också dras tisteln genom tugan och låses fast med en tvärpinne. Benäm-
ningen tistel och förekomsten just i de trakter där oxar använts som dragare 
gör troligt att tistelanordningen står i samband med anspänningsredskapen vid 
oxkörsel. 

I likhet med skakelsläden bli träskaklarna allt mera sällsynta. Numera 
användas för det mesta sådana skakelreden som har mellanträet förenat med 
skaklarna medelst järnlänkar. Den äldre typen användes dock när man på 
sommaren kör in hö med släde och rätt ofta vid vinterkörslor, varför det fler-
städes kallas vinterreid. 

På finskt håll användas skaklar i Egentliga Finland, Satakunda och södra 
Österbotten; österut användas endast fimmelstänger.126  Skaklar av de åländska 
och västnyländska typen ha förekommit åtminstone i Bjärnå, Halikko och 
Suomusjärvi.127  
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Skakeltypernas utbredningsområden. Bilden på motstående sida visar en arbetssläde 
och ett skakelrede hopkopplade med skakelkrok. Björkö, Österbotten. 
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SELKNÄET 

1 seldonen kunna bärremmarna från selbågen och dragremmarna från 
rankorna ersättas av två vinkelböjda trästycken, s.k. selknän. På Åland äro 
dylika selknän fortfarande i dagligt bruk men i de västligaste socknarna i 
Åboland förekomma de ytterst sällan. I Kimito-trakten ha de numera för-
svunnit, och enligt ett flertal uppgifter skola de här ha använts endast i ox-
seldon; dessa ansågos vara simplare än hästseldonen och seldon med selknän 
gingo under namn av »svinselar». — De selknän som numera nyttjas äro alltid 
tillverkade av trä och ha järnbeslag. Selknäets användning framgår av bilden 
ovan. Dess ena ända är hopkopplad med bogträet, och den andra är förenad med 
selbågen; från vinkelhörnet utgår den tamp i vilken selpinnen fästes. 

I Sverige torde selknän ännu användas på många håll. I Skultuna i Väst-
manland bibehållas de framförallt på arbets- och verkselar.128  1 äldre tid använ-
des i Sverige selknän av horn, men de som ännu användas synas vara av all-
deles samma typ som de åländska, alltså tillverkade av trä och med märlor 
av järn. Tidigare nyttjades selknän av horn även i Finland. De omnämnas 
i korthet av Sirelius, som avbildar några selknän av horn från Österbotten, 
det ena paret daterat 1732; Sirelius avbildar även oxselar med träselknän 
från Bjärnå.1-9  
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Selknäets utbredning. Bilden på motstående sida visar seldon med selknän. Sottunga, 
Ålanda 
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LÅNGFARSTUN 

De ledande hustyperna i Svenskfinland äro parstugan på bondgårdarna 
och enkelstugan på små ställen. Den vanliga parstugan inrymmer fyra rum: 
två storstugor, farstu och farstukammare. Äldre än denna typ är otvivelaktigt 
trerumsparstugan där kammaren saknas och farstun bildar en gång tvärs igenom 
huset. I de äldsta bevarade parstugorna äro boningsstugan och framstugan 
byggda för sig och farstun har uppförts sist av stockar som vila på gåtar i 
stuguknutarna. Dessa lång- eller stor farstur ha en dörr i vardera ändan; efter-
som boningshuset oftast är orienterat i öster—väster med fasaden åt söder 
kallas dörrarna söderdörr och norrdörr. Farstun benämnes ibland även norr-
gång. 

På fasta Åland äro långfarsturna numera sällsynta, men ha ännu i manna-
minne varit rätt vanliga. I Geta uppgav en sagesman som var född 1845 att 
det under hans barndom fanns flera långfarstur i byn, och att han mindes hur 
grisarna brukade löpa genom farstun för att komma från den ena hagen till 
den andra. — I den åländska skärgården och i Åboland äro parstugorna med 
långfarstu ännu talrikt företrädda. Detta beror kanske till en del på den i dessa 
trakter vanliga kringbyggda gårdsplanen, där boningshuset utgör skiljelänga 
mellan man- och fägården. På en gård i Pargas låg tröskeln på ena sidan av 
farstun jäms med jorden, och där hände det att hästarna trampade genom 
huset in på gårdsplanen. Också i Nyland äro många synnerligen ålderdomliga 
parstugor bevarade. Små och låga parstugor med långfarstu finnas sålunda 
i alla socknar; dock äro de sällsyntare i de mellersta än i de östligaste och väst-
ligaste socknarna. I bod-stugorna, som inrymma stuga, farstu och bod, är farstun 
mycket ofta av långfarstutyp, men dörren i bakväggen saknas vanligen. 

I Österbotten, där byggnadsskicket i övrigt är av ålderdomligare kynne 
än i våra övriga landskap, ha hittills endast några få uppgifter om parstugor 
med långfarstu kunnat erhållas. I Kronoby har en byggnad som torde kunna 
dateras till förra hälften av 1700-talet fortfarande långfarstu, men denna bygg-
nad utgör boningshuset på en tvåfamiljsgård. 1 Terjärv, Korsholm och Lapp--
fjärd skall det ha funnits något enstaka hus med långfarstu i medlet av 1800-
talet, i Närpes revs en dylik byggnad i början av 1900-talet. 

Enligt Erixon är det sannolikt att parstugan uppkommit i Mälarlandskapen 
och därifrån spritt sig åt alla håll i landet; i speciellt ålderdomliga former kvar-
lever den i Sörmland, där den gamla, låga typen ännu är företrädd i alla socknar 
men mest i kusttrakterna vid Östersjön; Erixon säger om parstugorna att de 
representera den klassiska svenska hustypen, ingen är mer svensk, ingen har 
spelat en större roll i folkets liv.13° 
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Förekomsten av långfarstur. 
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SIDKAMMARSTUGAN 

Som boningshus äro parstugan och enkelstugan så dominerande hos oss, 
att man misströstar om att kunna finna någon från dessa typer avvikande 
husform. I de nordligaste österbottniska socknarna påträffar man dock en 
typ av boningshus, som i flere avseenden klart avviker både från parstugan 
och enkelstugan. Denna hustyp går under namn av sidkammarstuga.131 

Medan parstugans plan främst kännetecknas genom dess långsmala form, 
har sidkammarstugan en nästan kvadratisk grundplan. Storstugan upptar 
icke husets hela bredd utan vid sidan av stugan ligger en eller ett par kamrar, 
de s.k. sidkamrarna, efter vilka hustypen fått sitt namn. Rumsindelningen varierar 
något, vanligast synas de typer ha varit som utritats på kartan. Stugans eld-
stad ligger ej, som alltid i par- och enkelstugorna, vid en yttervägg utan vid 
den nämnda mellanväggen. 

Sidkammarstugan har aldrig på allvar konkurrerat med parstugan och 
enkelstugan. Dess ålder är svår att avgöra; i alla händelser går den tillbaka 
till början av 1700-talet. De flesta stugorna av denna typ äro numera till oigen-
kännlighet ombyggda, och endast ett fåtal genuina sidkammarstugor återstå. 
Vanligast torde de ha varit i Terjärv och Kronoby. 

Utom i de på kartan utmärkta socknarna förekomma sidkammarstugor 
åtminstone i deras finska grannsocknar Vetil, Evijärvi, Kaustby, Halso och 
Ullava.132  I Räyrinki by i Vetil socken val-  den tidigare mycket vanlig. Den 
första byggnaden av denna typ skall enligt traditionen ha uppförts av en från 
Sverige överflyttad soldat. Denna traditions sanningsenlighet kan knappast 
bevisas, men hustypens förekomst inom detta lilla område vid Bottniska viken 
gör troligt, att dess förebild verkligen är att söka på svenska sidan. 
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KARTA 38. 

Sidkammarstugans utbredning. Bilden på motstående sida visar en sidkammarstuga 
byggd år 1787. Nedervetil, Österbotten. 
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LOFTBODENS SVALGÅNG. 

Loftboden är en försvinnande byggnadstyp. På Åland äro nästan alla 
högbodar försvunna och man har allmänt övergått till att nyttja envånings-
dubbelbodar som förvarings- och sovrum. Också i de övriga landskapen äro 
loftbodarna numera ganska sällsynta, allmänna kunna de sägas vara endast 
i Vöråtrakten. 

Loftbodarna på Åland, i Åboland och Nyland ha oftast haft två rum i 
vardera våningen och en längsgående svale. Små loftbodar med gavelsvale 
ha varit mindre vanliga. I Österbotten har den senare typen i stort sett sak-
nats. Den vanligaste österbottniska loftboden är tredelad med bod, portlider 
och stall i nedre våningen och stallsskulle och två bodar i den övre. Loftbodarna 
sakna alltid eldstad, och bodarna kunna användas som sovrum endast sommar-
tid. I Österbotten, där de sociala gränserna inom allmogeklassen varit mycket 
skarpa, ha loftbodar funnits uteslutande på bondgårdarna, i de andra land-
skapen, och särskilt i Nyland, där torparna bildat en mellanklass mellan bön-
der och obesuttna, har loftboden funnits även på större torp. 

Efter svalgångens utformning kunna loftbodarna delas upp i två grupper, 
bodar med inbyggd svale och bodar med öppen svale. Den inbyggda svalen 
har antingen en enda, långsmal ljusöppning eller också två eller tre avlånga 
öppningar. Denna typ uppträder i södra Österbotten vid sidan av den öppna 
svalgången; dock är den sistnämnda den ovanligare typen. Begränsad till 
östra Nyland men här mycket vanlig är svalgången med ett halvrunt eller 
rätvinkligt urtag i svalgångens gavelväggar. I detta gavelurtag står ofta en 
profilerad balusterdocka, vilket ytterligare förhöjer det dekorativa värdet av 
denna byggnadsdetalj. Sirelius antar på språklig grund att finnarna av sven-
skarna lärt känna loftbyggnader redan under vikingatiden.133  Loftbyggnader 
ha funnits överallt, i Finland utom i södra Karelen och längst upp i norr.'" 
Svalgångstyperna växla, förmodligen ha de inbyggda svalarna en mer nordlig, 
de öppna en mer sydlig utbredning. De inbyggda svalgångar som ha två eller 
flera cirkelrunda ljusöppningar och som äro rätt vanliga i finnsocknarna i 
Österbotten ha icke förekommit i svensksocknarna. 

I fråga om den inbyggda svalen har man troligen att räkna med påverkan 
från norra Sverige, där loftbodar av denna typ synas ha varit vanliga.135  Den 
östnyländska svalgången med urtag i svalens gavelväggar synes däremot ha 
rönt inflytande österifrån. Itkonen har ägnat denna byggnadsdetalj ett in-
gående studium och enligt hans karta ha svalgångarna av denna typ i Finland en 
typiskt östlig utbredning i det de talrikt förekomma i Savolax och Karelen, samt 
ibland i norra Österbotten och östra Nyland136  men saknas i västra Finland. 

90 



KARTA 39. 

. • \r,-'" , •' 
e • 

) 
,--,, , 0 , -- , ,, ) 0--, 

Of,o, 111111 

6, 
r 

‘, 

eo 

 

Svalgångstypernas utbredning. 
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BASTUN 

Bastun utgör det ålderdomligaste inslaget i vårt byggnadsskick. Med sin 
kvadratiska grundplan, gavelingång och skorstenslösa ugn företer den flera 
medeltida drag, och i synnerhet bära de sydösterbottniska och öståländska 
basturna, vilka ovanför ingången ha ett på stolpar vilande takskjul, en ur- 
åldrig prägel. 

Under självhushållets dagar hade bastun en vidsträckt användning. Utom 
för bad nyttjades den då man mältade malt, rökte kött och torkade lin och 
hampa. När man badade försökte man också röka ohyran ur kläderna i 
den heta basturöken. På helt små ställen där ria saknats har man även torkat 
säden i bastun. 1 Sverige ha basturna sedan slutet av 1700-talet ej nyttjats 
för bad.'" Hos oss har utvecklingen gått i samma riktning; på Åland, i Åboland 
och i västra Nyland blev bastubadet under loppet av 1800-talet allt mer säll- 
synt. 

Utgående från lavarnas placering kan man skilja mellan tre bastutyper. 
Den största utbredningen har som synes bastun med endast en lave. Denna 
lave går över hela gavelväggen mittemot ingångsdörren, invid vilken ugnen 
har sin plats. Laven är intimrad i väggen och omsorgsfullt hopfogad, den använ-
des nämligen både vid mältning och bad. En uppstående kant som bildas av 
en stock eller en grov planka hindrar vid mältningen maltet att rasa ned. 

Här och där i Österbotten, framförallt i Korsnäs och Petalax finner man 
en bastutyp med lavar längs vardera långväggen och ugnen placerad mellan 
dem.138  Bägge lavarna användas både vid mältning och bad. Rätt ofta ha 
dylika bastur uppförts av den orsaken att två gårdar byggt bastu tillsammans 
och man därför ansett sig behöva tvenne lavar. 

I den tredje bastutypen, bastun med både badlave och mältlave, ha både 
ugnen och lavarna en rätt oregelbunden placering. Om ugnen ligger vid dörren, 
har badlaven ofta sin plats mellan ugnen och gavelväggen, medan mältlaven 
löper längs den andra långväggen; om ugnen står vid den inre gavelväggen, 
ligger badlaven ofta mellan ugnen och den ena långväggen, medan mältlaven 
har sin plats längs motstående gavelvägg ovanför ingångsdörren. I regel är 
mältlaven betydligt större än badlaven, och lavarna benämnas därför stor-
laven och lill-laven. I de socknar i Nyland där man i regel haft en särskild mält-
lave i bastun, ha dock de minsta basturna haft endast en lave som nyttjas såväl 
vid bad som vid mältning. 

På finskt håll har bastun mycket ofta både bad- och mältlave.139  Bastu-
lavar i knuttimring, av den typ Sirelius anser vara av ryskt ursprung 140, före-
komma här och där i de östligaste svenska socknarna i Nyland. 
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Bastutypernas utbredning. 
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RIAN 

Den största skillnaden mellan byggnadsskicket i Uppsverige och i Svensk-
finland ligger däri att det hos oss alltid finnes en eller ett par riebyggnader 
på varje gård. Ordet ria är ett finskt lånord, som dels betecknar själva tork-
huset, dels både torkhuset, logen och ladan. Den rietyp, som av ålder varit 
utmärkande för Svenskfinland, omfattar nämligen alla dessa utrymmen. På 
Åland användes dock benämningen varmhus för själva torkhuset. 

Utom trerumsrian finner man också en-, två- och fyrarummiga rior. Den 
äldsta typen, enkelrian, har dock mycket länge varit ytterst sällsynt i svensk-
bygderna; som kartan visar har den påträffats i de nordösterbottniska sock-
narna, men även här har den i mannaminne varit mycket sparsamt företrädd. 

Tvårumsrian är utmärkande för de åländska socknarna. På 1800-talet 
var det stora flertalet rior av denna typ, men numera äro de flesta tillbyggda 
med en halmlada av bräder. 

Av trerunisriorna förekomma inte mindre än tre olika typer. Rieraden 
med en ria i vardera ändan och loge i mitten hör hemma på de stora bond-
gårdarna; på Åland kallas den helbonderia. Den är företrädd i så gott som alla 
socknar och har därför icke fått komma med på kartan. De övriga trerunis-
riorna bestå av ria, loge och halmlada. Logens golv ligger rätt högt ovanför 
marken. Ju högre desto bättre slagljud heter det. -- Med utgångspunkt i 
sättet att nyttja rummet under loggolvet kan man åtskilja två typer, av vilka 
den ena kännetecknas av att detta utrymme är inbyggt och användes som 
agnhus, den andra av att det under loggolvet är en öppen plats, där allehanda 
redskap och kördon förvaras. Den förra förekommer i Österbotten och i östra 
Nyland, den senare i Nordösterbotten, på Åland i Åboland och i de flesta 
sotknarr_ a i Nyland. I västra Nyland konkurrerar den med fyrarumsrian, som 
mellan logen och ladan ytterligare har ett agnhus eller agnbänk. I de syd-
ligaste socknarna i Österbotten äro rierader med agnbänk vanligare än de rior 
som endast inrymma ria, loge och lada, men redan i Närpes och Övermark 
förekomma fyrrumsriorna endast sparsamt. 

Hilkka Vilppula har ägnat loge-rians förekomst i Finland en grundlig under-
sökning.141  I enlighet med Sirelius antager hon att det var i Svenskfinland 
man först började bygga ihop rian med logen. Vid övergången från medeltiden 
till nya tiden vann detta byggnadssätt insteg också bland finnarna, och trängde, 
förmedlat av präster och andra ståndspersoner, allt längre in i landet. Allt 
ännu har dock enkelrian den vidsträcktare utbredningen, men loge-rian vinner 
fortfarande terräng på enkelrians bekostnad. I svenskbygderna är rian nu en 
försvinnande byggnadstyp. Man bygger ej mera upp nya rior utan istället 
torkhus i vilka säden torkas först efter tröskningen. 

94 



KARTA 41. 

Rietypern.as utbredning. Den streckade linjen utgör östgränsen för det område inom 
vilket rian sammanbyggd med logen och ladan, är den förhärskande formen. Enligt 

en karta uppgjord år 1942. 
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FÄHUSET 

Fähusen i svenska Finland kunna inordnas i en typologisk serie, börjande 
med ensamfähuset och slutande med fähuset med låne och lada; mellan dessa 
stå fähuset som har en foderlada uppförd i omedelbar närhet, fähuset med ett 
öppet skjul mellan kohuset och ladan samt den typ där portskjulet utveck-
lats till ett lider som har bakvägg men saknar framvägg. På kartan ha endast 
de två förstnämnda typerna blivit utsatta emedan flertalet fähus i varje socken 
kunna föras till den ena eller andra gruppen. Mellanformerna uppträda endast 
här och där på övergångsområdena mellan de båda huvudtyperna. 

Ensa_ fähuset har ingång på gaveln, och korna stå med huvudena mot 
vardera långväggen. Mitt emot dörren finnes i den motsatta gavelväggen en 
glugg genom vilken gödseln kastas ut. Fönstren äro små eller saknas helt och 
hållet. I de nordligare socknarna i Österbotten omges fähuset av en mycket 
hög och bred stenfot, eller också skottar man till vintern upp en meterhög 
jordvall omkring huset. 

Fähuset med låne och lada visar samma grundplan som parstugan med ett 
stort rum på vardera gaveln och farstun, lånen, i mitten. Byggnadens enda 
ingång ligger på ena långväggen och fähusets liksom ladans enda dörr leder 
till lånen. Utrymmet i den inre delen av lånen utnyttjas på olika sätt, antingen 
har man där kättar för smådjuren eller också ett foderupplag. Även dessa 
fähus ha yttre gödselstad. Fönster saknas ofta. På Åland, i Åboland och i 
Nyland voro fähusen av denna typ så gott som allenarådande under senare 
hälften av 1800-talet; endast i ett par av de östligaste socknarna i Nyland 
förekom ännu i slutet av århundradet ett fåtal ensamfähus. Också i Sydöster-
botten har fähuset med låne och lada trängt ut den äldre typen, men i mellersta 
och norra Österbotten håller ensamfähuset ännu stånd. Sydgränsen för ensam-
fähusens starkfrekvens går i Pörtom-trakten; längre söderut i Österbotten före-
komma sådana fähus endast på mycket små ställen. 

I Sverige torde fähusen med låne och lada vara typiska framför allt för 
Svealand; den mellansvenska fähusfarstun kallas lana eller lane142 vilket hos oss 
i de södra landskapen motsvaras av låne. Angående förhållandena i Skultuna 
socken i Västmanland säger Erixon att den fähustyp som var den dominerande 
ända fram till bebyggelsens omläggning vid 1800-talets mitt var just denna typ 
med kohus och lada på var sin sida om farstun, men att denna typ numera 
endast i undantagsfall kan återfinnas på bondgårdarna.143  Enligt Sirelius ha 
fähusen av ålder varit förenade antingen med ett andra fähus eller en lada.144  
Fähusbyggnader av den förstnämnda typen synas ej i mannaminne ha före-
kommit i svenskbygderna, men då det omkring 1550 uppfördes ett flertal bygg-
nader på kungsgården vid Helsingfors, byggde man tre fähus, av vilka två 
voro sammanbyggda och försedda med »lona» emellan.145  
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HALMTAK 

Halmtak ha i stor utsträckning nyttjats i Svenskfinland. De ha mest an-
vänts på fähus, lador och lider, och därnäst på bastur och rior men endast 
sällan på boningshus, sädesbodar och loft. På de hus, som sakna eldstad, är 
halmen lagd direkt på de tättliggande takåsarna, men bastur och rior ha, fram-
förallt i Österbotten, mer omsorgsfullt byggda tak. Ovanpå takåsarna lades 
först kluvor på samma sätt som på nävertaken och ovanpå dessa tjocka jord-
torvor med grässidan nedåt, så ett lager mossa och sedan halm överst. 

Beroende på huru själva halmen kvarhålles, skiljer man mellan nordsvenska 
och mellansvenska halmtak. På det nordsvenska taket radas trodorna, som 
ligga ovanpå halmen, parallellt med kroppåsen. I bjälkar som ligga på tak-
åsarnas utskjutande ändar, äro korta pinnar inborrade mot vilka trodorna 
vila. Grova stockar, som upptill äro parvis sammankopplade, tynga ned tro-
dorna mot halmen. 

Det mellansvenska halmtaket har hängande trodor som löpa vinkelrätt 
mot kroppåsen och upptill äro parvis hopknippade. Dessa tak anses vara mer 
hållbara än taken av den andra typen, emedan de hängande trodorna inte 
dämma upp regnvattnet, som kunde komma halmen under trodorna att ta 
röta. De synas ha varit allenarådande på Åland och ha därifrån vunnit sprid-
ning i skärgårdssocknarna i Åboland och i Österbotten upp till Vasatrakten. 
I det sistnämnda landskapet voro de dock betydligt mindre vanliga än de 
nordsvenska taken. I Kvevlax började man för ett par decennier sedan bygga 
halmtak av mellansvensk typ. 

Enligt Sirelius kommo halmtaken »tidigt» i bruk i västra Finland och voro 
på 1600-talet jämförelsevis vanliga på militieboställeria, han påpekar även 
att Kalm på 1700-talet försökte driva propaganda för denna taktäckning och 
att man först därefter mer allmänt började att nyttja den.146  I det inre Finland 
ha halmtaken varit sällsynta och torde ej heller vara av gammalt datum; 
vedtaken ha här varit förhärskande."7  

I Sverige går gränsen mellan de båda halmtakstyperna genom norra Upp-
land; den nordliga typen går därifrån längs östkusten ända upp till Torne-
dalen,'" Halmtaken torde även här ha varit vanligare i kusttrakterna än 
inåt landet. Hos oss saknas halmtaken bara i utpräglade fiskarsocknar och 
-byar där rågodlingen varit ringa eller alls inte förekommit. Att de i östra Åbo-
land och västra Nyland varit så ytterst populära att de till och med använts 
på boningshus, beror kanske på estniskt inflytande. I mannaminne ha de dock 
inte använts på boningshusen på bondgårdarna, utan endast på torp- och back-
stugor. 

98 



KARTA 43. 

Halmtakstypernas utbredning. 
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SEXKANT KNUTAR 

Några träbyggnader från medeltiden finnas inte bevarade hos oss och lika 
detaljerade utredningar om knutformernas växling och förändring som de 
som utförts i Sverige ligga inte inom möjligheternas gräns. Trähusen i Svensk-
finland äro sällan mer än ett par hundra år gamla, och den knutning som under 
denna tid varit vanlig är utknuten med lodrät knutskåra, med eller utan varm-
tand beroende på om byggnaden har eldstad eller ej. Mycket primitiva och 
tillfälliga byggnader som lador och sommarfähus ha timrats med en enkel 
rundskåra i över- eller undersidan av stocken. Helt sporadiskt uppträda där-
jämte knutar med snedväggiga knuthak i alla landskap; talrikt företrädda 
ha de i mannaminne varit endast i de socknar som utmärkts på kartan. De 
ha ej förekommit i boningshus, om man undantar några kyrkstugor i de öster-
bottniska kyrkstäderna, utan i bodar och rior. Den ena typen av dessa knutar 
uppvisar sexkantiga knutskallar, medan den andra typen har på vardera sidan 
avfasade och således rektangulära knutskallar. Enligt uppgift av många sages-
män upphörde man med att timra dessa arbetsdryga knutar redan under förra 
hälften av 1800-talet; i Purmo lär man dock ha timrat sådana ännu på 1870-
talet. Talrikast förekomma knutar med snedväggiga hak i socknarna från 
Karleby till Pedersöre. Redan i Munsala— Jeppo-trakten uppträda de ganska 
sparsamt. 

I sin bok om byggnadsskicket i mellersta Finland anför Hämäläinen att 
alla mera invecklade knuttyper som undersökts visa starkare frekvens i väster 
än i öster varför han antager att de ha inkommit västerifrån till Finland.149  
Av en kartskiss hos Erixon framgår att dessa knutar i Sverige, med undantag 
för en variantform inom ett begränsat område i Sydsverige, ha sin huvudsakliga 
utbredning i mellersta och övre Sverige, från Mälaren norrut; i kustsocknarna 
upp till Unie älv synas de dock i stort sett saknas.15° 
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Knuttypernas utbredning. Bilden på motstående sida visar sexkantknutar med av-
planade knutskallar. Pyttis, Nyland. 

101 



DEN UPPSVÄNGDA MURKÅPAN 

I Svenskfinland har man in i våra dagar bibehållit det gamla bostadsskicket 
med en storstuga som på en gång är kök, matrum och sovrum. Stugans centrum 
är eldstaden, som tidigare alltid utgjordes av en öppen spis hopbyggd med en 
bakugn. Eldstaden hade sin plats i vrån invid dörren, oftast till vänster. Norr 
om Vasa möter man spisar med uppsvängd murkåpa. Kåpan är inte understödd av 
något »spis-» eller »tutjärn», och härden skiljes från ugnen av en murad pekare. 
Framför ugnen finnes en ugnsgruva vars golv ofta ligger högre än härdens. 

1 Korsholm och Vörå har man i mannaminne haft spisar av detta slag endast 
i de nordligaste byarna, men längre norrut var bondgårdens eldstad tidigare 
alltid av denna typ; numera är den stadd i försvinnande. 

1 Sverige ha spisarna med uppsvängd murkåpa en vidsträckt utbredning, 
som utom Skåne omfattar nästan hela Sydsverige upp till Vättern och Vänern, 
och därifrån sträcker sig genom Värmland längs norska gränsen upp i Härje-
dalen.151  Dessutom påträffas de inom ett isolerat område kring Piteå, och 
Erixon 152  förmodar att man i detta fall möjligen kan räkna med samband 
med Norge, där den uppsvängda murkåpan har en vidsträckt utbredning. 
Erixon hänvisar dock även till den möjligheten att murkåporna av detta slag 
vunnit insteg under senbarockens och rokokons tidevarv. Lundberg153  anser 
att spisar av denna typ infördes i Sverige under Vasatiden och från de kung-
liga slotten vunno spridning runt om i landet. De österbottniska murkåporna 
ansluta sig närmare till den äldre, svenska formen som har »kåpan vilande 
på pilastrar av vinkelställda murar», än till den yngre som har »kåpan uppsatt 
mellan dessa murar».154  På finskt håll äro dessa spisformer företrädda i stora 
delar av Österbotten och mellersta Finland.155  
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Den uppsvängda murkåpans utbredning. Bilden på motstående sida visar spisen i en 
bondgård i Munsala, Österbotten. 
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BONDSTUGANS MÖBLERING 

Vardagsstugans inredning i de finlandssvenska bondgårdarna var under 
1800-talet likartad i alla landskap. Eldstaden låg i en vrå invid ingångsdörren 
och diagonalt mot spisen stod matbordet framför de väggfasta bänkarna. På 
grund av sängarnas placering kan nian dock skilja mellan två olika möblerings-
planer. Sängarna stå antingen efter varandra längs ena långväggen, eller också 
diagonalt mot varandra, den ena invid dörren och den andra uppe vid gavel-
väggen. 

Under den tid kartan tar sikte på hade man i stor utsträckning väggfasta 
sängar. Dessa hade vanligen två bäddar ovanför varandra; dock förekommo 
även trevåningsängar. Tvillingssängar, alltså sängar som stå efter varandra 
och ha den ena gaveln gemensam, inne i själva boningsstugan har man haft 
bara på Åland och i ett par angränsande socknar av Åboland. I fiskarbastur, 
sovbodar och fäbodsstugor finner man tvillingssängar också i hela Österbotten. 
På Åland utgör stugans inre långvägg en enda stor sovalkov, ty de två övre 
sängarna fortsattes vanligen av en tredje säng som till hälften vilade på spis-
muren; utrymmet under denna säng användes som vedvrå. I denna säng som 
benämndes mursängen eller koven hade barnen sina sovplatser. Tvillingsängar 
förekommo naturligtvis endast på de stora gårdarna; i småstugorna fanns det 
plats bara för en tvåvåningssäng och koven.156  

De sängar som stå diagonalt i stugan kallas efter sin placering dörrsängen 
och innersängen. De ha varit ytterst vanliga i Österbotten, Aboland och i 
största delen av Nyland. I de östnyländska socknarna synas dock tvåvånings-
sängarna ha varit rätt sällsynta. I Liljendal, Mörskom, Pernå och Borgå hade 
nian ofta en tvåvåningssäng vid dörren och en vanlig fristående säng eller soffa 
i innerhörnet; i Lappträsk, Strömfors och Pyttis ha inga uppgifter om två-
våningssängar kunnat erhållas, och sängar och soffor synas där ha haft en 
rätt godtycklig placering. I de två sistnämnda socknarna känner man till 
tvåvåningssängar endast från städerna, där sådana skola ha förekommit i 
köpmansgårdarnas bondehärbärgen. 

I Sverige förekomma tvåvåningssängarna talrikast i Uppland, Västmanland 
och Dalarna och detsamma gäller även tvillingsängarna.157  Att den ena sängen 
är placerad nere vid dörren är enligt Erixon rätt ovanligt i Sverige, dock förekom-
mer det i de södra och västra landskapen; även i Norge har man i vissa trakter 
brukat ha en säng stående vid dörren.158  I fråga om bondstugans möblerings-
plan i Svenska Estland säger Söderbäck att stugan indelades i ugnsvrån och 
bordsvrån, och uppe i den senare som var stugans förnämsta utrymme, fick 
inga sängar stå, utan dessa hade vanligen sin plats nere vid dörren.159  
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Utbredning av högsängar samt deras placering i stugan. 
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VINKELSKÅPET 

Den hävdvunna möbleringen av vardagsstugan har redan berörts. Näst de 
väggfasta möblerna var det skåpen som gav prägel åt möbleringen och spe-
ciellt utgjorde hörn- eller råskåpet, som hade sin plats där de väggfasta bän-
karna möttes uppe i gavelhörnet, en viktig del av interiören. Hörnskåpens 
storlek varierar; man har antingen haft små hängskåp eller också på bänken 
stående skåp, som kunde nå från bänken ända upp till stugans tak. De enk-
laste hörnskåpen hade rak fasad, men mycket vanligare voro skåp med av-
fasade hörn, och således tresidig fasad. En än mera utvecklad skåptyp är det 
på längden tredelade skåpet med f emsidig fasad. Denna skåptyp benämnes 
här med ett dialektalt uttryck vinkelskåp. Råskåpet, vars plats ju var invid 
högsätet i stugan, ansågs vara husbondens skåp, där han förvarade husets 
bokförråd och andra dyrbarheter. I en av skåpets tre avdelningar, i den 
mellersta eller ett av sidoskåpen, var ofta en klocka inbyggd; måhända är det 
detta arrangemang som gett upphov till denna möbeltyp. Klockskåpen vunno 
insteg i bondehemmen i mitten och slutet av 1700-talet och vinkelskåpen kunna 
således ha uppkommit efter denna tid. I allmänhet tillverkades de inte hemma 
på gården utan av yrkessnickare, och voro dekorerade med ramverk och 
spegelfyllningar. För det mesta äro de även blommade i granna färger och märk-
ta med initialer och årtal. Numera tillverkas inte skåp av denna typ. 

Vinkelskåpen höra hemma i Österbotten från Närpes norrut. Deras kärn-
område är att söka i Vöråtrakten, och frekvensen avtar både söderut och norrut. 
Då denna skåptyp inte anträffats i Sverige torde den kunna betraktas som upp-
kommen i Österbotten. 
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Förekomsten av vinkelskåp. Bilden visar ett vinkelskåp som står uppe i bänkhörnet. 
Vörå, Österbotten. 
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MATSTOLEN 

Matstolen är en kombination av bord och stol, som består av två med gång-
järn förenade halvor av vilka den övre kan fällas ut, så att ryggstödet kommer 
att tjänstgöra som bordsfot. Mellan mattiderna hade den sin plats vid väggen, 
men vid måltiderna flyttades den ut på golvet. Grytan ställdes mitt på matstolen 
och man satt omkring den på pallar och åt ur grytan. Om man hade tallrikar 
höll man dem i famnen eller också sattes tallrikarna på matstolen och grytan 
placerades bredvid denna på en särskild grytstabbe. Verkligt praktiskt måste 
det ha varit att ha ett sådant lätt flyttbart matbord på den tiden då elden på 
härden utgjorde stugans bästa belysning. I de mest ålderdomliga socknarna 
har hela hushållet suttit och ätit kring matstolen, i andra trakter har den tjänat 
som kvinnornas och barnens matbord. Numera ha dock matstolarna kommit 
alldeles ur bruk och bara ett par exemplar i varje socken har bevarats på en 
vind eller i en bod. Sist användes de i de öståländska socknarna.16° 

I Sverige har matstolen förekommit i hela landet, med undantag för Norra 
Norrland, Öland, Gotland, Skåne och Bohuslän."' Den torde vara en i Sverige 
uppkommen möbeltyp.162 I hopfällt skick är den mycket lik en del danska 
stoltyper, framför allt en speciellt fyensk form med halvrunt säte, tre ben och 
smalt uppstående ryggstöd. Till oss har den kommit över Åland, och från de 
svenska socknarna har denna möbeltyp lånats in i en del angränsande finn-
socknar. 
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Förekomsten av matstolar. Bilden på motstående sida visar matstolen i bygdegården 
vid Kastelholm. Sund, Åland. 
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HÖGSTOLEN 
Före mejeriernas .tid silade man i bondehemmen fil av nästan all mjölk 

för att sedan kunna kärna smör av grädden. De stora runda träfilbunkarna 
ställdes upp på en filhylla som var fastsgjord uppe i taket under takåsarna. 
Uppe på detta »högbord,> stodo bunkarna på varann i flera rader. Där det var 
lågt till tak nådde man opp till högbordet om man steg upp på långstolen, 
men i höga stugor nådde man ej upp på detta sätt. I norra Österbotten har man 
löst problemet genom att använda högstolar, både när man skulle upp till 
högbordet, och när man ville taga ned bröd från spetten eller ur brödhäcken. 
Högstolarna är ibland försedda med ryggstöd, ibland saknas ett sådant.'" 
När högstolen inte användes synes den ha haft sin plats vid innersängen, eller 
också ställde man ut den i farstun. Numera användes den ej. 

I de österbottniska allmogehemmen var renässansstolen med rektangulär 
ryggbricka och dubbla ramslåar den allra vanligaste stoltypen, och det är 
troligen på denna stoltyp högstolen går tillbaka. Enligt ett flertal notiser, 
litterära och arkivaliska, brukade man i Österbotten på 1700-talet importera 
målade karmstolar från Sverige, vilket tyder på att stolar vid denna tid voro 
nykomlingar i bondehemmen. Också högstolens begränsade utbredning tyder 
på att den ej har en alltför hög ålder bakom sig. Den förekommer från Solv 
norrut, men har varit mycket sällsynt i socknarna söderoro Vörå. Också i 
finska Österbotten ha högstolarna nyttjats i viss utsträckning.164 
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Högstolens utbredningsområde. Bilden visar en högstol från Terjärv, Österbotten. 

111 



HÄNGSTOLEN 

Under det första levnadsåret låg lindebarnet både dag och natt i sin vagga, 
men när det kom till ettårsåldern ville det inte låta sig nöja därmed. På dagarna 
fick barnet därför långa stunder sitta och gunga i en stol upphängd i en eller 
ett par stänger som var fästa i en takås eller i taket om det inte var alltför högt 
i tak i stugan. Vanligen hängdes stolen upp i den takås som gick framför spisen, 
dels för värmens skull och dels för att mamman, när hon sysslade vid spisen, 
då och då skulle kunna ge gungan en knuff. I denna gunga placerades barnet 
alltid när man inte hade tid att syssla med det. En slå på framsidan av stolen 
hindrade barnungen att ramla ned. Denna hängstol har varit allmän i Öster-
botten och på Åland och i en del av Åboland. I Nyland synes den åtminstone 
i mannaminne inte ha förekommit. De benämningar som förekom ma äro 
hunska, kinsa och skolva. 

I Sverige ha hängstolar använts ända från Skåne upp till Norrbotten, men 
de synas ha varit vanligast i de östra landskapen.165  Såväl den typ av häng-
stol som är försedd med två stänger som den typ där skalmarna upptill 
löpa ihop ha varit företrädda där, men Erixon nämner icke något om typernas 
geografiska fördelning. Hos oss har den förra typen varit vanlig på Åland 
och i Åboland, den senare i Österbotten. 
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Hängstolens utbredningsområde. Bilden på motstående sida visar en hängstol från 
Nagu i Aboland. 
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VAGGAN 

Under hela 1800-talet voro bondstugans sängar i så stor utsträckning vägg-
fasta, att barnvaggan på många gårdar var husets enda fristående säng. Vag-
gan hade sin plats vid sidan av innersängen, där föräldrarna lågo. Vaggorna 
voro vanligen ordentligt tilltagna på längden, men hur länge barnet fick ligga 
i vaggan var helt och hållet beroende på hur snart en ny liten familjemedlem 
uppenbarade sig, för det vanliga synes ha varit att man bara hade en vagga 
i var gård, och när den nya kom fick vaggans tidigare innehavare flytta upp 
till sin mamma i innersängen, eller till sina äldre syskon i innersängnes över-
säng. Vaggan användes långt in på 1900-talet. 

Den vanliga vaggtypen hos oss har tvärmedar. I norra Österbotten var 
dock ännu i slutet på 1800-talet en annan vaggtyp använd, nämligen vaggan 
med längsgående medar. En meddelare, född 1859, uppgav, att hon själv som 
barn legat i en sådan vagga men att hon, då hon fick egna barn skaffade en 
vagga med tvärmedar, då hon fick höra att den gamla vaggtypen var hälso-
vådlig. Frågan om vilken vaggtyp som är mindre ohälsosam kan lämnas åsido 
i detta sammanhang och det återstår bara att konstatera att alla vaggor nu-
mera ha ersatts av moderna barnsängar och att vaggorna ha förvisats ur 
stugorna och blivit museiföremål. 

I Sverige har man nyttjat vaggor med tvärmedar i södra och mellersta 
Sverige, medan vaggor med längsgående medar varit vanliga i Dalarna och 
Norrland 166,  varifrån de kommit över till Österbotten. Enligt Erixon är 
denna vaggtyp vanligare i östra Norrland än i de västnorrländska landskapen, 
men typen är känd också i Norge. Söder om Östersjön finner man inte vag-
gor av detta slag förrän i södra Westfalen och Hessen, och Erixon anser där-
för att det är troligt att denna vaggtyp har uppkommit på flera olika ställen. 
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Förekomsten av vaggor med längsgående medar. Bilden visar en vagga från Esse i 
Österbotten. 
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VAGGPALLEN 

En av de största olägenheterna i de gammaldags bondstugorna var golv-
draget under de kalla vintrarna. Springorna mellan golvplankorna voro breda 
och potatiskällaren under golvet bidrog ingalunda till att öka värmen i stugan. 
För att skydda vaggbarnen mot drag har man därför i Österbotten brukat 
lyfta upp vaggan på en för detta ändamål avsedd pall. Denna var ungefär 
30 cm hög och försedd med fåror i de tvärslåar på vilka vaggmedarna ställdes. 
Då vaggan stod på pallen kom den i jämhöjd med moderns säng, varigenom 
hon under natten bekvämt kunde vagga barnet till sömns. Vaggpallen nytt-
jades såväl för vaggan med tvärmedar, som för vaggan med längsgående medar. 
Ingenstädes har dock vaggpallen i mannaminne varit allmänt nyttjad. Benäm-
ningarna skifta, hittills har utom vaggpall, antecknats vaggbord, -säte, -stol 
och -golv. De skiftande benämningarna göra troligt att den är av jämförelsevis 
sent datum. 

Kartan upptar som synes belägg från alla de österbottniska socknarna 
och dessutom från Mörskom i östra Nyland. Innan utfrågning på finskt håll 
företagits är det svårt att säga någonting om sambandet mellan dessa trak-
ter. Huruvida vaggpallen förekommer i Sverige känner jag inte till. Enligt 
Sirelius167  har vaggan därifrån kommit till oss och då ligger det ju nära till 
hands att anta att också vaggpallen gjort det. I annat fall är den väl närmast 
att betrakta såsom uppkommen i Österbotten. 
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Förekomsten av vaggpallar. Bilden på motstående sida visar en vagga stående på en 
vaggpall i hembygdsmuseet på Björkö i Österbotten. 
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BRÖDHÄCKEN 

Under senare hälften av 1800-talet utgjordes vardagsbrödet runt om i 
svensksocknarna av surt rågbröd utbakat till runda kakor med hål i mitten. 
Dessa brödkakor träddes upp på runda spett för att torkas i stugtaket. Längre 
tillbaka i tiden bakade man runda kakor som antingen alldeles saknade hål 
eller hade ett litet runt hål i ena kanten.168  De sistnämnda hängdes upp på bröd-
spetten parvis med tillhjälp av två små pinnar och ett snöre, de förstnämnda 
ställdes till tork i en brödhäck. Denna bestod av två parallella stänger för-
bundna med korta tvärslåar och med inslagna pinnar eller små bågar mellan 
vilka kakorna ställdes. 1 mannaminne har brödhäcken varit nyttjad huvud-
sakligen för sötsura limpor. Dessa kunna icke betraktas som vardagsbröd, 
utan bakades till helger och högtider. Det sötsura brödet åts mjukt, och någon 
särskild torkställning har därför ej varit av nöden. Om man på en gång bakade 
en mängd limpor utgjorde dock brödhäcken en lämplig förvaringsplats för 
dem. Brödhäckarna har därför främst bevarats på större gårdar, där man hade 
råd att ha stora ,)sössebröds»-bak. Den har flera benämningar, som pinnstång, 
pinnstege och pinnträ, brödstång, brödstege, brödknagg. Brödhäcken hade sin 
plats på åsarna strax innanför ingångsdörren. Där den ännu användes, brukar 
den stå ute i en bod. 

Brödhäckens utbredning i Finland -är utpräglat västlig, fastän den saknas 
i största delen av egentliga Finland och Nyland.169  Enligt Vilkuna bör den 
uppfattas som ett reliktföremål, vars utbredningsområde tidigare omfattade 
stora delar av Väst- och Mellaneuropa, men numera förekommer den där endast 
i Böhmen, Tyrolen och Syd-Schweiz; i Skandinavien känner han den endast 
från Dalarna."° 
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Brödhäckens utbredning. Den streckade linjen visar dess syd- och västgräns enligt 
en karta uppgjord år 1939. Utanför dess utbredningsområde stannar även hela norra 
Finland, stora delar av Savolax och hela Karelen. Bilden på motstående sida visar 

en brödhäck i ett häbbre. Korsnäs, Österbotten. Jfr. bilden sid. 102. 
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HANDKVARNEN 

Till de ursprungligaste husgeråden hör utan tvivel handkvarnen. Sådana 
kvarnar förekomma ännu här och där i alla våra socknar. I mannaminne har 
de dock inte funnits på varje gård i byn, utan bara på en del särskilt ålder-
domliga ställen, och grannarna ha vid behov fått använda dem. Dess plats 
var vanligen i en bod, men den kunde även stå på vinden, i bastukammaren, 
eller i fähuslånan eller på något annat ställe där det fanns utrymme. De olika 
typer som förekommit kunna indelas i tre grupper, dels med hänsyn till huru 
handtaget är fäst i den övre stenen och dels med hänsyn till om handtaget är 
långt eller kort. 1 Österbotten finnes som synes bara en typ: handkvarnen 
med ett kort handtag som står i ett hål i den övre kvarnstenen, »överliggaren». 
Det är den äldsta och mest primitiva typen, som är mycket tung att mala med. 
I typ två är handtaget fäst på samma sätt, men det utgöres av en stång vars 
övre ända är fastgjord i taket. Typ tre har ett långt handtag, som i ena ändan 
är fastgjort i taket, och i den andra i en träkloss vid sidan av den övre kvarn-
stenen. Som den streckade linjen på kartan visar har denna kvarntyp stor 
utbredning på finskt håll; dess västgräns går mitt inne i Finland. I Svensk-
finland har den som synes vunnit insteg bara i östra Nyland, men söder om 
Finska viken har den använts så långt västerut som på Rågöarna.171  Typ två 
förekommer vid sidan av typ ett i Nyland, Åboland och på Åland; det är svårt 
att avgöra vilkendera av dem är vanligast. 

Handkvarnarna ha i mannaminne mest nyttjats som maltkvarnar; dess-
utom ha de ofta använts vid mera tillfälliga arbeten, som när man malde mjöl 
tidigt på hösten till nyrågsgröt och när man behövde särskilt grovt mjöl, t.ex. 
till blodkorv. En sorts väl utförda handkvarnar av sandsten ha använts som 
snuskvarnar; någon större spridning ha de dock knappast haft. 
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Handkvarnstypernas utbredning. Den streckade linjen visar den östfinska handkvar- 
nens västgräns enligt en karta uppgjord år 1934. Bilden på motstående sida visar 

en handkvarn från Sedeby i Österbotten. 
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OSTFORMARNA 

Ostberedning har spelat en viktig roll i vår mathushållning. Tillrednings-
sättet har varit skiftande: man har gjort ost av råmjölk, helmjölk, skummjölk, 
kärnmjölk och surmjölk samt ystat den dels med löpe och dels med surmjölk. 
Det är svårt att draga upp några bestämda gränser mellan dessa metoder. 
Däremot synas ostformarna kunna uppdelas i grupper med en viss geografisk 
utbredning. 

Osten kokades alltid hemma på gården och inte på fäbodarna. Vid bered-
ning av löpesosten, som måste anses som den vanligaste, kokade man upp 
mjölk och lade i löpe gjord av en kalv- eller svinmage. Därefter fick massan 
sjuda tills den ystade sig, då den östes upp i en bunke eller ostform och krys-
tades tills vasslan gick ur. 

I Österbotten formades osten i en vanlig filbunke till en tunn kaka som 
lades på ostbrädet och stektes. Ostbrädet var helst tillverkat av masurbjörk, 
det hade en upphöjd kant och var vanligen försett med olika slags krusor i 
bottnen. Osten stektes eller hötades vid öppen eld, helst vid en björkvedsbrasa 
och när den ena sidan var färdig vändes osten och stektes på andra sidan. 
Om ostarna skulle sparas hängdes de med hjälp av ett snöre och två pinnar 
parvis över en stång och torkades till »skarpost». I södra delen av Österbotten, 
från Pörtom söderut, formades ostarna ibland även i fyrkantiga ostkar innan de 
stektes. I de övriga landskapen torde det vara rätt länge sedan man brukade 
steka osten. Särskilda ostbräden ha inte nyttjats för detta ändamål; där stek-
ning i mannaminne har förekommit, har man brukat steka osten i vanliga stek-
pannor. Utom i Sydösterbotten användes ostkar även i östra Åboland och 
Nyland. De ha granna krusor i bottnet och hål i hörnen så att vasslan kan 
rinna av. 
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Ostformarnas utbredningsområden. Den med punkter betecknade linjen visar ost-
brädets syd- och östgräns, och den med ringar intecknade linjen visar det fyrkantiga 
ostkarets nordgräns enligt en karta uppgjord år 1939. Bilden på motstående sida visar 

ett ostbräde från Korsnäs i Österbotten. 
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De åländska och väståboländska ostformarna skilja sig som synes från ost-
karen därigenom att de bestå av tre olika delar. Själva formen, stomtnanet, 
saknar botten, och ställes ned i ostrännan varefter locket sättes på. Dessa ost-
formar företräda troligen en äldre typ än ostkaren. I Svenska Estland användes 
ostformar som skilde sig från de åländska därigenom att stommanet först 
ställdes på ett löst bräde, ocli båda därefter sattes ned i ett tråg, som var 
försett med ränna genom vilket vasslan rann bort; brädet var försett med 
krusor så att vasslan kunde rinna av.172  

Ordet juusto, ost, hör till de äldsta germanska lånorden i finskan. Det är 
okänt endast på Karelska näset, men sättet att bereda ost med tillhjälp av löpe 
är känt endast fram till Päijänne och Kymmene älv; öster därom har man gjort 
ost enbart av råmjölk, som uppvärmes tills den ystar sig.'" Linjerna på kartan 
visar dels ostbrädets syd- och östgräns, dels det fyrkantiga ostkarets nord-
och östgräns. Huruvida den åländska typen, ostrännan med löst stomman 
och lock även på finskt håll har en bestämd utbredning känner jag icke till. 
I alla händelser ha dylika av ålder förekommit i Egentliga Finland och södra 
Satakunda.174  

SLAFFATET 

Trätråg i olika storlekar utskurna ur ett trä ha använts till förvaring av 
matvaror av alla slag. En särform är det dubbeltråg som vanligen går under 
benämningen slaffat. Det består av två avlånga tråg som läggas på varandra 
och med en pinne kopplas ihop så att de bekvämt kunna bäras. De nyttjades 
mest för salt och färsk fisk, men även för potatis, gröt o. dyl. De användes 
som matsäcksaskar t.ex. när man begav sig ut på höslåtter. Mest brukades 
de dock av fiskare som låg ute i fiske och av säljägare på kortare och längre 
säljakter. I Österbotten äro slaffaten sedan länge sällsynta och påträffas nu-
mera endast hos yrkesfiskare i den yttre skärgården. På Åland och i Åboland 
däremot äro slaffaten flerstädes ännu i dagligt bruk. De anses vara mycket 
lättare att hantera än sten- och porslinskärl och skydda maten mot flugor 
och andra flygfän. Det slaffat som tecknats in på kartan visar en nyare, mera 
svängd kontur; de äldre typerna äro lägre och mindre urholkade. 

Erixon1- 75  antar att slaffatet tillhör den bottniska fiskar- och sälfångar-
utrustningen. I Sverige har slaffaten allmänt använts av strömmingsfiskare 
från Stockholmstrakten ända upp till Norrbotten. 
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Förekomsten av slaffat. 
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FÄLPUNDET 

I Österbotten pågick sälfångsten tidigare under största delen av året, men 
den viktigaste fångsttiden inföll på vårvintern, då säljägarna beågvo sig ut på 
»fälresan» som varade i 12-14 veckor. Under denna tid livnärde de sig huvud-
sakligen med bröd; potatis kunde inte medföras, då den omedelbart frös. Varje 
man medförde därför två pund med fälbröd. Till pundet lagade man först i 
ordning pundskarklorna av långa grankvistar och vidjor. Fälbröden, som baka-
des endast för detta ändamål, gjordes av rågmjöl och hett vatten, så att degen 
blev sötsur. Av en halv tunna råg fick man tre--fyra fälbröd av cirka 1/) meters 
diameter. Limporna lades in i en säck och snördes sedan in i pundskarklorna 
tillsammans med rökt fårkött och ost. Tjocka halmrep virades omkring lim-
porna för att skydda dem mot stötar; ett välgjort fälpund borde kunna han-
teras hur som helst utan att innehållet for illa. Teckningen på kartan visar den 
ena halvan av karklorna, fotografiet det färdiga pundet. 

Fälpunden ha nyttjats i alla de socknar där man under senare hälften av 
1800-talet har företagit fälresor. Eftersom de för det mesta ha använts endast 
av de säljägare, som begåvo sig ut på månadslånga jakter, har de en mycket 
mer begränsad utbredning än slaffaten (jfr förego ående karta). Erixon 176  av- 
bildar ett par pundbågar av alldeles samma typ som de österbottniska. De 
tillhöra Umeå museum. Då säljägarna från de norrländska och österbottniska 
kusttrakterna ofta kamperade ihop under veckor och månader är det naturligt 
att deras utrustning och redskap på det närmaste överensstämma. 
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Fälpundets utbredning. Bilden på motstående sida visar ett fälpund från Korsnäs i 
Österbotten. 
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SIL KLUTEN 

Innan mjölkkärl av bleckplåt under senare hälften av 1800-talet, kommo i 
bruk tillverkades alla till mjölkhushållningen hörande kärl av trä. Mjölksilen 
har i hela Svenskfinland varit av den typ som teckningen visar. Över silens 
öppning har man brukat lägga något selmaterial, enris, granris, halm eller en 
bit lärft. Längre tillbaka ha även silar av tagel varit använda. Dessa tagel-
silar förtjäna speciellt intresse, emedan de äro utförda i en så ålderdomlig 
teknik. De äro nämligen nålade. Som material användes tagel ur kosvansar 
och hästmanar, och även människohår. Silen uppges ha varit utomordentligt 
hållbar och dessutom lätt att hålla ren; bäst rengjorde man den med tillhjälp 
av en hård borste. Den kallades sillapp eller silklut. 

Nålning har tidigare förekommit i hela Svenskfinland. På detta sätt 
har nian utom mjölksilar förfärdigat strumpor, sockor, vantar och mössor. 
Uppgifter om nålade silklutar ha erhållits från de flesta socknarna i Öster-
botten, men själva föremålen ha i allmänhet försvunnit för länge sedan. Ett 
fåtal ha dock bevarats i sockenmuseerna. I Sverige ha nålade tagelsilar använts 
i de nordliga landskapen, och de ha varit kända t.o.m. av lapparna.177  Sam-
bandet med Finland kan i detta fall gå dels tvärsöver, dels norr oni Bottniska 
viken. I Nationalmuseums samlingar ingå silklutar från Idensalmi, Sotkamo 
och Kirvus.178  
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Silklutens utbredning. Bilden på motstående sida visar en silklut i Voitby skolmuseum . 
Korsholm, Österbotten. 
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SMÖRVÅGEN 

Smörexporten till Sverige spelade tidigare en stor roll i Österbotten. Kring-
resande smörhandlare köpte upp allt smör som var till salu och seglade sedan 
över till Sverige med det. Vid uppvägningen av smöret användes ett träbesnian 
på vilket man hängde en liten våg som var gjord av två korsade näverbitar 
omgivna av en ring av vide eller en; ffån ringen utgick fyra snören i vilka 
vågen hängde på besmanskroken. Smörvågen ansågs praktisk, den vägde inte 
mycket och var lätt att hålla ren. Dylika vågar hörde dock inte till bondgår-
darnas husgeråd. De flesta sagesmän som ha erinrat sig den, ha sett den endast 
i handen på uppköpare. Smörvågen, som även benämndes smörkass, synes 
ha kommit ur bruk på 1860-talet. 

Uppgifter om vågarna ha erhållits i de flesta av de österbottniska socknarna. 
Uppgifterna äro så jämt fördelade över hela landskapet, att man får anta 
att den för icke alltför länge sedan förekommit i alla socknar. I övriga land-
skap har nian inte haft någon som helst kännedom om vågar av detta slag; 
vid vägning av smör har man lagt in smörklimpen i en lärftstrasa eller också 
stuckit besmanskroken tvärs igenom smöret. De tre smörvågar som ingå i 
Nationalmuseums samlingar härröra alla från östra Finland.'79  I Sverige ha 
smörvågar av detta slag använts åtminstone i Jämtland och Härjedalen."8° 
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Förekomsten av smörvågar. Bilden på motstående sidor visar en smörvåg (storlek 
1 :5) från Vörå i Österbotten. 
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MEMMA 

De traditionella högtidsrätterna ha erbjudit en välkommen omväxling i 
matordningen. En sådan rätt har påskmemman varit. Memma tillagas av malt, 
rågmjöl och vatten, som först kokas och sedan gräddas i ugnen i näverrivor. 
Den tillreddes gärna på askonsdagen, för att vara färdig i god tid till långfre-
dagen. Någon gång har man brukat laga memma även till fastlagstisdag och 
till 1 maj. 

Memmans smak beror i hög grad på maltet; ju brunare och starkare malt, 
desto bättre memma. Vid tillagningen värmer man upp vattnet, som får sjuda 
men inte koka, och därefter sätter man till mjöl och malt och tvarar om bland-
ningen med kräkla. Blandningen får därefter stå en stund, varefter man igen 
blandar i vatten, mjöl och malt och rör om. Ju flera gånger detta förfarande 
upprepas desto bättre blir memman. Till sist täcker man över grytan varefter 
memman får stå och sötna på ett svalt ställe. När den kallnat öses den upp i 
näverrivor och gräddas i ugnen. Ibland har man i stället för malt använt potatis-
mos; för övrigt tillreddes potatisniemman på samma sätt som maltmemman. 
Memman skall ätas tillsammans med socker och grädde för att vara riktigt 
smaklig. I äldre tid åt man också enbart memman, ibland med bröd som tilltugg. 

Av gammalt har memma i svenskbygderna lagats bara inom det begränsade 
område som kartan visar. På senaste tid har dock memman blivit mer och 
mer vanlig och är numera känd också på hela Åland och i Österbotten upp till 
Vöråtrakten. 

Då receptet på memma numera har tagits in i alla kokböcker, är väl mem-
man snart känd över hela landet. På senaste tid har det blivit förbjudet att an-
vända björknäver till memmrivor, och det återstår att se om memman, som 
faktiskt blir avsevärt bättre då den gräddas i näverrivor än då den gräddas 
i pappaskar, kommer att överleva detta förbud. 

På finskt håll förekommer påskmemma framförallt i sydvästra Finland 
inom det område som begränsas av den streckade linjen på kartan, och här-
ifrån har den vunnit spridning i de angränsande svenska socknarna.181  Dess 
ålder är svår att bestämma. Möjligen står seden att äta memma vid påsk i 
något samband med katolska fastemats-traditioner. Utom påskmemma före-
kommer på finskt håll flera slags memma, såsom blodmemma, bärmemma 
och flera sorters rågmjölsmemma, som icke gräddas i ugn. Dessa rätter till-
redas ej vid någon bestämd tid. Av denna typ torde väl den memma ha varit 
som skogsfinnarna vid sin överflyttning till Sverige förde med sig. Enligt Key-
land beskrevs den ibland som maltgröt, ibland som rågmjölsgröt. Den gräddades 
ej i ugnen. Själva ordet memma torde gå tillbaka ända till finsk-permisk tid. 
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Utbredningen av bruket att tillreda påskmemma. Den streckade linjen visar nord- och 
östgränsen för memmans kärnområde. 
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LINREPNING OCH LINBULTNING 

Då man repat lin och hampa, d.v.s. lösgjort fröknopparna från stjälkarna, 
ha tre sinsemellan helt olika redskap kommit till användning, nämligen lin-
repan, linbultan och hamptunnan. 

Det mest brukade redskapet är linrepan, en grov kam, utsågad ur trä eller 
bestående av långa järntinnar. Repan är anbragt på en bänk, vanligen på mitten 
och mera sällan i den ena ändan av denna. I förstnämnda fall deltogo två per-
soner i repningen; de sutto grensle över bänken på var sin sida om själva repan 
och drogo turvis linet genom kammen så att knopparna sletos av. Satt repan 
i ena ändan av bänken, sköttes avrepningen av en person. Linrepningen för-
siggick ute på linåkern och ett lakan, på vilket knopparna samlades, lades 
under repan. Arbetet ansågs vara tungt och utfördes därför ofta av män. Lin-
repan benämndes repa, snära, klösa, stråka och skripbräde. Man har vanligen 
använt den både för lin och hampa, men på Åland har repan, där den förekom-
mit i mannaminne använts endast för hampa och inte för lin. Linet bereddes 
nämligen sålunda att linstänglarna sedan de fått torka lades på något lämp-
ligt underlag, på riegolvet eller på en slät berghäll och bearbetades med lin-
bultor. Detta sätt att slå ur linknoppen ansågs vara att föredra framför rep-
ningen, emedan man fick ut linfröet utan särskild tröskning; dock torde lin-
frö förlora en del av sin grobarhet om det tröskas redan på hösten. Förr användes 
alltid enkom gjorda linbultor, men på senare tid nyttjades mest vanliga klapp-
trän. Linbultning var alldeles allmän i de åländska socknar där linodling före-
kommit; när och varifrån metoden har införts framgår inte av uppteckningarna. 
Numera förekommer linbultning ytterst sällan. 

I norra Österbotten, där man odlat mer hampa än lin, har hamptunnan 
varit ett mer använt redskap än repan. Tunnan är ett ca. 80 cm högt laggkärl 
med tandad rand. Man tog en hamptest i handen och drog den mot tunnkanten, 
medan man tyngde på med den andra handen, varvid fröna drogos av och föllo 
i tunnan. I Vörå synes hamptunnan inte i mannaminne ha använts, men på 
1820-talet förekom den där.182  

Linrepan har en vidsträckt utbredning i Skandinavien. I Sverige har den 
varit använd från Blekinge upp till Ångermanland.'" Metoden att bulta ur 
knoppen med bultor är sällsynt i Sverige, uppgifter härom har visserligen erhål-
lits i rätt många landskap men lika allmän som på Åland synes den ej ha varit.'" 
— Uppe i Västerbotten har man plägat slå ur hampfröna mot kanten av ett 
kar 185 , en metod som väl påverkat urslagningen i norra Österbotten. 
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Utbredningen av hamptunnan, linrepan och linbultan. 
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KLIFTAN 

I motsats till bråkan som har varit använd i alla socknar där lin- och hamp-
odling förekommit, har kliftan hos oss haft en begränsad utbredning. 

Kliftan är här alltid av samma skapnad som bråkan och någon stångklifta 
har hittills inte påträffats. Bråkan i vilken linstänglarnas trädelar bräckas 
har träkäftar, medan kliftan har järnskodda käftar. Järnkanterna gå, lik-
som bråkans vassa träkanter, om varandra. Kliftjärnen är ganska skarpa, men 
de få ej vara knivvassa; mellan dem skavas och slitas skävorna bort. Linbråk-
ningen är ett tungt och tröttsamt arbete i vilket männen vanligen ha deltagit, 
medan kliftningen ansetts som ett typiskt kvinnfolksgöra. Bråkningen ut-
förde man stående, men under kliftandet brukade man sitta bredvid kliftan. 

Kliftan har som synes ej använts på Åland och i västra Nyland under den 
tid kartan tar sikte på; här har skäktning (jfr följande karta) följt efter bråk-
ningen. I Nyland är det tydligen skäktan som varit det vikande redskapet, 
ty i mellersta Nyland, där i mannaminne endast kliftan använts har själva 
arbetet gått under namn av »skäktning». 

Av den finska benämningen på kliftan, lihta, att döma, har kliftan kommit 
till Finland från väster; i östra Finland går detta redskap dock under namn 
av lipsu; möjligen beror dess införande där på påverkan från öster eller söder.186  

Enligt Sirelius åsikt har kliftan uppstått sålunda att man börjat fästa 
skäktan vid sitt underlag.'" Om ordet lihta går tillbaka till medeltiden kan 
det vara inlånat ur en finlandssvensk dialekt; härrör det från senare tid måste 
det vara lånat direkt ur riksspråket. Kliftningen undanträngde icke alltid 
skäktningen utan man bibehöll ofta den senare metoden vid sidan av den förra. 

I Sverige är stångklyftan enligt Jirlow en föregångare till kliftan eller dra-
gan som skall vara av nyare datum; till Västerbotten anser han att den kom-
mit först under 1700-talets senare hälft.188  Kliftningen synes mig ha en ganska 
invecklad historia. I en beskrivning från Västmanland anges arbetsföljden 
vid linberedningen vara först bråkning, så skäktning, så kliftning och därefter 
ytterligare skäktning, och sist häckling.189  Enligt Katri Laine brukade man i 
Tavastland på sina håll först klifta och sedan skäkta, på annat håll använde 
man skäktan före kliftan, och i vissa trakter nyttjade man enbart det ena 
eller det andra av dessa redskap.19° I svenska Finland är kliftan som nämnt 
okänd inom skäktningsområdena på Åland och i Nyland, men i de socknar 
av Österbotten där skäktning har förekommit, har man kliftat linet innan man 
skäktade det. Innan en karta över kliftans förekomst i hela Norden föreligger 
är det vanskligt att säga något om vilka vägar den kommit till oss. 
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KARTA 62. 
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LINSKÄKTNING 

Linskäktning har som synes förekommit inom tre olika områden och meto-
den har varierat rätt avsevärt. 

I norra Österbotten brukade man både bråka och klifta linet och hampan 
innan det skäktades. Vid skäktningen höll man lintesten i ena handen och 
bearbetade den kraftigt med skäktan, utan att nyttja något underlag. Det är 
så länge sedan detta redskap kom ur bruk att något exemplar hittills icke 
kunnat uppbringas; det beskrives som ett två kvarter långt träsvärd. 

Ej heller i västra Nyland har man vid skäktningen nyttjat något särskilt 
underlag. Här är kliftan (jfr föreg. karta) okänd, och skäktningen försiggår 
antingen i samband med bråkningen, eller också följande dag. Som skäktträ 
användes en smal träspjäla med handtag i ena ändan och dubbel egg.191 Vid 
skäktningen fattade man med vänster hand om ett linknippe och lindade det 
ett varv kring handen och bearbetade det med skäktan tills alla skävor gått 
ur. Den mest utvecklade skäktningsmetoden möter man på Åland, där nian 
använt breda en- eller tvåeggade skäktsvärd och särskilda skäktstolar. Svärden 
äro ofta rikt snidade och målade, men stolarna äro av den enkla uppsvenska 
modellen, som helt skiljer sig från den sydsvenska. Både i västra Nyland och 
på Åland förekommer linskäktning fortfarande. 

Jirlow som i ett flertal arbeten behandlat linskäktningens förekomst i Sverige 
anser att denna metod först i jämförelsevis sen tid inlånats från kontinenten.192  
Skäktningen är allmän i södra och mellersta Sverige, men från och med Ånger-
manland norrut är den okänd.193  

Från Uppsverige har skäktningen tydligen vandrat över till Åland och 
därifrån vidare till västra Nyland; eventuellt har dock västnylänningarna i 
denna sak rönt inflytande även från Estland. Huruvida skäktningen i Nord-
österbotten hör ihop med svenska eller finska linberedningsmetoder är svårt 
att avgöra, då de uppgifter som hittills erhållits äro föga upplysande. Bland 
finnarna har skäktningen fortfarande en vidsträckt utbredning; dess västgräns 
anges på kartan.194  Metoden är primitiv: kvinnan som utför arbetet sitter på 
huk på golvet och pressar med sina bara fötter lintesten mot ett mjukt under-
lag, medan hon skaver bort skävorna med en smal träkniv. Skäktning utan 
underlag förekommer inom ett litet område norrom Gamlakarleby och dess-
utom i ett par socknar i Raumotrakten. Tidigare torde skäktningen ha före-
kommit i alla finska socknar, men först kliftan och sedan häcklan ha trängt 
den allt längre österut. Det mjuka skäktningsunderlaget torde vara en genuint 
finsk sak; detta har hittills icke påvisats i Finlands svenskbygder. 
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KARTA 63. 

Skäktningens utbredningsområde. Den streckade linjen visar västgränsen för den finska 
metoden att skäkta linet mot ett mjukt underlag, enl. karta uppgjord 1936. 
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LINBORSTEN 

Som det äldsta skiktet av redskap för linets beredning nämner Jirlow lin-
klubban, linkammen och linborsten.195  Det förstnämnda redskapet har hit-
tills icke påvisats hos oss och linkammen är känd endast i något enstaka exem-
plar, men det sistnämnda, linborsten, har i mannaminne nyttjats både i Öster-
botten och Nyland. 

Efter häcklingen som var obligatorisk i alla socknar följde borstningen. 
Linet borstades endast när man behövde riktigt fint lin som skulle', spinnas 
till sytråd o.dyl. För att borstningen skulle kunna utföras ordentligt och giva 
önskat resultat måste man använda en ny och hård borste. De uttjänta lin-
borstarna använde man som hårborstar. Till linborstar använde man borst 
från svin av den långborstiga winras som förr var vanlig men som numera 
alldeles försvunnit. Vid svinslakten rev man av de långa borsten längs svin-
ryggen. Då det fordrades starka armar för att man skulle få upp borsten med 
roten, utfördes arbetet • av karlarna. Ibland förfärdigades borstarna hemma, 
men det vanliga synes ha varit att man anlitat en borstmakare. Borstar av detta 
slag ha utom för lin använts även för hampa. I de trakter där linborsten inte 
använts har man dels försökt häckla linet ytterst väl, dels kammat det med 
kam eller kardat det med ullkardor. På Åland och i västra Nyland har man 
även brukat skaka linet med tillhjälp av en skakanpinna, en kort käpp med 
vilken man tog upp en lintott och skakade den »så linet stod som ett moln 
kring käppen, och då gick alla skävor ur linet». 
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KARTA 64. 

Förekomsten av linborstar. Bilden på motstående sida visar linborstar i hembygds-
museet i Munsala, Österbotten. 
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Linborsten är enligt Jirlow ett reliktföremål som i Sverige numera före-
kommer endast uppe i övre Norrland.196  Sirelius säger om linborsten att den 
har använts icke blott i västra utan även i östra Finland."' Speciellt i Karelen, 
där man inte har nyttjat häcklor198, var linborsten ha ett viktigt redskap. 
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SAMMANFATTNING 

Av de företeelser som här blivit föremål för kartläggning synes det över-
vägande antalet vara att betrakta såsom från Sverige komna novationer. Liv-
ligare förbindelser med kontinenten erhöll Svenskfinland först på 1700-talet, då 
våra redare började sända sina fartyg till olika mellaneuropeiska hamnar, och 
i denna seglation deltog allmogen icke på samma sätt som i seglationen på 

-Sverige och Estland. Kontakten med kontinenten kom därför i första hand 
den spirande borgerliga kulturen till godo och förmedlades endast småningom 
av den till allmogekulturen. Exempel på denna art av kulturspridning torde 
man lättast kunna finna på modenyheternas område. Under den svenska tiden 
kommo männen att såsom soldater i åratal vistas i främmande länder, men i 
hur hög grad de vid hemkomsten ha medverkat till att sätta novationer i om-
lopp är outrett. En allmänt känd tradition berättar att potatisen infördes till 
vårt land av soldater som återkommo från kriget i Pommern, men enligt en 
annan lika spridd sägen infördes den av tyska brukssmeder som arbetade på 
Fagerviks bruk i Ingå. I den mån finlandssvenska sjömän ha utövat något 
inflytande på folkkulturen kommer det troligen till synes endast på sjömans-
livets område. Om också en del förutsättningar för en kontinental kulturpå-
verkan alltså ha varit för handen, synes dock denna ha varit av mycket ringa 
betydenhet i jämförelse med inflytandet från Sverige. 
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Att i detalj utpeka vilka vägar novationerna från Sverige ha nått Svensk-
finland synes vara omöjligt. Vi ha visserligen icke någon landförbindelse med 
Sverige men under äldre tid förenade havet mera än det åtskilde och man kan 
därför säga att oräkneliga vägar ha förbundit Svenskfinland med dess kultu-
rella moderland. 

Den individuella kulturpåverkan, som har förmedlats av finlandssvenskar 
vilka vistats länge i Sverige och av rikssvenskar vilka flyttat hitöver, får ej 
heller underskattas, också om den närmast gör sig gällande endast inom respek-
tive individers egen intresse- och yrkessfär. Det är i synnerhet österbottningar 
och ålänningar som för arbetsförtjänst sökt sig till Sverige, och när de åter-
vänt hem ha de säkert icke försummat att i praktiken omsätta en del av vad 
de därborta ha iakttagit. I Kronoby använde man lie vid kornskörd redan på 
1700-talet, och Helmer Tegengren anser att detta bruk kan ha införts av de 
kronobytimmermän som arbetat på varven i Kalmar och Karlskrona. 199  Under 
den svenska tiden utgjorde stora delar av Svenskfinland tidvis förläningar under 
rikssvenska stormän, vilka läto sina domäner skötas av förvaltare och rättare 
hemma från olika trakter i Sverige. Även dessa kunna ha introducerat en del 
nyheter. Också inflyttning i större skala har förekommit. När bruksdriften i 
södra Finland kom i gång i mitten av 1600-talet överflyttade åtskilliga bruks- 
arbetare från Sverige, och denna bruksbefolkning utökades ännu under 1800-
talet med talrika nyinflyttare. 

Redan i inledningen påpekades att ålänningarna förmodligen ha spelat en 
viktig roll som förmedlare av nyheter västerifrån. I fråga om sådana före-
teelser som i Sverige främst äro utbredda i de mellansvenska provinserna och 
i Svenskfinland stå att finna endast i de södra landskapen är det naturligtvis 
möjligt att de kunna ha tagit vägen direkt till Åboland och Nyland men för-
bindelsen över Åland är den troligaste, liksom man, när det rör sig om sådana 
kulturdrag, som på den svenska sidan förekomma uppe i Norrland och hos oss 
bara i Österbotten, kan förutsätta att de kommit hit över Bottenhavet. Så 
snart det gäller företeelser, som finnas eller funnits i alla våra landskap, måste 
man dock alltid räkna med att de kunna ha kommit hit både över Ålands hav, 
tvärsöver Bottniska viken och direkt från Stockholmstrakten till Österbotten 
och Nyland. Av den karta som Calonius publicerat över hemorten för de fartyg 
som åren 1600 betalade slottstull i Stockholm, framgår det att handelsförbin- 
delsen Österbotten—Stockholm måste ha varit en kulturell faktor av betyden-
het. 200 

Invandring över Ålands hav har jag antagit för följande företeelser: fähuset 
med låna och lada, sladden, matstolen, bäroket, selknäet, tistelskaklarna, det 
mellansvenska halmtaket, ögleslagan och klunipslagan, ostrännan, tvilling- 
sängarna, skäktsvärdet och skäktstolen, storrisslet, upptagskroken och årdret 
med svängd bakståndare. 
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Den vidsträcktaste utbredningen har fähuset med låna och lada som före-
kommer på Åland, i Åboland, Nyland och södra Österbotten. Sladden före-
kommer i undantagsfall i Österbotten, men som ordinärt redskap i bondgårdens 
redskapsbestånd finner man den bara på Åland, i Åboland och Nyland. En 
möbeltyp som matstolen har nyttjats så långt österut som i Kyrkslätt. Alldeles 
allmänna på Åland och i Åboland men ovanliga redan i västra Nyland äro 
bäroken för tvenne bördor. Skäktsvärden på Åland och skäktträna i västra 
Nyland äro troligen släkt med varandra, men den västnyländska skäktningen 
kan ha rönt inflytande även söderifrån. 

Ett helt komplex av sammanhörande företeelser grupperar sig kring använd-
ningen av dragoxar. Kartorna över oxkörsel, oxok och bukok som ännu icke 
publicerats, visa samband mellan Åland, Åboland och västra Nyland. I sam-
band med oxkörseln står möjligen även skakelredet med tistel istället för tuga, 
och kanske även selknäet. — Huruvida även drögen har samband med använ-
dandet av dragoxar och längre tillbaka i tiden har nyttjats också på Åland, 
eller om den kommit över direkt till västra Nyland, framgår icke av de hit-
tills insamlade uppgifterna. 

En del företeelser som förekomma på Åland och i Åboland ha istället för 
västerut vandrat norrut. Det mellansvenska halmtaket hade omkring sekel-
skiftet hunnit upp till Vasa-trakten och har sedan dess vandrat vidare mot 
norr. Också den mellansvenska slagan, ögleslagan, har på sin vandring norrut 
hunnit upp till Korsholm. 

Ostrännan med särskilt stomman och lock förekommer på Åland och i de 
angränsande socknarna av Åboland. En något mindre utbredning ha tvilling-
sängarna av åländsk typ, som i Åboland synes ha förekommit endast i Iniö 
och Houtskär; detsamma gäller ifråga om krypkälken använd vid säljakt. 
Endast på Åland har man använt famnslånga sveprissel vid sädesrensningen 
samt årder med svängd bakståndare, slagor med ändklump, upptagskrokar, 
linbultor och skäktssvärd med skäktstol. 

Kartan över lieorven visar en föremålstyp, knavelorvet, som troligen kommit 
in såväl över Åland som direkt till Nyland och Österbotten. I Österbotten, på 
Åland och i största delen av Åboland har den muntliga traditionen ingenting 
att berätta om hur och när denna orvtyp införts, men i västra Nyland och 
östra Åboland, där stjärtorv i mannaminne ha förekommit, uppges det att 
knavelorven ha införts av svenska rättare, som arbetat på herrgårdarna. Också 
dragoxarnas bogok, som efterträdde hornoken, skola ha inkommit på detta sätt 
och kallades därför »svenska ok». I motsats till knavelorvet synes bogoket vara 
att betrakta som en specifik herrgårdsform. 

Invandring över Kvarken ligger nära till hands ifråga om sädeshässjan, 
som dock aldrig har fått någon större utbredning i Svenskfinland. Andra före-
teelser, som troligen kommit hit från kustbygderna på andra sidan om Bottniska 
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viken äro den uppsvängda murkåpan, vaggan med längsgående medar, led-
harven och hamptunnan. Möjligen gäller det även ifråga om fyrkantrissel på 
fot och såvackor med grepe tvärsöver. Alla dessa föremål är att söka uppe i 
norra Österbotten. Längst i norr har sidkammarstugan förekommit; är den 
muntliga traditionen riktig, så har hustypen introducerats av en rikssvensk 
soldat. 

Eftersom mer än hälften av våra socknar gränsa mot finnsocknar, är det 
omöjligt att visa på en bestämd invandringsväg när det gäller sådana finska 
företeelser som ha en mycket vidsträckt utbredning. I fråga om föremål med 
en mera begränsad utbredning antydes invandringsvägen ofta av föremåls-
typen eller av den muntliga traditionen. 

Mest känd, troligen genuinast finsk, och utan tvivel viktigast bland finska 
låneföreteelser i Svenskfinland är rian. Finnarna erhöllo i utbyte logen, det 
särskilda tröskningsrummet, och logerians expansion på enkelrians bekostnad 
har ännu inte avstannat utan logerian vandrar allt fortfarande på bred front 
österut, undan för undan minskande enkelrians utbredningsområde. Denna 
logens vandring mot öster synes dels ha försiggått som en långsam insippring 
från bygd till bygd, dels även som en samtidig spridning till flere olika mål, 
vilka utgjorts av herrgårdar, prästgårdar och militieboställen. 201  

Lokan har inte såsom rian vunnit insteg i alla socknar. På den karta som 
här publiceras sammanfaller dess västgräns med Ålands landskapsgräns. I 
själva verket är dock lokan inte helt okänd på Åland. En »ståt-loka», stundom 
sammansatt av två eller tre smäckra bågar och målad i granna färger, ingår 
ofta som dekorativt komplement i bröllops- eller kyrkseldonen, men denna har 
icke tagits med på kartan. Skulle kartan över lokans utbredning under förra 
hälften av 1800-talet kunna uppgöras, så skulle förmodligen hela Åboland 
och västra Nyland stanna utanför dess utbredningsområde. Dess spridning 
inom dessa landskap kan man följa rätt noga. Särskilt svårt hade den att vinna 
fotfäste i västra Nyland och den blev inte heller långvarig där. På senare tid 
ha trälokorna ersatts med stållokor, men de moderna åkdonen med gummihjul, 
som numera bli allt vanligare, ställa nya krav på seldonen och lokan kommer 
troligen icke att kunna bibehålla sig i sommarseldonen. Det återstår att se, 
hur länge den kommer att tillhöra vinterseldonen. På Åland kommer den 
knappast att vinna insteg, varför dess definitiva västgräns troligen får dragas 
öster om detta landskap. 

I likhet med rian och lokan är gaffelplogen ett viktigt finnlån. Den har 
gått över språkgränsen på tre olika ställen, i östra Nyland och i norra och södra 
Österbotten. I sistnämnda område synes den ha införts av inflyttade finnar, 
men i norra Österbotten och Nyland synes den ha undanträngt årdret på grund 
av sin lämplighet i en viss sorts jordmån. Typerna visa rätt väl från vilka trakter 
de lånats in. — Kloalen är ett säreget jordbruksredskap, som har sitt utbred- 
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ningsområde i sydvästra Finland. Vid nedmyllning av säd är kloalen att före-
dra framför det vanliga årdret, men något större behov av ett sådant redskap 
synes icke ha förelegat, eftersom kloalen icke synes ha varit allmänt nyttjad. — 
Svedjeplogen förekommer i hela Nyland, men tröskklubban, den östfinska 
handkvarnen och loften med gavelurtag finner man endast i den östra delen 
av detta landskap. 

Tröskhäcken har en rätt säregen utbredning. Inkilä anser att den bör be-
traktas som en i södra Tavastland gjord uppfinning och att den därifrån vunnit 
spridning åt olika håll. 202  I svenskbygderna vann den insteg i södra Österbotten 
och i Nyland samt på Åland, men Åboland synes icke ha tillhört dess utbred-
ningsområde. 

I norra Österbotten är aissläden ett viktigt lån från finnarna. I de nordli-
gaste socknarna har bärträet för säd varit använt; även detta är troligen inlånat 
från de finska grannsocknarna. Inom samma område finner man också enkel-
rian representerad, men allmän har denna hustyp icke varit på mycket länge. 

Det estniska inflytande som gör sig gällande i Nyland illustreras i det här 
framlagda materialet endast av ett fåtal kartor. Holkslagan och skäran med 
vinkelböjt handtag torde vara säkra bevis för estnisk påverkan i Åboland och 
Nyland. Det är dock möjligt att det västnyländska skäktträet står i sam-
band med liknande redskap i Estland, och detsamma kanske gäller ifråga om 
bindkroken, hörepet och ledharven. Ett kulturdrag som ännu icke har kart-
lagts är förekomsten av stolar med halmsits, vilka enligt Erixon 203  äro att 
betrakta som ett kontinentalt inslag i den baltiska och den sydsvenska allmoge-
kulturen. På svenska sidan torde nordgränsen för deras utbredningsområde 
gå norrom Skåne men på östra sidan om Östersjön ha de hunnit längre 
norrut. I Estland äro de alldeles allmänna och därifrån ha de vandrat över 
Finska viken till västra Nyland och östra Åboland. 

Om alla de gränser, som framträda i det här publicerade materialet, ritas 
in på en gemensam karta, finner man att de skära de olika landskapen i en 
mängd olika riktningar. Det är frestande att med stöd av dessa skiljelinjer och 
de gränsknippen, som bildas av dem, försöka indela Svenskfinland i ett antal 
särområden. Varje sådan indelnings betydelse blir naturligtvis beroende av det 
värde som kriterier man tillerkänner respektive gränser. 

Ifråga om Österbotten 204,  Åland 205  och Nyland "6  framträda en del viktiga 
kulturdrag som förekomma endast i något av dessa landskap med uteslutande 
av alla de övriga. Detta synes icke vara fallet i fråga om Åboland. Inom alla 
landskap synes man kunna samla linjerna till gränsknippen, vilka tyda på att 
det mellan de områden de avgränsa från varandra finnas motsättningar av en 
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viss betydenhet. Inom Österbotten går den mest markerade gränslinje-bunten 
genom socknarna strax norr om Vasa 207  och ett annat, dock mindre betydande 
gränsknippe söderom Närpes. 2°8  Inom Åland gå en del gränser mellan fasta.  
Åland och den öståländska skärgården. 209  I Åboland visa socknarna i norr, 
Iniö och Houtskär, större frändskap med Åland än de övriga åboländska sock-, 
narna 210, medan östra Åboland i mycket har följt västra Nyland åt i kultur-
utvecklingen. 211  Inom Nyland slutligen torde man kunna påvisa ett gräns-
knippe i Esbo 212  och ett annat i Borgåtrakten. 213  Såsom de mest enhetliga 
områdena framstå mellersta Österbotten, fasta Åland och västra Nyland,. 
medan norra Österbotten och östra Nyland, där det finska inslaget har varit 
starkast, äro de områden som inom sig uppvisa de flesta motsättningarna. 

Olikheterna mellan å ena sidan Österbotten och å andra sidan de sydligare 
landskapen framträda inom alla de områden av folkkulturen som här ha 
berörts. Med särskild tydlighet förmärkas de i fråga om jordbruket, som här 
uppe har arbetat under väsentligt svårare betingelser än längre söderut. Ännu 
i slutet av förra århundradet förekom det här och där i de nordligaste sock-
narna att åkrarna år efter år besåddes med säd utan att däremellan läggas i 
träde. Det vanliga brukningssättet var treskifte med råg — korn — träde om 
växlande. Tack vare de vidsträckta kärrmarker, vilka äro så karaktäristiska 
för det österbottniska landskapet, var myrslåttern här av större betydelse än i 
de övriga landskapen. Nyodling av jord har skett med tillhjälp av kyttlands-
bränning, medan man i de andra landskapen företrädesvis har nyttjat svedje-
bruk. Kraven på besuttenhet voro mycket anspråkslösa, och för det mesta 
voro hemmanen delade så många gånger att jordbruket icke förslog för ut-
komsten. Utom fiske och säljakt, som voro viktiga binäringar vid sidan av 
jordbruket, idkade bönderna även kolning, tjärbränning och vedavverkning. 
Dessutom försökte man medelst hantverk och slöjder av olika slag utöka sina 
inkomster och det var en allmänt utbredd sed att männen begåvo sig ut på 
»bortarbete». För det mesta arbetade österbottningarna därvid som snickare 
och timmermän. Mångsyssleriet har dragit männen bort från jordbruksarbetet 
och lett till att kvinnorna fått övertaga mycket av det som på andra håll har 
räknats som karlarbete. 

Allmogeseglationens betydelse som kulturpåverkande faktor har redan 
framhållits. Segelleden till Stockholm gick antingen längs »västvallen» eller »öst-
vallen». I det förra fallet seglade man tvärs över Kvarken och följde sedan 
den svenska kusten ned till Stockholm. Denna väg synas nordösterbottnin 
garna i allmänhet ha föredragit, framför att, såsom sydösterbottningarna, följa 
kusten ned till Åland och sedan från Eckerö sticka ut på Ålands hav. Följden 
av att österbottningarna ha färdats till och från Stockholm längs dessa olika 
vägar synes man kunna skönja i allmogekulturen, i det att Sydösterbotten visar 
närmare frändskap med Åland än vad den nordligare delen av landskapet gör. 
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Vid sidan av den livliga trafiken på Stockholm ha vi att räkna med en 
minst lika livlig samfärdsel över Bottniska viken. Den oavbrutna kontakt med 
Norrlands självmedvetna bondebefolkning som på detta sätt upprätthållits, 
har utan tvivel i hög grad medverkat till att skapa den för våra förhållanden 
högtstående allmogekulturen i Österbotten. Framför allt synes man kunna 
spåra det norrländska inflytandet ifråga om bysjälvstyrelsen, byggnadsskicket 
och konsthantverket. Byväsendet har i Österbotten varit mer utvecklat än 
annorstädes i Svenskfinland och har ännu icke helt spelat ut sin roll. Bond-
gårdarna äro ofta bebyggda med flere och större hus än vad som vore nöd-
vändigt, och det är ett österbottniskt särdrag att man bygger manbyggnaden 
i två våningar men låter den övre stå oinredd; speciellt vanliga synas dessa 
»överflödsvåningar» ha varit i mellersta Österbotten. Förekomsten av snidade 
ytterdörrar, ofta i gustaviansk stil, är ett annat av de österbottniska drag 
som genast för tanken till Norrland. Färgglada interiörer och snidade och målade 
fästmansgåvor ha förekommit i alla landskap men ingenstädes ha de nått en 
så hög standard eller varit så allmänt förekommande som i Österbotten. 

Under äldre tid måste förhållandena i kustbygderna på båda sidorna om 
Bottniska viken ha varit nära nog identiska men under de senaste århundradena 
synes utvecklingen ha gått olika vägar i väster och öster. I de norrländska kust-
bygderna finner man numera en mängd företeelser »som äro av förhållandevis 
ungt ursprung, och dessa peka på en kulturell nydaningstid här uppe vid 
1700-talets slut och 1800-talets början»214  som torde stå i samband med ökade 
möjligheter för spannmålsproduktionen i dessa trakter. Skogsprodukternas 
betydelse blev mera kraftigt märkbar först långt senare, nämligen efter 1800-
talets mitt. Den norrländska kustbygden räknas därför i detta nu som ett 
av Sveriges novationsområden. De s. k. spannmålssocknarna i Österbotten falla 
ej inom det svenska bosättningsområdet och någon liknande uppgång på grund 
av ökad spannmålsproduktion kan ej påvisas för svenska Österbotten. Ej 
heller sågverkens stora tid var för svenskbygderna av någon avgörande bety-
delse, och det torde vara med full rätt som Vilkuna anser svenska Österbotten 
vara ett av Finlands mest ålderdomliga områden. 215  Tack vare allmogesegla-
tionen hade här under 1600- och 1700-talen samlats betydande rikedomar, 
vilka möjliggjorde införsel av många nyheter och levnadsstandarden var då 
högre där än i inlandet, men under 1800-talet undergingo dessa förhållanden 
en stor förändring. 216  Inlandets råvaror blevo då mera lättåtkomliga tack vare 
nya trafikmedel, men de nya samfärdslederna hade inte samma sträckning 
som de gamla och kusttrakterna gingo miste om sin förmedlande roll och för-
sjönko småningom i dvala. 217  Detta gäller enligt Vilkuna, utom för svenska 
Österbotten, även för kustsocknarna norr om Gamlakarleby och för Vacka-
Finland. Dessa områden, som tidigare varit landets »kulturportar», övergingo 
nu till att bli högkonservativa områden.218  Vilkuna hänvisar i denna sin fram- 
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ställning till den likartade utvecklingen i Sydsverige. Den »modernisering» av 
den skånska folkkulturen, som torde försiggått omkring år 1600, efterträddes 
av en kulturkonservatism, som kom landskapet att framstå förhållandevis 
ålderdomligt jämfört med många mellansvenska bygder. 219  Denna konserva-
tism berodde närmast på de förändrade politiska förhållandena. 220  Även för 
förhållandena i kustbygderna vid Finlands västkust synes man böra ta de 
politiska förhållandena med i räkningen. Från att ha intagit ett centralt läge i 
konungariket Sverige-Finland, övergingo de 1809 till att bilda den yttersta 
utposten i det ryska kejsardömet. 

Inom Österbotten går som nämnt den skarpaste kulturella skiljelinjen strax 
norr om Vasa. Det är en traditionell uppfattning, att norra Österbotten be-
folkats från trakterna tvärs över Bottniska viken, och att bosättningen först 
uppstod i Pedersöretrakten och därifrån spred sig åt olika håll. Denna inflytt-
ning måste ha varit särdeles livskraftig, eller också senare mottagit nyinflyt-
tare, eftersom den svenska bebyggelsen på höjden av Pedersöre går längre inåt 
landet än någon annorstädes i Österbotten. Om denna uppfattning om kolonis-
ternas härstamning är riktig, gå kanske en del av de motsättningar, som här 
framträda, tillbaka ända till denna avlägsna tid. De flesta av gränslinjerna före-
falla dock att vara så pass nya, att berörda förhållanden knappast ha kunnat 
påverka dem. De måste sålunda bero på andra orsaker. En sådan har redan 
påpekats: de olika färdvägarna till Stockholm. Att en del företeelser häruppe 
te sig avsevärt ålderdomligare än motsvarande kulturdrag i den södra delen 
av landskapet kanske dels beror på att avståndet ner till det centrala Östsverige 
härifrån var ganska avsevärt och att en del novationer därför blevo fördröjda 
på sin vandring hit upp, dels på att seglationen synes ha upphört tidigare här 
än längre söderut. Huruvida dessa gränser äro fortsättning på kulturgränser, 
som framträda även på den svenska sidan, kommer att framgå av de svenska 
översiktskartorna, liksom även om kulturen i dessa trakter av Sverige varit 
norskt färgad i så hög grad, att detta kunnat inverka även på förhållandena i 
norra svenska Österbotten. 

Att det finska inflytandet är starkast häruppe är helt naturligt. De stora 
älvarna, som skära denna landsdel, ha förmedlat trafiken mellan det finska 
inlandet och den svenska kusten, och samfärdseln med svenskar och finnar 
har därför varit livligare där än i den södra delen av landskapet. Dessutom var 
det endast häruppe de svenska österbottningarna kommo i beröring med den 
östfinska kulturformen, som i högre grad än den västfinska företer ett från den 
svenska allmogekulturen avvikande typbestånd. 

De sydligaste socknarna i Österbotten synas ha varit mer konservativa än 
mellersta Österbottens kommuner. Kartan över lieorven t. ex. visar, hur segt 
man här hållit fast vid de ålderdomliga stjärtorven. Det förtjänar även att 
nämnas, att man i dessa socknar längre än någon annorstädes i Svenskfinland 
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nyttjat sin gamla sockendräkt. Denna sed har längst hållit sig kvar i Tjöck 
och Lappfjärd, där många av de äldre kvinnorna ännu aldrig nyttjat modernare 
kläder. Liksom i många trakter i Sverige har man här följt en noggrant fast-
ställd dräktkalender. 

Ålands betydelse för finlandssvensk folkkultur har redan framhållits. Att 
så många nyheter ha vunnit spridning på Åland tidigare än i de andra land-
skapen beror naturligtvis först och främst på Ålands belägenhet i omedelbar 
närhet av ett sådant centrum som Stockholm men kanske också i någon mån 
på ålänningarnas intresse och mottaglighet för allt nytt. Det försprång som ålän-
ningarna ha haft har naturligtvis växlat från fall till fall, men för det mesta synes 
detta ha varit ganska avsevärt. Parstöttningarna, som på Åland skola ha 
använts redan i slutet av 1700-talet, togos i de andra landskapen i bruk först 
på 1870- och 1880-talen. På Åland är det numera alldeles omöjligt att upp-
teckna traditioner om skörd med skära. Man synes där allmänt redan på 1700-
talet ha övergått till att begagna lien som skörderedskap. I Kimito-trakten 
skedde denna övergång i början av 1800-talet 221  och i Österbotten och Ny-
land har man använt skära vid skörd långt in på 1900-talet, och ställvis kvarlever 
bruket allt fortfarande. Sådana föremålstyper som stjärtorv och borrhålsslaga äro 
fullständigt försvunna på Åland. Också ifråga om nyheter på byggnadsskickets 
område har Åland gått före. Manbyggnader med frontespis och tegeltak blevo 
vanliga redan i början av 1800-talet, och nyheter såsom järnspisar och inner-
fönster synas ha blivit allmänna långt tidigare än i de andra landskapen. Stolp-
bodar och loftbodar med svalgång äro ytterst sällsynta. — När det gäller ny-
heter på heminredningens område skulle man, om man ägnade dessa frågor en 
grundligare behandling än vad som i detta samband har skett, förmodligen 
kunna framleta bevis för att åländskor, som tjänat i Sverige men återvänt hem 
för att gifta sig, ha utövat en viss påverkan. 

Den åländska folkkulturen får sin prägel icke blott av den mängd novationer 
som utmärkt den. Samtidigt som den omfattar ett stort antal av de nyaste 
kulturdragen i Svenskfinland inrymmer den även flere av de allra ålderdomli- 
gaste. Att arkaismer, som i jämförelse med motsvarande företeelser i de andra 
landskapen te sig uråldriga, förefinnas här får troligen ses mot bakgrunden av 
Ålands bebyggelsehistoria. I det material som här publicerats synes kartan 
över den fyrhjuliga vagnens utbredning uppvisa det bästa exemplet på ett 
sådant ålderdomligt kulturdrag, som ställer Åland i motsättning till övriga 
delar av Svenskfinland. I Nordisk kultur skriver Berg om den fyrhjuliga vagnens 
utbredning: »Arbetsvagnen är en god ledtyp för den egentliga åkerbrukskulturen 
och visar också en utbredning, som utom Danmark endast omfattar de syd- 
svenska provinserna upp till Vänern och Mälardalen samt därjämte Åland och 
den sydvästligaste delen av Finlands fastland. Efter allt att döma är denna 
utbredning mycket gammal; först i våra dagar har vagnens expansion norrut 
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inletts.» 222  Det är möjligt, att träspadarna med ett handtag för vänster hand 
nere vid spadbladet kunna hänföras till samma åldersgrupp som vagnarna. 

En urgammal åländsk företeelse, som här inte illustreras av någon karta, 
är lövängskulturen. Löv- eller vildängarna äro naturliga ängar med rik löv- 
trädsvegetation. Tidigare voro de utomordentligt karakteristiska för det 
åländska kulturlandskapet, men numera ha de till största delen lagts under 
plogen. Även seden att det är kvinnorna som skola förrätta sådden var tidigare 
allmän men håller på att dö ut. 

Ålands och Åbolands skärgårdar åtskiljas icke av några större vatten, utan 
socknarna gränsa omedelbart till varandra. Ålänningarna, som alltid i hög grad 
hållit på sig och sitt, beteckna icke desto mindre allt som kommit till Åland 
från andra sidan av Skiftet för »finnmod», och åbolänningarna kallas av dem 
finnar. 223  Som sina närmaste fränder räkna ålänningarna inbyggarna i Roslagen 
med vilka de alltid ha haft en livlig kontakt. Därav har följt att den upp-
ländska folkkulturen i mycket har påverkat den åländska, och det torde vara 
ganska sällan som kulturdrag, som äro utmärkande för Åland, sakna upp-
ländska motsvarigheter. Detta gäller såväl ifråga om jordbruk som byggnads-
skick, heminredning och mathushållning. Med särskild tydlighet framträda 
likheterna inom konsthantverket. De åländska linbrädena t. ex. ha närmare 
motsvarigheter västerut än österut. Om brudräfsorna säger Erixon: »Att räfsorna 
använts som friargåvor och fördenskull snidats och målats tyckes ha varit 
vanligare i Roslagen än i någon annan svensk bygd.» 224  I Svenskfinland ha 
brudräfsor förekommit allmänt endast på Åland. 

Någon viktigare sakgräns, som skulle gå tvärs över fasta Åland, framträder 
icke på de föreliggande kartorna, och det torde vara rätt svårt att uppleta någon 
dylik. Desto flere motsättningar finner man mellan fasta Åland och den öst-
åländska skärgården. I den sistnämnda har man varit mycket mer konservativ 
än i de västligare socknarna, och strömmen av nyheter från Sverige har därför 
i viss mån stoppats upp eller fördröjts inom detta område. Denna konservatism 
beror på att dessa skärgårdsbor framlevat sitt liv under synnerligen blygsamma 
ekonomiska villkor. Det drag av burgenhet, som vilar över socknarna på fasta 
Åland, saknas genomgående härute. De gränslinjer, som gå mellan fasta Åland 
och skärgården, bero även i flere fall direkt på näringsgeografiska olikheter. 
Västerut: bördig jordbrukarbygd, österut: karg skärgård. Mest särpräglad och 
ålderdomlig är Kökars socken, men dess särprägel framstår icke med önskvärd 
tydlighet på de kartor som här publicerats. Byggnadsskicket uppvisar inga 
speciellt gamla drag, ty i det råa havsklimatet ruttna husen ner på 60-70 år, 
åkerbruket uppvisar ingenting ålderdomligt, ty ännu för 30 år sedan förekom 
nästan ingen som helst sädesodling, och förekomsten av äldre körredskap är 
mycket ringa, då vägar saknats. Hela socknen var ännu i början av detta år-
hundrade att betrakta som ett fiskeläge; det viktigaste näringsfånget näst 
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fisket var fågeljakten. Livet präglades av de regelbundet återkommande flytt-
ningarna mellan hembyarna och fiskelanden. Getskötseln var av stor bety-
delse eftersom getterna, som kunde tas med i båtarna, lätt kunde föras ut till 
fiskelägena, där mjölken behövdes för småbarnen. Födan bestod till stor del 
av saltfisk, som sköljdes ned med porsöl. Att här gå in på alla de särdrag som 
utmärkt Kökar skulle dock föra alltför långt. 

Numera har den nya tiden gjort insteg också i de öståländska socknarna. 
De sista årtiondena synas i detta avseende ha varit av speciellt stor betydelse. 
I många skärgårdsbyar har det nya gjort sitt insteg med en fart, som lämnat 
föga eller intet av det gamla orört. Fastän förutsättningarna för odling äro 
mycket små, är jordbruket på god väg att ersätta fisket såsom huvudnäring. 
I den mån vildängarna läggas under plogen och sädesproduktionen och hö-
odlingen tilltaga, utplånas olikheterna mellan västra och östra Åland alltmer. 

Den svenska delen av Egentliga Finland, Åboland, omfattar endast tio 
socknar, varför det inte är ägnat att förvåna, att den åboländska folkkulturen 
inte uppvisar några viktiga, endast för detta område utmärkande kulturdrag. 
Åboland intresserar därför främst såsom mötesplats mellan den åländska och 
den nyländska folkkulturen. När Hultman utarbetade sin översikt över de öst-
svenska dialekterna (1894), uppdelade han de finlandssvenska målen i nord-
finländska och sydfinländska. 225  Till den senare gruppen förde han de nyländska 
och åboländska dialekterna, men avskilde från de sistnämnda folkmålen i 
(Iniö och) Houtskär, och förde dem till den nordfinländska dialektgruppen på 
grund av de många och viktiga språkgränser han tyckte sig kunna konstatera 
mellan Korpo och Houtskär. Ända fram till år 1871 utgjorde Houtskär 
kapell under Korpo. Dessa socknar ha sålunda på det närmaste varit samman-
bundna av både kyrkliga och administrativa gränser. Att det trots detta för-
hållande synes existera en del viktiga sakgränser just mellan dem, gör troligt 
att vi här ha vissa motsättningar av mycket gammalt ursprung. 

Utom Iniö och Houtskär äro också Korpo, Nagu, Pargas och Hitis ösocknar, 
och det är här, liksom i den öståländska skärgården, speciellt tacksamt att 
tillämpa den kulturgeografiska forskningsmetoden, då man ofta i detalj kan 
följa kulturdragens spridning och avlagring. Det är socknarnas kyrkbyar som 
ha varit mest mottagliga för nyheter och därnäst komma de övriga byarna på 
kyrklandet och på de närmaste öarna, medan de längst borta belägna utbyarna 
ha varit mest konservativa. Skillnaden i tid kan vara avsevärd; ett redskap som 
sedan en mansålder är allmänt i kyrkbyn, kan vara fullständigt okänt i utbyarna. 

Frändskapen mellan östra Åboland och västra Nyland är mycket påtaglig. 
Hitis och Västanfjärd gränsa till Bromarv, och Hangö synes ha haft stor be-
tydelse som handelsplats för Kimito-socknarna. 

Pargas socken intar en viss särställning. Pargasmålet har att uppvisa en 
viktig olikhet mot de andra finlandssvenska dialekterna, förekomsten av tung- 
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rots-r, och ifråga om ortnamnen i Pargas har Sax6" 226  påvisat att en namntyp, 
namnen på -mälö, sakna motsvarigheter i Finland men förete stor likhet med 
en del namn som i Sverige förekomma nordligast i Kalmartrakten. Också 
inom sakkulturen finner man företeelser, som äro utmärkande endast för Pargas. 
Av kartan över skärtyperna framgår det att man här använt en skärtyp som 
rätt avsevärt avviker från de skärox, vilka nyttjats annorstädes i Svenskfinland. 
Utmärkande endast för Pargas synes även ladan med »gävling» vara. Gäv-
lingen består av en inhägnad vid ladans gavel, i vilken löv eller hö stackas 
för vintern. Även en del tröskningsmetoder, som ha förekommit här, tyckas 
skilja sig från dem som varit vanliga på annat håll. 

Nyland är, som tidigare har framhållits, herrgårdslandskapet i Svensk-
finland. Allmogekulturen har därför icke spelat samma framträdande roll som 
i de andra landskapen utan har fått stå tillbaka för herrgårdskulturen. Endast 
i de östligaste socknarna, där storgodsen icke äro så talrika, har allmogekulturen 
kunnat hävda sig och ernå en rikare och mer självständig utveckling. Det är 
dessutom icke blott herrgårdskulturen, som i västra och mellersta Nyland har 
påverkat bondekulturen. I mellersta Nyland har under de senaste hundra åren 
Helsingfors utveckling från småstad till storstad utövat ett märkbart inflytande. 
De goda förbindelserna med huvudstaden ha medfört högre pris på alla lant-
mannavaror, och de förbättrade ekonomiska förhållandena ha berett jordmånen 
för införandet av många nyheter. I västra Nyland har brukskulturen sedan tre-
hundra år tillbaka utövat ett nivellerande inflytande på folkkulturen. De många 
bruken i denna landsända ha givit upphov till benämningen »den nyländska 
Bergslagen», och i likhet med Bergslagen i Sverige har detta område i flere 
avseenden varit ett novations- och nybildningsområde. Inflytandet från herr-
gårdarna, bruken och storstaden ha förlänat den nyländska folkkulturen en 
prägel, som skiljer den från allmogekulturen i övriga delar av Svenskfinland. 
Denna olikhet kommer dock icke i särskilt hög grad till synes ifråga om de 
föremålsgrupper som här har berörts utan i betydligt högre grad när det gäller 
sådana områden av folkkulturen som klädedräkt, konsthantverk och festbruk. 

Jordbruket har i Nyland haft en starkare ställning än i de andra landskapen, 
och nylänningarna 'ha icke i så hög grad som t. ex. österbottningarna behövt 
stöda sig på binäringar av olika slag. Tvåskiftesbruket var den förhärskande 
odlingsformen i detta landskap. Åkrarna besåddes vartannat år med råg och 
lågo däremellan i träde, varvid dock en del av trädesåkern var insådd med vårsäd 
eller spånadsväxter. Ända fram till 1800-talets början var skillnaden mellan 
herrgårdens och bondgårdens jordbruk icke särskilt stor 227, men under 1800-
talet framträdde godsägarna som föregångsmän vid införandet av förbättrade 
redskap och metoder. 

I västra och mellersta Nyland äro byarna små och ensamgårdarna talrika, 
men i de östra socknarna äro byarna av en storlek som för tanken till Öster- 
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botten. Många andra företeelser i östra Nyland påminna på ett så slående 
sätt om Österbotten, att man helst skulle räkna med ett direkt samband mellan 
dessa områden. Några traditioner om en utflyttning från Österbotten till östra 
Nyland, liknande Kronobybornas utflyttning till Sorjos, föreligga dock icke. 
Däremot erhåller man många uppgifter om att österbottningar, ibland i stort 
antal, ha arbetat som timmermän i dessa trakter. 

Byggnadskulturen i Nyland är icke särskilt framträdande. Gårdsplanerna 
på de olika gårdarna äro icke varandra så lika som i Österbotten. I de östra sock-
narna är byggnadsskicket ännu ganska ålderdomligt, men i den mellersta och 
västra delen av landskapet är det påfallande modernt. »Bondgårdarna ha ofta 
erhållit samma utseende som stadsbyggnader eller mindre herrgårdar, och 
därmed försvinner den prägel av hävdvunnet byggnadsskick, som ger de gamla 
byarna deras karaktär och som möjliggör en allmängiltig skildring.» 228 
Landbönder och torpare ha på sina ställen efter råd och lägenhet försökt efter-
likna bondgårdens byggnadsskick. 

För Nylands vidkommande kan man inte påvisa lika direkta förbindelser 
med någon bestämd trakt i Sverige som ifråga om Österbotten och Åland, och 
alltså ej heller något lika påtagligt rikssvenskt inflytande. Handelsförbindel-
serna med mellersta Sverige synas dock alltid ha varit rätt livliga. — En omstän-
dighet av en viss betydelse härvidlag var, att det under långliga tider var ny-
länningarnas skyldighet att förse kungliga slottet i Stockholm med ved. — 
Fastän alltså Nylands geografiska läge har medfört att nyheter västerifrån icke 
nått detta landskap lika direkt som fallet varit ifråga om andra finlandssvenska 
bygder, har i stället förekomsten av en talrik, jordägande herremannaklass, 
mer mottaglig för påverkan utifrån än en konservativ bondebefolkning, och med 
större ekonomiska möjligheter än denna, mer än väl kompenserat det försprång 
ifråga om kortare förbindelser med Sverige, som de andra landskapen äga. 
Den konservativa anda, bl. a. beroende på en starkare by- och familjetradition, 
som man möter i Österbotten 229  saknas så gott som genomgående i Nyland. 
Här är det rena fattigdomen som varit konservativ, icke av misstänksamhet 
och fördom mot allt nytt och oprövat, utan av nödtvång. 

Såsom redan framhållits styrde de nyländska skutorna ej blott mot Stock-
holm, utan även och kanske oftare till Reval. Det estniska inflytande, som 
kan spåras i Nyland, beror dock ingalunda enbart på dessa handelsförbindelser. 
Dels synes inflyttning från Estland till Nyland ha varit ganska vanlig, dels ha 
esterna under veckolånga fiskefärder uppehållit sig i den nyländska skärgården. 

Särskilt starkt måste det estniska inflytandet i Nyland ha varit mot slutet 
av medeltiden då Padis kloster innehade patronatsrätten över Borgå socken 
och dess kapell Sibbo och Pärnå. 230  Denna rätt hade Magnus Eriksson för sin 
och sin drottnings salighet förlänat klostret, liksom han även för evärdeliga 
tider avstod laxfisket i Helsinge till cisterciensmunkarna i Padis. Dessutom 

155 



ägde klostret enstaka hemman här och där i västra Nyland. 231  Patronats-
rätten över Borgå tillhörde klostret fram till 1428 då den, troligen på initiativ 
av biskop Tavast, återköptes. 232  Även mellan åren 1570-1721, då Estland 
tillhörde Sverige, måste förbindelserna ha varit mycket livliga. 

Den handel, som nylänningarna bedrevo på Estland, torde ha varit ganska 
betydande, att döma av den mängd urkunder som utfärdades för att inskränka 
och stävja den. Sedan Gustav Vasa flere gånger, tydligen utan resultat, för-
bjudit all handel på Estland, utfärdade han slutligen en tillåtelse för skärgårds-
borna i Borgå, Sibbo och Helsinge, att de för att de inte skulle svälta ihjäl 
skulle få segla med fisk till Reval. 233  

Efter fredsslutet 1721, då Estland övergick i rysk ägo överflyttade en mängd 
ester och bosatte sig i Nyland, och t. ex. på Pörtö skall en rätt betydande est-
nisk bosättning ha uppstått. 234  I det material, som här har publicerats, synes 
det som om i synnerhet västra Nyland skulle ha rönt estniskt inflytande, men 
även östra Nyland torde i ganska stor utsträckning ha blivit påverkat söder-
ifrån. Av den muntliga traditionen att döma har detta inflytande österut sträckt 
sig längre ned i tiden, ty medan det i västra Nyland numera är ytterst svårt att 
uppspåra estniska traditioner, låter det sig ganska lätt göra i östra Nyland. 

I östra Nyland är brytningen mellan svenskt och finskt mer märkbar än 
i den västra delen av landskapet, eftersom gränsen mot den östfinska kultur-
formen, i likhet med vad som är fallet i norra Österbotten, ligger så nära. Mycket 
av det som numera skiljer den östfinska folkkulturen från den västfinska beror 
sannolikt på östfinnarnas större konservatism, härrörande bl. a. därav att stor-
familjsystemet så länge bibehållits. 235  Särskilt påtagligt är det östliga infly-
tandet i Strömfors och Pyttis. Här har man i stor utsträckning använt näver-
föremål, »kontar» och skor och som hushållskärl burkar och flaskor i olika stor-
lekar. Lerfaten voro icke av den låga, vida typ som i alla andra socknar, utan 
av den högre, mer svängda, ryska typen. Dessa lerkärl inköptes av kringresande 
försäljare från Kyyrölä på Karelska näset. Vid sidan av hårt hålbröd och lång-
mjölk har man haft mjuka limpor och kortmjölk. Klappträ-formade mangel-
bräden och bindtjugor som påminna om de östfinska linbrädena ha utom i 
Strömfors och Pyttis använts även i Lappträsk. Den östfinska arbetssläden 
synes inte ha förekommit, men mindre slädar som använts vid vinterfiske ha 
haft högt uppböjda medar av den östfinska typen. 

Till år 1743, då freden i Åbo slöts, bildade Strömfors och Pyttis en socken, 
men den nya riksgränsen, som drogs längs den västligaste av Kymmene älvs 
mynningsarmar, delade socknen mitt itu. Den västra delen, som sedermera 
fick namnet Strömfors, kvarblev under Sveriges spira, men den östra tillföll 
Ryssland och blev först 68 år senare återförenad med Finland. Under den 
ryska tiden infördes i Pyttis det ryska donationsjord-systemet, och följderna 
av detta utplånades först i början av detta århundrade. 236 
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204  Bärträet med snidad krok, och moss-skidorna, vattenmeden, fälpundet, silkluten 

och smörvågen kunna nämnas. En mycket viktig skillnad mellan båttyperna i 
Österbotten och i de andra landskapen framträder på Itkonens båtkarta i Suomen museo 
1926, s. 35. 

2°5  Se t. ex. kartorna över risseltyperna, bärträna, vagnarna, linrepningen och skäktningen. 
206 Svedjeplogen, tvärspaden, bindkroken. 
207 Myllårdret, gaffelplogen, ledharven, såvacka n med handtag tvärsöver, det nordösterbott- 
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niska lieorvet och slagan, fyrkantrisslet, aissläden, sex-kantknutarna, den uppsvängda 
murkåpan, vaggan med längsgående medar, hamptunnan och skäktsvärdet förekomma 
norröver och hävlarna, tratt- och ögleslagan och det mellansvenska halmtaket söderut. 

2" T. ex. stjärtorvets nordgräns och vinkelskåpet sydgräns. 
2"  Jfr östgränsen för det åländska årdret, upptagskroken, linbultan och skäktstolen. 
210 Jfr kartorna över skredstång och skjutkälke samt de väggfasta sängarna. 
211  T. ex. kloalen och påskmemman. 
212 I Esbotrakten går östgränsen för drögen, tistelskaklarna, matstolen, den västnyländska 

skäran och trattslagan. 
2"  Här går västgränsen för den östfinska handkvarnen, tröskklubban och loften med 

gavelurtag i svalgången och östgränsen för knavelorvet och slagan med holk. 
214  G. Berg o. S. Svensson, Svensk bondekultur, s. 10. 
215  K. Vilkuna i Suomen museoliiton julkaisuja 6, s. 67. 
218  Se föreg., s. 67. 
217  Se föreg., s. 67. 
218  Se föreg., s. 67. 
219  G. Berg o. S. Svensson, Svensk bondekultur, ss. 8 0. 9. 
220 S. Svensson, Skånes folkdräkter, ss. 283 0. 284. 
221  Underr. från k. Finska Hushållningssällskapet 2 nr 5 s. 22, citerat efter K. Vilkuna, 

Varsinaissuomalaisten kansanomaisesta taloudesta, s. 105. 
222  G. Berg i Nordisk Kultur XVI, s. 273. 
223  Härvid hålla ålänningarna fast vid det medeltida språkbruket. 
224  S. Erixon i Uppland i Nordiska Museet och Upplandsmuseet, s. 28. 
225  0. F. Hultman, De östsvenska dialekterna, s. 168. 
226  R. Saxen, i Finska Fornminnesföreningens tidskrift X X I, s. 36. 
227  Jfr. P. Nyberg, Sibbo sockens historia I, s. 147 och 0. Nikula, Tenala och Bromarf 

socknars historia I, s. 303. 
228 G. Nikander i Det svenska Finland I, s. 126. 
229 Se föreg., s. 142. 
230  A. Allardt, Borgå sockens historia I, s. 62. 
231  A. Brenner, Ingå, Fagervik, Degerby I, s. 118. 
232  A. Allardt, Borgå sockens historia 1, s. 66. 
233 P. Nyberg, Sibbo sockens historia I, s. 174. 
2"  A. Allardt, Borgå sockens historia I, s. 40. Jfr. K. R. Melander, Virolaista asutusta 

Suomen etelärannikolla ja sen saarilla i Kotiseutu 1937. 
235  Jfr. D. Trotzig, Slagan och andra tröskredskap, s. 72. 
2" H. Hultin, Pyttis socken, s. 146. 

Bilden sid. 88 är fotograferad av mag. W. V. Forsblom och har tidigare varit publicerad, 
i Budkavlen 1924:1. Övriga fotografier, som icke tidigare varit publicerade, tillhöra Folk-
kultursarkivet. Bilderna sid. 13, 38, 84, 106 och 128 ha tagits av mag. 0. Ahlbäck; bilderna 
sid. 36, 118, 122 och 126 av herr A. Enberg; bilderna sid. 44 och 110 av mag. S. Ahlbäck; 
bilderna sid. 58 och 72 av stud. H. Renlund samt bilden sid. 114 av mag. S. Sundbäck. Övriga 
fotografier ha tagits av författaren. 

På sexton kartor visar en intecknad linje respektive företeelses utbredning inne i Fin-
land. För kartorna nr 2, 5, 16, 29, 31, 53 och 55 se K. Vilkuna, Uusia aineksia Suomen kieli-
ja kansatieteelle, kartorna nr 4, 6, 9, 1, 3, 13 och 10 i Suomalaisen Tiedeakatemian esitelmät 
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ja pöytäkirjat 1939; för kartorna nr 1 och 33 se Atlas över Finland 1925, 23:12 och 23:10; 
för kartan nr 24 se A. T. Inkilä, Puintihäkki, bild 4, Kansatieteellinen arkisto 11:2; för kartan 
nr 28 se kartan i T. Vuorelas uppsats Suomalaisten lumikengistä ja suosuksista i Kotiseutu 
1937; för kartan nr 41 se H. Vilppula, Luuvariihi, sen levinneisyys ja eri tyypit Suomessa, 
karta nr 3, Kansatieteellinen arkisto V:2; för kartan nr 54 se S. Sadeniemi, Käsikivityypeistä 
ja niiden levinneisyydestä, bild 3, i Kotiseutu 1934; för karta nr 60 se A-M. Nyström, Suo-
malaisten mämmi, karta 1, i Kotiseutu 1934; för karta nr 63 se T. Niemimaa, Pellavan ja 
hampun vitomisesta, bild 4, i Kotiseutu 1936. 
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Till följd av ett tekniskt missöde har rad 8 upptill på s. 52 förvanskats. 
Läs: sedan sekelskiftet då slagorna 
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