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Förord. 

Den åländska utskärssocknen Kökar har ett av naturförhållandena be-
tingat näringsliv av säreget slag. Avsikten med denna avhandling är att med 
stöd av arkivaliska källor och muntlig folktradition teckna en bild av nä-
ringsfången och deras organisation från mitten av 1500-talet till 1918, då 
storskiftet i det närmaste var slutfört. Urkundsmaterialet härrör från saköres-
längder, domböcker o. a. källor. Kökar var till 1908 kapell under Föglö; i vissa 
fall har materialet från Kökar kompletterats med uppgifter om olika byar i 
Föglö. Mina fältuppteckningar från 1942-1954 beskriver förhållandena i Kö-
kar under senare hälften av 1800-talet och början av 1900-talet. Viktigare ord 
och uttryck, som hämtats ur äldre handlingar, står med spärrad stil, då de 
anförs första gången. På motsvarande sätt kursiveras dialektord, som jag 
upptecknat. 

Min strävan har varit att visa, att samfundslivet i den oskiftade byn var 
strängt reglerat av lag och landssed men samtidigt ytterst skiftande in-
om de givna gränserna, att nyttjanderätten till byns ägor samtidigt kunde 
vara både enskild och samfälld och att äganderätten fungerade som en an-
delsrätt i byns gemensamma ägor. 

Bland de många kökarbor som bistått mig i mitt arbete vill jag sär-
skilt nämna Evald Sundström och August Westerberg i Karlby, Johannes 
Holmström i Hellsö, Erik Öberg i Överboda och Oskar Finneman i Finnö. 
Oscar Carlberg i Österbygge har inte endast besvarat förfrågningar utan även 
läst igenom en stor del av framställningen i manuskript. Dessa och många 
andra sockenbor har jag att tacka för verksam hjälp. 1 särskild tacksamhets-
skuld står jag till Elise och Berndt Sundström i Karlby hos vilka jag många 
gånger åtnjutit gästfrihet. 

Slutligen begagnar jag tillfället att betyga docenten John Gardberg min 
tacksamhet för att han genomläst avhandlingen såväl i manuskript som i 
korrektur. För många givande diskussioner tackar jag min far professor 
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Gabriel Nikander, ävensom docenten Gunvor Kerkkonen samt först som sist 
min make. 

För ekonomiskt stöd tackar jag Nordenskiöld-Samfundet i Finland, som 
har beviljat mig arbetsstipendier, och Svenska litteratursällskapet i Finland, 
som har antagit avhandlingen till tryckning i sin serie Folklivsstudier. 

Till personalen vid Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget i Borgå riktar 
jag ett tack för aldrig svikande hjälpsamhet. 

Helsingfors den 29 april 1955. 

Ragna Ahlbäck. 
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I. Naturen. 

Skärgårdslandskapet vid Finlands kust utgörs dels av en skogrik, inre 
skärgård, dels av en skoglös, karg och kal ytterskärgård. Den egentliga 
bosättningen är förlagd till de inre holmarna, vars natur i allt väsentligt 
påminner om kustlandets, medan utskärens bebyggelse för det mesta består 
av endast tillfälligt bebodda fiskebodar. Endast i ett fåtal socknar finner 
man en verklig bybosättning inom den yttre skärgården. En sådan utskärs-
socken, och den mest utpräglade av dem, är Kökar, Ålands sydligaste socken. 
Kökar är beläget just där skärgårdshavet övergår i Östersjön. I väster 
utbreder sig Kökarsfjärden och österut ligger Vidskärs fjärd, som båda i 
söder öppnar sig mot Östersjön. Endast i norr övergår Kökars skärgård utan 
någon märkbar gräns i Föglö och Sottunga småskärsgårdar. 

I Kökar får ögat vänja sig vid ett 'skoglöst landskap. På byöarna, Karlby-
landet, Finnö och Hellsö, domineras landskapsbilden av dystert grå och 
gråsvarta urbergsmassiv. Vegetationen är ytterst gles, blott här och där vid 
stränderna och i dälderna mellan bergen ser man små dungar av al eller 
björk. Mot söder sträcker sig en arkipelag av små öar och holmar, vilka 
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2. I strömmen som bildar utlopp för Oppsjön har alarna vuxit högre än annorstädes. 

bli mindre, kalare och kargare ju längre utåt man kommer. Ute i havsbandet, 
på tre, fyra mils avstånd från bylanden, ligger fiskelägena Mörskär och Ören, 
och ännu längre ute i Östersjön blånar sälgrunden, Karlby bådar, mot hori-
sonten. 

Kökar har ett mer utpräglat havsklimat än någon annan ort i Finland, 
vilket innebär att våren är tidig och kall, sommaren solig, torr och sval, hösten 
regnig och stormig och vintern kort och mild. Under somrarna, då ofta vecka 
efter vecka förgår utan att det faller en droppe regn, blir de tunna jord-
lagren ofta helt uttorkade. Under höstmånaderna åter faller det ymniga 
regnskurar ända in i december. Marken är snöbetäckt bara några månader, 
från början av januari och till medlet av mars, då snön hastigt smälter bort. 
Också isförhållandena är gynnsammare än i andra delar av landet. Under 
blida vintrar hinner de stora havsfjärdarna runtom Kökar knappast frysa 
till, innan vårstadiet med tillbakavikande isgränser redan är inne. Endast 
under mycket kalla vintrar bildas det redan i januari fast is ända ut till de 
yttersta skären, ofta sker detta först i början av februari. Om ett sådant 
isläge inte har uppnåtts före den tionde mars, nås det överhuvudtaget inte, 
och detta senare är fallet under ungefär halva antalet vintrar. Issmältningen 
begynner för det mesta under första veckan av april, då alla strömhål går 
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3. I kärren växer albuskar och rikligt med porsris. 

upp, sedan öppnas de smalaste sunden och i mitten av månaden sker själva 
islossningen. I slutet av april ligger hela den öståländska skärgården isfri, 
med undantag för en isrand här och där vid någon skuggig strand.' 

Den yttre skärgården bevarar tydligare än någon annan landskapsbild 
spåren av den tid då inlandsisen täckte landet. De talrika isrefflorna i klip-
pornas nordsidor utgör ett påtagligt vittnesbörd om den nötning som isen 
utövat på urberget. Isrefflornas riktning går i nordöst—sydväst. Till följd 
härav har skären slätslipade, långsluttande stötsidor mot norr, och branta, 
oslipade läsidor mot söder. Vid sydstränderna har sten och annat löst 
material anhopats, så att en lummigare växtlighet har kunnat få fotfäste. 

Med avseende på berggrundens art delas Åland i två geologiska områden, 
fasta Åland, där berggrunden består av röd rapakivi eller örsten, och den 
öståländska skärgården, där bergen är uppbyggda av gnejs- och granitarter. 
Kökargraniten är till övervägande del mörkgrå och gråsvart. De röda gra-
nitarterna, så vanliga uppe på fasta Åland, saknas dock ej helt i Kökar; 
en granitart med vackert gråröd färg har t.o.m. tidvis varit föremål för 
brytning. Även kalkstenslager förekommer, men de har så obetydlig bredd 
och är så starkt förorenade av skarnmineraler, att de saknar teknisk bety-
delse; för öarnas vegetation är de däremot av värde.' Berggrunden ligger, 
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såsom redan framhållits, till största delen blottad; de lösa jordlagren har 
därför en mycket begränsad utbredning. På grund av att havsvågen under 
årtusenden har spolat över klipporna har moränjordarna dessutom blivit 
så ursvallade på alla finare partiklar, att den grova örsand som lämnats 
kvar är näringsfattig och på vissa platser direkt odlingsfientlig. Där lerjord 
finnes är odlingsmöjligheterna bättre. I bergsklov och dalsänkor har det här 
och var bildats djupa lager av kalkrik humusjord. Ute i skärgårdarna finns 
det enstaka holmar, som helt och hållet består av sand. 

Den till synes så nyckfulla växlingen mellan vatten och land i ett utskärs-
landskap får sin förklaring genom geologernas nivåkartor. Talrika, under 
olika geologiska tidsrymder uppkomna sprickbildningar i berggrunden kan 
iakttas överallt i skärgården och utgör ett av de mest karaktäristiska dragen 
i områdets topografi. Längs sund och fjärdar löper branta bergsstup, som 
kan följas från ö till ö och från holme till holme.] I de stora fjärdarna 
döljs sprickornas förlopp och kan följas endast med hjälp av detaljerade 
kartor över bottentopografin. I fråga om Kökaröarnas ställning inom skär-
gårdens spricknät råder dock fortfarande oklarhet.4  De vatten som omger 
Kökar är på vissa ställen mycket djupa, åtminstone i jämförelse med skär-
gårdshavet, där väldiga vattenområden ligger ovanom 10-metersdjupkurvan. 
Söder om Kökar, utmed latituden 590  55' sträcker sig i riktningen öst—väst 
en djupgrav i vilken djup upp till 210 meter blivit uppmätta. De vatten, som 
ligger söder om Åland, är åtskilda från Östersjöns centrala djupbäcken av 
en bank, som från trakten av Utö sträcker sig västerut mot svenska kusten 
längs breddgraden 590  40'. Denna bank hindrar Östersjöns ytvatten att 
oblandat intränga till vattnen kring Åland. Ytsalthalten i vattnen kring Kökar 
är 6,05-6,75  0/00. Under de senaste åren har den varit stadd i tilltagande.' 

Från geologisk synpunkt framstår skärgårdens landskap • som en ögon-
blicksbild: »Vad som i denna dag är kustland (fastland) var för en geolo-
giskt sett kort tidsrymd tillbaka ännu »inre skärgård» och det som nutilldags 
kan anses bära denna beteckning var tidigare »yttre skärgård». Samtidigt 
lågo våra dagars vidlyftiga skärsvärmar under havsytan».6  På grund av 
den ständigt pågående landhöjningen förstoras tandarealen sakta på vatten-
arealens bekostnad och skärgårdens tiotusentals holmar ökar småningom 
i antal. Holmar och skär växer ihop till stora öar, fladar och marar blir 
torrlagda, och nya kobbar och skär höjer sig över havsytan. Landhöjningen 
uppskattas till omkr. 0,5 meter under loppet av hundra år. Vid flacka och 
låglänta stränder bidrar även en kraftig uppslamning till torrläggningen; 
vind och vågor driver löst material mot stranden och vid sjunkande vatten-
stånd sköljs detta inte bort utan blir liggande för att med tiden bindas av 
strandvegetationen. 
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Ut mot Östersjön är kobbarna och skären ofta helt trädlösa men däremot 
i många fall bevuxna med gräs. Strändernas örtbestånd är rätt artrikt; av 
de 110 arter, som på Åland hör till havssträndernas vegetation, återfinnes 
inte mindre än 92 i Kökar.' 

Barrskog saknas helt och hållet. Skogen består av lövträdsdungar på 
hemlanden och storholmarna och utgörs huvudsakligen av al, björk och 
rönn; alla träd är små och låga. Längst uppe på bergssluttningarna blir 
lövträdsvegetationen ersatt av låga, krypande enrisbuskar. Löv- eller vild-
ängen, som utgör ett av de mest uppmärksammade inslagen i den åländska 
landskapsbilden, återfinns också i Kökar. Lövängen utgör en kulturpro-
dukt, betingad av slåtter och lövtäkt; där ängen blir övergiven och lämnad 
åt sig själv växer den snart igen, och lövängen är därefter ett stycke vanlig 
skogsmark. Till lövängsvegetationen räknas på Åland omkring 325 arter; 
i Lemland och Jomala där artantalet är högst, stiger det till 299 arter, på 
Kökar till 241.8  

Även lövängarnas trädbestånd utgörs för det mesta av al, rönn 
och björk. Ädlare lövträd finner man på storholmarna söder om Karlby, 
där det på Husö växer bl. a. hägg, ask och vildappel, på Korsö lönn 
och ask, och på Lindö, såsom redan namnet anger, ett ymnigt bestånd av 
lindar. Vackrast bland vildängarna är Lökliden på Idö, där det på en väl 
skyddad sydbergsstrand växer björk, rönn, hägg, asp, ask, lönn, hassel, 
hagtorn, vildapel, getapel, brakved, olvon, slån och nyponros. 

Den yttre skärgården med dess rika fågelliv är egentligen den enda av 
våra landskapstyper där djurvärlden dominerar i så hög grad att den sätter 
sin prägel på landskapsbilden.° Detta är framförallt fallet under sträcktiden 
på våren. Kökars skärgård gästas då av sjöfåglar i tusental, och ute vid 
isranden utspelar sig ett fågelliv som få trakter kan uppvisa maken till. 
Efter några veckor drar sig fåglarna norrut och återkommer sedan bara en 
kort tid under hösten. Ej drar, alfåglar, svärtor, grisslor och tärnor före-
kommer i stor mängd. Tordmulen och havstruten håller sig mest i utskä-
ren» Mindre talrikt förekommer skräntärnan, gråtruten och labben och 
mest sällsynt numera är havsörnen. 

Bland fiskarterna är strömmingen, Östersjöns sill, viktigast. I jämförelse 
med sillarterna i Atlantens och Nordsjöns starkt salthaltiga vatten ter sig 
strömmingsarterna i Östersjön närmast dvärgartade. Strömmingen brukar 
år efter år återkomma till samma platser för att förrätta sin lek, men ibland 
kan den utebli under en lång följd av år. I norra Östersjön och Finska viken 
förekommer det både vår- och höstlekande strömmingsarter. Vid den ny-
ländska kusten brukar man sålunda fiska lekströmming både vår och höst, 
i Aboland inträffar den viktigaste lektiden under försommaren, i vattnen 
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4. Landskapsbild från utskären. Kökars Ören. 

omkring Åland på sensommaren och hösten. Strömmingen livnär sig av 
kräftdjursarter som ingår i vattnets planktonfauna. Dessa smådjur uppe-
håller sig än i djupare, än i ytligare vattenskikt beroende på vattnets tem-
peratur, och strömmingen följer dem." Jämte strömming fångas i de stora 
havsfjärdarna också vassbuk, flundra och torsk. Av dessa arter var torsken 
under äldre tid den ojämförligt viktigaste. Både torsken och flundran är 
typiska bottenfiskar, som till stor del lever av djur som förekommer i bot-
tengyttjan.12  I likhet med strömmingen är torsken i Östersjön mindre än 
ute i världshaven — både dess storlek och dess uppträdande inom Bottniska 
viken och Östersjön är dock mycket växlande. I mellersta Östersjön uppnår 
de uppmätta torskarna en medelstorlek av bara 45 cm, medan de uppe i 
Bottniska viken når upp till en längd av 70 cm. Torsken är en särdeles 
mångsidig och anpassningsbar fisk, vilket även visar sig i dess val av föda, 
det finns inte många slags djur i havet vare sig fastsittande, krypande eller 
simmande, som den inte slukar om detta överhuvudtaget låter sig göra." 

Bland de s. k. fjällfiskarna är gäddan den förnämsta; därnäst i betydelse 
kommer abborre och mört. Siken, som hör till vandringsfiskarna, visar sig 
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5. Utsikt över Västra Mörskär. 

sällan i större mängder i vattnen kring Kökar, och detta gäller i ännu högre 
grad för den viktigaste av vandringsfiskarna, laxen. 

I äldre tid skall det i skärgården ha funnits en myckenhet av säl, men 
detta släkte, som i ett par hundra år har förföljts såsom skadedjur har nu 
mycket decimerats. Talrikast är gråsälen, Halichoerus grypus. Gråsälen 
uppnår en längd av omkring två meter och en vikt av ända upp till 400 kg. 
Den är mörkt silvergrå med svarta fläckar; hanen är i allmänhet mörkare 
än honan. Sälarna, som inte kan gå på land, endast krypa, avlägsnar sig 
aldrig långt från sjön. De kryper helst upp på helt låga kobbar. På vintern 
uppehåller sig gråsälen ofta uppe på isen, och under vårvintrarna kan man 
påträffa hela gråsälsflockar som slagit läger på isen. Gråsälarnas kutar 
födas i slutet av februari. Vikarsälen, Phoca foetida, finner man sällan i 
stora flockar, utan för det mesta i familjer på tre, hane, hona och unge. 
Kökarborna anser att vikarna för det mesta hållit till på norra sidan av Kökar; 
de har i regel fångats inne i skärgårdarna och inte, som gråsälen, ute vid 
havet. Ungarna, som föds i mars, är till en början långhåriga och vita, men 

får snart de äldre sälarnas gråbruna päls med ringformade svarta fläckar. 
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Ännu mer sällsynt än vikarsälen är knubbsälen, Phoca vitulina, som hör 
hemma i vattnen söder om Gotland och bara någon enstaka gång visar sig 
inom den norra delen av Östersjön. 

Av de stora rovdäggdjuren säges varg senast ha förekommit i mitten 
av 1800-talet. Rävarna är ganska talrika, många rävar kommer ut till Kökar 
över isen på vintern. Av de mindre däggdjuren är hararna vanligast. 

Till skärgårdslandskapet räknar geograferna ibland också fastlandskus-
ten. I så fall har man att räkna med fyra olika skärgårdszoner, kustlandet, 
den inre skärgården, den yttre skärgården och utskären.14  För kökarbon 
upprepas denna zonindelning inom hemsocknen: bylanden övertar kustlan-
dets roll och de stora öar och holmar, som omger Kökars hemland i söder, 
öster och norr motsvarar den inre skärgården; denna del går under namn 
av holmarna. Därutanför ligger skärgårdarna, med- land, som är för små 
och obetydliga att räknas såsom holmar. Utanför skärgården vidtar 
utskären, fiskelanden och sälbådarna. Därute ligger landen långt avlägsna 
från varandra och dyning råder. 
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II. Förhistoria och medeltid. 

De äldsta åländska stenåldersfynden går tillbaka till 3.500 år f. Kr. Dc 
härrör från socknar på fasta Åland; inom den öståländska skärgården har 
inga fornfynd av så hög ålder hittills gjorts. Det åländska stenåldersfolket 
bestod av kringströvande fiskar- och jägarstammar, som livnärde sig av 
sälfångst, fiske och jakt. Fornfynd från olika håll i Finland och Åland visar 
att stenåldersfolket fångade säl med nät och med harpuner av ben, samt 
att de bedrev fiske med nät- och krokredskap. De stora mängder av sälben 
som hittats på de åländska boplatserna vittnar om att sälfångsten varit av 
stor betydelse. Fiske var säkerligen också en viktig näring, men fiskbens-
fynd är mera sällsynta, då benen på grund av sin ringa storlek lätt förintas. 
Stenåldersboplatser har anträffats på högtbelägna platser inom Jomala, Geta, 
Saltvik, Sund och Hammarland. Den stora frändskap, som råder mellan de 
åländska stenåldersfynden från tiden efter år 2000 f. Kr. och de samtida 
fornfynden från Uppland, tyder på att den åländska stenåldersbefolkningen 
stått i livlig kontakt med befolkningen på andra sidan om Ålands hav.' 

Vid ingången till bronsåldern, 1.500 år f. Kr., låg kustlinjen omkring 28 
meter högre än i våra dagar.2  Fyndplatser som nu ligger långt uppåt land var 
då belägna i själva strandlinjen. På Åland är bronsåldersboplatser kända bl. 
a. från Hummelmyrshägnaden och Grytverksnäset i Sund, Långbergsöda i 
Saltvik, Grelsby i Finström och Dalkarby i Jomala. Större och mera be-
tydande än någon av dessa är bronsåldersbyn vid Otterböte i Kökar.3  De 
första århundradena e. Kr. är ytterligt fyndfattiga på Åland. Tidigast i 
början av 500-talet vidtar en invandring från Sverige till huvudön, kanske 
även till Eckerö och Lemland; från denna tid härrör de första typiskt svenska 
bygravfälten. Av gravfältens och de rätt talrika husgrundernas geografiska 
utbredning framgår, att det var en jordbrukarbefolknitg, som nu slog 
sig ner på Ålandsöarna.4  Århundradena efter 500-talet var sannolikt ett 
skede av stark expansion på Åland, då bygd lades till bygd och befolkningens 
antal var i växande. En avsevärd del av fynden från denna tid tyder på 
nära kontakt mellan Gotland och Åland, andra fynd är av mellansvensk typ. 
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6. Otterböte bronsåldersboplats. 

Det gotländska inslaget, som till en början hade en inte ringa styrka, avtog 
sedermera. Under vikingatiden är Ålands kultur nästan identisk med Mälar-
landskapens.3  

Seglingstekniken har åtminstone sedan 700. talet varit känd i Norden, men 
navigeringskonsten stod länge på låg nivå; kompassen var okänd och man 
seglade efter landkänning. Fartygen försökte att såvitt möjligt följa kusten åt, 
för att vid mörkrets inbrott och i händelse av storm kunna anlöpa en skyd-
dande hamn. Under längre färder var därför ett hamnsystem av största be-
tydelse. För de svenska sjöfarare, som gick i österviking, erbjöd den åländska 
arkipelagen många skyddade hamnplatser. Från Arholma på svenska sidan 
styrde vikingaskeppen mot nordost, mot Ålands södra kust, och därifrån öster-
ut, genom Föglö och Kökar, mot Hitis. De talrika fynd av österländska mynt 
som har gjorts på Åland visar att även ålänningar tog del i dessa färder. 
Antalet åländska forngravar från tiden 500-1000 är mycket stort, om-
kring 10.000.6  Gravfälten är belägna inom socknarna på fasta Åland och 
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Eckerö och den öståländska skärgården låg sannolikt fortfarande till stor del 
obebyggd.7  Enligt en anteckning från 1600-talet, då runristningar efterforska-
des inom hela riket, skall det ute i Kökar ha funnits två runstenar, båda vid 
stranden av Karlby Oppsjö. Stenarnas sannolika ålder har utsatts till slutet 
av 1000-talet; de har dock inte kunnat återfinnas.8  

Enligt sägnen var det tre vikingar från Gotland, tre seglande bröder, 
som var de första som bosatte sig i Kökar. En slog sig ned i Karlby, en i 
Finnö och en i Österbygge.9  Historiska fakta som man skulle kunna anknyta 
denna sägen till saknas dock. Varifrån de första utflyttarna än kom, så 
måste de ha härstammat från en utskärsbygd, ty det förefaller uteslutet att 
någon som vuxit upp i en jordbrukarbygd skulle haft lust att slå sig ned 
på Kökars klippöar. Vare sig man vill räkna med en överflyttning direkt 
från Sverige, eller med en utflyttning från Åland — närmast från byar i 
Föglö och Lemland — måste det ha varit utskärsbor, väl förtrogna med 
fiske, jakt och sälfångst, som gav sig i kast med livet på dessa öde och 
ofruktbara skär. 

Av ortnamnsskicket i Kökar framgår att en stor del av den nuvarande 
bygden vid tiden för den första bosättningen låg under havets yta. Många 
av de nuvarande halvöarna och uddarna bär ö- och holmnamn, och områ-
den där nu åkrar och ängar utbreder sig har namn på -vik, -varp och -drätt." 
Övergivna hustomtningar på bergen ovanför de nuvarande byarna utvisar 
de platser där gårdarna fordom legat. När strandlinjen på grund av land-
höjningen vikit tillbaka, och vägen mellan gården och hamnen blivit för 
lång, har gården flyttats närmare 'stranden. 

Namnet Kökar — i formen Thiyckaekarl — möter oss första gången i den 
äldsta seglingsbeskrivningen över Östersjön, »Navigatio ex Dania per mare 
Balthicum ad Estoniam». Detta itinerarium torde ha tillkommit på 1240-talet 
på uppdrag, av en dansk biskop; det redogör för farleden från Blekinge förbi 
Åland och sydvästra Finland till Estland. Det avsnitt som handlar om Åland 
lyder i översättning från latin: »Från Arnholm över Ålands hav till Linae-
bötae VI veckosjöar och vidare till Thiyckaekarl VIII veckosjöar. Noteras 
bör att mellan Thiyckaekarl och Linbötee ligger flera öar vid namn Fyg-
helde, därifrån till Aspaesund VI, och där är tre öar av vilka en är Aspö, en 
annan Refholm och en tredje Malmö, och ytterst från dem, åt söder, Iurima, 
närmast havet.»11  

Under den katolska tiden var det en allmän sed att låta uppföra små 
kapell invid större farleder. Kapellen var byggda för att de sjöfarande skulle 
vara i tillfälle att av Gud och helgonen utbedja sig en lyckosam färd över 
havet. På Signildskär, en ensam klippholme ute i Ålands hav, finnes grunderna 
av ett sådant litet sjöfararkape1112  och vid Lemböte reser sig än i dag ruinen 
av en liten gråstenskyrka. På sydvästra stranden av Kökars Hamnö, på den 
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s. k. Kapellskatan, syns obetydliga rester av ett litet kapell av samma an-
språkslösa dimensioner som kapellet på Signildskär. Även i detta fall måste 
det vara frågan om en helgedom för sjöfarande, ty om kapellet hade upp-
förts med tanke på inbyggarna i Kökar hade det knappast förlagts till en 
så avlägsen plats som Hamnö. Längre österut vid farleden, i Hitis, det forna 
Kyrkosundsskär, finns det nere vid Kyrksundet en kapellgrund omgiven av 
en liten kyrkogård, en anläggning som går tillbaka till tidig medeltid." 

I de åländska 1300-tals urkunderna söker man förgäves efter uppgifter 
om Kökar. Varken köpebrev, testamenten eller andra diplom har något att 
förtälja om ösamhället under detta sekel. Vid medlet av följande århundrade 
blev ett franciskanerkloster anlagt i Kökar." Denna klosteranläggning var 
sannolikt en avläggare av det stora gråbrödraklostret i Stockholm. En orsak 
till att klostret förlades här var Kökars belägenhet invid den stora skepps-
leden. Det finns många exempel på huru gråbröderna i medeltidens Sverige 
försökte sörja för de resandes säkerhet, 'så till lands som sjöss. Inom Kol-
mården, den stora gränsskogen mellan Östergötland och Sörmland, låg under 
medeltiden ett franciskanerkloster med gästhem för resande, och på Vätö 
i Roslagen hade samma orden, närmast som fristad för de till Finland farande 
munkarna, ett hus västerom Vätö kyrka.15  Klosterkyrkan i Kökar skall, 
enligt en sägen upptecknad på 1600-talet, ha tjänat de 'sjöfarande som seg-
lingsmärke. Mitt över klosterkyrkan, berättades det, skall det ha funnits ett 
högt torn, som vid god sjösyn syntes tio sjömil utåt Östersjön.16  En bidragande 
orsak till att klostret anlades i Kökar var väl socknens egenskap av fiskar-
och sälfångarbygd. Det är en känd sak att katolicismens fastelära bidrog till 
uppblomstringen av fiskerinäringen i Norden, och det var långt ifrån ovanligt 
att de nordiska klostren var ägare till laxforsar, fiskelägen och Bälgrund. 

Franciskanerna's gästhem på Vätö erhöll 1453 en gård som dona-
tion av Karl Knutsson.17  Eftersom Kökars kloster skall ha grundats någon 
gång mellan 1440 och 146818  är det möjligt att det har en liknande tillkomst-
historia. Om klostrets verksamhet och dess storlek är föga känt. En anteck-
ning år 1472 i Stockholms gråbrödraklosters dagbok berättar att den vördige 
fadern och klosterbrodern Erik Olofsson, läsemästare och fordom klosterföre-
ståndare i Kökar, hade blivit begraven i Stockholm. Av en annan notis i 
samma dagbok, 1496, framgår att ministern för alla de nordiska franciskaner-
klostren, finländaren Stefan Larsson, som avlidit i Viborg på Jylland, hade 
blivit begravd i Kökar. Utöver detta förekommer det bara några korta om-
nämnanden om testamentariska gåvor till klostret, åren 1484, 1508 och 
1512.19  

De munkar, som tillhörde tiggarordnarna, tog på mångahanda sätt del i 
det praktiska livet. De införde nya jordbruks- och fiskemetoder och de var 
föregångsmän ifråga om kvarnbyggen och annan byggnadsverksamhet. Av 
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senare urkunder framgår att Mörskär — det största fiskeläget inom Åland — 
under klostertiden var i munkarnas ägo.2° Eftersom dominikanmunkarna i 
Stockholm hade privilegium på fiskeläget Svenska Högarna ligger det nära 
till hands att franciskanerna ägt liknande rättigheter till Mörskär. 

I ett brev av 1526 bestämde Gustav Vasa att Finlands franciskanerkloster, 
belägna i Viborg, Raumo och Kökar, inte längre skulle lyda under ordens 
minister utan under en man vid namn Vincentius, som var medhjälpare 
till biskopen i Åbo. Följande år kom reformationen och i samband därmed. 
blev Kökars kloster, i likhet med alla de andra klostren i Sverige och Fin-
land, stängt och indraget.21  Den nuvarande kyrkan i Kökar är delvis byggd 
inom den forna klosterkyrkan. 

I slutet av medeltiden bodde i Kökar en talrik befolkning, fördelad på 
sex byar. Fem av byarna, Karlby, Hellsö, Österbygge, Finnö och Överboda 
låg inom det egentliga Kökar, medan den sjätte, Söder-Jurmo, var belägen 
omkring fem mil sydöst därom. På de s.k. uppöarna, Husö, Hästö och Kyrko-
gårdsö, fanns det enstaka gårdar. Hästö omtalas som klosterjord och måste 
alltså ha legat under klostret. Två av byarna, Karlby och Överboda, är 
belägna på den stora ön Karlbylandet, och i omedelbar närhet av Karlby 
ligger Finnö by. Dessa tre byar brukar omtalas som de västra byarna, 
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medan Hellsö och Österbygge, belägna på en stor ö nordöst om Karlbylandet, 
utgör de östra. 

Inom en så tätt befolkad bygd som Kökar var hemlanden sannolikt redan 
under medeltiden i stort sett uppdelade mellan ide olika byarna. Lika viktiga 
för näringslivet som landägorna var vattenägorna. I de svenska landskaps-
lagarna är bestämmelserna om byarnas rätt till vattenägor mycket knapp-
händiga.22  Enligt Upplandslagen skulle byar som låg sidolångs med sund eller 
sjö äga halva sjön var. Om en by slutade invid en sjö skulle man kasta 
en sten från stranden utåt vattnet; där stenen föll ner skulle gränsen dragas 
[UL BB 17:pr]. Helsingelagens stadgande lyder: »Den äger vatten, som äger 
land» [HL BB 14: 1], och denna bestämmelse upprepas i landslagarna. Ute 
i skärgården var så vaga bestämmelser givetvis svåra att tillämpa. Innan 
gränserna mellan byarnas fiskevatten var fastställda var förmodligen hävd 
till slåtter och bete på en holme förenad med nyttjanderätten till fisket därom-
kring. Denna hävd blev sannolikt i många fall utslagsgivande när bygränserna 
drogs upp, och rårösen sattes ut på de holmar som utsågs till råland. Skär-
böndernas krav sträckte sig slutligen därhän, att så långt ut till havs som 
det överhuvud fanns kobbar och skär att anknyta äganderätten till, gjorde de 
anspråk på enskild äganderätt till de omgivande fiskevattnen. 

Av förordningar och bestämmelser från den senare delen av medeltiden 
framgår att saltsjön då började uppfattas som ett alltmera värdefullt ägo-
område. I rikets centrala delar gjorde konungamakten anspråk på den yttre 
skärgården såsom en kronan tillkommande allmänning. I Stockholms stads 
privilegier av 1436 ingår en bestämmelse om att stadens fiskare skulle fiska 
fritt i alla kronans och rikets allmänna vatten, och 1477 omtalas »saltsjön» 
såsom kronoallmänning.23  I mitten av 1400-talet tillkom en utförlig fiskeri-
stadga, som angav hur fisket i den yttre skärgården skulle bedrivas. Denna 
stadga var ursprungligen utfärdad för Karl Knutssons fiskeläge Huvudskär 
i Östergötlands skärgård men blev sedermera godkänd av rikets råd och togs 
i bruk vid fiskeläge efter fiskeläge. I ingressen till hamnskrået heter det att 
riddar Erengisle Nilsson i samråd med den allmoge som år 1450 låg i fiske 
vid Huvudskär hade diktat och skrivit ett skrå »Spaakom och godhom 
mannom till hugnat och styrelsse, och ospakom och dårom till näpst, redzle 
och wedersyn»24. Enligt hamnskrået skulle torsk- och strömmingsfisket be-
drivas sålunda, att vissa utskär mot en bestämd avgift uppläts som hamn-
land för dem som ville fiska vid grund och grynnor utanför de yttersta skä-
ren och med sina små båtar inte kunde övernatta på havet utan måste söka 
sig till en hamn. I hamnskrået omtalas dessa båthamnar såsom »rätta fiske-
grund». De som låg med sina båtar vid fiskegrundet varnades för att fara i 
jordägarnas strandvatten med not, nät eller ljuster, vid risk att förlora 
sina redskap: »Hoo som icke will gifwa sigh i frijt fiskie, vthan lägger sigh 
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på öijar ther om kringh, tå skall hampnefougden taga medh sigh goda män 
och spöria honom till, om han icke will gifwa sigh j frijt fiske. Will han icke, 
tå hafwi hampnefougden wold, att taga af honom alt thet han åger, och föra 
honom tillhanda som fiskfet ägher.» — Angående strömmingsfisket i de inre 
skärgårdarna utgavs från och med 1340-talet flera speciella förordningar för 
sydvästra Finland.25  

I Kökar var fiske sannolikt redan vid tiden för den första fasta bo-
sättningen inbyggarnas viktigaste näringsfång. Torsk- och strömmingsfisket 
idkades vid fiskelägen i havsbandet, och fjällfisket bedrevs i grunda infjär-
dar och sund. Då kökarborna för sin utkomst var beroende av sin fiskhan-
del måste de ha kunnat bereda hållbara fiskvaror. Eftersom man av torsk kan 
bereda bättre och hållbarare torrfisk än av strömming bör torskfisket ha 
varit av större betydelse än strömmingsfisket så länge torkning var det van-
ligaste sättet att konservera fisk. I Sverige var salt en dyr och svåråtkomlig 
vara fram till mitten av 1300-talet, då hanseaterna öppnade handel med bil-
ligt Liineburgssalt. Därefter blev konservering av matvaror med salt av 
mycket stor betydelse." 

Enligt Birger Trolles skatteräkenskap för Åbo slott 1463-1464 erlade in-
byggarna i Iniö, Korpo och Nagu stora kvantiteter fisk i skatt, torkad och 
saltad torsk och saltströmming. Den torkade torsken gick under namn av 
spe t tf i s k och räknades i klo va r, den salta fisken mättes i tunn-
kärl.27  Det är troligt att åbolänningarna under medeltiden, i likhet med 
vad som senare varit fallet, fångade en stor del av sin torsk i Kökars-vattnen. 
Både Mörskär och Kökars Ören är kända torskfiskeplatser, och detsamma 
gäller för vattnen kring Söder-Jurmo och Utö. Torsken fiskades med hand-
snöre och krok,28  ett fiskeredskap som varit känt i Norden sedan förhistorisk 
tid. Strömmingen fångades med finmaskiga nät, skötar, som lades ut i långa 
sammanbundna räckor på undervattensgrund. Det äldsta omnämnandet av 
skötar på Åland jag funnit härrör från 1491.29  

Fjällfisket i hemmavattnen bedrevs med redskap av olika slag. I Svea-
lagarnas fiskebestämmelser omtalas nät, not, mjärdar och ljuster, allt uråld-
riga fiskeredskap som nyttjats allmänt i Sverige och Finland från äldsta tid 
till våra dagar. Vidare användes olika sorters krokredskap. I vilken utsträck-
ning ryssjor under medeltiden nyttjades på Åland är svårt att bedöma; i 
kungsgårdarnas 1500-talsinventarier finner man dem nämnda.3° Både ström-
mingsfisket och fjällfisket var sannolikt i hög grad inriktat på fångst av 
lekfisk. Med not kunde stora mängder lekfisk fångas i ett enda varp. Land-
notar som nyttjades i vissa upprensade varp och drogs upp mot stranden var 
troligen mycket vanliga. Av annan typ är puls- eller stötnotarna som dras 
upp i båt; i Åbolands skärgård har sådana notar kallats bor d n o ta r, 
antagligen just för att de drogs upp i båten. Benämningen bordnot förekommer 
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i ett diplom från Masku 1487.31  Notar av detta slag synes redan då varit om-
stridda redskap.32  Överhuvudtaget synes »aktiva» fångstmetoder såsom ljust-
ring och drivande av fisken mot not och nät med buller och vattenplask va-
rit mycket allmänna. Fiske nämns i alla landskapslagar; sälfångst nämns 
däremot bara i Helsingelagen i ett stadgande, som gäller prästerskapets säl-
tionde: »Biskopen skall hava var femtonde lax och vart femtonde pund sill, 
och likaså av säl och gråskinn. Och prästen och kyrkan skola taga hälften var» 
[KB 7]. År 1335 förordnade biskop Bengt i Åbo om ålänningarnas sältionde 
att den del som gått till kyrkans underhåll hädanefter skulle gå till präs-
terna, eftersom de var betungade med så mycken gästning; följande år erhöll 
ålänningarna en uppmaning att ärligt och redligt betala fullt sältionde till 
sina kyrkoherdar.33  År 1342 utgavs ett brev vari biskop Hemming i Åbo 
uppdrog åt kaniken Sigurd att med hot om bannlysning tvinga alla lekmän 
på Åland att erlägga sältionde utan olaga avdrag.34  Lagbestämmelsen om 
sältionde kompletteras av uppgifter i andra urkunder. I flera medeltida brev 
omtalas en S:t Olovsgåva som utgick i säl och sill. I ett brev riktat till in-
byggarna i Helsingland 1405 sägs att eftersom säl icke mera togs som fordom, 
vilket kallades klubbsäl, så bestämdes att det framdeles inte skulle krävas 
mera av tio män än en halv manslott, men »om klubbsäl tages och om de 
äro flera, då må de giva efter som Edert brev utvisar, men om ej klubbsäl 
tages, då må de giva av varje säl, så av små som av stora, som tagas på annat 
sätt, en mark säl.»33  Av det brev som utgavs 1342 om ålänningarnas sältionde 
framgår att vissa lekmän försökte undansnilla en del av sältiondet genom att 
de först avdrog en andel för båten och en andel för fångstlagets huvudman. 
Likaså förekom det att man vid erläggandet av tionde för sälnätfångst först 
tog undan en andel för nätet. Allt sådant borde framdeles undvikas. 

Huruvida nät under medeltiden nyttjades på Åland också vid fågel-
fångst framgår inte av urkunderna men med all sannolikhet var detta fallet. 
I Kökar tyder vissa ortnamn som Flogsundet, Flogedet o.a. på att fågel-
fångst med nät förekommit där. 

I många utskärssocknar, där fiske och jakt var befolkningens huvudnä-
ringar, synes boskapsskötseln varit en viktig binäring tidigare än åkerbruk. 
Där tillgången på odlingsbar jord varit någorlunda god har jordbruk i före-
ning med boskapsskötsel överallt i skärgården trängt undan fångstnäringarna. 
Inom sådana skärsocknar där det föll sig lägligast att utnyttja jorden som 
äng och betesmark hade boskapsskötseln länge försteg framför åkerbruket. 

Också kökarborna bedrev, trots de mest ogynnsamma förutsättningar, bå-
de åkerbruk och boskapsskötsel. Det är rätt sannolikt att munkarna bidrog 
till uppodlingsarbetet. Åkerbruket blev småningom övergivet, men ännu i 
mannaminne har man i alla byar kunnat se spåren efter små fyrkantiga åkrar, 
avskilda genom grunda diken; de har gått under namn av »munkarnas åkrar». 
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Vid den s. k. Munkvärvan, på Karibylandet, fanns det ännu på 1870-talet 
lämningar av en liten vattenkvarn i vilken munkarna malde sin säd.36  

Trots sitt åkerbruk var kökarborna säkerligen också under medeltiden 
hänvisade till att köpa största delen av den spannmål de behövde. De varor 
som skärgårdsbönderna hade att sälja var fisk, sältran, och sälskinn, allt 
handelsvaror som redan under förhistorisk tid var gångbara i Norden. Salu-
fisken utgjordes av torkad och saltad torsk, saltad strömming och torkade och 
saltade gäddor. — Simpor ansågs tydligen vara en alltför enkel fisk; 1492 
fick en Björn från Vårdö böta för att han försökt sälja simpor bland k 1 o v a-
f i s k e n.37  I vilken utsträckning färskfiskhandel vid denna tid förekom i 
Ålands och Egentliga Finlands skärgårdar är svårt att avgöra. År 1493 
omtalas i Stockholms stads tänkebok att en man från S:t Karins hade rymt 
med pengar som han hade fått för en f i sksum p.38  - Fiskhandelns bety-
delse var under medeltiden mycket stor, och i Stockholm såg särskilda fisk-
vräkare till att bedrägeri inte förekom. 

Genom förbud, utfärdade till förmån för städernas köpmän, var allt lands-
köp strängt förbjudet. Undantagna från den otillåtna handeln var dock hus-
behovsköp, det vill säga sådan handel, då köparen själv behöll och förbrukade 
den köpta varan.39  Eftersom skärböndernas handel var av detta slag var 
de oförhindrade att med egna båtar bege sig till handelsplatserna och där 
själva avyttra sina varor. 

Åskådningen att så mycket som möjligt av handeln skulle dras till 
Stockholm gjorde sig tidigt gällande. Köpmålabalken i Kristoffers 
landslag inrymmer ett stadgande om att utom Åbo stads borgare alla från 
Finland, från Nyland, av Rodden, Hälsingland och Gästrikland skulle driva 
sin marknad endast i Stockholm. Skärbönderna tilläts dock att segla genom 
Stockholms ström och besöka småstäder och herrgårdar vid Mälaren. 
Österut seglade ålänningarna sannolikt oftast till Åbo, kanske även till Salo 
marknad, och därjämte utsträcktes deras färder till Reval." 

På större boplatser fanns det förmodligen redan under forntiden en kollek-
tiv samverkan som reglerade behovstäckningen på frivillighetens grund. Jakt 
på större rovdjur utövades av organiserade jaktlag och fiske med stora notar 
bedrevs i notlag. 

Den ursprungligen fria grannhjälpen övergick småningom till en av 
statsmakten påbjuden och lagstadgad organisation. Under medeltiden 
utgjorde byn den normala bebyggelsetypen. Landskapslagarnas grannelags-
bestämmelser utgår utan vidare från bybegreppet.41  Varje by utgjorde en 
samfällighet, inom vilken den kollektiva verksamheten var av stor betydelse. 
Genom de talrika bestämmelserna i landskaps- och landslagarnas byalagsbal-
kar var denna kollektiva verksamhet underkastad en långt gående överhet- 
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lig reglering. I jordbruksbyar var böndernas samverkan än mer reglerad än 
i de byar, där fångstnäringarna dominerade. Åker och äng lydde nämligen 
under mer ingående skiftesbestämmelser än utägor, som fiskevatten och jakt-
marker, vilka i regel nyttjades gemensamt enligt beslut och överenskommel-
ser som bönderna ingick sinsemellan. Byar med boskapsskötsel som viktigaste 
näringsfång intog en mellanställning mellan jordbruksbyn och fångstnärings-
byn, eftersom ängsmark i regel var utskiftad men betesmark för det mesta 
nyttjades samfällt. 

Enligt landskapslagarna skulle byamännen dela byns ägor mellan sig 
efter vars och ens skattetal. För att rättvisa skulle uppnås erhöll varje bonde 
del både i bättre och sämre ägor. Byarnas inägor var indelade i skiften 
inom vilka jordmånen var av samma beskaffenhet, och i varje skifte erhöll 
byamännen tegar som svarade mot deras andel i byn. Tegskiftets äldsta typ 
karaktäriseras av att tegarna inom de olika skiftena inte låg i samma 
ordning skifte efter skifte, utan bestämdes olika för varje skifte, t. ex. genom 
lottning. Där byarna var stora och framför allt där gårdarna var av mycket 
olika storlek, blev detta system svårt att tillämpa och behovet av en fastare 
norm för tegarnas läge inom skiftena gjorde sig gällande, vilket ledde till att 
det s.k. solskiftet infördes. Bestämmelser om detta skifte ingår i de flesta 
av landskapslagarna.42  Solskiftet fick sin benämning av att gårdens belägen-
het i byn skulle ange tegens läge i varje skifte; varje hemman tilldelades 
alltså fasta och oföränderliga tegar. Vidare skulle gårdens tomtplats med 
ledning av hemmanets skattetal utstakas så noga att »tomt skulle vara tegs 
moder». Om någon av bygrannarna så fordrade, skulle även byns utmark 
uppdelas på byamännen enligt deras skattetal. 

Enligt lagarna fick skiftesförrättningen verkställas av byamännen själva. 
Vid införandet av nytt skifte, skulle alla byns jordägare sammanträda till 
stämma för att samråda om hur skiftet skulle förrättas.43  Byamännen hade 
även att vaka över att bestående skifte vidmakthölls och att därvid tillse, 
att det bestämda förhållandet mellan ägolotterna bevarades oförändrat efter 
delningsgrunden. Om någon av bygrannarna hade orsak att misstänka att 
den del av byns jord som han brukade inte svarade mot hans skattetal, 
kunde han anhålla om att en jämkning skulle ske.44  Ett genomfört solskifte 
fick däremot »rivas upp» endast om alla grannar i byn var ense därom. — 
Inom vissa delar av Mellansverige blev ett strikt solskifte infört redan 
under medeltiden, men på många håll inom det vidsträckta riket kunde något 
regelrätt solskifte aldrig genomföras, utan där blev olika kompromisser mel-
lan äldre och yngre skiftesformer rådande. 

Under den senare delen av medeltiden försökte kronan av olika orsaker, 
skattepolitiska, militära och sociala, att skapa homogena bondesamhällen, in-
om vilka alla medlemmar skulle inneha lika mycket jord. Den medeltida 

24 



8. De äldsta vägarna är stensättningar i kärren. 

ägoregleringen gick ut på att jorden skulle uppdelas och bibehållas i lik-
värdiga besuttenheter, var och en av den storlek att ett bondehushåll kunde 
komma till rätta därpå. Trakt för trakt fastställdes därför hur mycket jord 
en fullsutten bonde behövde.45  Det resultat, som kronan åsyftade, byar med 
lika stora lägenheter, som odelade gick i arv från släktled till släktled, upp-
nåddes dock aldrig, tvärtom ökades olikheterna mellan böndernas jordinne-
hav år från år. 

På Åland var jorden — synbarligen efter uppsvenskt mönster — upp-
skattad i penningetal, varvid det svenska örtugslandet närmast motsvarats 
av en åländsk mar k s k a t t, sannolikt jord till ett värde av en mark silver. 
I början av 1400-talet infördes en ny mindre enhet, m a r k a k ö p j or d, 
senare j or dem ar k, vars värde motsvarade bara en mark i penningar. Vid 
övergången från medeltiden till nya tiden betraktades en åländsk bonde så-
som fullsutten på 100 jordemarker, och denna lägenhetsstorlek strävade man 
efter att, så vitt möjligt, bibehålla. I skärgården där fiske var huvudnäringen 
synes bönder med hemman som omfattade ett mindre antal jordemarker ti-
digt ha betraktats som fullsuttna. Jordemarktalet låg på Åland till grund för 
jordskatten. Såsom skattetal kom det i bruk även som byamål, alltså det 
andelsförhållande enligt vilket byns ägor var fördelade på de olika bönderna. 
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I de byar, där varje bonde ägde lika många jordemarker, och alla inom gran-
nelaget alltså var lika berättigade delägare i byns ägor, där var »granne gran- 
nes broder.»46  

De rådande jordbesittningsförhållandena var av den arten att hushåll-
ningen ställde sig omöjlig utan samverkan i stort och smått. Lagbestäm-
melserna om jordbruk och boskapsskötsel var synnerligen talrika och utförliga. 
I lagen fastställdes hur nyodling skulle ske, hur sådd, slåtter och skörd skulle 
utföras, hur betesgången borde ordnas, hur boskap skulle märkas och hur 
svin skulle ringas. Vidare stadgades hur skog skulle nyttjas, antingen det 
gällde hygge, barktäkt, lövtäkt eller nötplockning. Lagarna inrymde också 
bestämmelser om hur broar, vägar, hägnader och diken skulle hållas i stånd. 
Ett stadgande i Östgötalagen om böndernas inbördes förhållande är bely-
sande: »Då skola alla hava lika, så i gott 'som i ont, både i åkrar och i ängar, 
och lika i arbete, både i broar och i bäckar, och hava lika mycket i gärdes-
gårdar som i åkrar och ängar, envar efter sin lott och var och en framför 
sin åker, om så är möjligt» [BB 6:pr.]. 

Lagbestämmelserna om jakt och fiske är inte på långt när lika talrika 
som de som gäller jordbruk och boskapsskötsel. Landslagen stadgar om jakt 
att om skogen var samfälld skulle ingen skattebonde eller landbo ha rätt 
att ge tillstånd åt någon utom byalaget att jaga där utan samtliga byamäns 
samtycke [KrLI, BB: 19]. Om skogen hade blivit uppdelad hade ingen rätt 
att gå med giller efter fåglar och villebråd i en annans skog [KrLL BB: 20]. 
Björn, varg och räv, som betraktades som skadedjur, fick dock saklöst dödas 
var som helst; dessa rovdjur förföljdes också genom lagstadgade skalljakter 
[KrLL BB: 21]. I fråga om oskiftade fiskevatten gällde samma bestämmelser. 
Innan ett vattenområde var uppdelat hade ingen enskild rätt att ge tillstånd 
åt utbysfolk eller obesuttna att fiska där innan alla grannar hade lämnat 
bifall därtill. Vid skifte av fiskevatten hade var och en av byamännen 
skiftesvitsord. Den som ville ha ett skifte till stånd skulle anhålla därom 
inför sina grannar, inför sockenmännen och på tinget. Sedan vattnet var 
skiftat fick ingen fara med nät, not, mjärde eller ljuster inom en annans 
vattenlott [KrLL BB: 25]. 

I stället för att dela upp själva ägoområdet kunde man nöja sig med att 
fördela endast avkastningen av detta område. Eftersom ett och samma område 
ofta kunde utnyttjas i många olika avseenden ledde detta till att en och 
samma ägolott samtidigt kunde innehas av flere. I Östgötalagen ingår t. ex. 
en bestämmelse om hur man skulle förfara om en bonde ägde jorden, och 
en annan de träd som växte där.47  

För att överenskomma om sina olika angelägenheter sammanträdde bön-
derna till stämmor. Landskapslagarna lämnar oss på många punkter i ovisshet 
om bystämmans organisation och byalagets rättsliga ställning.48  I många 
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och viktiga sammanhang hänvisas byamännen till att slita sina tvister vid 
tinget, men det framgår å andra sidan att bönderna hade rätt att i en del 
fall själva reglera byns inre förhållanden. Av intresse är den maktbefogenhet 
som äldre Västgötalagen tillerkänner nämndemannen däri att han hade rätt 
att värja eller fälla i vissa grannelagstvister." 

Inom många av de åländska byalagen har till senaste tid en mycket 
hög grad av samfällighet varit rådande, i det att så gott som alla byns ägor 
har betraktats som byamännens samfällda egendom. Samfundslivet inom 
dessa byar måste under medeltiden ha varit både rikt och mångskiftande, 
men någon närmare kännedom därom äger vi inte. I ett diplom från Eckerö 
1427, som angår ett jordköp, heter det att egendomen hade uppbjudits 
»w idh ting, kir ki o ok stempn o».5° Det är möjligt att det är by-
stämman som det här är fråga om. 
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III. Befolkningens storlek och villkor. 

Redan vid medeltidens övergång till nya tiden utgjorde Kökar ett sam-
hälle för sig. I kyrkligt hänseende var Kökar förenat med Föglö, men kö-
karborna hade en kapellan boende hos sig. I judiciellt avseende utgjorde 
Kökar ett särskilt tingslag, i skattehänseende ett särskilt markla g.1  

Den fiskeriidkande befolkningen i vårt land kan uppdelas i tre katego-
rier, de som bedriver fiske som enda näring, de som har fiske som huvud-
näring och de för vilka fisket endast är en binäring. Kökarborna har hört 
till den mellersta av dessa kategorier. I domböcker och skattelängder be-
tecknas den besuttna kökarbon alltid såsom bonde. I jämförelse med bond-
gårdarna på fasta Åland var skärgårdshemmanen, vad jordägorna beträffar, 
mycket små och skärbönderna hade ofta svårt att trygga sin utkomst. De 
små skärgårdshemmanen var beskattade med avseende på fisket, och där-
vid hade det inte tagits hänsyn till att fisket kunde slå fel många år i 
följd. Därtill kom att under långvariga krigstider, då ett högt spannmåls-
pris måhända balanserades av förhöjda fiskpriser, också kostnaderna för 
de för skärgårdsbönderna oundgängliga varorna salt, lin och hampa gick i 
höjden. De ökade omkostnader som detta medförde för fiskarbönderna för-
svårade i hög grad deras läge. 

De befolkningsgrupper, som funnits i Kökar, har bara varit två, de be-
suttna, bönderna, och de obesuttna, backstugusittarna, hantverkarna och 
båtsmännen; prästen representerade ensam ståndspersonernas grupp. 

Grunden till den sociala rangskillnaden var egendomsförhållandena. Det 
var stor skillnad mellan de självägande bönderna och de obesuttna. Bön-
derna eller byamännen bildade byalaget och var de bestämmande i byn, och 
de obesuttna stod utanför byalaget och fick nöja sig med böndernas beslut. 

Bybor med egna stugor, men utan andel i byägorna, kallas i den 
åländska skärgården för yttermedfolk. Av 1500-talskällorna framgår det 
inte i vilken utsträckning yttermedkarlar var bosatta i Kökar; det troliga 
är att deras antal var mycket begränsat. Båtsmännen, som på Åland seder-
mera kom att bilda en talrik grupp inom yttermedfolket, uttogs ännu vid 
denna tid genom utskrivning. Eftersom det i första hand var s. k. lös- 
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karlar — folk som inte var direkt nödvändiga för jordbruket — som uttogs, 
blev fiskarbyarna särskilt betungade. Av saköreslängderna 1544 och 1545 
framgår att åtskilliga skärbönder blivit bötfällda för att de inte hade följt 
de andra båtsmännen till sjöss eller för att de hållit sina söner hemma vid 
den tid då de senare var kallade till sin tjänst i skeppsgården.2  Under krigs-
tiden i slutet av 1500-talet blev ålänningar utskrivna som landsknektar, men 
de vände sig då i en klagoskrift till hertig Karl med anhållan om att detta 
inte skulle upprepas. 

Uppgifter om antalet legofolk förekommer inte i urkunderna från 1500-
talet. En ofta återkommande klagan på Åland var att det var svårt att få 
tag i tjänstefolk därför »att alla lupo åt Sverige». I skärgården försökte man 
få legofolk genom att ge dem särskilda förmåner. Detta synes inte ha gillats 
av myndigheterna, eftersom en förordning av 1540 förbjuder dem som bodde 
i skären, där strömmingsfiske idkades, att ge sina drängar någon fördel 
med skötar eller notvarp.3  

Ett fordom vanligt sätt att utöka arbetskraften på en gård var att hus-
bonden ingick b o -1 a g med någon släkting eller en oskyld. En viss fördel 
med h e m m a n s b o la g en var även att byggnadskostnaderna nedbringa-
des. I det skoglösa Kökar var detta en faktor av större betydelse än annor-
städes. I Upplandslagens jordabalk ingår noggranna bestämmelser angå-
ende hemmansbolagen och dessa bestämmelser upprepas i landslagarna. 

Den äldsta mantalslängden för Kökar, av 1537, upptar för de sex byarna 
67 och för uppöarna 4 namn. Med ledning av dessa uppgifter kan man få en 
viss uppfattning om befolkningens storlek. Mantalet var inte bundet vid be-
stämda bruksenheter utan hur ringa jord en bonde än hade ansågs han som 
besutten och räknades för fullt mantal. Namnen i mantalslängden är alltså 
i stort sett identiska med antalet hushåll. Hur många personer som ingått i 
dessa hushåll är vanskligt att avgöra. Med anlitande av folkmängdstabellerna 
från början av 1600-talet kommer man fram till att relationstalet mellan 
hushåll och folkmängd var c:a 5 och med tillämpning av detta relationstal på 
1537-års längd får man fram följande folkmängd: 

namn beräknad befolkning 
Karlby  18 90 
Hellsö  14 70 
Österbygge  16 80 
Finnö  9 45 
Överboda  6 30 
Söder-Jurmo  4 20 
Kyrkogårdsö, Hästö och Husö  4 20 

71 355 
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I mantalslängderna från 1500-talet växlar antalet namn år från år. Fram 
till 1569 är dock växlingen inte stor, i regel skiljer det på ett par, tre namn. 
Efter 1569 saknas mantalslängder fram till 1596.4  

Under de krigiska tiderna under förra hälften av 1600-talet rådde en 
allmän fattigdom i skärgården. Under denna tid skilde sig förhållandena i 
Kökar knappast alltför mycket från tillståndet i uppsocknen. De skattelätt-
nader som uppnåddes tillerkändes Föglö socken i sin helhet. I en skrivelse 
från 1628 heter det att menige man i Föglö som var bosatta på kala klippor och 
inte hade skog eller åker, det året hade blivit alldeles utan fisk, varför de 
anhöll om att komma i åtnjutande av skattelindring.' 

I Kökar hade sannolikt alla hemman ursprungligen varit av skattenatur. 
Om en bonde inte kunde betala sina skatter under en följd av år förlorade 
hemmanet sin skattenatur och blev krono. De långa förteckningarna över 
skattevrak och ödeshemman vittnar bättre än något annat om den hårda 
kamp som bönderna på skärgårdshemmanen förde. I Kökar hade nästan 
alla hemman före 1600-talets slut övergått från skatte till krono. Detta var 
fallet också i de omgivande socknarna; vid ingången till 1700-talet var 
så gott som alla skärgårdshemman av krononatur.° 

År 1653 besöktes Kökar av landshövding Lorentz Creutz.7  Hans intryck 
av orten var att om inbyggarna inte kunde få en kännbar skatteförmedling, 
så skulle alla hemman bli öde. Landshövdingen skriver om öbornas närings-
fång att sjön var deras enda h a n t er in g, och då fisket under en lång tid 
hade slagit fel, hade fattigdomen blivit så stor att många av hunger hade 
fått sätta livet till. Landshövdingen ansåg att kökarborna borde få förmed-
ling av sitt g är d em an t a 1, men för att inte hemmanen skulle bli öde 
innan detta hade beviljats, påyrkade han omedelbart vissa smärre skatte-
lindringar. Vidare föreslog han att eftersom så många resande årligen passe-
rade Kökar borde där finnas en gästgivare som kunde härbärgera främlingar; 
denne gästgivare borde få ett hemman på frihet, till dess att någon erbjöd 
sig att bruka samma hemman för skatt. 

I en ansökan om skatteförmedling år 1658 påtalade kökarborna samma 
orsaker som landshövdingen hade hänvisat till, att de bodde på karga klippor, 
att de varken kunde bruka upp åker eller rödja äng samt att fisket, av 
vilket de var helt beroende, ofta slog fel.8  Vid den allmänna skattläggningen 
på Åland 1661 erhöll kökarborna en ansenlig förmedling (se s. 52).9  

När ett hemman övergick från skatte till krono gick bördsrätten förlo-
rad. Enligt fogdeinstruktionen av 1602 och andra förordningar bibehöll 
dock även kronobönderna släktled efter släktled en viss besittningsrätt till 
sina gårdar. På ett kronohemman, där bonden inte var ägare till jorden, 
övergick hemmanet till äldste sonen eller den som eljest var tillträdare, utan 
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att denne behövde lösa ut sina medarvingar ur jorden; de övriga syskonen 
erhöllo alltså arvslott bara i lösegendomen. I Kökar synes gårdarna i regel 
ha gått till den äldste sonen om denne var i livet vid faderns död. De 
hemman, som blivit så djupt skuldsatta att de råkat i ödesmål, återupptogs 
ofta av en släkting till den tidigare ägaren. 

Kökar utgjorde redan på denna tid ett typiskt släktsamhälle, där alla 
inbyggare var mer eller mindre besläktade med varandra. Skyldskaps-
processer i domböckerna vittnar om att detta ofta resulterade i förbindelser 
i förbjudna led. År 1665 fann sig Ålands mäktiga kontraktsprost, Boetius 
Murenius, föranlåten att påtala sådant missförhållande: »Almogen blef 
warnat icke binda echtenskap uthi förbudna skyllskaps och suågerskaps 
leder.»1° Vid en senare visitation försökte han — utan framgång— övertala 
ett par fästmän att avstå från sina brudar. Mårten Bertelsson, Mats Olson 
och Olof Tomasson. i Hellsö blev av prästerskapet med »utrekningz zedel 
skutne, om them kan efterlåtas wixl uti 3 och 4 leed,— Blefuo lenge 
rådde sökia oskylt, och efter the icke kunde öfuertalas, blef thet tillåtit.»" 

Hemmansbolag synas under 1600-talet varit rätt vanliga i skärgården, 
och åtskilliga bolagskontrakt intogs i tingsprotokollen. Ett kontrakt från 
Brändö 1625 är upplysande om orsaken till att bolag ingicks. Nils Henriksson 
i Björkö gav tillkänna att han för 4 år sedan upptagit ett ödeshemman om 
110 mkr jord och klagade sig vara ensam, svag och hjälplös att förestå allt 
nödtorftigt bruk och arbete. Därför var han förorsakad taga sig »till hiellpp 
Pär Benchtssonn och hans hustro och låfwadh honom och hennar warre såsom 
hans brodher och sijster till allt det de kunna sigh på gårdhen förkåfura 
och inghen dhen andra ifrån gårdhen trängia will ...»12  

I skogsordningen av 1664 stadgas bl. a. att ingen fick bygga backstugor 
i en by utan samtliga byamäns tillåtelse. Denna bestämmelse kan ha påverkat 
bolagsbildningen, som under senare hälften av 1600-talet förefaller att ha 
varit vanligare än tidigare. Hur hemmansbolagen i Kökar i praktiken gestal-
tade sig framgår av de bolagskontrakt och bolagsuppsägelser som intogs 
i domboken. År 1661 berättade Mickel Markusson och hans bror husmannen 
Henrik från Hellsö inför rätta att de hade bott tillsamman i bolag i 21 år. 
Nu hade Henrik satt sig, för sig själv och ville därför få ut sin andel av 
bohaget. Brodern lovade honom inför rätten två kor, tre små boskapskreatur, 
tre nya och två gamla varpskötar, en båt om fyra bord med segel, två 
kittlar, en bössa, 1 riksdaler 10 mk kopparmynt, en silversked köpt för 
8 daler, och två ringar, också värda 8 daler var. Dessutom skulle Henrik 
ha rätt att få segla med broderns skuta utan någon kostnad för tamp och 
tyg. Därefter räckte de varandra handen. — Eftersom inte det ursprungliga 
bolagskontraktet nämns, kan man inte få reda på om den lagenliga hälften-
delningen av bohaget genomfördes, men då bröderna kom överens får man 

31 



anta att delningen varit rättvis.13  Ett par år senare redogjorde bröderna 
Martin och Bertel Larsson från Österbygge för sitt bolag. De hade alltifrån 
sin ungdom samfällt besuttit sitt mödernehemman. Gud den allerhögste hade 
i sin allvisa försyn välsignat den yngre broderns, Bertels, äktenskap med 
många barn. Den äldre brodern, Martin, hade inte haft några barn i sitt 
första äktenskap, men han var sedan några år omgift och hade nu en 
nyfödd son. Enligt landets sed ägde den nyfödde bördsrätten till hemmanet, 
men Martin hade med hänsyn till sin höga ålder och sin snara orkeslöshet 
överlåtit denna rätt till Bertel och hans barn. Egendomen skulle nu delas, 
och eftersom Bertel hade barn till hjälp skulle Martin hädanefter av sin 
enskilda del avlöna de två pigor som årligen brukade legas, och Bertels 
son Olof skulle få skälig dränglön. Skulle Olof vilja bege sig bort skulle 
Martin vara skyldig att lega dräng. Boskapen och sj ör e d s k ap en för-
blev obytta.14  

Bolagen kunde ingås på längre eller kortare tid. Vid tinget 1665 anhöll 
Tomas Olsson och Henrik Tomasson från Hellsö om att få uppta ett ödes-
hemman i sin hemby. Det fanns inte en stock på tomten, och de skulle 
bilda bolag till dess hemmanet var upprättat, men därefter skulle de skiljas 
åt." År 1687 ingick Mickel Andersson från Hellsö och Mårten Simonsson 
ett bolag på sådana villkor, att för de restskatter som fanns skulle Mickel 
svara ensam, men från och med nämnda år skulle de hjälpas åt med hem-
manets skatt och betala hälften var, och det som de skulle förtjäna utöver 
skatten skulle de dela lika." Vid flere bolagsavtal utsattes genast vid 
bolagets ingående vite för den som på ett eller annat sätt kunde komma att 
kränka bolaget. Vid ting 1690 utsattes sådant vite så högt som 40 mark» 
Om bolagsmännen råkade i varaktig oenighet måste de söka laga skifte. 

Det synes ha förekommit att på kronohemman bolag som inte bar sig 
blev upplösta av häradsrätten. År 1696 anförde landsfiskalen Casper Törn-
ström att ett kronohemman om 1/3 mantal i Karlby, som innehades av 
svågrarna Jöns och Johan Simonssöner, antagligen skulle kunna betala skatt 
lättare om där bara skulle finnas en åbo, varför han anhöll om att härads-
rätten skulle utse den ene av dem till åbo på detta hemman. Den lämpligaste 
härtill var Jöns, på grund av hans »flitighet och förmögenhet». Nämnden 
föreslog därför Jöns till ensam innehavare av hemmanet; beslutet under-
ställdes landshövdingens avgörande." 

Av 1600-talets hjonelagslängder framgår att man inte kunde hålla sig 
med tjänstefolk på alla hemman. På de gårdar, där tjänstefolk fanns, var 
förhållandet mellan husbondfolk och tjänare noga reglerat, i äldre tid genom 
olika lagstadganden och förordningar och senare genom de utförliga lego-
hjonsstadgorna av 1664 och 1688. En speciell åländsk stadga är införd i 1657 
års dombok." 
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Båtsmännen uttogs ännu under de första decennierna av 1600-talet genom 
utskrivning, varför fiskarbyarna fortfarande var mest betungade. Av de 
10 båtsmän, som 1610 blev utskrivna från Föglö socken, var fem från Kökar, 
och följande år, då samma antal blev uttagna, var inte mindre än nio av dem 
bröder, söner eller mågar till bönder i Kökar. Under svåra tider hände det 
att bönder i Kökar lämnade sina hemman och gav sig till båtsmän. 

På 1630-talet upprättades ett särskilt Ålands kompani, till vilket även 
några åboländska socknar fördes; kompaniet ändrades sedermera till Ålands 
och Åbo läns kompani, och antalet åboländska socknar utökades. Nu från-
gicks även utskrivningssystemet och båtsmanshållet lades på roteringsprin-
cipen. På Åland kom i regel fyra hemman att bilda en rote, oberoende av 
hemmanens storlek, dessutom skulle tre rotar tillsammans, när så behövdes, 
uppställa två fördubblingsbåtsmän.2°. På grund av de svåra försörjnings-
förhållandena i Kökar var bönderna där flere i en båtsmansrote. I 1664 års 
dombok är antecknat att kökarbönderna varit fem om en ordinarie och 
tio om en extraordinarie eller fördubblingsbåtsman. Till sin ordinarie båts-
man betalade de 4 daler och till sin fördubblingsbåtsman 2 daler; natura-
förmåner omtalas inte.21  

I medlet av 1600-talet blev båtsmansrotarna ålagda att förse sina båtsmän 
med torpställen, så att båtsmännen kunde bli fast bosatta inom byarna. 
Belysande för förhållandena i Kökar är en notis från 1665; båtsmän fanns 
då allenast tre, av dem bodde en i Korpo och två i Stockholm.22  När sär-
skilda lägenheter slutligen upptogs, inskränktes de till en tomtplats och 
någon liten ängsklev. Skötläggningen ute i havet var fri för alla, likaså 
sälfångsten i havsisen, men i fråga om rättighet till fjällfiske och sjöfågel-
jakt måste båtsmännen ingå kontrakt med bönderna. 

Den ovilja som från böndernas sida riktades mot yttermedkarlarna och 
deras familjer var dikterad av rädsla för att de skulle göra bönderna intrång 
i deras näringar och av farhågor för att sådana personer på sin ålderdom 
skulle falla bönderna till last. För den fattiga skärgårdsbefolkningen framstod 
fattigvården som ett svårlöst problem. Redan i Karl IX:s testamente av 1604 
ingår bestämmelser om att årliga rannsakningar skulle hållas inom sock-
narna angående vilka fattighjon som var i behov av vård. Den första all-
männa tiggarordningen, som utgavs 1642, innehöll noggranna föreskrifter 
om hur fattigvården skulle ordnas inom socknarna, och en senare fattig-
vårdsstadga, av 1698, fastslog att det var varje sockens ofrånkomliga skyl-
dighet att sörja för sina fattiga. Vissa obligatoriska avgifter för de fattigas 
underhåll blev nu införda. Sådana avgifter skulle bl. a. erläggas vid lysning, 
kyrktagning och gravöl, vid bouppteckningar och efter tillfrisknande från 
svåra sjukdomar. Skärgårdsbönderna erlade en viss avgift efter återkomsten 
från lyckosamma seg elr e sor. 
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I Kökar existerade under 1600-talet knappast någon organiserad fattig-
vård. En notis från 1640 berättar om ett inhyseshjon som blivit död av 
hunger, och enligt en anteckning i domboken 1676 gick då samtliga inhy-
seshjon i Kökar med tiggarstaven.23  

De svåra försörjningsförhållandena avspeglas i ett mycket lågt befolk-
ningstal. Innevånarantalet framgår av flere olika längder, folkmängdstabeller, 
kvarntulls- och mantalslängder. Gemensamt för dem alla är dock att inte 
hela befolkningen upptogs i längderna, utan vissa kategorier lämnades 
utanför.24  

Det stora nordiska kriget medförde många prövningar för skärgårdens 
befolkning. Sedan ryssarna 1713 hade bemäktigat sig Åbo riktade de ett 
anfall mot Ålandsöarna. På grund av sitt avlägsna läge blev Kökar mera 
skonat än Föglö och Sottunga. Kumlinge drabbades värst av alla de åländska 
socknarna.25  I början av stora ofreden skall många från Kökar ha begett 
sig över till Sverige, men de återvände till hemorten tidigare än befolk-
ningen i grannsocknarna. Helt avfolkat var Kökar sannolikt aldrig.26  »Åter-
hämtningen gick raskt i betraktande av ödeläggelsen. Det timrades flitigt 
på de brända tomterna, år med god växtlighet följde på olyckorna, och 
traditionen förmäler om rik tillgång på fjällfisk i vatten, som hade varit 
outnyttjade under flykten.»27  

I jordeboken för 1726 upptas för första gången gårdarnas namn; alla 
gårdsnamn äro dock inte utsatta.28  De är som följer: 

Karlby 
nr 1 Jäppas nr 5 Johans nr 9 Grytans 
nr 2 Larpes nr 6 Simons nr 10 Södergårds 
nr 3 Mix nr 7 Isakfolks nr 11 Olafs 
nr 4 Bengts nr 8 Västergårds nr 12 Gertruds 

Hellsö 
nr 1 011as nr 5 Killefolks nr 9 Jåssgårds 
nr 2 Mårtens nr 6 Trumsö nr 10 Ersgårds 
nr 3 Klås nr 7 Ellfolks nr 11 Tomasfolks 
nr 4 Påvals nr 8 Larsons nr 12 Ståndsfolks 

Österbygge 
nr 1 Landsholm 
nr 2 Mattsfolks 
nr 3 Smeds 
nr 4 Hanfolks 

Finnö 
nr 1 Husö 
nr 2 Hannas 
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nr 5 Nämmans 
nr 6 Österklis 
nr 7 Västerklis 
nr 8 Gregers 

nr 3 Sillskans 
nr 4 Jönsa 

nr 9 Stånds 
nr 10 Bertfolks 
nr 11 Bertel Ersson 
nr 12 Simon Ersson 

nr 5 Kirsö 
nr 6 Västergårds 



Överboda 
nr 1 Lillans 
nr 2 Storans 

Söder-Jurmo 
nr 1 Norrgårds 
nr 2 Östergårds 

nr 3 Brigs 
nr 4 Bons 

nr 3 Bondas nr 5 Bertfolks 
nr 4 Samelfolks nr 6 Västergårds 

Under lilla ofreden 1741-1743 blev Åland åter ockuperat av ryssarna, 
men denna gång förekom inte samma allmänna flykt från Åland till Sverige 
som under det föregående kriget.29  De föglöbor som begav sig över till 
Sverige stannade borta bara några månader, de bröt upp från sina hem 
i pingstveckan våren 1743 och återvände hem på sensommaren. På många 
håll inom uppsocknen och på Hästö och Husö hade fienden bränt och 
härjat.3° Kökar hade även denna gång undgått förstörelsen. 

Kort efter lilla ofredens slut drabbades Kökar av en hemsökelse av 
annan art, i det att strömmingen för flere tiotal år försvann från deras 
vatten. Under denna tid, som för andra åländska socknar betydde en tid 
av återhämtning och uppblomstring, rådde i Kökar bistra tider, ofta direkt 
hungersnöd. Befolkningstalet höll sig dock under senare hälften av århund-
radet ganska konstant (se s. 354). 

Vid tinget 1766 lämnade kökarborna in en anhållan om skattläggning. 
Den var avfattad helt i tidens sentimentala och underdåniga stil: »Att i Nåder 
söka en anständig undsättning, dertil gifver oss rättighet icke allenast den 
böijelse, som ligger uti wår Natur, at afböja wårt förderf och alt det som 
kränker wår ähra; utan ock den högstas ordning, som inrättadt så, at 
Lazarus ei är allena, utan altid har någon, antingen på längre eller när-
mare håll, som kan giwa honom bistånd. 

Lofl. HäradsRätten täckes alt så benägit tillåta oss samtel. usla Kiökars 
boer, hvilka såsom fordna Enkan af Zarpatto, måste klaga at wij hafwa 
intet bröd, eller hwad til nödtorfftigt uppehälle fordras, at härmed ödmjukel. 
få framlägga den nöd som oss trycker och den ödsfulla belägenhet hwaruti 
wi oss måste, med hiertans Sorg och grämelse befinna, då wi hoppas at 
höga wederbörande, som altid och i alla tider ådagalagdt en priswärd 
ömhet om deras undsättning, som suckadt under et hårdt öde, äfwen måste 
röras til medlidande öfwer wårt beträngda tilstånd. 

Omtankan hoos oss, at kunna betala wår skuld til Kongl. Maj:t och 
Kronan, har städse warit brinnande, men någon möjlighet at fullgiöra then 
samma, gifves nu mera icke, sedan Strömmingsfisket slagit felt. 

Thet är allom bekant, at wi intet annat näringsfång äga, än utur wilda 
hafvet söka wår föda för hustru och Barn, och när den på långt nära icke 
är tilräkelig, utan större delen nödgas åtnöja sig med en Spis, som en del 
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hundar icke behaga, så måste Krono och privata skulder tid effter annan 
tiltaga och wi med våra fattiga anhöriga, omsider taga til tiggare stafven. 

Alla de åter, som genom execution mist sina båtar och fiskeredskap 
här i Kiökar, såsom de endaste medel til lifs uppehälle, måste se en tid 
hwars like de aldrig öfverlefvat. 

Och som wårt ämne enkannerligen therå syfftar, at wår skuld från 
executions tvång måtte liusligen blifwa updagad, och at wi kunde blifwa 
räddade från en annars förestående total undergång af wårt timmeliga 
wäl, anhålla underskrefne therom ödmiukeligen thet wärdes lofliga Härads 
Rätten, genom benägen föreskrift, ej mindre förhielpa oss til afskrifning 
af wår iråkade Kronorest, än som medels thess åtgärd bijdraga til åtniu-
tandet af behörig agt och skattläggning å wåra åboende hafsklippor, på 
Kronans Kostnad, så wida wi såsom fattigt folk, icke äro i stånd, at påkosta 
then samma.» 

Vid ärendets behandling intygade nämnden att havsfisket, som var kökar-
bornas enda näringsfång, på senare tid hade slagit fel i Kökar liksom på 
de flesta andra håll i skärgårdarna. De åbor som förut hade kunnat sälja 
minst 20 tunnor strömming kunde nu knappast sälja 4-5, och de som förr 
hade haft mindre fänge fick nu knappast till husbehov. De hade därför 
råkat i sådan fattigdom att de nästan måste draga sig fram med bettlande. 
Dessutom hade spannmålen på sista tiden tilltagit så i dyrhet att kökarborna, 
som ej själva hade något åkerbruk, inte mäktade köpa sig tillräckligt bröd. 
Det hemställdes därför till kronans befallningshavande om inte denna usla 
och fattiga ort framför alla andra borde komma i åtnjutande av den skatte-
förmedling och avskrivning som överheten hade benådat hela Åland med.31  
Skattläggningen förrättades i Kökar 1768. Förhållandena var sådana att 
synemännen gång på gång förundrade sig över att inbyggarna överhuvud-
taget kunnat existera därute och kökarborna beviljades en kännbar skatte-
lindring. 

Under hela 1700-talet gick gårdarna odelade i arv från släktled till släktled. 
(se s. 57). Arvsfrågan ordnades på många hemman så, att föräldrarna 
lät upprätta ett testamente till förmån för den av sönerna som skulle överta 
hemmanet. Eftersom hemmanen var krono ålåg det tillträdaren att själv 
anhålla om immission på hemmanet hos landshövdingen. Om söner saknades 
gick hemmanet i regel till en måg eller annan anförvant. Processer mellan 
husbönder och deras tillträdare är sällsynta. En sådan tvist är utförligt 
refererad i domboken för 1751. Erik Mickelsson från Karlby hade låtit 
stämma sin styvfar för att denne ville driva Erik, som i sjutton år hade 
arbetat på hemmanet, därifrån. Styvfadern erkände att han lovat Erik att 
bli bibehållen vid gården och att han även lämnat tillstånd åt Erik att gifta 
sig på hemmanet. Sista Mikaeli hade fadern sett sig tvungen att urskilja 
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Erik, dels för att han hade varit ohörsam och dels för att han inte var 
tillräckligt skicklig i fiskande och skjutande. Flere vittnen kunde dock intyga 
att Erik hade arbetat redligt och flitigt, att han gått sina föräldrar tillhanda 
med sonlig vördnad och att han med egna medel hade bekostat flera hus. 
På grund av dessa vittnesmål förklarade häradsrätten att styvfadern åter 
måste ta Erik till sig. Beträffande övertagandet av hemmanet kunde rätten 
inte uttala sig, utan Erik skulle i sinom tid anhålla därom hos landshöv-
dingen.32  År 1770 behandlades ett mål av rakt motsatt art. Bonden Matts 
Olsson från Österbygge stämde då sin tillämnade måg, Isak Eriksson, för att 
denne strandsatt honom genom att vägra motta hemmanet, vilket han tidigare 
lovat att göra. Samtidigt stämde Matts Olssons dotter, som var änka, Isak 
Eriksson för att han inte ville fullborda det äktenskap han erbjudit henne; 
han hade året förut 14 dagar efter midsommar kommit till henne med sex 
av sina släktingar för att framföra sitt frieri.33  

Från senare hälften av 1700-talet finns det flera exempel på att husbon-
den lät någon av sina söner söka immission på hemmanet utan att fadern 
för den skull avträdde v är d s k a p e t. Om å andra sidan den äldste sonen 
vid faderns död var för ung att själv överta gården anställdes en h e m -
m an s f ör v a 1 t a r e. Denne stod för gårdens skötsel och betalade dess 
utlagor. Han innehade full husbondevärdighet, men hemmanet var inte 
skrivet på honom. När sonen i huset var i stånd att själv överta hemmanet, 
trädde den som hade upprätthållit hemmanet tillbaka. I flera fall stannade 
han i gårdens tjänst och räknades till sin död som medlem av hushållet. 

Under krigstiderna i början av 1700-talet var det på Åland, liksom på 
andra håll i Finland, svårt att erhålla legofolk, under åren närmast före 
stora ofreden var det så gott som omöjligt. Sommaren 1714 påtalades vid 
en hemmanssyn i Kökar bl. a. svårigheterna att få tjänstehjon; om sådana 
överhuvudtaget stod att få var det förenat med stor kostnad att lega och 
underhålla dem.34  Även när lugnare tider hade inträtt ställde det sig ofta 
svårt att få tag på tjänstefolk i skärgården. I Föglö klagade år 1733 både 
kyrkoherden och länsman över att tjänstefolk togs ombord på båtar, som 
kom från Finland, och på så vis lyckades rymma till Sverige.35  Tjänste-
folkets avlöning var under denna tid reglerad genom periodiskt utkommande 
taxor. 

Båtsmanshållet upprätthölls under 1700-talet på samma sätt som förut; 
under början av århundradet räknades fortfarande tio rotar i Kökar. 
I mitten av 1700-talet hörde åtta rotar, 175-182, till Kökar; med hänsyn 
till gårdarnas ringa storlek räknades då sex hemman i roten. Söder-Jurmo, 
fyra hemman, och Utö, två hemman, utgjorde en rote. Kyrkogårdsö, Hästö 
och Husö räknades till Kumlinge, där hemmanen var åtta i roten; inte 
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på grund av böndernas fattigdom utan på grund av deras tunga postförings-
skyldighet.36  

Under 1700-talet utökades yttermedkarlarna i Kökar med några hant-
verkare. I slutet av 1720-talet anhöll öborna, under hänvisning till den 
långa och svåra vägen upp till Föglö, om att få anställa egna sockenhant-
verkare. I enlighet med hantverkarplakatet av 1680 ålåg det häradsrätterna 
att bestämma vilka hantverkare som kunde anses nödvändiga på varje ort, 
och de gärningsmän, som önskade slå sig ned på landsbygden, hade att vid 
häradstinget göra en anhållan härom. Fick hantverkaren förord av socken-
männen, gick hans ansökan vidare till landshövdingsämbetet. Blev ansök-
ningen godkänd även där, erhöll hantverkaren i sinom tid sin fullmakt 
att arbeta som sockenhantverkare. För säkerhets skull lät bönderna ofta 
yrkesmännen arbeta en tid på prov innan de gav dem fullmaktsförord. När 
sedan hantverkaren erhållit arbetstillstånd och slagit sig ned i sin socken, 
hade han att rätta sig efter böndernas önskan, annars blev han uppsagd 
och fick dra sina färde. Innan kökarborna fick egna yrkesmän brukade de 
tillsammans med föglö- och sottungaborna ge förord åt hantverkare som 
bosatte sig i uppsocknen. 

Den första sockenhantverkaren i Kökar var skräddaren Isak Isaksson 
från Kimito, som 1728 anhöll om att bli antagen som sockenskräddare i 
kapellet. Isak Isaksson inställde sig vid tinget tillsammans med kapellborna 
och anhöll om tillstånd att få flytta till Kökar. Häradsrätten fann att efter-
som Kökar var beläget så långt från uppsocknen och stora havet skilde 
församlingarna åt, hade kökarborna svårt att betjäna sig av skräddaren 
uppe i Föglö. Likmätigt K. M:s svar på allmogens besvär vid 1727 års 
riksdag prövade rätten skäligt, att Kökar skulle förses med egen skräddare, 
och rekommenderade Isak Isaksson till erhållande av sysslan. Isak Isaksson 
slog sig ned i Överboda by.37  Några år 'senare är i domboken antecknat 
att föglöskräddaren hade gett tillstånd åt kökarskräddaren att utöva sitt 
hantverk också i Sottunga.38  

I de socknar, där hantverkarna erhöll så stora lägenheter, att de av dem 
kunde erhålla en del av sin bärgning, kom de helt säkert väl tillrätta. Ute 
i skärgården, där odlingarna var små och bönderna bara gav hustomt 
åt sina hantverkare, var dessa tvungna att i likhet med bönderna idka 
fiske till avsalu. Detta undgick inte att väcka böndernas misshag och 1797 
utfärdades en förordning, enligt vilken de av sockenhantverkarna som före-
tog sjöresor och inte åtlydde böndernas kallelse till arbete, löpte risk att 
bli förklarade som lösdrivare och förpassade till arbete vid kronans befäst-
ningsverk.39  

Genom olika stadganden och förordningar blev under senare hälften 
av 1700-talet de restriktioner, som gick ut på att hindra uppkomsten av 

38 



en obesutten befolkning, småningom upphävda. På många håll motsatte sig 
bönderna en sådan utveckling. I Kökar, där utkomstmöjligheterna vid denna 
tid var utomordentligt svåra, försökte hemmansåborna hindra så gott som 
all inflyttning, utom ifråga om legofolk. Till yttermedfolket räknades utom 
båtsmän och hantverkare även klockaren, strandridaren — som vakade över 
ilandflutet gods — och lotsarna vid Kökars lotsplats. Dessa »ämbetsmän» 
kunde bönderna inte avhysa, men de betraktade dem med ovilja och för-
sökte att komma åt dem på olika sätt. Ar 1761 väckte samtliga karlbybor 
åtal mot strandfogden Erik Mickelsson för att han, som varken ägde hem-
man eller ägodel i byn, med fiskande och skjutande åverkade byns ägor, 
och anhöll om att han och hans måg, lotsen Johan Mattsson, borde förbjudas 
att framdeles förfördela bönderna. Vidare påyrkade karlbyborna att lots-
ämbetet skulle avskaffas, eftersom det inte gick någon allmän farled förbi 
Kökar och lots behövdes bara då några fartyg av storm och oväder blev 
vinddrivna och bragta ur sitt »rätta far och cosa». Erik Mickelsson ålades 
av häradsrätten att inte göra bönderna förfång på deras ägor. Det andra 
ärendet gick vidare till amiralitetet.4° I Österbygge stämde en bonde år 1774 
sina grannar att uttala sig huruvida de ville tillåta en bondemåg, Isak 
Isaksson, att bygga och bo i byn. Denne, som hade vistats i Österbygge i 
många år, hade köpt en stuga från Korpo och anhöll om att få bo kvar. 
Ehuru de flesta av bönderna bestridde Isak Isakssons rätt att bo i byn, 
gav häradsrätten honom tillstånd därtill men förbjöd honom att göra bön-
derna intrång i deras näringar.41  

Till och med en för kapellborna så nyttig person som klockaren synes 
haft svårt att få sig en stugplats. På 1780-talet lät klockaren Anders Ham-
berg inkalla samtliga kapellbor för att de inte hade velat förena sig om 
något klockarbol. Bönderna försvarade sig med att deras ägor var så små 
och deras betesmarker så otillräckliga att de omöjligt kunde avstå så mycket 
som behövdes till ett klockarboställe. Klockaren framhöll att det enda han 
begärde var en stugplats; han hade hittills bott i Karlby, där flera av hans 
företrädare varit bosatta, men han var villig att slå sig ned i vilken by 
som helst. Häradsrätten beslut blev, att klockaren även framdeles skulle 
få bo i Karlby.42  

Då någon efter prövning i sockenstämman antagits till rotehjon, fick 
han stanna en viss tid i varje gård och sedan fortsätta till den som var i tur; 
i Kökar utgjorde hela församlingen en fattigrote.43  Vid behov utdelades pen-
ninghjälp ur fattigkassan, eller också insamlades matvaror. Ur fattigkas-
san utgick även begravningskostnaderna för socknens fattighjon. År 
1788 utfärdades noggranna bestämmelser angående vilka personer in-
om en socken som skulle omhändertas av församlingen. Det var dels de, 
som inom socknen haft eget hemman, och dels sådana, vilka såsom inhyses 
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eller tjänstehjon varit därstädes senast i skatt antecknade. Sockenstämman 
hade att pröva de fattigas hemortsrätt, och i de fall den inte blev godkänd 
hänvisades fattighjonen till andra församlingar. 

Skattläggningen 1768, som stadfästes 1792, hade företagits under 
en tid då försörjningsmöjligheterna var ytterligt svåra, och kökartor-
nas skatter hade då minskats i väsentlig grad. När sedan strömmingen 
återvände och saltfiskhandeln togs upp, tedde sig utkomstmöjligheterna 
betydligt bättre än förut. Att denna skattenedskrivning inte var överdriven 
bevisas därav att kökarborna även under 1800-talet kom i åtnjutande av 
skatteförmedling. De förbättrade utkomstmöjligheterna resulterade bland 
annat i att så gott som alla hemman blevo skatteköpta under århundradets 
lopp. 

Förutom den »yrkesspecialisering», som båtsmän och hantverkare repre-
senterade, finner man i början av 1800-talet några u t s j ö f i s k ar e 
nämnda. Dessa idkade inte hemmansbruk utan var hänvisade till att komma 
till rätta bara med utfiske. Ansökningarna om att vederbörande skulle 
få slå sig ned i Kökar som utsjöfiskare beviljades av häradsrätten i stöd 
av 1766 års fiskeristadga. Utsjöfiskarena skulle ha rätt att fiska i öppna 
havet, vid kronoskär, öar, holmar och stränder som inte hörde under något 
hemman.44  När båtsmanshållet efter 1808 upphörde, övergick båtsmännen 
till torpare. Den rätt till bete och slåtter de innehade var så obetydlig att 
också de närmast var att betrakta som utsjöfiskare. 

Också under 1800-talet gjorde bönderna vad de kunde för att motarbeta 
att andra yttermedkarlar än hantverkare slog sig ned i deras socken. I Hellsö 
ingick bönderna vid en bystämma en överenskommelse härom, och fyra år 
senare beslöt församlingens husbönder vid en sockenstämma att den by, 
som belastade sig med inhysingar, vid behov skulle försörja dessa utan att 
betunga andra byar därmed.45  Detta beslut blev sedermera stadfäst vid 
tinget: Samtliga Kökar Kapellbor framträdde och anmälte att deras fattiga 
skärgård skulle för framtiden hotas med fullkomlig undergång om ännu 
längre, som hitintills genom böndernas efterlåtenhet och oklokhet skett hade, 
tillåtas skulle att yttermedfolk utan åtal finge i byarna innästla och ned-
sätta sig, varigenom deras stuguantal snart kunde överstiga själva hem-
mansägarnas. Till hämmande av detta oskick beslöts att varje byalag uti 
Kökar kapellförsamling hädanefter skulle ansvara för sina antagande ytter-
medfolks underhåll och föda utan att de övriga skulle betungas därmed." 

Av hantverkare fanns det i Kökar vid 1800-talets ingång bara en skräd-
dare. Vid tinget 1801 anhöll kapellborna om att få anta två nya skräddare.47  
Några år senare fann de att de var i behov också av en skomakare och 
antog lotsåldermanssonen Petter Nordström att arbeta ett år på prov.48  
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9. Erik Öberg Bonds. Överboda. 

Hans arbete utföll synbarligen till belåtenhet, för vid en sockenstämma 1805 
anhöll han om att få veta var han kunde få sätta upp sin stuga;4° saken 
blev uppskjuten under ett helt år, tills det beslöts att han skulle bygga 
på Hamnö ägor.5° Vid sockenstämman 1805 anmälde den ene av skräddarna, 
Fredrik Sjöblom, att han inte längre ämnade sörja för sin gamle fader. 
Eftersom han hade antagits till ständig skräddare förnämligast för att sörja 
för sin redan då slagrörda fader, beslöt bönderna att inte ta hans klagomål 
i beaktande, om han inte samtidigt ville avsäga sig skräddarfullmakten. 
Sjöblom åtog sig därför att också för framtiden sörja för fadern, och bön-
derna lovade å sin sida att han utan att bli åtalad skulle få ta frihet från 
sitt skräddareämbete under and- och sköttiden.51  Vid sockenstämma följande 
år måste bönderna anteckna i sitt protokoll att Sjöblom i all tysthet hade 
avvikit från orten, och man beslöt därför att han aldrig mera skulle få 
in r y mm e i församlingen; hans fader blev samtidigt antagen som socken-
fattig.52  Vid samma tid anhöll skräddare Sundström om att få lära upp 
sin son, vilket husbönderna gärna bejakade, emedan de ansåg det mycket 
lämpligt att någon av församlingens egna skulle försörja 'sig med hantverk.53  
Något år därefter fick kökarborna även egen smed, ty smeden Erik Walbäck 
flyttade över från Korpo. 
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Vid tinget 1812 klagade bönderna i Föglö över att deras hantverkare 
inte infann sig då de tillkallades, utan att de, i synnerhet under somrarna, 
färdades i egna ärenden på sjöresor till Sverige och Finland. Allmogen kom 
därigenom i största brist av både skoplagg och andra kläder och anhöll där-
för om en förordning för beivrande av sådant oskick. Häradsrätten nöjde 
sig denna gång med att hänvisa till förordningen av 1797.54  

I Österbygge ingick bönderna 1803 ett kontrakt med en skräddare, att han 
skulle få tomtplats i byn, ha kor och får på allmänna betet och lägga fisk-
nät till husbehov mot att han skulle bli deras byskräddare och mot fast-
ställd taxa utföra vissa syarbeten åt bönderna, i ersättning för dessa för-
måner.55  År 1824 skaffade sig också överbodaborna egen byskräddare.56Vid 
århundradets slut fanns det flera byskräddare och byskomakare i Kökar. 
Mellan byamännen och deras hantverkare upprättades noggranna kontrakt 
i vilka båda parternas rättigheter och skyldigheter blev fastställda. Egen 
bysmed ansågs däremot ingen av byarna behöva. I slutet av 1800-talet, var 
smeden bosatt i Hellsö och hade rätt att nyttja en del av byns samfällda 
ägor enligt överenskommelse med byamännen. 

Under 1800-talet utgjorde Kökar som förut en enda fattigrote. När nå-
gon efter prövning av sockenstämman hade antagits som rotefattig, fick han 
gå på gårdarna och stanna så många dagar i varje gård som sockenstäm-
man i varje enskilt fall föreskrev; i regel var det i en vecka.57  År 1810 be-
slöt man vid sockenstämman att sexmännen skulle ha uppsikt över rote-
hjonen, ty det hade inkommit klagomål över att en del inom församlingen 
för varjehanda orsaks skull visade motvilja mot att ta emot de fattiga, och 
eftersom detta gav upphov till oenighet mellan grannarna och förorsakade 
de fattiga lidande, beslöts det att fattighjonet, då han flyttade över från en by 
till en annan, skulle bege sig till nummer ett och så följa hemmansnumrens 
ordning. Ingen skulle ha rätt att visa avoghet antingen flyttningen inföll på 
en helgdag eller en söckendag.58  Vid en sockenstämma 1828 nödgades bön-
derna konstatera att fattigkassan »höll på att dö ut». Man beslöt därför att 
hädanefter anslå två kappar råg från varje hemman åt vart och ett av socknens 
fattighjon och att denna nya fattigordning för framtiden skulle bli bestående. 
En särskild svårighet var att ingen gård ville motta rotehjonen under den 
tid skötfisket varade och alla reste ut till fiskelägen; man sökte mot extra 
avgifter få rotehjonen omhändertagna under den tiden.59  

I början av 1850-talet reglerades fattigvården i enlighet med den kej-
serliga förordningen av 1852. Ett reglemente som skulle godkännas både av 
länets guvernör och sockenstämman borde utarbetas, och en fattigvårdsdi-
rektion med kyrkoherden som ordförande borde tillsättas inom varje socken. 
Kökar uppdelades nu i två distrikt av vilka det västra kom att omfatta 
Karlby, Finnö och Överboda, och det östra Hellsö och Österbygge, mellan 
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10. Evald Sundström med nät som han håller på att förse med telnar. Karlby. 

vilka distrikt kronomedlen skulle rättvist fördelas.6° Särskild fattigstuga har 
aldrig funnits i Kökar; rotehjonsystemet bibehölls till 1800-talets slut. År 
1864 beslöt man på sockenstämma, att de fattiga ej skulle tvingas flytta ef-
ter kortare tid än en vecka och att deras vård borde övervakas ordentligt.61  

De äldsta av sagesmännen påminner sig rätt väl de sista rotehjonen. 
Turen gick Karlby—Överboda—Hellsö—Österbygge—Finnö—Karlby. Hjo-
nen flyttade varje lördag, och då var det husbonden själv som forslade dem 
till nästa gård. De bodde alltid i samma rum som gårdsfolket och hörde 
till samma matlag. De sista rotehjonen var en gammal blind båtsmansänka, 
Lillmoster Margareta Mattsdotter från Heka, och kyrkväktaren Rosenblad. 
Den gamle kyrkväktaren betraktades av alla mer som en värderad gäst än 
som ett fattighjon. 

Under större delen av 1800-talet var invånarantalet ungefär detsamma 
som förut, men mot slutet av århundradet började det stiga (se s. 354). 
Orsaken till att befolkningen hållit sig så konstant ansåg pastor Pohjonen 
1872 vara den att bönderna inte tillåtit torpare och inhysingar att bosätta sig 
på deras mark: »varför man mycket måste utvandra från Kökar».62  Orsaken 
till ökningen under 1800-talets sista decennier var, att då storskifte hade 
förrättats och de flesta hemmansägarna hade skatteköpt sina hemman kunde 
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11. Häradsdomare J. Holmström, Hellsö. 

hemmansklyvningen börja. Under de första decennierna av 1900-talet steg 
det ytterligare. År 1910 utgjorde det 917, och åtta år senare 947 personer.63  

Sin prägel av släktsamhälle har Kökar bevarat till våra dagar. Den hus-
bonde eller matmor, som är hembyfödd, kan för det mesta räkna släkt i 
alla gårdar i byn. Emedan giftermålen i regel har ingåtts inom socknen, har 
flere typiska drag i utseende och kroppsbyggnad samt karaktär utbildats. 

Kökaröarnas natur och öbornas näringsfång och levnadssätt har väckt 
många främlingars intresse. År 1895 skriver F. W. Radloff: »Kökars försam-
ling hörande til Föglö Pastorat, har ingen åkerjord, och torde, om icke uti 
Lappmarken, ej någon Landsförsamling finnas af denna besynnerliga beskaf-
fenhet.»64  I mitten av 1800-talet skildras Kökar av K. A. Bomansson: »Med 
förvåning gör man nemligen här bekantskap med en befolkning, i vext och 
utseende väsentligen olik öfriga Ålänningar, hvilken, fullkomligt i saknad af 
åkerbruk, lifnär sig endast af fiske samt fågel- och skälskytte. Uppfostrade, så 
att säga, på vågen, lägga de, isynnerhet vid skälskyttet, å daga det djerfvaste 
mod.»"5  

Anton Karsten avslutar en skildring av Kökar och kökarborna på följande 
sätt: »Följ med dem, där de syssla i skötbåtarna; deras markerade och lif- 
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liga drag och snabba rörelser skola visa dig ett folk, som lärt uppfatta minu-
ters värde, när det gäller lif och död på hafvet. Dröj hos dem i de glädtiga 
lagen, och deras okonstlade hjärtlighet, naivitet och öppenhjärtlighet skola 
röra dig. Du skall förvåna dig öfver deras förnöjsamhet med det lilla de äga 
och öfver deras förmåga att glädja sig öfver vännens och grannens lycka. 
Aldrig skall du höra sorglig veklagan öfver felslagen skörd, endast fast för-
tröstan på bättre fångst under gynnsammare förhållanden! Och först och 
sist skall du älska dem för deras varma kärlek till fädernebygden, en kärlek 
som knapt någonstädes i vårt land framsticker klarare än här. Tjänstefol-
ket föredrager att arbeta här för en mindre penning än dem erbjudes i andra 
socknar. Ungmön gifter sig ej från sina klippor. Ynglingen blir hällre tor-
pare i Kökar än hemmansägare annanstädes; han seglar visst ett par år, 
men sjöman till yrket blir han ej, fastän af naturen mer sjöman än de flesta. 

Lef där du som kökarsbon och du skall förstå denna kärlek — du skall 
själf börja älska det omätliga och oberäkneliga hafvet, de kala och öde klip-
porna samt det enkla fiskarfolket.»" 
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IV. Ägoförhållandena. 

Sambandet mellan ägoförhållandena och driftsformerna i Kökar är så 
påtagligt att en skildring av arbetslivets organisation måste föregås av en 
översikt av ägoförhållandena mellan och inom byarna. Såsom redan tidigare 
framhållits var de olika byarnas inägor sannolikt redan under medeltiden 
avgränsade från varandra. Ett undantag härvidlag utgjorde Finnö och Över-
boda byar vilka utgjorde en samfällighet. Om dessa byars inägor sägs att 
de låg i markla g. I skogsmarken på Karlbylandet, den s. k. Karlen, hade 
både Finnö, Överboda, Karlby och kapellansbolet del. 

Av fiskevattnen var sannolikt de vattenområden som var belägna närmast 
hemlanden tidigt delade mellan byarna, medan fiskevattnen i den södra 
skärgården länge synes ha varit samfälld egendom för de fem egentliga Kö-
karbyarna. I de äldsta skattelängderna för Kökar, 1537-39, upptas fiskeri-
erna Mörskär och »Tjökars fiskeri». Det sistnämnda avser troligen Kökars 
Ören, som ända till senaste tid varit kökarbornas viktigaste fiskeläge. År 
1540 påbjöd Gustav Vasa ny skattläggning på Åland. Efter det skattlägg-
ningen företagits upptas inte längre Kökars fiskeri, utan skatten hade syn-
barligen påförts inbyggarna i annan form.' 

Vid mitten av 1500-talet utfärdades flere brev och förordningar angå-
ende skärböndernas ägorätt i den yttre skärgården. Enligt ett plakat av 1545 
skulle saltsjön — varmed tydligen avsågs just den yttre skärgården — med 
avseende på strömmingsfisket utgöra kronoallmänning.2  I ett brev, utgivet 
av Gustav Vasa 1551, riktat till inbyggarna i Ångermanland och Medelpad, 
men med adress också till innevånarna i landskapen norr och söder om dessa 
provinser, påtalas det orätta i att de bönder som bodde närmast stranden 
kallade allt vatten utanför sitt land för sitt skattefiske och inte tillät andra 
undersåtar att bruka sina skötar och annat fiskeri på dessa vatten, med 
mindre de gav tull eller lega till strandägarna. Det stode ingenstans i Sve-
riges lag att den ena bonden skulle ge den andra lega eller skatt av allmän-
ningar på land eller i vatten. Dessa skulle därför framdeles kallas »konungens 
allmänningar» och mot en tull av var femtonde tunna till kronan stå öppna 
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12. Karlby hamn. 

för alla undersåtar. Jordägarna skulle ha rätt till enskilt fiske endast i vattnen 
närmast stranden, och gränsen mellan dessa strandvatten och konungens 
allmänningar skulle i varje landsända utstakas.3  I följd av denna förordning 
kom de flesta strömmingsfiskelägena i utskären att anses som kronans fiske-
lägen. — En belysande uppgift ifråga om den lega bönderna hade utkrävt vid 
sina fiskelägen ingår i Upplands dombok 1579 enligt vilken inbyggarna i 
Tranvik by i äldre tid hade fordrat 1 lispund salt »av alla utsocknes män 
och av främmande byar» som ville fiska fritt vid Tranviksbornas fiskeläge, 
Måsten utanför Singan.4  

I enlighet med förordningen av 1545 borde Ören, belägen 3 1/2  mil ut i 
Östersjön, ha övergått till kronofiske, men detta synes inte ha varit fallet. 
Mösskär, munkarnas forna fiskeläge, hade förmodligen vid klostrets indrag-
ning övergått till kronofiske; det redovisas ofta som tullfiske under Kastel-
holms kungsgård.5  

Samtidigt som Gustav Vasa tillförsäkrade strandägarna längs Bottniska 
vikens kuster ensamrätt till fisket i strandvattnen, gav han österbottniska 
säljägare och andra som jagade efter säl i dessa trakter rätt att fånga säl inte 
bara i öppna havet utan också vid den västerbottniska, helsingländska, ånger-
manländska, åländska och finska skärgårdens holmar, sälgrund och strand-
uddar.6  
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Räkenskapslängdernas och jordeböckernas uppgifter om ägoförhållandena 
inom byarna är ganska otillfredsställande. I skattelängderna 1537-39 är 
de åländska byarna sammanförda till 53 olika skattelag, som gå under namn 
av mar kla g, n ö t l a g eller t e c k i o r.7  Varje marklag anges omfatta ett 
visst antal r öka r, fullgär der och markskatter, efter vilka skatten 
var beräknad; de enskilda gårdarnas storlek är inte utsatt. De fem byarna 
i det egentliga Kökar bildade som nämnt ett gemensamt marklag som 
var skattlagt för 11 fullgärder och 27 rökar. Söder-Jurmo låg för stadge-
skatt och stod utanför marklagsberäkningen och hemmanen på uppöarna 
var i marklag med Föglö. År 1540-1541 anges att Kökars mantal eller full-
sätes hemman var 63. Efter skattläggningen sjönk antalet marklag på 
Åland till 36. De fem Kökarbyarna bildade fortfarande ett marklag för sig, 
och även antalet fullgärder och rökar inom marklaget förblev oförändrat. 

Lagstiftningens strävan att bibehålla bondehemmanen lika stora fortsattes 
under Gustav Vasas och hans söners tid. Plakat och mandat mot hemmans-
klyvningar utgavs upprepade gånger. Genom regelbundna jordrannsakningar 
försökte kronan övervaka att bestämmelserna inte blev åsidosatta utan 
följdes i den mån det var möjligt. Av en notis i Ålands saköresregister 1553 
framgår att en jordskrivning hade förrättats.8  Från och med år 1559 ingår 
det i de åländska jordeböckerna uppgifter om hur många jordemarker de 
olika byarna var skattlagda för,9  och f.o.m. 1564 för hur många mark som 
inom de olika marklagen räknades i fullgärd, rök och markskatt. För Kökar-
byarna anges 1564 följande marktal och värden:1° 

jordemarker i fullgärd i rök i markskatt 
Karlby 384 137 1/2  mk 8 p. 56 mk 7 p. 6 mk 
Hellsö 360 » » » 
Österbygge 396 » » » 
Finnö 239 » » » 
Överboda 135 » » » 
Söder-Jurmo — — — 

Eftersom Hästö hade varit en klosterj ord betraktades åbon där såsom 
landbonde; han betalade 5 mk i årlig avrad. År 1559 fick bonden på Kyrko-
gårdsö, ett hemman om 45 jmk, och de båda åborna på Husö, två hemman, 
vardera om 27 jmk, på grund av fattigdom sin årliga ränta utbytt mot en 
penningstadga. För Kyrkogårdsö utgick skatten därefter med 10 mk och 
för husöborna med 17 mk 6 öre tillsammans.11  

Av domboken för år 1588 framgår att en grundlig ägorannsakning detta 
år ägde rum på Åland. Därvid ålades bönder från alla socknar att åter-
inlösa jordemarker som hört under deras hemman men som på ett eller 
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annat sätt övergått i andras ögo. De jordbruksbönder, som ägde 100 jorde-
marker, betraktades fortfarande som fullsäd e s och tilläts inte att för-
värva mera jord. 

Om jordfördelningen inom en by ansågs vara orättvis företogs en jämk-
ning. Antingen alla grannar i byn var ense om att en jämkning var av nöden 
eller bara någon enskild var missnöjd med sitt jordinnehav synes man ha 
vänt sig till häradsrätten med anhållan om att jämkning skulle ske. Rätten 
tillsatte därefter ojäviga män att förrätta jämkningen. Denna försiggick 
sålunda att en mätstång upprättades och ägorna stångfälldes. I 1588 års 
dombok är flera sådana jämkningsbeslut utförligt relaterade, bland dem 
ett som gäller Sottunga by i Föglö socken: »Nempdes halffnempd att iencka 
och skiffta emillan Såttungh hoar om alle theris ägor bode i åker, ängh, 
skogh, mulbete och fiskevatn efter huars theris skatt, så at huar skall 
bekoma syn full andel så wäll i holmar som på heemlandh, der efter han 
skattar i bolbyn, och icke mehre ägor vnder sigh slagga.»12  Av särskilt intresse 
är ett jämkningsbeslut från Sonnboda i Föglö, emedan det därav framgår 
att alla grannar hade lika stor andel i byn; år 1597 omfattade byn 9 grannar: 
»Kom för retta Nils Henrichsson i Soneboda och efter Kong. M:tz nådigste 
mandat begerede iordh ienchan med sine grannars ja och samtychie offuer 
bele bysy ägor, på thet huar kunde bekome lijke står tegh een som annan äger 
efter the äro Jycke skatlagde thet man them för retuissans skuld icke kunde 
föruegra vthan ,derföre nempde them emillan syna och iencka thesse 4 men 
aff nempden — — — sampt med migh och landzfougten.»1  Någon jämkning 
i Kökar omtalas ej. Det enda ärende i 1588 års dombok som angår förhål-
landena i Kökar är en tvist om Österskär, beläget öster om Kökar och av 
namnet att döma ursprungligen tillhörigt Kökar men tidvis nyttjat av kor-
pobor: »Kom för retta Matz Grelsson i Karleby och Erich . . . vdi Tiokar 
rnarchlagh och kärde till sine med [grannar att the] med theris siela rodt 
ouerche Österskärs siel ... the med lagen wunno af Calixtus och Tons ... 
aff Korpo sochn anno etc. 86, thå her Henrich Claesson till Kanchas, ridder, 
ther lagmans tingh hölt medan the ther aff skatta, begerandes them i fred 
att niutha, thet man them icke heller för retuissones skuld föruegre kunde 
vthan efter xij:ns ranzacan dömde them för: de Österskärs sielagrundh 
oquald att beholla.»14  

För åren 1570-1596 saknas både skatte- och mantalslängder för Åland. 
Skatteboken för 1597 visar samma kollektiva skatteberäkning som de tidigare 
skattelängderna. Inom Kökar var värdena för rök, gärd och markskatt de 
samma som förut. Några år senare företogs en omläggning av räkenskaps-
längderna i det att jordemarktalet blev utsatt för varje bonde särskilt och 
skatten blev uträknad för var och en.15  

I skattelängden för 1606, synbarligen uppgjord efter en ny undervisning, 
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är Kökar som tidigare upptaget som ett marklag." De olika bönderna inom 
byarna innehade då ett mycket varierande antal jordemarker. De flesta hade 
mellan 20 och 40 marker, men därutöver fanns det en del större hemman, 
i Österbygge fanns t. ex. ett hemman om 70 och ett om 66 marker, i Överboda 
ett om 60, samt i Karlby ett hemman om 54 och ett om 48 marker. Ett fåtal 
hemman räknade mindre än 20 marker. I domböckerna för 1606 och 1607 
ingår flere domslut enligt vilka bönder i Kökar ålades att återinlösa jord 
som på ett eller annat sätt hade avsöndrats från deras hemman. Någon 
likformighet i jordemarktalet uppnåddes dock inte därigenom. 

I skatteboken för 1606 är för samtliga hemman i Kökar antecknat ett 
mantal. Antalet bönder i de olika byarna var 

i Karlby 13 i Finnö 6 
i Hellsö 12 i Överboda 6 
i Österbygge 11 

I Söder-Jurmo by förrättades en ny skattläggning år 1625. Den tidigare 
stadgeskatten blev nu avskaffad och byns ägor blev uppskattade i alnar, 
varvid de sex hemmanen erhöll följande alntal: 

Grels Bengtsson 12 alnar 4. Erik Bengtsson 9 alnar 
Markus Eriksson 6 » 5. Bengt Andersson 9 » 
Lars Eriksson 6 » 6. Erik Andersson 9 » 

Under 1600-talets första decennier var antalet ödeshemman stort inom 
alla de åländska socknarna. Den största ödesprocenten uppvisade skärsock-
narna.17  Att ett hemman var öde innebar inte alltid att det var avfolkat, 
utan ofta avsågs därmed oförmåga att betala skatt. I de åländska skatte-
längderna görs skillnad mellan de hemman som var öde med allo och 
de som var öde m a n t a 1. I Kökar var vissa år antalet öde mantal så 
stort att det uppgick till flera tiotal. Hemmanen på uppöarna hade blivit 
helt avfolkade under krigstiden i slutet av 1500-talet men blev sedermera 
återupptagna. Hemmanet på Kyrkogårdsö upptogs 1628. Vid följande års 
ting kärade Henrik Olsson på Kyrkogårdsö till Hellsö byalag angående 
gränsen mellan Kyrkogårdsö och Hellsö. Häradsrätten beslöt att en syne-
nämnd skulle fastställa råskillnaden mellan deras skärgårdar. På Husö 
upptogs två hemman 1631 av tvenne bröder, och 1639 upptogs även hem-
manet på Hästö." 

I tingsprotokollen från 1600-talet ingår talrika uppgifter om kökarhemman 
som blivit skattevrak och öde men som sedan småningom togs upp på nytt, 
varvid den nya åbon tilldelades ett visst antal frihetsår. — En jordjämkning 
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13. En vy från Karlby som visar hur avlägset från varandra gårdarna ligger. 

företogs 1650. Då utsågs tre män från Föglö att jämka ägorna mellan gran-
narna i Finnö marklag, alltså i Finnö och Överboda byar, så att alla skulle 
bli lika både i ägor och skatt." 

Av en uppgift från 1646 framgår det att ett hemman i Karlby genom 
b r öder lo tt er blivit uppdelat, men när det befanns att det inte 
kunde bära större skatter än förut, blev det förmedlat till ett hemman igen. 
Det heter att detta gjordes i väntan på att en generalrevision och jordrev-
ning skulle företas.2° Aren omkring 1660 förrättades en genomgripande 
skattläggning och mantalssättning på Åland. Varje hemman blev värderat 
efter utsäde, mätt i tunnor, och hömängd mätt i parmur, samt efter 
tillgång på skog, fiskevatten och andra nyttigheter.21  Jordemarktalet anteck-
nades såsom förut, eftersom det utgjorde böndernas byamål. 

I Kökar utfördes skattläggningen 1661. För att kunna värdera hemmanen 
till deras rätta värde måste kommissarierna först rannsaka om byarnas 
gränser och sätta alla gamla råmärken i stånd. Det var lätt nog där det 
fanns pålitliga rårösen eller skilj e går d ar mellan de olika byarnas ägor. 
De skiljegårdar som funnos var uppförda så, att den by som låg för mera 
jordemark hade stängt mera, den andra mindre.22  De kommissarier som för-
rättade skattläggningen förbjöd bönderna att för framtiden hävda något som 
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låg utanför hembyns rågränser. Då tvistigheter om bygränserna uppkom 
remitterades de till häradsrätten. 

I samband med skattläggningen på Åland lämnade lantmätarna in en an-
hållan till kronan om att få dela upp vissa ödeshemman mellan bönderna, 
såväl till skatte- som till kronobönder, för att kronan därefter skulle kunna 
erhålla sin fulla ränta. På denna anhållan erhöll de ett jakande svar. En 
annan anhållan som beviljades var att hemman, som så länge varit öde och 
inlagda att ingen längre visste var de hade legat, skulle få strykas ur j or-
deboken. Samtidigt som lantmätarna delade upp ödeshemmanen försökte de 
få bönderna att gå med på att alla eller ett flertal av hemmanen inom byar-
na blev av samma storlek. I ett sjuttiotal av de omkring tvåhundra åländska 
byarna blev en sådan jämkning företagen. De skattebönder som gick med 
på jämkning tillförsäkrades sin urminnes hävd of ör r y ck t, så vitt 
det var möjligt. I Kökar genomfördes jordjämkningen mycket grundligt. Om 
Hellsö heter det: »Kongl. Maij:ts Instruction lijkmätigt och efter böndernas 
egen begiäran, är nu på mantalslägningen een lijkheet giordh bönderne emel-
lan på ägorne och skatten, så att huar bondhe i denna bij, betalar här effter 
lijka stor räntta till Cronan bådhe i ordin: och Extraordinarie.» Om Öster-
bygge och Karlby heter det i korthet att ägorna, marktalet och utlagorna 
gjorts lika mellan bönderna på deras egen begäran. Om Finnö är antecknat: 
»Utj denna bij, till lijka medh Öfrboda, som liggia i tegeskiffte, är medh bön-
derna opå des begiär jänkat och lagadhe lijka i ägor, Skatt och räntta, bådhe 
i wist och owist som dhe förre bijiar.» Ägoförhållandena ordnades därefter 
så att åtta inlagda hemman, om vilka ingen visste var de hade legat, ströks 
ur jordeboken. Karlby, Hellsö och Österbygge byars ägor uppdelades på tolv 
ägare, Finnö bys på sex och Överboda bys på fem; inom deras marklag räk-
nades kapellansbolet som tolfte gård. 

Byarnas marktal och gårdarnas marktal, mantal och jordnatur var efter 
skattläggningen: 

byns hemmans hemmans- skatte- krono- 
marktal marktal mantal hemman hemman 

Karlby  369 30 3/4 1/3 12 
Hellsö  350 29 1/6 1/3 4 8 
Österbygge .. 379 31 7/12 1/3 ,3 9,  
Finnö  213 9/11 35 7/11 1/3 3 3 
Överboda  178 2/11 35 7/11 1/3 5 
Söder-Jurmo .  — 1/4 1 5 
Kyrkogårdsö  45 1/4 1 
Husö  54 1/2 1 
Hästö  — 1/4 1 
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14. Boningshuset på. Heka i. Karlby, ett av de äldsta husen i Kökar. 

Uppöarna räknades i skattehänseende till Föglö men i kyrkligt avseende 
till Kökar: »Huussöö, Kyrkgångzöö och Hästöö liggia full til marchlagh i 
Föglöö medh sina vthlagor, men intet af ålder giöra the till kyrkian och 
prestgården åkor, taxwärker, pengar, uthan till Kökar, där the hafwa och 
kyrckiobänk och icke i Fögel.»23  

Vid skattläggningen försökte kommissarierna att återställa de gamla 
bygränserna så noga som möjligt. De tvistigheter som uppkom i samband 
därmed togs upp vid häradstinget. Vid tinget den 1 juni 1663 utsågs en syne-
nämnd om tolv bönder från Föglö att förrätta syn i Kökar. Synen blev utsatt 
till den 5 juni. Man började med att rannsaka om gränsen mellan Hellsö och 
Österbygge. Hellsöborna förde nämnden till tre stenar som låg i en rad i 
väster-öster på Vitbackberg. Synenämnden ansåg dock att dessa stenar inte 
kunde erkännas för laga rå, möjligen kunde de vara lagda som utrösen från 
någon huvudrå. Österbyggarna framhöll att stenarna alltid hade ansetts 
som laga skogsskillnad mellan byarna. Sedan förevisades en stenrad som 
låg på ömse sidor om en klippa på Hästvarpsberget, men inte heller dessa 
kunde gillas som laga råskillnad. Ute på Nötbergsskär, som var råland, ut-
visade en liknande stenrad var gränsen mellan byarna gick, men därom 
rådde ingen osämja, så det ansågs onödigt att nämnden skulle bege sig ditut. 
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Hösten 1662 hade hellsöborna med våld trängt sig in på Högaholm, som av 
urminnes var hävdad av Österbygge men som var belägen norr om det för-
menta råstrecket mellan Vitbackberg och Nötbergsskär. Hellsöborna försva-
rade sig med att de komissarier som »reviderat» landet 1661 hade gett dem 
tillstånd att hävda allt det som låg inom deras rå. Nämnden anmärkte däre-
mot att kommissarierna brukade överlämna sådana frågor till häradstinget, 
och eftersom kommissarierna själva i jordeboken hade infört och skattlagt 
varje hemman efter dess förmåner, bland vilka höbärgningen inte var den 
ringaste, borde österbyggarna få behålla Högaholm. Ett stycke på Högaholm 
som tidigare legat under Simon Jönssons hemman i Österbygge hade blivit 
sålt för en tunna strömming till Mickel Tomassons hemman i Hellsö, och 
Simon Jönsson hade i sin tur innehaft ett ängsstycke på Önsholmen som 
sades av urminnes vara kommet från Mickel Tomassons hemman i Hellsö. 
Eftersom kommissarierna hade sagt att alla ägor skulle gå tillbaka under de 
hemman de fordom hade tillhört, hade Simon lämnat det ifrån sig i tanke på 
att han i stället skulle återfå sin äng på Högaholm, men det hade ingen annan 
kommit att tänka på. De båda ängarna uppskattades vardera till en vålm hö. 

Om byarnas utägor beslöts, på samma sätt som vid jordrannsakningen, 
att på Österbygges del skulle komma Vårdö med Högaholm — utom den 
äng som låg under Tomassons hemman i Hellsö »till vidare attest» — samt 
Torsskär, Rögåttskär, Hundskär, Korpskär, Måsskär, Busoskär, Horsskär, 
Kummelskär och Vängskär. På Hellsös del kom Önsholmen, Kalvskär, Kohls-
holmen, Båtskär, Tvärsskär, Stuguskär, Storbirkskär och Krysharu. Nöt-
bergsskär skulle såsom råland tillhöra bägge byarna, och där skulle de ha 
strand och vatten som de hade landet. 

Följande dag fortsatte synemännen i Finnö. Österbyggeborna och finnö-
borna ingick en överenskommelse om att de förra skulle inneha Vitharu 
och Örharu, de senare Obbisholm, Stoftsharu och Vidskär, men i fråga om 
Själtronskär, Biskopsskär, Krokskär och Längskär beslöt man vänta till. 
dess man hade fått reda på om rån gick över Lukoskär eller Vidskär. 

Mellan Karlby på ena sidan och Finnö och Överboda på andra sidan 
beslöts att de senare byarna skulle behålla Lillholm, Stenholm, Skagholm, 
Lilla Råcklonskär och Sörbärsskär eftersom de hade urminnes hävd till dem, 
medan allt som låg väster om dessa holmar skulle tillfalla Karlby. Karlby-
borna var inte nöjda utan klagade över att de ingenting fått behålla, varför 
finnö-överbodaborna genast förklarade sig villiga att byta holmar med karl-
byggarna oaktat Finnö-Överboda låg för 149 marker jord mer än Karlby. 
Råskillnaden mellan byarna skulle dragas ifrån kumlet till Lillholm och 
sedan över Kuggskär efter kompassen till Håvarskärsbranten. 

Vid hösttinget följande år beviljades konfirmation på ovanstående över-
enskommelser. Ifråga om gränsen mellan Hellsö och Österbygge blev det 
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15. Bengts i Karlby, en typisk Kökargård. 

fastslaget att det omstridda ängsstycket Kopparholm skulle förbli i Hellsö 
bys ägo. I fråga om Österbygge och Finnö beslöts att Österbygge skulle 
inneha Vitharu, Örharu och Själtronskär och Finnö Stora Obbisholm, Stofts-
haru och alla Vidskären; lilla Obbisholm skulle vara råland och gå årom 
med hävden. Mellan Karlby och Finnö-Överboda delades skärgården sålunda 
att de senare behöll Lillholm, Stenholm, Skagholm och Norrbärsskär, 
Karlby däremot Oxholm, Sibboxe, Gloskär, Sörbärsskär och Råcklon-
skär.24  

År 1688 uppstod en tvist mellan Hellsö å ena sidan och Finnö-Överboda 
å andra sidan, om var gränsen mellan byarnas fiskevatten gick. För att 
man i framtiden skulle kunna undvika sådana tvister beslöts att gränsen 
skulle utmärkas så noga att ingen skulle kunna missta sig på den. Ute på 
Gullskärsbådan skulle en visare eller visarstenar sättas upp, som efter kom-
passen skulle visa »Linea recta» in på edet av Brunskär över stora fjärden. 
På den andra ändan borde ett streck uppsättas över vilket ingendera parten 
hade rätt att träda varandra med varjehanda fisketol förnär. — Denna 
visare ligger ännu kvar, stället kallas Råkobben.25  

Det var synbarligen i samband med 1661 års 'skattläggning som den 
vidsträckta södra skärgården förlorade sin karaktär av sockenallmänning. 
Den större delen av denna skärgård tilldelades Karlby och en mindre del 
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tillföll Finnö-Överboda. I stöd av urminnes hävd bibehöll de övriga byarna 
hamnrättighet inom Karlby skärgård; i hamnrättigheten ingick utom båt-
hamn även husplats för fiskehus och torkningsplats för skötar. 

Även de tio hemman som vid 1661 års skattläggning var skatte blev 
sedermera kronohemman. Vid sidan av näringslivets art och likformigheten 
i ägoinnehavet torde den omständigheten att hemmanen var av krononatur 
ha bidragit till att den ålderdomliga byorganisationen bevarades. 

Under 1700-talet förblev gränserna mellan byarna i stort sett oföränd-
rade. År 1704 skall byborna ha låtit anställa häradssyn angående 
gränsen mellan Hellsö och Österbygge, varvid den gamla gränsen från 
Vitbackberg till Nötbergsskär erkändes såsom rätt rålinje. 

Av Söder-Jurmo bys sex hemman flyttades två i början av 1700-talet 
till Utö." — Söder-Jurmo- och utöborna, som hade närmare väg till Korpo 
kyrka än till Kökars, räknades i kyrkligt hänseende till Korpo men fortfor 
att fram till mitten av 1800-talet i judiciellt hänseende underlyda Föglö 
tingslag. Österskärs kronoallmänning fick på 1730-talet fast bebyggelse. År 
1696 hade en österbyggebo anhållit om tillstånd att ta upp hemman därute 
men fått avslag; först år 1736 beviljades en anhållan därom.27  Några år senare 
blev Klovskär, beläget vänterom Kökarsfjärden och dittills utnyttjat av 
kökarborna för fiske och jakt, upptaget av en föglöbo. 

I slutet av 1750-talet fördes en långvarig process mellan Hellsö och 
Österbygge angående gränsen mellan byarnas fiskevatten i Låppöfjärden.28  
Österbyggeborna åtog sig att vid häradssyn bevisa sina gränser med laggilla 
rår; rågångsbrev sade de sig inte äga. Gränsen mellan Vitbackberg och 
Nötbergsskär erkändes liksom förut såsom rätt rålinje. Ute på Låppöskags-
udden besiktigades en rå av 5 stenar som låg på hellsöbornas sida, vilken 
rå enligt österbyggarna delade både till lands och sjöss. Hellsöborna gen-
mälte däremot att eftersom den hade en arm mot sydost skulle deras land-
märke till sjöss jämkas därefter. Kronofullmäktigen påpekade nu att 
kor sr å betecknade skillnaden i land och sjö, som i gammal och ny tid 
enligt lag utstakar halva vattnet mellan de tvistande i sundet. Det blev 
till slut utrett att österbyggarna efter den stora flykten hade flyttat sitt stäng-
sel på Vålö, därför att det blev bekvämare för dem att stänga så, och där-
igenom hade den gamla gränsen fallit i glömska. 

Såsom ovan nämnts var nästan alla hemman i Kökar vid 1600-talets slut 
av krononatur. År 1704 lyckades bonden på Kyrkogårdsö, såsom den första 
inom Kökar, skatteköpa sitt hemman. Efter stora ofredens slut fick krono-
bönderna i riket rätt att inlösa sina hemman till skatte för ett belopp som 
motsvarade skatten under sex år. Några decennier senare, efter lilla ofreden, 
fick kronobönderna i Finland rätt att köpa sina hemman till skatte för 
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16. Västerklys i Österbygge. 

en summa som motsvarade tre års skatt. Inom den öståländska skärgården 
lyckades en stor del av bönderna att under senare hälften av 1700-talet 
inlösa sina hemman till skatte. Kökar förblev dock utanför denna utveck-
ling, i det att endast bonden på Karlby nr 5 år 1757 förmådde skatteköpa 
sitt hemman. 

Under senare hälften av 1700-talet, efter det att de stränga bestämmel-
serna mot sönderklyvning av hemman hade blivit upphävda, försiggick en 
omfattande hemmansklyvning inom skärgården. Också härvidlag förblev 
Kökar utanför den allmänna utvecklingen. Där gick samtliga hemman under 
hela århundradet odelade i arv från släktled till släktled. Det enda undan-
taget i detta avseende var det nyupptagna hemmanet ute på Österskär. Det 
första hemmanet därute klövs 1746, och på 1770-talet blev den ena av dessa 
hälfter genom sämjodelning delad på två ägare.29  

I Hellsö by fördes på 1760-talet en lång process angående uppdelning 
av ett hemman. Änkan Anna Ersdotter hade bett sin måg komma och förestå 
hemmanet så länge sonen i huset var sjuklig, och när sonen tillfrisknade 
och ville överta hemmanet yrkade mågen på delning. När målet togs, upp, 
fann sig rättens ordförande föranlåten att konstatera att eftersom kökar-
borna levde av sjön tarvade de inte så stora ägor i åker och äng, varför 
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hemmanet nog borde tåla klyvning. Eftersom det omstridda hemmanet var 
ett kronohemman blev ärendet underställt landshövdingens avgörande. 
Klyvning tilläts inte." 

Vid skattläggningen 1768 rannsakades ånyo om byarnas gränser, men 
några större tvistigheter därom yppade sig ej. Det anmäldes visserligen 
&tt hellsöborna hade en tvist med österbyggeborna angående Stora Torsskär 
till avgörande hos konungens befallningshavande; ön ansågs av österbyg-
garna höra till dem men nyttjades som mulbete av en bonde i Hellsö. Skatt-
läggningsmännen ansåg saken vara av så ringa vikt, att man inte för den 
skull behövde uppskjuta skattläggningen till dess ärendet var avgjort. 

Vid tiden för 1768-års skattläggning räknades, enligt den gängse skatt-
läggningsmetoden, ett skärgårdshemman som erlade 27 dr smt i skatt såsom 
ett helt mantal. Samtliga kökarhemman taxerades till c:a 3 dalers ränta 
och erhöll ånyo skatteförmedling. Deras mantal, marktal och jordnatur 
utsattes till: 

mantal j ordemark skatte krono 
Karlby 7/48 30 3/4 1 11 
Hellsö 13/96 29 1/6 12 
Österbygge 13/96 31 7/12 12 
Överboda 13/96 35 7/12 5 
Finnö 5/32 35 7/12 6 

Angående fiskelanden i den södra skärgården förklarade karlbyborna 
att de övriga kapellborna hädanefter som hittills skulle ha rätt att idka 
skötfiske på deras holmar och skär. De fiskeland som nämns i skattlägg-
ningsinstrumentet är Ören, Långskär, Fölskär, Jusskär, Längskär, Räfskär, 
Kantör och Rödvikskär. — För Finnö hemmanen fastställdes mantalssiffran 
sedermera till 3/16, för övriga hemman till 5/32. 

På Kyrkogårdsö, Hästö och Husö förrättades skattläggning 1770, på 
Söder-Jurmo och Utö 1795. Om Hästö antecknades att jorden inte var satt 
i jordemark utan allt fortfarande ingick i jordeböckerna som klosterjord. 
Hemmanens mantal, marktal och jordnatur blev: 

mantal j ordemark skatte krono 
Kyrkogårdsö 3/16 45 1 1 
Hästö 3/8 1 
Husö 1/4 54 1 
Söder-Jurmo 1/16 4 
Utö 1/16 2 

Ända fram till storskiftet företog bönderna inom de åländska skärbyarna 
upprepade gånger jordjämkningar på sina ägor; häradsrättens fordran att 
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17. Öfvis i Österbygge. 

protokoll därvid skulle uppgöras blev ofta åsidosatt. Enligt 1734 års lag 
ålåg det domaren att hålla uppsikt över jordjämkningarna; då någon klagar 
»ehwad han hafwer mer, eller mindre i by, at han fått mindre eller sämre 
lott, än han hafwa bör; söke laga syn ther å, och jämke Domaren them 
emellan» [BB 1: 4]. 

Den första förordningen om hemmansägors läggande i storskifte utkom 
1757. Därvid tillerkändes var och en av bönderna skiftesvitsord, oberoende 
av huru stor hans andel i byns ägor var. Innan ett storskifte kunde äga 
rum måste ägorna mätas upp och jordmånen graderas av utbildade lant-
mätare. Inom åtskilliga av de åländska skärgårdsbyarna lät bönderna en 
lantmätare upprätta kartor över byägorna och gradera odlingsmarken, utan 
att för den skull genomföra något storskifte. I skärgården var det ofta 
omöjligt att uppfylla förordningens stadgande om få och stora skiften, efter-
som den odlingsbara marken dels låg splittrad mellan berg och klippor, 
dels var belägen ute på större och mindre holmar och skär. Storskiftesf ör-
ordningen av 1757, som endast tillät 2-4 ägolotter, ersattes 1783 av en för-
ordning som medgav upp till 9 olika ägoskiften. 
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År 1762 utgavs en särskild storskiftesförordning för Åland, men denna 
återkallades genom reskript av den 7 januari 1789, som stadgade att kungliga 
lantmäteriförordningen av 1783 borde läggas till grund för storskiften på 
Åland.3' Angående byars fiskevatten stadgas i denna förordning att fisket 
borde förbli under samfällt nyttjande. Denna regel, att låta skiftet gå över 
landägorna men att låta fiskevattnet förbli samfällt, tillämpades även i de 
flesta skärgårdsbyarna. 

Under förra hälften av 1800-talet togs frågan om storskifte i Kökar upp 
flere olika gånger utan att något avgörande blev träffat: Därvid blev frågan 
om byarnas gränser ånyo aktuell. Gränsen mot Korpo blev noggrannare 
fastställd än förut genom att Österskär, Söder-Jurmo och Utö år 1850 även 
i judiciellt hänseende blev förenade med Korpo. Samma år blev, efter 
fleråriga processer, gränsen i väster noga utstakad; efter lantmätarsyn utsågs 
klippholmarna Ändör, Mälsör och Mellanhalder till råland mellan Klovskär 
och Kökar. Mörskärs fiskeläge blev år 1875 underlagt Finnö byalag mot 
stadgeskatt. Slutligen blev såväl Kökar som Sottunga kapell avskilda från 
Föglö och ombildade till egna socknar. Av uppöarna fördes Kyrkogårdsö 
till Kökar och Hästö och Husö till Sottunga. Numera gränsar alltså Kökar 
i väster mot Föglö, i norr mot Sottunga och i öster mot Korpo och Houtskär. 

Som i föregående kapitel har omtalats förde bönderna under 1800-talet 
en envis kamp mot att andra yttermedkarlar än hantverkare skulle tillåtas 
att slå sig ned i deras byar. Vid båtmansställenas övergång till torp efter 1808 
uppstod många svårigheter mellan torparna och byamännen. Angående by-
hantverkarnas tillgång till byamännens samfällda ägor rådde sällan någon 
oklarhet, ty hantverkarkontrakten var i allmänhet mycket noggrant upp-
gjorda. Om någon hantverkarson ville behålla bostället efter sin fars död 
men inte ville fortsätta i hantverket, gick de kontraktsenliga rättigheterna 
givetvis förlorade, men han kunde få behålla stugan och gårdsplatsen mot 
att erlägga ett litet arrende till byalaget. 

Endast i ett fåtal fall har det förekommit att bönderna gemensamt an-
ställde torpare. Kontrakten skrevs då mellan å ena sidan den blivande tor-
paren och å andra sidan samtliga bönder i byn. 

Prästgårdstorparna, som erhållit tillstånd att intaga små torp på kapellans-
bolets område, 'stod i en kategori för sig. 1 de samfälligheter som prästen 
ägde gemensamt med bönderna yrkade prästgårdstorparna på att få överta 
kapellanens rättigheter i en utsträckning som ofta bestreds av bönderna. 

Hemmanet på Kyrkogårdsö förmedlades 1870 och 1878 beviljades samtli-
ga hemman i de fem kökarbyarna en kännbar skatteförmedling. Deras man-
tal utgjorde därefter:32  
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18. Pella i Karlby. Huset är byggt av slaggtegel. 

mantal skatte krono 
Karlby, nummer 1-12 5/64 3 9 
Hellsö, » 1-12 5/64 12 
Österbygge, » 1-12 5/64 12 
Finnö, » 1— 6 3/32 6 
Överboda, » 1-- 5 5/64 5 
Kyrkogårdsö 9/64 1 

Under de sista decennierna av 1800-talet inköptes de flesta hemmanen till 
skatte. Vid denna tid hade skifte av byarnas inägor försiggått (se s. 353). Så-
som delningsgrund vid skiftena hade i regel mantalssiffran kommit till an-
vändning. I specialjordeboken för 1905 anges Kökarhemmanens mantal till: 

mantal 
Karlby, nummer 1-12 0,0782 
Hellsö, » 1-12 0,0782 
Österbygge, » 1-12 0,0782 
Finnö, » 1— 6 0,0938 
Överboda, » 1— 5 0,0782 
Kyrkogårdsö 0,1406 
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Skatteköpen och storskiftet har som tidigare nämnts medfört att åtskilliga 
hemman i samband med arvsskiften blivit uppdelade mellan flere arvtagare. 
Den tidigare likheten i ägoinnehavet har därmed upphört och antalet bruk-
ningsdelar har stigit avsevärt. I fråga om sådana ägor, som gått i bytning 
mellan hemmanen, har de olika hemmansandelarnas innehavare kommit 
överens sinsemellan." 
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V. Bystämman. 

Inom bysamfunden var samlivet mellan bönderna som nämnt reglerat av 
lagens bestämmelser samt av vad som föreskrevs i stadgar och förord-
ningar. Där skriven lag saknades fick man ty sig till oskriven, då gällde vad 
landssed bjöd: »Ther man haffuer icke beskriffuen. Lagh uppå, ther skal 
man bruka Landsens skäliga sedwenio, för Lag, och döma ther effter» [Do-
marregeln nr 20]. Därutöver ingick bönderna »föreningar» och byordningar» 
för befordrande av ordning och skick inom byn. 

De utförligaste upplysningarna om byorganisationen i Kökar under 
äldre tid erhålles ur tingsprotokollen. — Det framhålls ofta att den bild av 
folklivet som erhålles ur domböckerna endast uppehåller sig vid folklivets 
skuggsidor. I fråga om byorganisationen gäller detta inte, det stora fler-
talet av de mål som härrör ur grannelagsförhållanden gäller böndernas eko-
nomiska överenskommelser och tar sikte på byamännens ömsesidiga nytta 
och fördel. — Från senare tid föreligger ett fåtal bystämmoprotokoll, 

Den bild av ägoförhållandena i Kökar under äldre tid som erhålls 
av bevarande bystämmobeslut och tingsprotokoll ger vid handen att de en-
skilda böndernas innehav av byägorna snarare bör karakteriseras såsom 
tillfällig nyttjanderätt än såsom ständig, i så hög grad var den enskilde 
bondens nyttjanderätt till en viss andel i byns jord- och vattenägor bero-
ende av bystämmans beslut. 

Någon fullständig eller ens någorlunda sammanhängande bild av bylivet 
erhåller man inte av de bevarade urkunderna. De byalagsbeslut som av 
en eller annan anledning belyses av tings- eller bystämmoprotokoll utgör 
med all sannolikhet endast ett ringa fåtal i jämförelse med de beslut som 
bara ingicks muntligt mellan bönderna och aldrig blev på något sätt an-
tecknade eller protokollförda. 

Samlivet mellan bönderna reglerades ända fram till 1736 av bestämmel-
serna i landslagens byggningabalk. För de åländska byalagens rättsliga orga 
nisation synes tingen ha varit av mycket stor betydelse. Man gick till 
tings av många olika slags orsaker. Mycket ofta var det som nämnt i 
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19. Karlby bomärken. Kemmanen nr 1-12. Bomärkena har följt hemmanen åt, och kan 
i urkunder följas ett par hundra år tillbaka. 

ärenden innefattande frivillig rättsvård eller administrativa mål, men vid 
sidan av dessa förekommer naturligtvis också ett antal åverkansmål. Huvud-
parten av de mål som härrörde ur grannelagsförhållanden var av den arten 
att häradsrätten vid behandlingen av ärendet kunde stöda sig på klart till-
lämpliga lagrum och mål vari landssed åberopades vid domslutet är jämförel-
sevis sällsynta. Ibland — i. s. ifråga om skiften av samfällda ägor — hände 
det att häradsrätten avstod från att fatta något beslut och i stället gav i upp-
drag åt bönderna att själva reglera sina förhållanden. Ibland uppställde dom-
stolen olika möjligheter och lämnade byamännen fritt val mellan dem. 

Byalagsbesluten blev efter allt att döma efter behov upprivna och änd-
rade inom byalaget; det förekommer inte att byöverenskommelser som bli-
vit fastställda av häradsrätten blev återkallade inför rätta, utan nya be-
slut synes utan vidare ha försatt äldre överenskommelser ur kraft. Ute i 
byarna fungerade nämndemännen som byalagens förtroendemän. De för-
rättade syner av olika slag och var närvarande vid skiftesförrättningar och 
överenskommelser. Det som oftast vållade strid både mellan och inom 
byarna var det intrång man gjorde på andras område vid bete, hygge, fiske, 
sälfångst och jakt. Vid sådana tillfällen togs ofta boskap, fordon, dragdjur och 
redskap i pant och vedermäle. De föremål som tagits som vedermäle om-
händerhades av nämndemännen och återlämnades sedan böterna gäldats. 
Dessa gäldades antingen direkt eller efter väckt åtal. Yttermedkarlarnas 
bruk av byarnas samfällda ägor förorsakade åtskilliga tvistemål. Det synes 
ofta ha förekommit att en del av byamännen ville ge yttermedfolket vissa 
friheter medan andra ville undanhålla idem alla sådana. Jämlikt lag ford- 
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20. Hellsö bomärken. Hemmanen nr 1-12. Då ett hemman delats, och ett nytt bomärke 

behövts, har man gjort ett »frånmark» till det förra märket. 

rades, som tidigare nämnts, full enighet inom byalaget när det gällde ut-
bysfolks eller obesuttnas hygge eller jakt i samfälld skog, fiske i oskiftade 
fiskevatten och bete på byallmänningar. 

Tingen hölls under 1500-talet och en tid in på 1600-talet i Kökar. På 
1640-talet förenades Föglö och Kökars tingslag och de lagtima häradstingen 
hölls därefter i uppsocknen, i regel i Degerby. Det förefaller inte som om 
avståndet till Föglö skulle ha verkat på något sätt inskränkande på kökar-
bornas tingsresor. — Det bör framhållas att kökartorna ingalunda fram-
står som särskilt processlystna jämförda med övriga föglöbor, snara-
rare tvärtom. Mest av alla processade socknens ståndspersoner. — Un-
der 1600-talet brukade byamännen för det mesta själva framföra sina 
ärenden vid tinget. I regel gjorde de det muntligt utan att inge någon skrift. 

De utförliga och digra 1700-talsdomböckerna överflödar av ärenden som 
hör hemma inom grannelagsrätten — kostnaderna för tingsbehandlingen togs 
synbarligen som ett nödvändigt ont. Under detta århundrade ställde byamän-
nen ofta lagkloka ombud för sig. Vidare blev det under loppet av 1700-talet 
allt vanligare att byamännen ingav sina önskemål skriftligt. De talrika in-
lagor och skrivelser undertecknade med samtliga byamäns bomärken som 
inlämnades motsvarar ju mycket nära bystämmoprotokoll. Såsom fullmakt 
uppvisades vid ett tillfälle en sticka med byamännens bomärken inskurna 
(se s. 147). 

Vad som ovan framhållits om utförligheten av landskaps- och landslagar-
nas byalagsbalkar gäller också ifråga om byggningabalken i 1734 års lag; med 
sina 29 kapitel är den en av de mest utförliga av lagbalkarna. Vid riksdagen 
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21. Österbygge bomärken. Hemmanen nr 1-12. 

1740-41 blev byförhållandena föremål för ingående behandling. Bonde-
ståndet hade framhållit att en bindande ordning inom byalagen borde antas 
av byamännen och fastställas av häradsrätterna. Som svar härpå utfärda-
des en resolution som gick ut på att såväl de byordningar som redan fanns 
som de, vilka framdeles komme att antagas, skulle stadfästas av häradstingen 
och sedan »för full lag uti byeskrån vara gällande.» Ett projekt till en all-
män byordning blev uppgjort och detta sändes följande år till landshövding-
arna i syfte att dessa skulle verka för byordningars antagande. Varje by 
ägde rätt att under iakttagande av de i förslaget angivna allmänna grunder-
na jämka och tillrättalägga byordningen efter ortens beskaffenhet. I varje 
by skulle en ålderman tillsättas. Åldermannen jämte två bisittare utgjorde 
tillsammans byarätten, och denna hade domsrätt i sådana mål som uppstode 
genom att byordningen blev överträdd. Om byamännen inte vid byordningens 
antagande uttryckligen hade förklarat att de ville nöja sig med byarättens 
beslut, kunde detta enligt resolution av 1757 klandras genom stämning till 
häradsrätt. För att byordningen skulle vara känd av alla skulle den upplä-
sas åtminstone en gång om året. Vid överträdelser hade ingen bonde rätt 
att ursäkta sig med att det var hans husfolk som förbrutit sig, utan hus-
bonden svarade för alla. 

På Åland synes samfundslivet inom byarna ha fortgått på hävd-
vunnet sätt. För den stränga skråmässiga organisaticnen med ålder-
man och bisittare samt bydomstol med domsrätt tycks de åländska bya-
lagen ha stått främmande. Det rikt utbildade mötesceremoniel som varit 
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22. Finnö bomärken; hemmanen nr 1-6. Överboda bomärken; hemmanen nr 1-5. 

utmärkande för bystämmor i vissa delar av Sverige har inte heller haft 
någon mostvarighet på Åland. 

Inom byarna i Kökar har det inte funnits byordningar i stil med det 
statliga byordningsprojektet. Med den rörlighet som är det kännetecknande 
för bylivet därute skulle troligen ett utförligt och en gång för alla fast-
slaget reglemente ha varit alltför obekvämt.1  Bystämmoprotokoll från 1700-
talet finns det inte heller, ingen av bönderna kunde skriva, och någon soc-
kenskrivare hade de inte att tillgå. 

På 1760-talet fann sig häradsrätten föranlåten att ingripa i bystämmo-
organisationen i Hellsö. Eftersom rätten förnam ingen ordning vara i denna 
by därom »hwilken som skall hafwa Byens Documenter, domar och andra an-
gelägna skrifter» omhand eller sörja för byamännens sammankallande när 
dem alla rörande angelägenheter skulle avhandlas, föreställdes om icke vore 
nyttigt att någon sådan ordning dem emellan inrättades. Bonden på nr 4 Matts 
Mattsson blev utsedd till hu v u dm an för året. » Beslöts det åligger Matts 
Mattsson på nr 4 i Hällsö at nu genast emottaga hu f w u dm an s k ap e t i 
bemte. by, förskaffa sig de handlingar, domar och andra angelägna skrifter 
som Byen kunde angå, och nu hos flere Byamän kunna finnas Kringspridda, 
samt sedan desamma i förwar hålla till gemensam underrättelse för dem som 
deraf sig gagna kunna; och bör den vara förfallen till 5 D. Smts wite som 
något förhåller och eij till honom wid anfordran aflemnar. Likaledes bör han 
under innevarande Åhr andra byens angelägenheter wårda och Bymännen 
sammankalla, när angelägenheten så fordrar, äfwen bör han dagen efter ny- 
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årsdagen nästa Åhr lefwerera åfwan bem:te handlingar till Åboen på Nr 5, 
som sedan ett år har lika omsorg, hwilken sedan går man ifrån man, Nr efter 
Nummer, och bör den wara förfallen till ett lika wite af 5 D. Smt som an-
tingen eij riktigt aflemnar sitt föreståndarskap eller det wägrar emottaga, 
eller det illa wårdar och handhafwer»2  Det framgår inte av tingsprotokollen 
om någon liknande ordning infördes inom de andra byarna på Kökar. 

Om den allmänna byordningen med dess noggranna bestämmelser och 
med byarättens befogenhet att utdöma böter för olika förseelser hade bli-
vit allmänt antagen på Åland skulle detta utan tvivel ha minskat häradsrät-
ternas arbete. Häradsrättens inställning till tvistemål av denna art kan ofta 
utläsas ur domboken. T. ex. vid ett grannelagsmål i Degerby 1798 heter det 
i protokollet att grannarna härtill nyttjat ägorna efter en gammal s t å n g-
f allsdelnin g, vilken av parternas företrädare sedermera efter godtycke 
ändrats och varigenom de försatt ägorna i en sådan oreda att om hävdandet 
ständiga tvister uppkommit mellan grannarna.; I ett annat Degerbymål 
berättar protokollet att grannarna klagade varemot annan över åverkan 
som skett flere och färre år tillbaka, dels genom otidigt höst- och 
vårbetande, dels genom gärdesgårdars nedhuggande och dels av ogilla 
gärder och skiljegårdar med mera med mera, som ifall det allt skulle här 
beskrivas medtoge flere sextern, vilket allt förmärktes härröra av deras ägors 
och gärdesgårdars blandning.4  

Domböckerna ger någon enstaka gång en inblick i byalagens bötesin-
drivning. År 1807 hade nämndeman Johan Andersson från Kallsö by i Föglö 
stämt sin granne Erik Johansson för att denne försummat att utge Anders-
sons andel av ett bötesbelopp; av detta hade Johan Andersson inte 
fått den del, som han för sin tredjedel i byn hade rätt att fordra. Johansson 
förklarade inför rätten att det var två bondsöner från Kallsö som ute i skär-
gården hade påträffat åverkare och fråntagit dem deras bössor, vilka åverkar-
na sedan hade utlöst med 2 RD 32 sk., vilka pengar hade överlämnats till 
Johansson. När de båda pojkarna som beslagtagit bössorna kort därefter ha-
de återfordrat pengarna hade de också fått dem. Johan Andersson sade att 
alla byamän hade varit närvarande när medlen hade uppburits. Johansson 
bejakade detta men påpekade att man inte hade träffat något avtal angå-
ende användningen av pengarna. Häradsrätten beslöt att Johansson var 
skyldig att betala Andersson hans tredjedel av pengarna och att dessutom 
ersätta lagsökningskostnaderna.5  

Hellsö bevaras på Ells några bystämmoprotokoll från förra hälften av 
1800-talet. Som skrivare hade byamännen dels använt Kökars mångbetrodda. 
klockare Anders Hamberg, dels sin byskräddare Erik Sundström. Ibland före-
kommer bystämmoprotokoll avskrivna i domböckerna, men även dessa är så 
fåtaliga att man måste anta att bönderna i allmänhet inte förde protokoll vid 
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sina stämmor, utan bara när det var några speciellt viktiga beslut som fat-
tats lät skriva ner dem för bättre hågkomst skull. 

Bystämman i Kökar framstår i främsta rummet som en sammanslutning 
för arbetslivets organisation.6  Välfärdsåtgärder som fattigvård, sjukvård, barn-
undervisning och sådant avhandlades på sockenstämman där prästen var ord-
förande och förde protokoll. Av de bevarade sockenstämmoprotokollen fram-
går dock att fastän det i främsta rummet var rent kyrkliga angelägenheter 
samt välfärdsåtgärder som behandlades, förekom det ibland att ärenden som 
tillhörde arbetslivet togs upp vid sockenstämman. Detta gäller i synnerhet om 
ärenden som angick flera byar, t. ex. beslut om ett gemensamt fiskpris, om 
betet på betesmark samfälld för flera byalag o.s.v. Sockenstämmorna hölls 
under 1800-talet vid Kyndelsmässotiden på gästgivargården i Finnö. 

Enligt den muntliga traditionen brukade bönderna inte sammankomma 
till bystämmor vid vissa tider på året, utan man träffades när det behövdes, 
när hägnader skulle synas, då lag skulle ingås och då byten av olika slag 
skulle försiggå. Det var husbonden på gården som begav sig i väg, var han 
förhindrad skickade han någon lämplig karl i sitt ställe. Obesuttna var ute-
slutna, kvinnfolk desslikes. Den av bönderna i byn som ansågs vara klokast 
och erfarnast förde ordet vid sammanträdet, det var ofta den äldste eller 
en av de äldsta, men var någon av de yngre bönderna särskilt väl utrustad å 
huvudets vägnar var det inget som hindrade att han fick föra ordet. Den 
som ledde sammanträdena eller på annat sätt var förtroendeman har ibland 
kallats huvudman. Denna syssla har inte gått årom. Då en sammankomst 
skulle hållas sände huvudmannen bud till de övriga, »man skrev en lapp». 
På fastställd tid samlades byamännen hemma hos huvudmannen eller någon 
annanstans där det föll sig lämpligt. Byalagen har inte haft särskilda by-
kistor; de papper som ägdes gemensamt av bönderna förvarades hos någon 
av de mera framträdande i byn. Bystämmorna brukade inte avslutas med 
några större kalas, men när alla byns ärenden hade avhandlats satt gubbarna 
kvar och höll pratstuga, och då bjöd husvärden på en sup — »det var så gott 
om brännvin förr». 

På en ort som Kökar, där så gott som alla ägor var samfällda, måste 
bönderna samråda i både stort och smått. Deras samarbete var baserat på 
ömsesidig nytta och hjälp och bönderna var uppenbarligen för det mesta 
övertygade om att de genom gemensamma beslut och rådslag bäst tillvaratog 
allas intressen. Då kökarborna merendels haft svårt att säkra sin utkomst 
har de varit tvungna att fördela nyttigheter, som inom omgivande socknar fått 
utnyttjas fritt; när bättre försörjningsmöjligheter inträtt har sådana delningar 
upphört. Nyinförda metoder och nya redskap har också medverkat till att 
gamla delningar har upphört och nya har uppkommit. 

Att avgöra vilka fördelningssätt i Kökar som varit vanligast är mycket 
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vanskligt, ty de har växlat så mycket från tid till tid, allteftersom de prak-
tiska omständigheterna har fordrat och byalaget funnit för gott att bestäm-
ma. Efter storskiftet, då den enskilde bonden fick fri förfoganderätt till sin 
jord, har det mesta av det gamla övergivits. Numera har bystämman i det 
närmaste spelat ut sin roll. På min fråga till en gammal kökarbo hur det var 
möjligt för dem att hålla alla de olika delningarna i huvudet svarade han 
skrattande, att dem hade man levat sig in i som barn och sedan följde de en 
till graven. 
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VI. Fiske. 

1. Utfisket. 

Kökars största och mest betydande fiskeläge under 1500-talet var Mör-
skär, där vissa år flera hundra båtlag låg i fiske. Flertalet av dem som fis-
kade vid Mörskär var sannolikt från Abolands skärsocknar, men ett namn 
som Alandshamnen vittnar om att också fiskare västerifrån brukat vistas 
därute. Kökarborna själva fiskade sannolikt inte vid Mörskär utan vid Kö-
kars Ören, vilken holme som nämnts vid denna tid torde varit ett socken-
allmänningsskär. Aren 1537-1539 utgick skatten av »Kökars fiskeri» med en 
tunna skattetorsk årligen;' denna skatt var troligen fördelad mellan bya-
lagen, ehuru det inte finns några upplysningar därom. Av Mörskär utgick. 
skatten 1537 med 5 tunnor torsk, 11 klovar spettfisk och 9 tunnor ström-
ming.'' Efter skattläggningen förändrades skatten och utgick med ett visst 
kvantum av varje båt: för var båt som låg i sommarfiske betalades 1/2 
klove torkad torsk, och för varje båt som låg i höstfiske 1 lispund osaltad. 
torsk.]  — Sommarfisket varade, enligt hamnskrået, från Eriksmäss till Olofs-
mäss och höstfisket från Olofsmäss till Mickelsmäss. Ar 1564 nämnes utom 
Mörskär sju andra hamnland. 

Sommarfisket Höstfisket 
Mörskär  24 båtar 16 båtar 
Eistiskär  13 » 8 » 
Pattiskär  16 » 6 » 
Alöra  20 » 10 » 
Kalffskär  13 » 8 » 
Måszeskär 6 » 4 » 
Hamnaskär  10 » 4 » 
Einhara  3 » 4 » 

105 båtar 60 båtar4  
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23. Ett bomärke inhugget i hällen visar vem platsen tillhör. 

Det ålåg synbarligen kökarborna att föra konungens uppsyningsmän till 
Mörskär; enligt saköre 1544 fick två bönder, den ena från Hellsö, den andra 
från Österbygge böta för att »the wildhe icke ffösla wtt efftter W:A:N:Herres 
skatt ffiisk wtt till Möreskär med Oleff byskytt och Oleff scriffuare».5  

Av kökarbornas fiskhandel och skattepersedlar under 1500-talet framgår 
att deras utfiske fortfarande i hög grad var inriktat på torsk. Som fiskred-
skap användes handsnöre och krok. I inventarier från kungsgårdarna Kas-
telholm, Haga och Grelsby ingår ofta utförliga uppgifter om gårdarnas fisk-
redskapsbestånd. T or sksn ör en och 1 o d h, torskkrok och t o rs k-
ze der är benämningar som förekommer i längderna. I ett Kastelholms-
inventarium från 1569 finner man bland slottets båtar torskningsbåtar upp-
tagna: en torskbåt med 4 bord och med utslitet segel samt en gammal torsk-
båt med 4 bord.6  

Också strömmingsskötar uppräknas bland kungsgårdarnas fiskred-
skap, ofta i stort antal. Uppgifter om deras dimensioner är sällsynta; i ett 
inventarium från Haga 1561 upptas en sköt av åtta famnars längd; djuple-
ken är inte angiven.? I samma inventarium som torskningsbåtarna nämns en 
skötbåt om 5 bord. 

Ute på fiskelägena trädde hamnrätten i kraft och under fiskesäsongen 
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24. En »dunderflisa» på Västra Mörskär. 

kom fiskeskären därigenom att bilda små slutna samhällen. På Mörskär, 
kungens eget fiskeläge, måste hamnrätten ha tillämpats redan tidigt. Direkta 
omnämnanden av hamnf o g dar på Mörskär ingår först i räkenskapsläng-
derna från början av 1600-talet, men de noggranna uppgifter om tullfisken 
från Mörskär som ingår i skattelängderna 1537-1569 visar att hamnfogdar 
måste ha funnits där redan då.8  Huruvida hamnrätten under 1500-talet till-
lämpades också på Kökars Ören ger källorna inget besked om. 

Hamnskrået innehåller bestämmelser av mångskiftande slag.9  Dess till-
komst var väl främst förorsakad av den nådiga herren Karl Knutssons önskan 
att så noga som möjligt kunna indriva skatten av dem som fiskade vid hans 
fiskeskär. Därpå tyder bestämmelserna att alla var skyldiga att bygga sina 
fiskehus på »rätt skär», att anhålla om hamnfogdens tillstånd innan de bör-
jade bygga och att varje gång de flyttade ut anmäla sig hos hamnfogden. Var 
och en fick fiska med endast en båt. Skatten utgick från Eriksmäss till Olofs-
mäss med 100 torskar av varje snöre, och från Larsmäss till Brittmäss med 
20 torskar av snöret, och två valar strömming (1 val = 80 st.) av varje 
garn som lades ut. I fråga om fiskens behandling vädjar hamnrätten till fis-
karenas solidaritet, var och en inom hamnlaget skulle salta fisken omsorgs- 
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fullt, så att inte han själv och de andra på den grund skulle bli »föraktade». 
Då kärlen slogs till skulle hamnfogden vara närvarande. Måtten på fisk-
kärlen var fastställda till 1 tunna = 48 kannor, 1/2  tunna = 24 kannor och 
1/4 tunna = 12 kannor. 

I hamnrätten ingår vidare bestämmelser om hur hamnlagets medlemmar 
skulle uppföra sig sinsemellan. Många av dessa stadgandes förefaller ganska 
självklara; att de togs upp i hamnskrået beror sannolikt dels på att man 
ville ha bästa möjliga ordning på det trånga fiskeskäret, dels på att man 
med alla medel ville förhindra att fiskarena genom stölder, slagsmål eller 
svordomar skulle förtörna Herren så att han upphörde att välsigna grynnor-
na med fisk; någon annan orsak till att fisken vissa år gick sämre till räk-
nade man inte med. Det var förbjudet att röra andras skötsträngar och an-
karstenar och att nyttja andras båtar, åror och öskar. Likaså var det för-
bjudet att sätta sitt eget märke på andras ägodelar, att göra åverkan på 
andras bodar eller inkräkta på deras bredesplatser. Ute på fiskevattnen var 
det förbud på att lägga Ut nät alltför nära någon annans bragder, att flytta 
andras skötsträngar eller att torska för nära en annans utlagda skötar. Ifråga 
om borttappade och förstörda skötar stadgas, att den som råkade finna en 
annans förlorade bragder var skyldig att bärga dem eller göra anmälan där-
om. Då någon av fiskarena fick sina skötar rivna skulle alla inom hamnlaget 
hjälpa honom att få ersättning för dem, och om någon råkade i sjönöd skulle 
han hjälpas i land. En av paragraferna vittnar om vantro och vidskepelse: 
»Hoo som wanwyrdar någon fisk och then medh orätt nampn förachteligen 
nempner böte 6 mark».1° 

För ordningen på fiskeskäret ansvarade hamnfogden, som hade rätt att 
utdöma böter av den som förgick sig mot någon av hamnrättens paragra-
fer. Det ålåg hamnfogden att kväll och morgon ringa i en klocka eller ge 
något annat tecken till att fiskarena skulle få ro ut, på kvällen för att lägga 
sina skötar, på morgonen för att ta upp dem. Den som inte infann sig till 
hamnstämma när hamnfogden sade till måste böta. Ingen fick ha mer än 
en »vthrodda bååt» i hamnen eller mer båtrum än 3 1/2  aln. 

Även under 1600-talet var torskfisket av stor vikt i Kökar, men samma 
betydelse som strömmingsfisket hade det sannolikt inte mera. Torrfiskens 
betydelse var stadd i minskning; spettfisk och krampsill konkurrerades ut 
av saltad torsk och salt strömming. I en amiralitetsstadga från 1630-talet 
värderades en tunna strömming till 4 dr smt och en tunna krampsill till bara 
1 dr 4 öre.11  Enligt en uppgift från Uppland gavs där år 1630 två tunnor 
krampsill för en tunna korn,12  medan man samtidigt gav bara en halv tunna 
strömming i utbyte mot korntunnan. Strömmingen torkades sannolikt då-
mera bara i nödfall; »Ther som ondt är effter Salt, vptorkas . och warder 
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25. Hamnen vid Långskär. Augusti 1929. 

kallat Kramsill, een Spijs för Arbetzfolck tienligh.»'" I en mycket utförlig 
tullängd för Åland år 1624, där de varor som infördes till Stockholm redo-
visas, förekommer krampsilllen bara någon enstaka gång.' i 

I Kökar bedrevs torskfisket som förut kring Mörskär och Ören. 
Också i vattnen öster därom, kring Söder-Jurmo och Utö, fanns det 
som nämnt många givande torskningsplatser. Den värmländske studenten 
Peter Gyllenius, som i mitten av 1600-talet studerade vid Åbo Akademi, har 
beskrivit de färder som han företog ut till dem som fiskade torsk vid Utö 
och Bokull. Han berättar bl. a. hur han den 10 augusti 1651 predikade ute 
på Pattskär över ämnet Fariseen och publikanen, »och tijt kom myckit folck 
ifrån åthskillige skär, som thär lågo i fiskfe». — Hamnskråets första para-
graf innehöll att de som låg vid fiskelägen, för att fiskrikedomen inte skulle 
minska, skulle höra Guds ord varje söndag. — År 1683 fick två bönder från 
Hellsö böta för att de söndagen före Bartolomeus hade rott till skärs 
först från hemkyrkan och sedan också förbi Långskär, där det bodde en pre-
dikant som samma söndag hade predikat.'' 

Åborna på Söder-Jurmo betraktade åbolänningarnas fiskefärder till Sö-
der-Jurmo och Utö med stor ovilja. Vid tinget 1675 insände tre bönder från 
Söder-Jurmo en supplik som innehöll att de av ålder hade skattat för två 
klippor, Enskär och Pattskär, där de brukat bärga två sk ö t b å t s 1 ö d or 
hö. Nu hade korpobor byggt fiskebodar där och intagit landet till s k ö t b r e-
d o r. För 20 år sedan hade där funnits bara tre, fyra hus, och nu fanns där, 
vilket även besannades av kökarborna, omkring 30 hus. Gräsväxten blev så 
nedtrampad, att söder-jurmoborna inte hade någon nytta av den. Då det 
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utöver deras vanliga skatt uttogs hamnfisk av dessa klippor, av Enskär 1 
tunna färsk torsk och av Pattskär 1/2  tunna, ansåg söder-jurmoborna att 
det uttaxerades dubbel skatt av dem, varför de anhöll om att själva få njuta 
hamnfisken av de två klipporna. Huru länge hamnfisken uppburits visste 
ingen att berätta. På Ören hade bönder från olika byar sina fiskebodar. År 
1646 dömdes två bönder från Hellsö att ersätta en karlbybo för att de av våda 
bränt upp en fiskar em aj a för honom/6  

Av jordeboken för Åland 1661 framgår att strömmingsskötfiske i öppna 
havet bedrevs inom alla socknar, torskfiske dåmera endast inom Kökar. De 
flesta byarna hade sin skötläggning långt från hembyn, både fyra och fem 
mils avstånd anges. För Kökarbyarna är i korthet antecknat »Skiötlägningh 
och Tårske fiskie utj stora hafwet — 3. och 4. mijl från byen».17  Av jorde-
boken framgår inte huru stora kökarbornas torsk- och strömmingsfångster 
var. En domboksnotis från 1664 ger en viss antydan därom. Aborna i Kökar 
anförde detta år inför tinget att de var vana att ge prästen en fjärding fisk 
av varje skötbåt, men anhöll om att för framtiden slippa undan med endast 
en halv fjärding sådana år som de finge »5. Tunnor af Bååten allenast»." 
Detta tyder ju på att de under goda år kunde få omkring 10 tunnor på varje 
båt. — Enligt den skattläggningsmetod som 1690 fastställdes för Uppland 
ansågs att innehavaren av ett helt mantal i skärgården borde erhålla 12 
tunnor saltströmming om året." 

Ett domboksutdrag från 1677 ger flera upplysningar om utrustningen vid 
skötfisket. Detta år hade några båtlag från Hastersboda och Skogboda i 
Föglö förlist vid skötläggning två mil ut i havet, varvid åtta män hade om-
kommit och både båtar och redskap hade gått förlorade. Förteckningen upp-
tar följande: 

Bondsonen Henrik: fyra varpor skötar, om 24 famnar vardera varpan (de 
anges i regel kosta 9 dr varpan) en halvsliten rya, en dyna, en långsäck, en 
gryta (köpt för 3 dr). 

Drängen Henrik: en halvsliten båt, fyra. varpor skötar, en halvsliten rya, 
en långsäck, en yxa och en gryta (värd 3 dr). 

Drängen Mickel: fyra varpor skötar, en långsäck, en yxa, 1/4 tunna salt. 
Drängen Mickel: fyra varpor skötar, en ny båt med segel, en yxa. 
Hans Henriksson: fyra varpor skötar, en ny rya, en långsäck, en yxa. 
Erik Markusson: fyra varpor skötar, en båt och segel, 1/4 tunna salt. 
Per Clemetsson: fyra varpor skötar, en rya, en gryta. 
Jöran Larsson: fyra varpor skötar, en båt och segel, 1/4 tunna salt.2° 

Med en beräkning av tre skötar i varje varpa skulle de omkomna fiska-
rena ha fiskat med 24 skötar på var båt. 

I de åländska domböckerna från 1600-talet och i Boetius Murenius Acta 
visitatoria ingår åskilliga upplysningar om hamnskråets tillämpning vid 
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26. Långskärs »boare» i augusti 1929. 

åländska fiskelägen. Av Finströms dombok från 1643 framgår att: »Bäncht 
Hindersson i Snäcköö bleff satt medh någre andre bönder till hampnfogde 
öff (ue)r fiskerijät widh allmänningarne cronones, att han [han] laghlighän 
skall eff (e) r hampneskråå procedera medh däm ssåm det öff(ue)rträdha».21  
Prosten Boetius Murenius omsorg om hamnskråets tillämpning angick för-
modligen främst dess kyrkliga bestämmelser. År 1651 lyder en paragraf i 
prostvisitationsprotokollet från Lemland: »NB.Hamnskrå låta schrifua och 
practicera».22  Tre år 'senare hade Murenius igen orsak att i Lemland beröra 
ordningen på fiskeskären: » skotleggiare tillåtes ingalunda ligia quara på 
Sundzskären på förriga sett huem som wil, uthan hamnfougten skal nenna 
4 allenast 'som blifua quara at akta sakerna för tiuffuar och båtarna för storm, 
och samma opwaktelse skal gå huarffuet omkringh. Samma opwaktare för-
biudes halla förän the halla alla i sender och legia alla i sender.»23  

I Kökar lät Boetius Murenius 1653 författa en fiskordning som sedermera 
togs i bruk även inom andra åländska socknar: »Om heemrod med fiälfiske, 
strömmingsfiske, äggiande, skiutande på fogel och smal etc. bleff samtykt 
af hela församblingen at ingen fijska skal förän solen sitter i wester, men 
skötfiskerodd efter tijdgärden, som är på några mijijl, vtroo folket när the 
wela efter tiensten och legia eij för än alla i sender wid pas 2 timar förän 
solen nedergår. Wijte blef beuiliat i gång 1 m. 2 gånger 2 m. 3 gånger — stå 
för kyrkiodören doch wentass effter kyrkioordningen när fischen ähr för-
handhen. pag. 47. Om lördagen samma tijdh öf:rgifwa! 
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Opseij are. 

Vthi Öfuerboda Hans Frantzon och Isaac Person. Carlby Grels Hansson 
och Erik Jöranson. Österbygge Erik Jacobson och Lars Mathson. Helsö 
Thomas Person och Michil Marcusson.» I protokollet av 1658 lyder 5 punkten: 
»Effter dhen 11 puncht i a:no 1653 åhrs visitation skall effterfrågas i alla 
visitationer; och klagas nu öfwer Michil Markusson i Helssöö, att han i hös-
tars, när andra gingo till kyrchio, rodde i fiskie, och när dhe andre 
kommo vth på fiske och wore tillredz medh sina skötar, så rodde han 
emoot fiskordningen vth, föråth, att läggia nedher skötarna, dheröfwer hamn-
fougden Isaach Person klagar, att han gör honom till förtreet och föracht.» 
Enligt konung Johans ordning blev Michel dömd att böta 6 mark smt för sab-
batsbrott eller stå för kyrkdörren. I sockenstämma skulle rannsakas om 
han hade brutit mot kökartornas fiskordning; blev han befunnen skyldig 
skulle han böta ytterligare 1 mk smt.24  

År 1669 utgavs ett förnyat hamnskrå, »Kongl. Maj:tz Hampnerätt». i 
tryck. I inledningen sägs det att det såväl vid konungens som vid andra fiske-
lägen i Sverige och Finland inritat sig så många oseder, att den välsignelse, 
som eljest av gudsfruktan och en god ordning plägade rönas, nu föreföll att 
avtaga och försvinna, vilket förnämligast berodde på att de hamnskrån som 
fordom gällt, hade blivit förgätna. I hamnrättens trettio paragrafer upprepas 
de viktigaste stadgandena ur Karl Knutssons hamnskrå. 

Under senare hälften av 1600-talet åberopades hamnrätten ofta i de 
åländska domböckerna. Vid tinget i Föglö 1669 sakfälldes en bonde från Ös-
terbygge och en från Hellsö efter 20 artikeln för att de slagits på Ören. Vid 
samma ting blev en sottungabo dömd att böta för att han bärgat bara tel-
narna och ej garnet till en sköt och ej lyst upp fyndet. Av ett mål från 1652 
framgår att de som fiskade i sk ö t 1 ä g g n i n g s 1 a g var gemensamt an-
svariga för de skötar laget förlorade.25  År 1676 väckte Simon Bertelsson från 
Österbygge åtal mot två bröder Eriksson från Karlby. Då Simon hade kom-
mit ut till Ören hade han funnit sitt bodtak fördärvat, och då han ej visste 
vem som hade gjort det besvärade han sig inför hela hamnlaget. Erik och 
Olof Eriksöner tog åt sig och lovade ersätta skadan, men i detsamma slog 
Olof ett blodsår i pannan på Simon och Erik stötte sin pick st a v i bröstet 
på honom. Erik erkände därefter inför hamnlaget att han för nöds skull, för 
att värma en välling, hade tagit ett famnslångt alträd, som hade fallit ned 
från Simons bodtak, och erbjöd i ersättning tre träd som Simon själv skulle 
få hugga på deras ägor. Då Simon inte var nöjd därmed, utan hotade att 
dra saken inför rätta, hade Erik »effter något Munbruk» på nytt hött åt 
honom med pickstaven. När målet kom upp, dömdes Erik efter hamnskråets 
8 punkt att böta tre mark för skadan på bodtaket, och efter dess 20 artikel 
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27. Ett typiskt fiskehus ute på Kökars Ören. 

att böta tre mark för att han slagit Simon med pickstaven. Olof, som inte 
var närvarande vid tinget, utan hade seglat till Stockholm, dömdes att böta 
för uteblivande samt att framdeles stå till svars för det blodsår han hade 
gett Simon.26  

Någon hamnfogde är inte nämnd, och man tycks ej heller vid denna 
tid ha haft någon. Ett par år senare klagade kökarborna nämligen över 
att övermodet och ungdomens olydnad så hade tagit överhand på K ö k ar s 
f i s k el ä g e Ör en att snart ingen människa kunde fara dit. Därför borde 
det tillsättas en hamnfogde som efter hamnskrået skulle upprätthålla ord-
ning därute. Simon Simonsson från Österbygge, som enhälligt hade blivit ut-
sedd till hamnfogde, blev nu på tinget förordnad därti11.27  Till detta beslut 
bidrog säkerligen att fisket under en lång tid hade slagit fel. 

Vid samma tillfälle ådömdes Olof Persson som hade rivit sönder en sköt 
för prästen, herr Per Portulinus, att betala sköten och ersätta den skada 
herr Per lidit då han under den bästa fisketiden fått en sköt sönderriven. 
Efter hamnskråets 2 artikel blev Olof dömd att böta 2 dr för sköten samt 
att ersätta prästens förlust med en fjärding v ar salt ad strömming å 3 
ink; för diverse okvädinsord fick han dessutom böta enligt hamnrättens 9 
och 26 paragrafer. Följande år uppstod ett slagsmål om bredesplatser på 
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Ören. Erik Kristersson från Hellsö angav sin bygranne, Erik Isaksson, för 
överfall. Kristersson hade lagt ut sina linor till tork på det berg där hans 
fader före honom hade brukat lägga sina linor. Isaksson och hans son Johan 
hade då fattat tag i Kristersson »och stött Ryggen emoot Berget, slogh honom 
sedhan en Örfijl, tilbiudandes sedhan at kasta hono[m] j Siön». Isaksson 
dömdes att ge Kristersson hans bredesplats igen och att böta 12 mark. Året 
därpå straffades en bonde från Österbygge och en från. Hellsö för bråk på 
deras samfällda fiskeläge Ören.28  

Prästerskapet i södra Finland fick genom ett brev av 1 mars 1627 be-
kräftelse på sin gamla rätt att som fisktionde uppbära en fjärding strömming 
av var båt som skärbonden under sommaren rodde i fiske med. År 1653 ut-
gavs en resolution om att prästerna på Åland hade rättighet att fordra en 
fjärding saltad strömming av varje skötbåt. Den kungliga förordningen om 
prästernas avlöning av 1681 stadgade uttryckligen fisktionde som ersättning 
för sädestionde. De som bodde invid saltsjön och hade ringa åker skulle 
om våren ge fyra band fisk och om hösten en fjärding strömming; detta 
gällde för de bönder som rodde med egen båt.29  Det är möjligt att tionde-
bestämmelserna påverkat seden att ro på halvbåt, eftersom man då kunde 
slippa undan med halva skatten. Den bonde som rodde med två båtar skulle 
i stället erlägga två fjärdingar. I Acta visitatoria för 1662 omtalas ett sådant 
fall från Saltvik: »Blifuer skäricarlen Staffan i Saggo offentelig sagt, at om 
han wil roo med 2 skötbåthar altijd, eller några gångor, thet råder han före 
med 5 warpor efter båthen och ordningen, eller mindre som han foregifuer, 
bör han gifua 1 fierding saltat ströming efter huar skötbåth, thet kongl.breff 
pålegia alla skäricarlar». År 1665 klagade pastor i Föglö över att Mickel 
Markusson i Hellsö, som idkade fiske med två båtar, inte ville betala mer än 
en fjärding i tionde, varvid Mickel måste lova att erlägga en halvtunna.3° 

Så länge Kökars södra skärgård betraktades som sockenallmänning hade 
givetvis alla sockenmän rätt att bygga hus och fiska där. Som i föregående 
kapitel har nämnts synes större delen av denna skärgård efter skattlägg-
ningen 1661 ha övergått i Karlby byamäns enskilda ägo. De övriga socken-
borna fortsatte i stöd av urminnes hävd att fiska där. Under 1700-talet är 
Ören, Mörskär och Långskär de fiskeland som oftast är nämnda, men där--
jämte omtalas också flera andra fiskeland, säkerligen nyttjade också tidi-
gare. 

Hamnskrået utgavs 1726 ånyo.31  Om hamnrättens befogenhet stadgas det 
mer utförligt än 1669. Det heter att eftersom det på fiskelägen kunde upp-
komma varjehanda mindre brott och förgripelser, som inte utan hinder och 
skada kunde avdömas vid de ordinarie domstolarna, skulle det vid varje 
fiskeläge inrättas en hamnrätt, bestående av hamnfogden och tre bisittare. 
Denna rätt skulle uppta och avdöma alla brott mot hamnskråets paragra- 
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28. Salthus på Västra Mörskär. 

fer »och derpå sådan näpst utsättia, som föllier och på Lag och Kongl. För-
ordningar sig grundar.» Om någon lämnade fiskeläget och for till förbjudna 
öar och skär skulle ärendet dock upptas vid ordinarie domstol, inte såsom en-
ligt 1669 års hamnskrå inför hamnrätten. 

I fiskevattnen kring Söder-Jurmo och Utö låg som förut många åbolän-
ningar i fiske. År 1723 besvärade sig jurmoborna över detta och anhöll om att 
korpo- och houtskärsborna skulle förbjudas att idka fiske med skötar i 
vattnen kring Söder-Jurmo. Då häradsrätten förbjöd åbolänningarna att 
fiska omkring Jurmo och Bokull vände de sig till landshövdingen, som upp-
hävde häradsrättens beslut och återgav korpoborna deras gamla rätt.32  Vid 
1730 års ting lyckades det dock söder-jurmoborna att erhålla vite mot allt 
olovligt fiskande, skjutande och äggande vid Kalkskär.33  

Under 1700-talet auktionerades Mörskär, i likhet med andra kronofiske-
rier, ut till den högstbjudande. Under senare hälften av århundradet inneha-
des detta fiskeläge än av byalag och än av enskilda personer. På 1740-talet 
inropades det av Finnö byalag, som 1751 anhöll om att häradsrätten skulle 
fastställa vite för alla som utan deras tillstånd fiskade vid Mörskär. Arrendet 
utgick vid denna tid med 5 dr smt.34  Vid tinget 1760 klagade finnöborna över 
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att detta arrende utan deras hörande hade blivit höjt till 60 dr smt. Både 
kronobefallningsman Mansnerus och nämnden intygade, att då Mörskär 
några år tidigare hade utbjudits, hade ingen velat ge ens 5 daler i arrende, 
och att finnöborna endast genom övertalning hade förmåtts att arrendera 
skären. Det intygades även allmänt att nyttan av fiskeläget inte motsvarade 
ens denna ränta. Befallningsmannen förklarade att ökningen av räntan be-
rodde på att rikets ständer vid riksdagen hade rannsakat om arrendena för 
kronofiskerierna och därefter avpassat räntan mot de i jordeboken införda 
fiskelanden. Eftersom Mörskär stod för 30 fiskeland hade räntan satts till 60 
daler. Denna summa nedskrevs nu till samma ränta som tidigare.35  

Ett par år senare anmälde finnöborna inför rätta, att de ansåg att Mickel 
Bertelsson från Österbygge enligt förbudsdomen av 1751 borde straffas med 
böter, emedan han mot deras vilja hade byggt ett fiskehus på Mörskär, och 
nyttjade det utan att betala dem någon hyra för utrymmet. Mickel Bertels-
son försvarade sig med att han aldrig hört att finnöborna var skattlagda för 
Mörskär, varför han hade betraktat detta fiskeläge, som var beläget ute i 
öppna havet, såsom ett allmänt fiskeskär till vilket han och alla andra hade 
fri nyttjanderätt. Rätten ansåg för sin del att Mickel inte genom att bygga 
hus hade brutit mot vitesdomen som gällde fiske men ålade honom att flytta 
bort huset." År 1764 anhöll finnöbönderna om att vitet mot olovligt 
fiskande vid Mörskär skulle fördubblas, emedan varken deras sockengran-
nar inom Kökar eller korpoborna respekterade finnöbornas rättighet att ut-
kräva landslott av dem som fiskade invid Mörskär; vitet höjdes nu till 
10 dr smt.37  

Vid tinget 1767 klagade karlbybönderna över oordningen ute på fiskelägena 
och anhöll om att hamnfogdar skulle tillsättas. Isak Isaksson berättade att 
Karlby innehade åtskilliga fiskeskär, där ej endast de själva utan också 
folk från de andra byarna hade sina bodar och hamnar. För dessa skär, 
Ören, Långskär, Fölskär, Jusskär, Kälskär, Kantör och Räfskär, betalade 
karlbyborna skatt till kronan. Då det inte fanns någon överenskommen ord-
ning på skären, utan en del for ut tidigare och andra senare, hände det att 
de som for ut senare lade sina skötar över de andras, varigenom de slet 
sönder bragderna för varandra. Den välsignelse med strömming som fanns 
på skötarna blev därigenom alldeles skingrad och förspilld och olåt, svordom, 
skällsord och 'slagsmål uppkom. Allt detta var en förnärmelse av Gud, så att 
han till slut för denna syndiga levnad skulle bringa dem i yttersta nöd 
och elände. För sämjans skull borde därför särskilda uppsyningsmän tillsät-
tas ute på skären. Till hamnfogdar föreslogs: på Långskär Matts Eriksson 
från Österbygge, på Ören Tomas Mattson, på Fölskär Isak Isaksson, på Jus-
skär Erik Mattson, på Kälskär Matts Ersson, på Kantör Johan Persson och 
på Räfskär Tomas Hindersson, alla hemma från Karlby. Det skulle åligga 
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29. På fiskelägena nyttjades vattnet i hällkaren. Ryssbrunnen, Västra Mörskär. 

uppsyningsmännen att hålla uppsikt över utrodden till skötläggningen, så 
att alla for ut och lade på en gång samt att de på lika sätt tog upp bragderna. 
Därjämte skulle uppsyningsmännen ge akt på dem som förövade slagsmål, 
svor och förde oljud. Eftersom de lagstadgade böterna var alltför lindriga, 
borde vite utsättas. 

Rätten som med uppmärksamhet hade åhört Isak Isakssons goda avsikter 
fann för gott att tillsätta de föreslagna uppsyningsmännen. Dessa skulle inte 
bara säga till när de församlade gemensamt skulle fara ut utan också varna 
dem för att lägga sina bragder ovanpå andras. Dessutom skulle de se till att 
den som brukade svordomar och förde oljud skulle få laga näpst och betala 5 
dr smt i böter, varav uppsyningsmannen skulle ha en tredjedel. Om upp-
syningsmannen uraktlät att hålla ordning eller själv bröt mot bestämmelser-
na skulle han böta dubbelt.38  

Den direkta orsaken till karlbybornas initiativ var synbarligen ett gräl 
mellan två hellsöbor. Nämndemannen Isak Clemetsson hade varit bolagsman 
i skötfisket med sin bygranne Erik Eriksson. En gång då de lagt skötar i lag 
hade Erik försummat att ta upp Isaks skötar varvid två hela varpor, beståen-
de av sex alldeles nya skötar, hade gått förlorade. En annan gång hade Erik 
lagt sina skötar över Isaks, så att denne förlorat en varpa om tre skötar. 

83 



Erik förklarade att han lämnat Isaks skötar ute därför att det förefallit ho-
nom livsfarligt att bärga dem. Ett av de vittnen som hördes ansåg, att Erik 
nog hade kunnat bärga Isaks skötar jämte sina egna om han varit flitig 
och haft håg därtill, eftersom man ganska väl hade sett v a k a r en eller tåget 
som var fast i land. Det vittnades dock att det egentligen var beroende av 
särskilt avtal, om den ,ena bolagsmannen skulle ta upp den andras skötar. 
Häradsrätten utlät sig att den för sin del ansåg att det vore ganska billigt 
och naturligt att bolagsmän, som tog lika del i den fisk som fångades, skulle 
vara angelägna att bärga alla skötar, eftersom de ju inte kunde veta i vilka 
av dem vår Herre hade givit den största välsignelsen. Den ansåg därför att 
Isak hade haft orsak att stämma Erik, men eftersom det inte fanns någon 
lag att åberopa och någon överenskommelse bevisligen inte hade ingåtts, så 
måste Erik frikännas. Erik nekade också till anklagelsen att han skulle ha 
lagt sina skötar över Isaks, så att dennes skötar blivit sönderrivna. Ett 
vittne, som Isak åberopade, kunde intyga att Erik hade kommit utroende 
först efter det att Isak rott mot land, men om Erik verkligen hade lagt sina 
skötar över Isaks visste vittnet inte, och Erik måste därför frias även från 
detta åtal." 

Under 1700-talet visade myndigheterna stort intresse för fiskerinäringens 
upphjälpande. Den första allmänna fiskeristadgan, som utgavs 1766, stadgade 
om rätten till saltsjöfiske att i öppna havet, vid kronoskär, stränder och hol-
mar, som inte hörde under något hemman eller innehades under särskilda 
villkor, skulle varje undersåte ha frihet att fiska. Detta stadgande komplette-
rades i en senare paragraf, däri det fastslogs att utanför skären skulle land-
ägare ej ha enskilt fiske längre än landgrundet räckte, dock så, att där någon 
med urminnes hävd, skattläggning, dombrev eller andra ostridiga skäl kunde 
visa rätt till fisket kring klippor, blindskär eller grund utomskärs och i havet, 
skulle ,det också framdeles förbliva så. Vidare skulle fiskelag och strandägare 
inför domstol komma överens om huru fisklekarna lämpligast skulle nyttjas 
och hur man genom att inte använda alltför fina skötar skulle spara små-
fisken. Om samfälligheter i skärgården stadgades att en enskild delägare 
av samfällda fiskelägenheter i skären ej fick tillåta andra att fiska där utan 
de flesta jord- eller strandägarnas samtycke. Fiskeristadgans bestämmelser 
om saltsjöfisket är inte lika utförliga som de som rör fjällfisket, vilket moti-
verades med att hamnrätten skulle ges ut på nytt och lända havsfiskare till 
efterrättelse. »Kongl. Maj:ts förnyade Hamn Ordning» utgavs 1771.4° Dess 
första och sjätte kapitel innehåller utförliga bestämmelser om hamnrätten. 
Denna rätt skulle bestå av hamnfogden och fyra bisittare, vilka senare två 
och två turvis skulle sitta i rätten. De skulle avlägga domared och hamn-
fogden skulle föra protokoll över ärendena. Större fiskelag skulle ha egen 
hamnrätt eller sammanslå sig med nära belägna om en gemensam rätt. Mind- 
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30. Strömmingen gälas. 

re fiskelag skulle ha frihet att antingen söka rättelse vid en hamnrätt eller 
vid laga domstol. 

Under senare hälften av 1700-talet höll sig, som redan nämnts, ström-
mingen under lång tid borta från Kökarvattnen. Att döma av en uppgift från 
1761 tog denna period sin början kort efter lilla ofreden.41  I skattläggnings-
instrumentet 1768 sägs att den fiskfattiga perioden börjat omkring 1753; se-
dan dess hade strömmingsfångsterna varit bara en tiondedel mot vad de 
förr brukat vara. På de fiskeställen där en åbo 15 år tidigare kunnat få 10-
12 tunnor torsk eller strömming, erhölls nu inte mer än 1/2 tunna om året, 
»oacktad lika Möda, Arbete och Konst brukas.» Efter nämndens och grannar-
nas intygande var fisket så mycket mindre lönande emedan lin, hampa och 
båtvirke hade stigit i pris; dessutom måste fiskehus underhållas. Nämnden 
förklarade att de länge hade varit underkunniga om kökartornas usla vill-
kor. Det var också känt att fisket, som var deras bästa och snart sagt enda 
näringsfång, uti hela 15 års tid så märkeligen avtagit, att alla förundrat sig 
att de kunde föda sig. Då skattläggningsmännen bad bönderna med ed styrka 
sina uppgifter sade de sig med tryggt samvete kunna intyga att ingen på fem-
ton års tid kunnat förvärva till salu över två tunnor strömming genom sköt-
läggning eller torskmete om året. Varje hemman i Kökar blev därför skatt-
lagt för bara 1 1/2  tunna torsk eller strömming om året. 
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I skattläggningsinstrumentet uppräknas alla fiskelägen inom den södra 
skärgården såsom belägna inom Karlby skärgård. Karlbybönderna lade skö-
tar vid sju olika hamnskär: vid Kökar Ören dit det var 3 1/2  mils väg, vid 
Längskär som låg på 3 mils avstånd, vid Långskär på 2 1/2  mils avstånd, vid 
Räfskär och Fölskär, dit det var 2 mil, och vid Kantör och Jusskär, som låg 
på 11/4 mils avstånd från hembyn. I stöd av urminnes hävd fiskade övriga 
kökarbor vid samma skär, hellsöborna vid Ören, österbyggarna vid Ören, 
Långskär och Längskär, finnöborna vid Fölskär och Jusskär. Överbodaborna 
fiskade vid Fölskär och Rödvikskär inom Karlby ägor och vid Kummelskär 
inom Hamnös område. Mörskär inropades 1768 av kronobefallningsman Mans-
nerus för 5 dr smt årlig ränta.42  Denne anhöll följande år om att vitet för 
olovligt fiske vid Mörskär skulle höjas till 20 dr smt.43  

År 1770 anmälde Isak Isaksson från Karlby att uppsynings- och ordnings-
mannen vid Räfskärs fiske, Thomas Hindersson, hade avlidit, och Isaksson 
anhöll att Hinderssons måg skulle utses till ny uppsyningsman, vilket sked-
de.44  Följande år anhöll utöborna att hamnfogdar skulle tillsättas på deras 
fiskeskär, där många främlingar, i synnerhet korpobor, lade skötar utan att 
betala landslott åt strandägarna. De ville därför ha hamnfogdar tillsatta på. 
Utö och Packtskär och föreslog utöbon Erik Tomasson på Utö och Isak Johans-
son, från Österskär, på Packtskär. Då nämnden intygade att Packtskär låg 
i närheten av Utö, fastslog häradsrätten att utöborna hade rätt att kräva 
landslott eller andra förmåner av dem som ville fiska vid dessa skär. De 
föreslagna hamnfogdarna blev tillsatta och ålades att hålla behörig ordning 
med fisket. De som ämnade fiska invid dessa skär skulle åläggas att vara ly-
diga och hörsamma mot hamnfogdarna, och den som med ord eller gärning 
ofredade någon av dem skulle vara förfallen till den stränga plikt, som lagen 
i XV Cap av BB påförde för brott mot husbonde eller förman jämte 5 dr 
smt vite för mindre förseelser; av dessa böter skulle hamnfogden erhålla en 
tredjedel." Också vid tinget 1775 avhandlades frågan om ordningen ute på. 
fiskeskären. På samtliga kökarbors vägnar inlämnades en skrivelse som inne-
höll att till skadliga följder för alla fiskare i Kökar kapell, och med fiskens 
avtagande till följd, hade det härtills varit vanligt att alla lagt ut sina skötar 
utan ordning. Därav hade det hänt att de som först kommit fram fått sina 
redskap utlagda på lämpliga ställen, medan de som hunnit fram senare inte 
fått tillfälle att med fördel bruka sina skötar, fastän alla var lika berättigade 
att hämta vinning av sin möda. Dessutom brukade en del ta upp sina bragder 
alltför bittida om morgonen, varigenom de störde fisken. De anhöll därför att 
häradsrätten skulle förbjuda samtliga fiskare inom byalag att om aftonen 
lägga ut sina skötar innan alla kommit tillstädes, antingen vid landen eller 
på grynnorna, och fått tillfälle att jämka ställena sig emellan, samt att 
ta upp dem om morgonen innan hamnfogdarna, enligt sin skyldighet, hade 
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31. Flötesverket tjäras i god tid innan höstfiskeperioden begynner. 

sagt till. Häradsrätten utsatte ett vite om 20 dr smt för varje fiskedeltagare 
inom byalag i Kökar, som på aftonen lade ut sina skötar innan alla kommit 
tillstädes och på morgonen tog upp dem innan hamnfogden sagt till att 
skötarna skulle tas upp. 

Vid tinget 1775 lämnade karlbyborna in följande skrift: »Ehuruwäl all 
rättwijsa och billighet förenad med hwar medborgares rätt deruti ligger, 
at Innehafware af skattlagde ägor, böra wara befredade för andras intrång 
och nyttjande derå; hafwa wij Carlby Byamän likwäl icke fått tilgodo niuta 
en sådan i Lag grundad rättighet; i thet at det Fiskewattn, hwarföre wij 
utgiöra särski[l]t skatt och tunga af de Österbygge, Finnö och Öfwerboda 
samt Hälsö Byamän i Kökar Capell utan erhållit tilstånd på enahanda sätt 
och til lika stor del som af oss nyttias — — medelst fågelskiutning och 
skottnäts läggande», varför hädanefter allt utom skötars och torsksnörens 
läggande borde förbjudas. Detta blev godkänt av häradsrätten och 20 dr 
smt vite blev utsatt för den som överträdde förbudet.4  

Till tinget 1775 hade karlbyborna inkallat en österbyggebo, Mickel 
Bertelsson, för att han utan deras lov hade flyttat en fiskebod till deras 
bästa fiskeläge Längskär, och anhöll att han skulle åläggas att skaffa bort 
den. Detta tvistemål pågick ännu 1777, då häradsrätten fastslog att karlby- 
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borna, som var skattlagda för skäret, inte kunde betagas fri dispositionsrätt 
till detsamma, och ålade Mickel Bertelsson att skaffa bort boden om han 
inte på något sätt kunde komma överens med karlbyborna.47  

Av detta och andra beslut framgår att Karlby byamän i stöd av 1768 
års skattläggning ansåg sig ha rätt att på olika sätt inskränka de övriga 
sockenbornas nyttjanderätt av den södra skärgården och att de i dessa 
strävanden vann stöd av häradsrätten. 

Vid tinget 1777 åtalade Matts Mattson från Finnö Tomas Tomasson från 
Österbygge och hans hustru Anna för övervåld på ett fiskeskär. Matts berät-
tade att han på ett fiskeläge, varest han även haft hus sedan urminnes tid, 
hade nyttjat en häll för sina bragder. Nu hade Tomas tillägnat sig hällen, 
och då Matts kom iland med sina skötar hade Anna sparkat både bragder 
och fisk i sjön. Tomas förklaring var, att eftersom Matts hade flyttat sitt hus 
till Mörskär och inte på flera år hade nyttjat den omtvistade hällen, hade 
Tomas tyckt sig ha rätt att inta den; han beskyllde Matts för att denne hade 
börjat svära, då Anna sparkade bragderna i sjön. Då Matts måste erkänna 
att han i hastigheten och förtreten hade svurit, blev han bötfälld för svor-
dom, men då Tomas inte kunde förneka att Matts från äldre tid hade ägt 
hällen för sina bragder, dömdes Tomas att betala rättegångskostnaderna." 
Två år senare refererades ett stort bråk på Fölskär. Agerande i målet var 
bondesonen Erik Persson från Finnö och bonden Jan Andersson i Karlby. 
Hösten 1778, då Isak Isaksson från Karlby i sin fars ställe hade förrättat 
hamnfogdesysslan på Fölskär, hade han vid middagstiden kommit till Jan, 
som höll på att halla sina skötar, och sagt att folk redan for ut för att lägga. 
Jan hade genast farit iväg, men hade funnit Erik ute före sig. Då de kom 
ut till Karlsör hade Jan med fyra andra båtar hamnat för östsunnan 
ström, medan Erik hade hamnat tvärtemot, för nordöstlig ström. Då Jan 
bett Erik hamna annorlunda, hade Erik svarat att han inte kunde göra det, 
eftersom det var nordlig ström. På det svarade Jan: »du wore ej för god att 
wänta, til dess Strandägarne först lagt ut, du för bannade Stryker, jag skall 
spänna efter för dig, men jag skall ej spänna utan skära af för dig, wänt? 
bara tils jag lagt ut mine Skötar». När Jan, var färdig med sitt eget befallde 
han sin hustru att ro fram till Eriks skötar. Hon nekade, men han svor 
och förbannade och hotade att slå henne med lätet till dess hon lydde. 
Hon rodde då fram till Eriks skötar, där Jan skar av bastlinan vid Eriks 
ä n d s k ö t. Under natten blev det en så svår storm att ingen på Fölskär 
vågade tro att de skulle få upp sina skötar. Morgonen därpå for alla ut 
med en båt; de andra lyckades rätt snart finna sina skötar men Erik fann 
sina först sent på aftonen, då han med en kraka lyckades dra opp dem. 
För att kunna besluta i målet rannsakade häradsrätten om vem som ägde 
fiskeskäret. Det vittnades att landet tillhörde karlbyborna men att folk från 
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32. Strömmingsskötarna tas upp. 

de andra byarna alltid haft rätt att vistas där. För svordom och okvädesord 
blev Jan Andersson dömd att böta 2 dr, och för att han brukat våld på 
skötar 20 dr smt. 

Isak Isaksson, som i sin fars ställe hade varit uppsyningsman på Fölskär, 
hade samtidigt låtit stämma Erik Persson för att han i otid hade farit ut 
med sina skötar. Ytterligare yrkade kronolänsman Munsberg straff för 
Isaksson för att han underlåtit att befordra Jan Andersson, som svurit och 
okvädat, till laga plikt. Båda de anklagade befriades dock.'" 

Mörskär, som år 1774 hade arrenderats av österbyggarna, inropades 
sedermera ånyo av finnöborna och innehades länge av dem.5° År 1782 
beklagade sig en av byamännen på byns vägnar över att fiskeläget åsatts 
alltför hög ränta och mantal, nämligen 3/16 mantal och 4 RD 4 sk 4 r:s ränta, 
och anhöll om att en ny skattläggning måtte förrättas.51. 

Vid tinget 1793 stämde Erik Mickelson från Österbygge sin bygranne 
Samuel Tomasson för att denne hösten 1790 hade gått in i en sjöbod på 
Längskär utan lov och utan nyckel. Samuel anförde till sitt försvar, att 
medan han och två andra båtlag hade varit ute i strömmingsfiske, hade en 
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svår storm uppstått. Eftersom de inte hade haft andra båtar än små jullar, 
hade de varit tvungna att söka sig till närmaste hamnskär för att vila över 
natten och koka mat åt sig. En fönsterlucka på Eriks bod hade varit stängd 
utifrån med en virvel, varför några i sällskapet hade gått in genom fönstret 
och öppnat dörren genom att ta bort den tvärslå, som höll den stängd. På 
morgonen sattes slån ånyo på sin plats, den sista i sällskapet gick ut genom 
fönstret och virveln drogs åter för. Efter denna förklaring förliktes parterna 
med varandra och häradsrätten förklarade, att då sjöboden inte hade varit 
på annat sätt låst än att den kunde öppnas utan inbrott och de anklagade 
varit i nödvändighet att söka hus för att förvara sig mot hårt väder, 
så kunde den för sin del godkänna förlikningen.52  Eftersom det även i 
andra liknande fall förekom förlikning synes bruket att under oväder söka 
sig in i andras fiskebodar varit en erkänd sedvänja. 

Prästtiondet av skötströmmingsfisket utgick som förut med en fjärding 
av var båt; 1769 utgavs en resolution om att de åländska skärbönderna inte 
fick vara flere än två om en skötbåt. År 1777 klagade kyrkoherden i Föglö 
över att allmogen betvivlade att de måste betala en fjärding för var båt 
om de »saknade intressent», och det fastslogs att det förhöll sig så.53  Vid 
tinget 1779 beklagade kyrkoherden sig över att kökarborna inte erlade lag-
stadgat tionde; fastän de flesta hemmansåborna hade två skötbåtar gav de 
bara en fjärding strömming till sin kyrkoherde.54  

Sin rätt att fara ut till fiskelägena på söndagseftermiddagen bibehöll 
skärbönderna också under 1700-talet. Vid tinget 1797 hade Carl Tomasson 
från Björsboda i Föglö stämt Erik Isaksson för sabbatsbrott, emedan Erik 
en söndagseftermiddag kl. 2, den tid då folket suttit och ätit middag, hade 
begivit sig ut för att lägga skötar. Erik försvarade sig med att det på hela 
landet var brukligt att skötläggarna begav sig från sin hemvist klockan 2, 
för att hinna få ut skötarna med dagsljuset. Han hade rest ut en söndag 
tre veckor före Mickelsmäss, just då den största strömmingsfångsten var 
för handen. Vid den tiden var man tvungen att noga ge akt på, när väder-
leken sade att fisken nalkades skärgården, eftersom fisket med skötar annars 
var fåfängt. Nämnden intygade att skötfisket var lönande bara under Mic-
kelsmässtiden, då strömmingen lekte i havsbandet. Om det stormade eller 
om vinden låg från land, fick skötläggarna inte någon fisk, så därför var 
de tvungna att noga passa på, om de överhuvudtaget skulle få någon fångst. 
Det hände ofta att en hel vecka förgick utan att de kunde lägga ut sina 
skötar, men när rätta tiden var inne och väderleken var lämplig, kunde 
de under en enda natt få rikare fångst än genom beständig skötläggning 
under två, tre veckors tid. Eftersom alla bönder inom hela tingslaget var 
nödsakade att köpa spannmål, måste de för att få medel därtill idka ett 
flitigt strömmingsfiske. Bara några timmars försummelse med skötlägg- 
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ningen, som alltid skedde under natten, kunde för ett enda båtlag göra 
skillnad i fångsten på både 12 och 15 tunnor. 

Häradsrätten fann för gott att fastslå att helgdagarna under Mickels-
mässtiden saklöst fick nyttjas till resor och till att utlägga skötar, och den 
svarande blev frikänd. — I detta sammanhang framhölls det upprepade gånger 
att fisket gällde fångst av lekströmming. Lekströmmingen, som är mager 
och dålig, saltades vid denna tid oerhört hårt; till en tunna saltströmming 
beräknades två tunnor färsk strömming och 1/3 tunna salt.55  

Vid ingången av 1800-talet hade sockenrättigheten att fiska inom den 
södra skärgården inskränkts till att gälla Fölskär, Långskär och Ören. Även 
vid Mörskär, som finnöborna arrenderade och där de hade rätt att ta hamn-
penningar, fiskade folk från andra byar. Vid tinget 1801 blev en österbyg-
gebo, Anders Johansson, stämd för intrång på Mörskär av en bonde från 
Finnö, trots att Anders Johansson betalade en årlig avgift till finnöborna. 
Svaranden påpekade att han var beskattad för skötfiske, ehuru han inte 
hade något sådant vid eget land. För 40 år tillbaka hade han långt ute i 
öppna havet »uppfunnit» en undervattensgrynna, där han sedan dess hade 
fiskat och för att han om natten fick nyttja hamn vid Mörskär och torka 
sina bragder på ett berg därstädes, betalade han 16 skillingar om året till 
finnöborna. För 16 år sedan hade också en bonde från Finnö börjat lägga 
ut sina skötar på samma grynna som Anders. Sistlidna höst hade Anders 
blivit utsagd från fisket av Erik Eriksson från Finnö, men eftersom de 
övriga finnöborna gett honom lov att fiska där, hade Anders fortsatt, och 
av denna anledning hade nu Erik Eriksson lagsökt honom. Erik Eriksson 
framhöll som sin åsikt, att då fisket vid Mörskär, sedan byalaget inropat 
Mörskär såsom utbysskatt, tillhörde Finnö byamän samfällt, hade inte de 
andra byborna rätt att ge Anders tillstånd att fiska där. Av de två finnö-
bönder som hördes i saken sade den ene, att han aldrig fiskat eller ämnade 
fiska vid Mörskär utan hade överlåtit sin rätt åt Anders, den andra att han 
i många års tid jämte svaranden hade fiskat vid Mörskär, och att han aldrig 
haft det ringaste intrång av Anders, utan all oenighet hade varit okänd 
tills dess att Erik Eriksson kommit dit. Det intygades att också de andra 
finnöbönderna, som redan begett sig hem från tinget, hade gett Anders 
tillstånd att fiska på den omtvistade grynnan och att nyttja hamn vid Mör-
skär. Häradsrätten fastslog att då Erik Eriksson bara ägde 1/6 i hamnen 
vid Mörskär och i berget där fiskeredskapen torkades, kunde han inte 
hindra Anders Johansson att fiska där. Anders som hade upptäckt sköt-
fiskeläget och fått tillstånd av två bönder att nyttja det skulle fortsättnings-
vis få lägga skötar där och skulle även ha rätt att på Mörskär nyttja en 
tredjedel av hamnen och av berget, där skötarna torkades.56  
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År 1805 lät Erik Eriksson, Hellsö, stämma Matts Tomasson från samma 
by för att denne ute på ett fiskeland hade kastat omkull Erikssons s t ån g-
b r e do r. Tomasson anförde till sitt försvar att den numera avlidna Matts 
Carlberg från Karlby egenvilligt hade uppfört den omtvistade stångbredan 
på ett berg som Tomassons far och farfar nyttjat som torkningsplats för 
sina skötar. Efter Carlbergs död hade Eriksson ropat in stångbredan på 
auktion, men Tomasson hävdade att själva platsen inte kunde säljas utan 
att den fortfarande tillhörde honom. En lördagsmorgon på hösten 1804 då 
Tomasson hängt upp sina skötar på stångbredan hade Eriksson tillhållit 
honom att ta bort dem och måndagen därefter låg stångbredan omkullvräkt. 
Sedan dess hade Tomasson brukat breda ut sina skötar på berget där stång-
bredan stått. Ett vittne intygade att det var tjugo år sedan Tomassons far 
hade brukat nyttja bredesplatsen, Med hänsyn till detta ansåg Eriksson, att 
då Tomasson under så lång tid underlåtit att göra sin rätt gällande, hade 
hans rättighet upphört. Det blev dock utrett att om någon hade intagit 
en plats som ingen förut hade nyttjat till skötbreda hade han rätt att behålla 
den, och denna rättighet hade alltid ansetts och ansågs allt fortfarande som 
»helig och okränkbar». Tomasson erkände att han hade tagit bort stång-
bredan, men förklarade att han därförinnan genom en nämndeman hade 
låtit säga till Eriksson att den skulle bort. Rätten beslöt, i anseende till att 
Tomasson under så lång tid underlåtit att utnyttja bredstället och då han 
erkänt att han egenvilligt tagit bort stångbredan, att Tomasson i 'stöd av 
BB 8: 3 skulle böta en riksdaler banco och ersätta Eriksson för det dags-
verke som ansågs gå åt att sätta upp stångbredan på nytt, samt att han även 
skulle betala lagsökningen. Om Tomasson ville ha sitt bredställe tillbaka, 
borde han tillvinna sig det i laga ordning.57  

Vid en sockenstämma 1808 fattades ånyo beslut att tillsätta hamnfogdar 
ute på fiskelägena. Man hänvisade till tidigare beslut »at å hvarie Fiske-
ställe, tilsätta Hamnfogdar hvilka skulle tilse at med Skötarnas utläggning 
och uptagning, den ena icke skulle tilskynda den andra något förfång, samt 
i hvarjehanda andra omständigheter rörande skötfiske hålla skick och ord-
ning, så at alt ordentligt och til ens och hvars jemngoda nytta ske skulle. 
Hvilken öfverenskommelse de stadfäst med. Vällåfliga Häradsrättens i Föglö 
Utslag af d. 16 Martii 1775 som uppå deras begäran ålägger en och hvar, 
som sig emot Hamnfogdens förordnande förbryter med 20 Daller silfer mts 
vite. Och som de då tilsatte Hamnfogdar, numera igenom döden afgåt, samt 
hvariehanda oordningar å Fiskelägen synas vara i tillagande, så ansågo 
nuvarande Församl: Husbönder nödigt sålunda förnya förenämde 'stad-
gande at Hamnfogdar nu igen skulle tilsättas, då efter öfverenskommelse 
Nämndeman Samel Johansson i Finnö på Mörskär, Isak Thomasson i Calby 
på Ören, Johan Andersson i Österbygge på Långskär, Tomas Ericsson i 
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33. Torskmete. 

Calby på Föllskär; och Thomas Thomasson i Öfwerboda på Kummelskär 
blefvo utnämde at framdeles innehaf va denna Upsigt, med all den myn-
dighet, redan nämnde Häradsrättens utslag dem tillägger.»58  

Eftersom finnöborna hade rätt att ta hamnpenning av dem som fiskade 
vid Mörskär, försökte karlbyborna ånyo erhålla samma rättighet att utkräva 
avgifter av dem som fiskade vid fiskelägen inom Karlby ägor. Till tinget 
1812 lät Karlby byamän stämma så gott som alla övriga sockenbor, för att 
de nyttjade Karlbys fiskevatten och timrade sina bodar på karlbybornas 
enskilda holmar, Fölskär, Långskär och Ören, utan att betala någon avgift 
därför; det åsyftade resultatet kunde de dock inte uppnå.5" 1824 togs samma 
sak upp på nytt. Då stämde tolv bönder i Karlby tio bönder från Hellsö, 
elva bönder, en torpare och en skräddare från Österbygge, en bonde från 
Finnö cch fem från Överboda. Såsom orsak till stämningen anförde de 
kärande, att deras motparter, som redan tidigare haft fiskebodar på Karlby 
holmar, nu hade låtit uppföra flere nya. De hade även, vilket förr inte varit 
vanligt, börjat lägga skötar därute under våren, vilket var karlbyborna 
till hinders under jakttiden. Ytterligare skadade de ängsmarken, när de 
trampade omkring ute på skären och när de torkade sina fiskbragder. 
grund av allt detta borde de svarande förpliktas att till karlbyborna betala 
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24 sk. svenska Rgs. sedlar årligen." Målet tog uppskov, och detta upprepades 
under flera år framåt. Fem år senare inlämnades en förlikningsskrift enligt 
vilken Karlby byamän avstod från sitt käromål. Hellsö, Överboda och 
Österbygge byamän skulle ha rätt att idka skötströmmings- och torskfiske 
både höst och vår, att med sina sköt- och torskbåtar landa vid Ören och 
Fölskär samt höstetid anlägga skötbredor varsomhelst. Under våren skulle 
skötbredor få anläggas bara på bergen och inte där det fanns bördig jordmån. 
På Långskär skulle utbysborna få nyttja ovanstående rättigheter bara under 
höstarna och inte under vårarna." Denna förlikning blev följande år god-
känd med tillägg att 'skötläggning och torskfiske under våren skulle vara 
tillåtet också vid Långskär.62  

Även den gamla frågan om fisket omkring Utö togs vid denna tid upp 
på nytt. Utöborna ville ha sitt fiskevatten för sig men korpoborna hänvisade 
till domen av 1723, som angick fisket kring Bokull och Utö. Korpoborna 
anförde att de flesta från deras socken sedan urminnes tid hade fiskat 
omkring dessa holmar, som var belägna invid öppen havsstrand i Östersjön. 
I deras anhållan om fiskerätt förenade sig flera lotsar från Utö. Vid tinget 
1829 påpekade korpoborna att då öarna var belägna ytterst i havet kunde 
de inte anses som annat än allmänningar och således enligt K. M:s förord-
ning av den 17 aug. 1688 fria för var och en, men i synnerhet för korpo-
och houtskärsborna 'som tillhörde samma lagsaga som Åland. Det beslöts att 
då söder-jurmoborna kunde styrka enskild äganderätt bara till Svartbådan, 
så kunde vite utsättas endast för fisket vid dessa klippor.63  Målet fortsatte 
ännu genom flera år; 1835 uppvisade söder-jurmoborna en skattläggning av 
1801, där deras strömmingsfångst upptogs till 10 och deras torskfångst till 
1 tunna om året. — Det senare ansågs vara alldeles för litet eftersom de 
varje år brukade sälja flera tunnor torsk.64  År 1836 uppnåddes slutligen 
en överenskommelse enligt vilken de kärande fick rätt att utsätta vite mot 
fiske invid sina hemland och vissa uppräknade holmar, men på de ägor till 
vilka de inte ansetts kunna styrka enskild äganderätt kunde intet förbud 
tillåtas.65  

Åren 1837-38 fördes en tvist mellan bonden Daniel Nordberg i Hellsö 
och bonden Tomas Carlberg, Karlby, angående Carlbergs fiskehus på Ören. 
Carlberg hade byggt sitt hus så nära Nordbergs, att takröstet av hans bod 
gick in på taket av Nordbergs bod, som hade blivit kringbyggd på tre sidor, 
med den följd att dagsljuset kom in endast genom dörren. Nordberg hade 
lagsökt Carlberg för att få honom att flytta sin bod. Svaranden hänvisade 
till att Karlby byamän i alla tider bärgat grödan på Ören. I stöd av 1768 års 
skattläggning samt 1829 års tingsförda protokoll tillhörde Ören Karlby bys 
ägor, ehuru Hellsö med flere byamän ägde rättighet att nyttja hamn samt 
sätta hus och torka sina skötar där. 
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34. Torsken fläks. 

I målet hördes ett vittne från Österbygge, som vittnade att då Carlberg, 
som inte tidigare haft hus på Ören, för två år sedan började bygga där, 
hade andra lämpliga husplatser ingalunda saknats. Carlberg ålades därför att 
inom nästkommande juni månad flytta sin bod till ett annat ställe. Flera 
år senare uppstod en tvist om ett fiskehus på Mörskär. Anders Gustaf Pontin, 
som immitterats på hemmanet nr 2 i Finnö, hade nekat förre innehavaren 
av hemmanet att nyttja lägenhetens fiskehus på Mörskär. Den tidigare hem-
mansbrukaren, f. d. bonden Fagersten, förklarade att fiskehuset inte tillhört 
hemmanet nr 2 men ändå nyttjats av innehavarna, man efter man, och 
anhöll om att han, eftersom han fortfarande var skriven på lägenheten 
skulle få nyttja fiskehuset. Häradsrätten beslöt att honom skulle tillerkännas 
sådan rätt." 

Mörskär inropades hösten 1869 av bondsonen Karl Erik Mattsson från 
Hellsö, som lär ha haft för avsikt att bosätta sig därute. År 1871 lät han 
stämma sju finnöbor för att de hade bedrivit olovligt fiske i Mörskärsvattnen 
och anhöll att var och en av dem skulle åläggas att betala honom sex mark 
i landslott. Denna sak slöts med förlikning sålunda att finnöborna under 
den tid som Mattssons arrende räckte skulle få lägga skötar vid Mörskär 
under hösten och att de året om skulle få nyttja de fiskebodar som fanns 
därute. För detta skulle envar av dem betala 4 mark om året till Mattsson, 
såväl för det senast förflutna året som för de kommande.67  

År 1872 fastställdes av guvernören en fiskeriförening för Åland. 
De flesta bestämmelserna i denna fiskestadga avsåg fjällfisket. I fråga om 
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skötfisket fastslogs endast, att sådant fiske fick idkas vilken årstid som helst 
samt att de skötar som nyttjades skulle vara bundna så att det gick 38 varv 
eller 19 utdragna maskor på en aln." 

Det skötfiske, som hittills omtalats, bedrevs i vattnen söderom Kökar. 
I viss utsträckning har man fiskat med skötar också .norr om Kökar, mot 
Skiftet. Vid detta fiske synes österbyggarna av ålder haft rätt att fiska på 
Hellsö ägor. I medlet av 1800-talet fördes en långvarig tvist om detta mellan 
Hellsö och Österbygge, och enligt en förlikningsskrift, inlämnad vid 1843 års 
ting, hade man enats om att detta fiske skulle vara tillåtet för öster-
byggeborna."9  Målet blev dock avgjort först 1844; då förband sig Öster-
bygge byamän att aldrig utan tillstånd lägga skötar och fiska efter 
strömming någonstans på och vid Hellsö ägor. Samma år höjdes vitet 
mot olovligt fiske inom Hellsö skärgård till 10 rubel smt.7° 

Enligt Anders Forsberg, fiskare och flitig fiskeriförfattare från Brändö, 
skall skötfisket i den åländska skärgården ännu i början av 1800-talet i hu-
vudsak bedrivits på lekströmmingsgrynnor. Man höll till på gamla kända 
grund och sänkte ned skötarna till bottnen på relativt grunt vatten. På 1820-
talet skall man ha gjort de första försöken med flytande skötar, varvid stor-
leken mellan flöten och länken var så avpassad att skötarna ej sjönk till 
bottnen, utan höll sig flytande i lämpligt höjdläge." Av en uppgift från 1826 
framgår att skötar om 5-7 alnars djup och 27 famnars längd då var vanliga.'' 
I detta fall rör det sig helt säkert om en sköt utan telnar; när sköten förses 
med telnar går den ihop till inemot hälften av sin tidigare längd, i detta fall 
alltså c:a 13 famnar. Det antal skötar som ägdes av en enskild fiskare kunde 
vara rätt stort; enligt en uppgift från 1824 hade en bonde från Österbygge vid 
skötfiske invid Ören i början av augusti lagt ut 40 skötar.73  

Efter Krimkriget 1853-56 insamlades av ett antal »freds- och människo-
vänner» i England en fond, som skulle användas till hjälp för dem i Finland 
som under kriget — bl. a. på grund av engelsmännens härjningar kring Fin-
lands kuster — hade förlorat sin egendom. Finska Hushållningssällskapet fick 
disponera ett belopp om 8.500 rubel, varav en del skulle användas som hjälp 
för fiskare som förlorat sina redskap. Med dessa medel inkallades fiskare från 
Gotland till Åland för att lära ålänningarna att fiska med drivgarn; 1864 
anlände den första gotlänningen och slog sig ned i Käkar. Det nya fiske-
sättet skall till en början ha förefallit så farligt att ingen vågade följa med 
gotlänningen förrän slutligen en präst följde med ut till havs.74  

Vid drivfiske var skötarna varken fastgjorda på land eller förankrade på 
bottnen utan förbands med båten medelst en lång lina. En boj i den fria ändan 
av sköträckan höll skötarna flytande, och båt och skötar drev under ngtten 
dit vind och vågor förde dem. 

Enligt en beskrivning från 1872 nyttjades då följande fiskeläge r: 
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35. Fiskehus av sten på Ören. 

»Kökars Ören, längst ute i hafvet 3 mil från Kökar i syd till ost. Här ligga 
fiskare från alla byar och är det mest befolkade af alla fiskarplatser. Lång-
skär, nord till ost från Ören c:a 1/2  mil. Här ligga tre å 4 båtlag från Öster-
bygge och en torpare från Finnö. Fölgskär, 2 mil rakt i söder. Här ligga Karl-
by och Öfverboda boer. Ljusskär & Skarfskär nära hvarandra en god 1/2  mil 
n.v. om Fölgskär och 12/5  mil S. till vest från Kökar. Här ligga Karlbyboer. 
På Skarfskär finnes blott en bostad der tvenne hushåll bo. Kelskär, (bekant 
för sin kanna och sin kyrka) 1 mil S. till vest från Kökar äger ett fiskehus, 
som tillhör en Karlby boe. Lill-Kummelskär . begagnas till fiskeläge under 
vissa förhållanden, endast under sedna höstar eller då svåra stormar rasa, af 
Öfverboda byamän. 

Mörskär (Kronoallmänning) ligger ifrån Kökars Finnö 4 mil rakt i S.O., 
hör till Kökar och ligger i kanten af Finnö skärgård mot Östersjön. Det består 
af tvenne holmar åtskilda från hvarandra genom ett cirka 200 famn. bredt 
sund, kallade Östra och Vestra Mörskär. Härstädes fiska samtliga Finnö 
byamän med något enda undantag (nr 3 fiska på Ören), men emedan den 
plägsed här är rådande, att om på ena fiskläget fås strömming och på det 
andra ,ej flytta många ifrån de toma fisklägren till de fiskrika, så följer att vid 
dylika tillfällen Finnöboerna broderligen får dela sitt fiskläge med fiskare 
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från andra byar; detta sker äfven på de öfriga fisklägren, dock sällan begifva 
sig Finnöboerna från sitt kära Mörskär utan i fattiga tider vänta på bättre . . 
Här likasom på de andra fisklägen fiskas uteslutande strömming och torsk. — 
De bebo båda holmarne såväl Östra som Vestra Mörskär. Här likasom på alla 
de öfriga fiskarlägren hafva de fasta boningsstugor, de flesta försedde med 
spis, en och annan till och med med bakugn uti. Warma försedda med för-
stuga golf mellantak och två fönster, äro de ej mycket sämre än deras bostä-
der hemma, endast litet mindre. Ej sällan bo de två hushåll uti ett sådant hus, 
i synnerhet då det kommer fiskare från andra lägen .. . Detta . .. är gällande 
för alla fiskarlägen.» I beskrivningen omtalas även fiskelägen norr om Rökar: 
»I Skiftet ligga Norrharo & Söderharo båda på lika afstånd cirka 2 mil nordost 
om Kökar, 1/4  mil i S.O. & N.V. ifrån hvarandra. Gåsskär på ung.f. samma 
afstånd från Kökar 1 liten mil vester om Norrharo. På dessa .. . ligga uteslu-
tande Helsöboer. — På sednare tider (sedan tre år) har tillkommit Skarf-
gaddar, S.O. om Gåsskär, en knapp fjerdings väg der en Helsöbonde (fr. Sö-
derstu) fiskar.»75  

Under 1800-talets sista årtionden tillkom åtskilliga fiskehus inomskärs, dit 
man flyttade efter Bertelsmäss, den 24 augusti. Dessa fiskelägen var inte lika 
varaktiga som fiskelägena ut mot Östersjön; fiskehusen flyttades än hit än 
dit, där man hörde att fisket var bra. Många av dem som byggde fiskehus 
norr om Kökar byggde ihop med någon granne; detta gällde i. s. karlby- och 
hellsöborna.76  Av österbyggeborna brukade de flesta fiska ute vid Ören 
eller Långskär under hela den tid höstfisket varade, men några av dem höll 
sig med fiskehus i den inre skärgården.77  

Husians fiskehus på västra Mörskär är uppbyggt av resterna av ett far-
tygsvrak. Av fartygskajutan från samma vrak byggde alla finnöbönder 
tillsammans ett hus åt sig på Vidskär, dit de började flytta vid Bertilsmäss. 
Familjerna flyttade inte med dit. Också överbodaborna skaffade sig, trots att 
deras fiskeläge, Kummelskär, låg så långt inomskärs, små fiskehus mot 
Skiftet.78  

De som byggt på andras land, brukade ge landslott åt jordägarna. På Husö 
Ören betalade Norrstu från Hellsö åren omkring 1900 årligen 3-5 mark i 
landslott. Olars och Micks betalade för sitt hus på Båtkobben i Hästö skärgård 
landslott i penningar efter vad de själva fick, mot slutet av 1800-talet, då de 
fick 25-30 mark för tunnan, brukade de ge en mark per tunna. De som haft 
hus på Bogskär säger att landslotten inte var fastställd, man gav en åtting 
eller halvåtting, som det föll sig, i hyra åt husöborna. — Kökarborna använ-
der ordet landslott för avgiften på fiskelägena. På andra håll i skärgården har 
den äldre benämningen hamnpenningar hållit i sig. Karl Nordberg skriver om 
motsvarande förhållanden inom Brändö: »Under höstskötfisket har arrende 
för fiskevattnet till jordägarne inte erlagts. Dessa ha åtnöjt sig med s.k. hamn- 
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tk; 

36. Spis murad av gråsten i ett fiskehus på Ören. 

penningar, 3 till 5 mark per båtlag under fisketiden. För denna ringa ersätt-
ning har man fått vistas på land och torka redskapen, bereda fångsten samt 
dessutom taga bränsle, som vanligen utgjorts av enrisbuskar.»78  

Det var ett tungt arbete att ro ut till fiskelägena, och så snart man fått 
skötarna i fiskmässigt skick skulle man fortsätta ut till grynnorna och lägga 
ut dem; de till fiskelägena hörande grynnorna lågo vid de olika fiskelanden 
på högst olika avstånd (från 1/4-2 mil). »En gång när vi for ut var det så 
stilla lugnt att vi fick ro oss nästan fördärvade, för vi var bara två i båten. 
När vi kommit fram var det att tömma båten, stena skötarna och fara ut på 
skötvattnet. Och så hem till fiskeläget igen. Förr brukade gubbarna hålla räk-
ning på årtagen när de rodde ut och var det många i båten byttes roddare då 
man kommit halvvägs. På vägen mellan Österbygge och Ören var Käringharo 
halvvägs. Hellsöborna hade en timme längre rodd. Karlborna, som höll till 
på de inre fiskelägena, hade inte lika lång väg att ro. Allra längst var det för 
finnöborna, de har jämt 4 mil från hemstranden till Mörskär.» 

Skötbåtarna som användes vid utfisket var gavelbåtar om 6-7 bord, 20 
—25 fot långa och riggade med sprisegel. Det var öppna, grundgående och 
jämförelsevis breda båtar. Helst skulle det vara tre roddare; då rodde två 
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med mitt-i-årorna som var större, medan den som rodde i aktern skötte bak-
i-årorna ensam. Var någon åldring med i båten, satt han och styrde och 
hjälpte till med bak-i-årorna. Man beräknar att tre roddare ror en tungt las-
tad skötbåt en mil på två timmar. Var det lämplig vind, så man kunde segla 
ut, tillryggalades de tre och en halv milen ut till Ören på 2 timmar. 

Under äldre tid, då fiske av strömming som gick upp på grund för att leka 
ansågs särskilt viktigt, for man ut i slutet av juli: »Jakobsmässlekarna» 
var då inledningen till skötfisket." Ju förr slåttern kunde avslutas, desto 
bättre, det var på den det berodde när man kunde fara ut. I mannaminne 
har kökarborna för det mesta farit ut omkring den 3 augusti. Den som 
inte hade slåttern avslutad då sades vara »lat i armen». På många gårdar 
har det varit vanligt att husfolket for ut den första måndagen i augusti. 
För boskapens skull måste någon stanna hemma. På de gårdar, där det inte 
fanns någon som kunde lämnas kvar, måste man vidtala en granngårds-
gumma att sköta mjölkningen. 

När skötfolket for ut första gången för hösten, tog de utom skötbåten 
också en julle med sig; den behövdes vid torskringen. Båtarna lastades fulla 
med saker av alla slag, jullen lastades med tomma fiskkärl, ved och säng-
kläder och skötbåten med husgeråd, fiskbragder och matvaror. När hus-
djuren, getter och svin, tagits ombord var lasten klar, skötfolket steg i och 
så seglade man i väg, med getterna, som inte gillade sjön, bräkande i fören 
av båten. Matförrådet var inte stort — alla for hem en gång i veckan och 
kunde då hämta mer; det bestod av bröd och mjöl, smör och mjölk, kaffe 
och socker. Både surmjölken, smöret och mjölet förvarades i stora träbyttor, 
skäribyttor. Den tiden på året saknade alla potatis och för många var det 
snött med både mjöl och bröd. 

Foder till husdjuren togs inte med, för ute på fiskelägena fanns det gott 
om foder, gödslat med strömmingsres. Getterna togs med främst med tanke 
på de barnungar som var så små att de inte tålde surmjölk. Barnen vande 
sig hastigt vid den litet skarpa getmjölken och drack den sedan så gärna 
att det efter hemkomsten tog tid att vänja dem vid komjölken igen. De 
äldre använde getmjölken till kaffet, sällan till att dricka. På de fiskelägen, 
där det gick för sig, fördes getterna över till något närbeläget skär, dit 
gummorna rodde för att mjölka dem. Det fanns ingenting värre än att 
getterna slapp lös bland skötarna, som låg utbredda på stångbredorna: 
»Det har kommit mycket gräl och skäll av att getrövarna slapp till och spela 
med skötarna». De som tog svin med ut till fiskelägena stängde in dem 
i bergklåv, där de fick hållas tills fisket avslutades. Svinen matades med 
strömmingsråk, både kokt och okokt, och den som hade råd på, strödde 
mjöl över råket. Svinen åt också gärna klasbär eller svinbär, som barnen 
plockade åt dem. 
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37. Sängarna i fiskehusen är i regel högsängar, placerade efter varandra. 

Skötfolket försökte ställa resan ut så, att de hann lägga ut skötarna 
redan första kvällen. Framkomna till Ören tog båtarna i land på nordsidan, 
vid Norrstu-hällen, där det var bäst att lasta ur. För att sköthjonen skulle 
hinna få något till livs innan de for ut skyndade kvinnorna genast upp till 
fiskehusen för att göra upp eld. Om det var gott om tid hann de städa 
i husen, bränna upp fjolårshalmen i britsarna och skura golven. Inredningen 
i husen var väggfast, så när som på någon liten bänk och trebent pall. Den 
ena långväggen upptogs av sängar, korta och breda, alltid två över varandra. 
De bäddades med halmbolster, dyna och täcke eller rya. På var brits sov 
två eller tre personer och dessutom några barn, dem räknade ingen. Små-
barnen sov i sina vaggor; var det flera huslag i samma stuga kunde golvet 
vara fullt med vaggor. — Det var en sådan trängsel att man nog skulle 
vara van vid livet härute för att trivas. De bland de obesuttna, som inte 
hade egna kojor, fick bo i hus med bönderna. Hände det dessutom att det 
kom ut folk från andra fiskelägen, blev det att packa ihop sig ännu mer. 
Trots energiska försök kunde fiskehusen inte hållas fria från loppor och 
löss. Fiskeriinstruktör Reuter, som 1891 for på en rundresa i skärgården 
för att lära allmogen en ny metod att salta in strömming, kunde inte förmå 
sig att ligga över på Ören, det tycktes honom »förenadt med alltför många 
obehag att i de af människor och ohyra öfverfylda fiskestugorna på skären 
tillbringa någon längre tid, allra minst någon natt».81  

Medan kvinnorna städade och kokade, tog männen en översyn av skären. 
Mångas stångbredor var borta eller i oordning. Ören ligger så långt ut till 
havs att vågorna under stormiga höstar slår långt upp på land; vid sunnan- 
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storm delas Ören upp i två land, Ör-österskär och Ör-västerskär. Ön är 
omgiven av ett överflöd med undervattensgrund, och vid svårt väder var 
det ofta livsfarligt att ta sig i land. Det har arbetats mycket med hamnarna 
på Ören. På den västra sidan finns det bara en vackertvädershamn, där 
båtarna aldrig kunde lämnas på vattnet om det var risk för storm; på norra 
och östra sidan finns det däremot bättre hamnar, där man för det mesta 
tryggt kunde lämna båtarna. En del var så håta om båtarna att de varenda 
kväll drog upp dem på land, ty även på läsidan och i hamn var det risk 
för att båtarna skulle slita sig. 

Livet på fiskeläget fick sin prägel av väderleken. Var det vackert väder 
och sydvästliga vindar, lades skötarna ut varje kväll, och då var det arbete 
dygnet runt. Om vädret var så dåligt, att det blev olagt, sades det vara 
skötheligt. Kvinnorna brukade ha med sig stoppnings- och lappningsarbeten 
som då togs fram och männen sysslade med fiskkärl och annat smått. De 
gamla gubbarna följde noga med hur vattnet rördes, de hade sina vatten-
märken nere vid stranden och gick flere gånger om dagen ner för att 
granska dem. Om de jämförde märkena på morgonen, på dagen och på 
kvällen kunde de följa vattnets gång och räkna ut den kommande nattens 
väderlek. När vattnet gick ut på kvällen kunde man vänta sydväst, också 
om det blåste hård nordan på dagen. Stod vattnet i sig, höll nordan i, och 
om vattnet steg mycket på kvällen var storm och oväder att vänta. Då 
sydliga vågor gick höga, var nordan att vänta, och om det blåste sydväst, 
och vattnet lättade, gick upp, var nordvästen för handen. Vattnets gång var 
den säkraste väderlekstjänsten, men också av skylaget kunde man räkna ut 
ett och annat. Om det väggade i väster blev det dåligt väder och om vinden 
vred motsols och gick från nord över väst till syd var det också ett säkert 
oväderstecken. Om stiltje följde efter storm, fick man alltid mycket lek-
strömming. 

När väderleken var avhandlad, brukade gubbarna övergå till att dryfta 
på hur långa band skötarna skulle sänkas. I vattenlager med 10-12 graders 
temperatur fick man den mesta strömmingen. Under normala år hade man 
denna temperatur på 6-7 famnars djup, men när det var mycket varmt, 
gick fisken djupare. För lekströmming kunde man lägga på 1-3 famnars 
djup och kunde alltså nyttja kortare band än för häringströmmingen eller 
djupströmmingen. Vid varm väderlek stod djupströmmingen nere på 9-10 
famnars djup, när det blev kallare, och den flöt upp, kunde man lägga på 
kortare band. De skötar som användas vid utfisket kallas småskötar eller 
höstskötar. Av dem har det funnits 25-40 i varje gård. De har, så långt 
man minns, varit 12-14 famnar långa och 7-9 alnar djupa och haft en 
maskstorlek av 40 varv under aln. Telnarna tillverkades av bast eller hampa. 
Nedertelnen gjordes längre än övertelnen, för när sköten är utsatt skall över- 
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38. 1 farstun på fiskehusen finns en särskild sköthylla. 

telnen stå spänd i vattnet, nedertelnen slak. I de övre hörnen bildar övertel-
nen skötlyckor, som knytas ihop då skötarna läggs ut, och på mitten av sid-
telnarna, stadarna, finns mellanlyckor. I mitten av 1800-talet skall man rätt 
allmänt ha nyttjat skötar utan småflöten, f/arn. På sådana skötar fanns det 
en mellanlycka också mitt på övertelnen, där ett stort flöte gjordes fast. På 
skötar med flarn fästes flarnen vid övertelnen med en famns mellanrum. I 
mitten av 1800-talet nyttjades ännu flöten av tallbark, men de var föga 
hållbara och bröts lätt sönder. På 1860- och 1870-talen var tallbarksflötena 
sällsynta; »allmänheten» nyttjade då flarn av granträ. På 1900-talet har trä-
flötena ersatts med korkflöten. 

Vid nedertelnen, stentelnen, var hallbanden fastgjorda; i dem knöts sän-
kena, sten- eller småhallarna, fast. Det var inte alldeles lätt att få tag i 
lämpliga hallstenar. De skulle vara släta och jämna och litet smalare på mit-
ten än på ändarna. — Några skär där det finns särskilt gott om lämpliga 
stenar heter »Småhallkläpparna». — Hallknuten var av lättvindigt slag; då 
hallarna skulle tas ur, vek man bara ett tag på stroppen, så gled stenen 
behändigt ur. — På fiskbragder, som flutit i land från den estländska kus-
ten, har kökartorna sett stensänken med hål tvärs igenom; sådana har ej 
i mannaminne varit »Kökarmod». Omkring år 1890 började man nyttja bly-
sänken, skötblyn. 

När skötarna läggs ut behövs flötesverke av många slag. Först lägger 
man ut en våta. En våla är nära en meter lång, gjord av gran och försedd 
med ägarens bomärke. Emellan varje sköt läggs ett läte, ett halvmeterlångt 
flöte, också det försett med bomärke. Fyra skötar bildar en rad och 3-4 
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rader bildar en längd. Efter varje rad läggs igen en våla. Förr räknades skö--
tarna i varpor: tre skötar utgjorde en varpa och tre varpor bildade en längd. 
Varpbenämningen »gick ut sig» före 1880, därefter har man endast ta-
lat om skötrader. Det sista flöte som går ut och det första som tas upp är 
stjärtkockan eller stjärtingen, som tjänar som igenkänningsmärke. Var och 
en försöker göra sin kocka så lätt att urskilja som möjligt, dels genom att 
ge den en kännspak form, dels genom att måla den på ett lätt igenkännligt 
sätt. 

Till förankringen av skötarna användes förr krabbhallar och linhallar. 
Till krabbhallaren sökte man upp en lämplig 10 kilos sten, trädde en stadig 
enklyka utanpå stenen och fäste klykan med en björkvidja. De båda spetsar-
na på enklykan vässades för att fastna ordentligt i bottnen. När det inte 
behövdes ett så säkert bottenfäste som en krabbhallare, användes linhallare. 
en sten kring vilken man virat en stadig lina. Den första hallare som sattes 
ut måste alltid vara en krabbhallare, så att sköträckan blev ordentligt fast-
gjord, den sista var alltid en linhallare. — Stenhallare med järnring har 
inte förekommit. — Mot slutet av 1800-talet började en del att nyttja draggar 
av järn, och under 1900-talets första decennium försvann stenhallarna nästan 
helt och hållet. De draggar som först kom i bruk var mindre än de som nu 
nyttjas. Linan till första hallaren kallades förlinan, den som går till den sista 
akter- eller stjärtlinan. 

Om det var vacker väderlek brukade skötläggarna fara ut vid femtiden på 
eftermiddagen. Innan dess skulle de hänta skötarna från stångbredorna och 
halla dem; under detta arbete satt man helst på ett slätt berg och lade de 
färdighallade skötarna på ett gammalt segel för att de inte skulle trassla 
sig. För att lättare kunna hantera skötarna rullade man ihop dem till sköt-
rullar: fyra skötar lades ovanpå varandra och rullades ihop från telnarna inåt. 
När det blev tid att fara ut tog man 'skötrullen på huvudet och sprang ned 
till båten. Det skall ha varit en fängslande syn att se många tiotals hjon med 
skötrullar på huvudet springa i kapp till stranden och hoppa i båtarna. Rul-
len var inte tyngre än att ett tio års barn kunde bära den; vid den åldern 
fick barnen börja hjälpa till att bära skötar i båt. När man fått bragderna 
i båten, lades de tvärs över stammen och fick släpa i vattnet. 

Om det var vind, seglade man ut till grynnorna, annars fick man ro. För 
den händelse det skulle bli dimma medfördes kompass, förr små kompasser 
som inte var större än en snusdosa, norringar. Utan klocka och kompass for 
man inte gärna ut. 

Det skulle helst vara tre i båten, två som lade ut och en som rodde. 
Det kunde dröja innan alla i båtlaget hade enats om var man skulle lägga 
skötarna, alltför länge skulle man inte töva, då tog de andra båtlagen de 
bästa platserna. I mannaminne har man nyttjat bottenskötar bara för lek- 
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fisk. Vissa nätter var det mycket stark ström ute på de grynnor där det gick 
lekfisk, vid sådana tillfällen kunde man använda skötar utan flarn, men när 
strömmen var svag föll de ihop och fiskade dåligt. 

Skötarna kunde antingen läggas på land, eller också lades de fast, d.v.s. 
förankrades inte på land utan endast i bottnen. I Kökar har man brukat 
lägga på land endast för lekfisk. Den första skötlinan fastgjordes då vid en 
sten på stranden. Därefter lades hela sköträckan ut och förankrades med 
dragg i yttre ändan. Lekfiskefänget räckte till Bertelsmäss, därefter lönade 
det sig inte längre att lägga på grunt vatten. 

När man lade fast, kunde man inte lägga på måfå, då riskerade man att 
inte nå bottnen med sina linor. Fiskarena uppsökte därför sina grynnor med 
hjälp av syftlinjer, helst valde de en rakmark och en sidamark. När de funnit 
den rätta grynnan, lades skötarna ut. Förlinan förankrades ordentligt med en 
i bottnen fastgjord krabbhallare eller med en dragg; stenhallarna var inte 
fullt pålitliga, det kunde hända att skötarna började driva och järndraggarna 
var därför att föredra. Vid häringsfisket i öppna havet förekom det ofta att 
skötarna lades på slung. Då förankrades skötraden bara i den ena ändan, 
och den andra fick svänga med strömmen. Så utlagda skötar fiskade bra, men 
slungläggandet fordrade att de olika båtlagen inte lade sina skötar för nära 
varandra. Om det var risk för storm, var det ganska riskabelt att ha skö-
tarna på detta sätt, och man lade därför skötarna på slung bara när det var 
stilla lugnt. Dessemellan förankrades skötarna i vardera ändan med järn-
draggar i bottnen. 

När skötarna var utlagda, återvände skötläggarna till fiskeläget. Var det 
mörkt och stormigt räknade man årtagen mellan grynnorna och Ören. Så-
dana nätter var det dåligt med sömnen, då satt man och vaktade på väder-
leken ända till dess det blev tid att fara ut. Var det däremot vackert och 
stilla gick sköthjonen genast till kojs för att njuta några timmars vila. Vid 
tretiden på morgonen var det tid att fara ut och ta upp skötarna; så länge det 
var så mörkt att man inte kunde urskilja flötesverket lönade det sig inte att 
börja söka skötarna. 

När fiskaren vaknar är -alla hans tankar upptagna av den väntade 
fångsten. Har han drömt om glada händelser eller om vita saker, t.ex. om snö, 
då kan han vänta att skötarna kommer upp vita av fisk. Men har han drömt 
om svarta saker och svartklädda människor eller om sorgliga händelser, be-
gravning och sådant, har han bara tomma och svarta skötar att vänta. På 
väg ut till grynnorna samtalar man helst om gårdagskvällens utläggning, 
om den varit lyckad, varför man lagt så som man gjort. Försiktiga förmo-
danden att en annan grynna nog ändå hade varit bättre, eller att man borde 
lagt på ett annat bandlag, får man också höra. Dessutom oroar fiskaren sig 
för att ha lagt sina sköträckor för nära varandra, eller för nära någon annans, 
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så att bragderna drivit ihop och trasats sönder. Han ser efter om vinden 
vänt och hur strömmen går, allt omständigheter som inverkar på fångstens 
storlek. 

Det händer att skötfolket får söka en stund efter skötarna, ty dessa 
blir alltid litet vinddrivna under natten, men när strömmen varit stadig så tar 
man det med i beräkningen. För övrigt har utskärsbon ett sjätte sinne när 
det gäller att spåra upp sina skötar, också genom storm och mörker styr 
han den kortaste och rakaste vägen ut till dem. Blåser det hårt är det tungt 
att bärga skötarna i den gropiga sjön. Men det tyngsta arbete blir lätt om 
man skönjer att man får riklig lön för mödan; om flötesverket har gått 
under vattnet, då ser fiskaren på långt håll att hans bragder står fulla av 
fisk. Medan skötarna bärgas gör fiskaren sina beräkningar, får han en fjär-
ding på sköten har han allt skäl att vara tillfreds, får han en halv-
tunna kan han vara stornöjd. Så snart skötfolket fått alla skötar på båt, 
är de kvicka att smälla upp seglen. I rykande storm och i hög sjö seglar de 
hemåt, också om de måste kryssa hela vägen, hellre än att efter det tunga 
upptagningsarbetet sätta sig vid årorna. 

Vid upphalningen av linorna användes förr en linrulle, en alnslång rulle 
fastsatt vid aktertullarna. För att underlätta upptagningen av själva skö-
tarna lades en skötlöta över båtkanten. Lötan tillverkades av en alstam, som 
urholkades på ena sidan, så att den låg stadigt över suden. På 1880-talet 
började man i stället för linrullen och lötan använda skötrullar, som var unge-
fär en meter långa och fastgjorda antingen i ett par hål i själva suden eller 
också på en bräda som hakades fast i relingen. 

I fisket var det aldrig fråga om karl eller kvinna, endast om hjon. Om 
det bara var två i båten, en kvinna och en karl, var det karlen som skötte 
arbetet med skötarna, medan kvinnan satt vid årorna. Om skötarna varit 
sänkta på långa band eller om det var mycket svårt att få lös draggarna 
från bottnen, var fiskarens händer fulla med blåsor innan alla skötar kommit 
upp. När man frågar de gamla vad som under framfarna dar varit tyngst och 
besvärligast, svarar de alltid utan betänkande: »att bärga skötar då sjön gick 
hög.» 

Fiske med drivskötar förekom mest under den första delen av fiskeperio-
den. De bästa drivfiskevattnen i Kökar låg en mil utanför Fölskär, vid Föl-
skärsrevet. Djupet till bottnen är där 15-16 famnar och strömmen är under 
fisketiden mest från sydöst så att drivgarnen drev mot nordväst. Ideman 
ger en utförlig skildring av drivfisket: »När det lider mot aftonen, begifva 
sig de äldre personerna ut på fångst. Komna 5-10 km långt ut på hafvet 
utläggas skötarna, fästade vid hvarandra, ända till 40 stycken i en räcka. 
Vid den sista fästes båten, som jämte skötarna fritt får drifva omkring, dit 
vind, vågor och ström leda. Efter intagen kvällsvard lägger man sig till 
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hvila i den öppna farkosten. Är då vädret vackert, vaggas man sakta till 
sömns af dyningen, som varligt och ömt lyfter båten öfver sin rygg. Men om 
det blåser helst något friskt, fordras ej så litet trygghet och mod att till-
bringa natten i lugn och ro i den gungande båten, som reser sig ömsom med 
fören och ömsom med aktern nästan lodrätt upp i vågorna. Mörkret faller 
på, och därmed växer ofta vindens styrka, ej sällan till storm. De svarta 
böljornas kammar fräsa och brusa, då de sönderbrytas i hvita skum, som 
lysa hemskt i mörkret. Man väntar att få se den första dagsstrimman som 
fågeln på kvist. Ty att under den kolsvarta natten vända kosan mot fiske-
läget mellan brott och bränningar vore detsamma som att styra sin båt mot 
en säker död. Det mesta, som framkallar oro vid dylika tillfällen, är fruktan 
för grund i grannskapet. Där skulle skötarna fastna, och fiskarens hela egen-
dom och lefnadsutkomst gå förlorade. Dess bättre inträffar det dock sällan. 
Vid dagningen drar fiskaren upp sina skötar och återvänder tidigt om mor-
gonen till fiskeläget i de flesta fall med god fångst. Nästa afton börjas åter 
samma kamp för att tvinga hafvet att framlemna sina skatter. Detta driffiske 
anses dock vara förenadt med så, stor risk och lifsfara, att det upphör efter 
par tre veckor, då nätterna blifva längre och mörkare. Emellertid lemnar 
driffisket ett säkrare resultat, hvarför en och annan djärf fiskare lockas att 
fortsätta därmed hela fisketiden »82  

Drivfiske har av många ansetts som ett lättare fiske än fastläggningen, 
på grund av att skötarna inte var förankrade i bottnen och man alltså vid 
upptagningen inte hade några draggar att ta upp. Sedan den trettio meter 
långa drivlinan halats in var det bara skötarna som skulle upp. Det ansågs 
även säkrare för skötarna; flere skötar har gått förlorade vid fastläggning än 
vid drivfiske. Om man drev mot grund, trasades skötarna ohjälpligt sönder, 
men fiskarena »var så kända» med sina grynnor att de vid drivfiske höll sig 
ute på tillräckligt djupa vatten. 

Drivfisket, som en tid var mycket allmänt i den åländska och åboländska 
skärgården, höll i Kökar i sig i omkring 60 år. De fiskare som lade sina 
skötar fasta påstod att drivningen ute i havet medförde att fisken avtog 
i fiskevattnen belägna närmare land och i den inre skärgården, drivfiskarens 
påstod annorlunda. 

När skötfolket återvände till fiskeläget kom alla som varit hemma ned 
till stranden för att höra om fångsten blivit lyckad. Fisken skakades ur och 
så många tomkärl som behövdes sattes i vatten vid stranden för att tätas. 
Gårdens drängar och pigor fiskade med egna skötar, som var köpta av dem 
själva, och de räknade fisken för var dag; till en åtting räknades 500 ström-
mingar. Den gumma, som blev hemma, hade också en sköt som var hennes, 
och även på den räknades fisken för var dag. Innan rensningen började skulle 
skötfolket ha frukostsmörgås och kaffe, under äldre tid smörgås och sur- 
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mjölk. Om det var mycket fisk måste alla hjälpa till med rensningen och 
sköljningen, var fångsten däremot liten fick kvinnorna ta hand om jobbet. 
Gälningen gick fort undan. Man tog ett stadigt tag om gälbenet med högra 
tummen och pekfingret och drog till, så var det klart med en gång. Barnen 
fick hjälpa till från 8-9' års åldern. Rensarna låg på knä på hällen och 
gälade. De flesta hushållen gälade på samma ställe där fisken hade skakats 
ur skötarna, men en del ansåg att det var skadligt att smutsa ned sköthällen, 
och hade en särskild rensningshäll. De som gälade kastade 'strömmingarna i 
skölj- eller strömmingskorgar av träspjälor. Sedan fisken blivit sköljd östes 
den i stora kar med friskt vatten, där den fick ligga tills allt var färdigren-
sat. Då östes den upp ur bunkarna med strömmingskorgar och saltades i 
lager med salt emellan; en van fiskare radade en fjärding i timmen. Till en 
halvtunna strömming togs en åtting salt (13 kg). Under äldre tid användes 
mest halvtunnor, men sedan 1880-talet även fjärdingar och 'sedermera också 
åttingar och halvåttingar. För att fisken skulle hinna dra ihop sig i saltet 
väntade man ett par dagar innan locket sattes på. Då radades ytterligare ett 
par varv, och sedan slogs kärlet till och kröntes av laggkärlskrönaren. De 
fyllda kärlen sattes in i salthuset, och varje lördag, när man for hem, togs de 
färdiga fiskkärlen med och travades upp i sjöboden. 

Alla båtlag som fiskade strömming torkade gälor till kreatursfoder. Var 
och en bredde därför ut gälorna på sitt gälberg, där de torkade på ett par 
dagar, om det var soligt och vackert. De måste under tiden vändas; det hörde 
till kvinnornas åligganden på fiskeläget att gå och vända på gälorna. När 
de var torra trampades de ned i tunnor och fördes hem och kunde sedan 
sparas hur länge som helst. — Det var en hemsk lukt på alla fiskeland, 
då man torkade gälar, men den vande man sig vid. 

Ute på fiskelägena ägnades stor omsorg åt skötseln av skötarna; dels är 
torra skötar så mycket mer hanterliga än våta, dels håller skötarna mycket 
längre om de torkas väl. Sedan strömmingen skakats ur, plockades alla hall-
stenar bort, skötarna sköljdes och all orenlighet plockades ur dem, varefter 
de breddes ut på stångbredorna. De dagar då skötfolket kom hem med stora 
fångster räckte rensningen och insaltningen hela dagen. För det mesta var 
dock gälningen undangjord vid elvatiden. Då åt man ett mål mat, och efter 
måltiden sov alla på skäret middag. 

Efter middagsvilan brukade någon från varje båtlag bege sig ut för att 
torska. Torskningen var det nöjsammaste fisket, och kvinnorna deltog gärna, 
men för det mesta blev det så, i synnerhet om det var vackert väder, att kar-
larna for ut på torskvattnet, medan kvinnorna stannade på land och gälade 
strömming. 

Torsken höll till i djupa klåv och hålor på havsbottnen under utskju-
tande stenar och klippkanter; i Kökar kallas sådana platser för torskrum. 
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Det gällde att få ned torskkroken alldeles invid ett klåv där torskar höll till. 
»I närheten af en klippas strand är det ej svårt att år från år ihågkomma och 
finna dylika hålor och fördjupningar. Svårare blir det att finna dem vid 
grund, som befinna sig på en sträcka af flere km från närmaste klippa.»" 
På grund av att torskrummen är så svåra att lokalisera hade de som 
yrkade mycket med torskfiske en torskbok eller torskbibel, där de viktigaste 
torskrumsmärkena fanns upptecknade. 

Enligt många samstämmiga uppgifter fanns de bästa torskningsvattnen 
utanför Mörskär. På Kersa i Finnö finns en torskbibel med märken för 
de mest givande torskrummen omkring Mörskär. Också Ören var ett bra 
fiskeläge för torskning och på Bonds i Överboda har husbonden en »Minnes-
skrift över torskningsvattnen på Ören», där alla de rum som Bonds-bönderna 
känt till finns antecknade. Torskböckerna har gått i arv från far till son 
i många generationer och har ansetts som dyrgripar som inte på villkor fick 
komma i händerna på obehöriga. Den som kände till ett givande torskrum 
vakade svartsjukt över att ingen annan skulle kunna lista ut var det fanns. 
Det går en mängd historier om hur en del lyckats lista ut andras torsk-
märken. Om någon lyckades ta sig så långt ut, att han fick den metande 
mellan sig och land, var det inte så svårt att bestämma torskrummets läge, 
och det var därför vanligt att den som höll på och torskade på något av sina 
hemliga rum och såg att en annan båt närmade sig, kvickt lagade sig åt sidan, 
för att inte röja platsen. Sina torskböcker lämnade gubbarna ut bara åt sina 
egna söner. Pojkarna brukade få fara med ut på torskning i femtonårsåldern, 
inte gärna förr. Småpojkarna, som frågade var torskrummet låg, fick svaret: 
»Ta solen över aktertull så hittar du dit». 

Torsken gick till från midsommar till Brittmäss; de bästa fångsterna er-
hölls i slutet av juli och början av augusti. När torskmetaren hade fått in 
exakt rätt vinkel kunde han på ett och samma ställe dra upp ett tjugotal 
torskar. En del fiskar var så,  stora att de slet av reven och for sin väg med 
kroken: »Man fick fina, feta torskar förr, stora svarta knölar som vägde upp 
till 4-5 kg». Som torskningsbåtar användes alltid jullarna, i regel sexbords-
båtar, ungefär 16-17 fot långa. Torsksnörena var av lin och köptes oftast fär-
diga i Åbo. För att snöret skulle sjunka hastigt var ett blysänke fäst vid linan 
1/2 meter ovanför kroken; snöret mellan kroken och sänket, tvijällan, gjordes 
av dubbelt garn. Kroken var av mässingstråd. Torsktögen, c:a 15-20 famnar 
långa var upprullade på torskvevar. Om bete användes, tog man bitar 
av nyssfångad strömming. Under fisket låg torsktögen direkt över båtkanten 
utan något skydd under. Varje torskare brukade ha 4-5 tög ute samtidigt. 
Metaren knyckte sakta på reven till dess han kände att torsken naprade, då 
drog han upp. När torsken kommit upp i båten dog den inom 3-4 minuter. 
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Torskmetaren for inte gärna i land innan han fått sin korg full med torsk, 40 
stycken eller så omkring. 

Enligt lärar Ideman användes långrev för torsk redan under 1900-talets 
första decennium. Långreven nyttjades då det var dåligt väder. »Men torsk-
metarn ser icke gärna långrefven användas på torskvattnet. Man påstår 
nämligen, att de torskar, som fastnat på långrefskrokarna, under sina fåfänga 
försök att rycka sig lös skrämma och härja, så att de fria torskarna fly bort 
från det farliga grannskapet. Detta är ej otroligt. Åtminstone lönar det ej 
mödan att hvarken meta eller att lägga ut långref på ett sådant ställe, där 
denna varit utlagd blott någon dag förut. Då man vet, att torsken förekom-
mer på några ställen i tallösa massor, kan tomheten ej vara beroende af den 
föregående fångsten af några tiotal fiskar.»84  

När torskmetarna kommit iland med sin fångst rensades torsken genast. 
Huvudet skars av, fisken fläktes upp och inälvorna avlägsnades och därefter 
lades fisken i vatten för några timmar. Den fisk som skulle torkas fick först 
ligga en timme eller två i salt för att hålla sig frisk under torkningen; om 
den inte blev saltad ville det gå flugor och mask i den innan den var ordent-
ligt torr. Allra bäst blev torsken om den fick ligga ett par dagar i salt innan 
den torkades. Efter saltningen hängdes torskarna upp på ett snöre och fick 
hänga i solen till dess de blev torra; om de hängde med ordentliga mellan-
rum mellan varje fisk, torkade de på ett par dagar. Torrfisken såldes inte utan 
användes i det egna hushållet. 

Den torsk, som endast skulle saltas, radades ned i träkärl, varvtals med.  
salt. Torsken saltades för det mesta i fjärdingar, sällan i större kärl. I mitten 
av 1800-talet såldes den salta torsken vid höstmarknaden och gav goda salu-
pris, men mot slutet av århundradet blev den alltmera trögsåld. 

Matordningen på fiskeläget var lika varje dag, kaffe och smörgås på mor-
gonen, strömmingssåd till middag och torskhuvud till kvällsvard. Om det 
var storm hela veckan, fick skötfolket nöja sig med soppa på saltströmmning, 
den s. k. stormsoppan. Av smör fanns det så litet att det bara räckte till 
morgonsmörgåsen. När strömmingen gälodes, togs alltid de största och fetaste 
fiskarna undan till middagen. Strömmingssoppan kokades alltid ett par tim 
mar och tillsattes med surmjölk och rosta (Origanum vulgare, vildmejram). 
Rostan växte inte ute på fiskelanden, den tog man med hemifrån. Som dryck 
användes .surmjölk, utspädd med vatten; mot slutet av veckan var mjölken 
så sur att det var omöjligt att dricka den om den inte blandades ut. Kvälls-
yarden kokades vid sextiden och bestod av torskhuvud, kokade med levern 
i; det lönade sig inte att salta in levrarna, de blev allför hårda. Mitt i som-
marn var torsklevern dålig, men under sensommaren var den utmärkt. Mid-
dagens strömmingssoppa var visserligen kraftig, men i smak ansågs den inte-
kunna tävla med torskhuvudena. 
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Arbetet på fiskelägen var många gånger nästan outhärdligt hårt. De gamla 
fiskarena berättar dock hellre om lyckade fångster än om stormiga och ge-
nomvakade nätter. Mången gång stod livet på spel. 

»Nog har man många gånger fått knäppa händerna och be till Gud att 
man skulle få komma hem. En gång under förra kriget råkade jag ut för 
ett häftigt stormväder. Vi var ute vid Fölskär då, och på kvällen stod vi 
och resonera en åtta, tio gubbar om det skulle bli brukbart till natten eller 
obrukbart. Om man ser stora molnknölar stiga upp brukar det bli dåligt 
väder, och det gjorde det hon gången. Men det var i lekfisketiden, och om 
man träffa före för lekfisk kunde man få skötarna fulla. Jag och gumman 
kasta våra bragder på båt, och fast de andra sa åt mig »Tycker du det är 
folkställning att fara ut och driva nu», så for vi ändå. Vi for till Fölskärs-
revet där det brukade finnas mycket lekfisk. Vi låg och drev och nya moln-
knölar steg upp och det blev liv och rörelse i luften: Det gick inte att sova, 
åskan mullra och det blixtra ymnigt. Gumman orka just inte ro men jag 
börja ändå ta upp. Ett tag såg jag blåa elden framför fören, det tog synen 
av mig, så att jag inte kunde se om det var fisk på skötarna. Jag drog 
upp i alla fall, handtag för handtag, så fick jag skötar i båt, men sen 
fick jag börja ösa. Vi hade en bytta som vi hade löpen mjölk i när vi var ute 
och drev, och med hon byttan öste jag vatten ur båten. Det var ett onatur-
ligt regnfall men till sist fick jag upp en liten lapp i fören. Jag hade kompass, 
men det var så mörkt att jag ingenting kunde se, och vinden tvinna precis. 
Gumman sa många gånger »vi kommer aldrig i land», men till all lycka 
kom vi mot Jusskär som är ett bra land att urskilja också när det är mörkt. 
På Jusskär väckte vi upp en som låg i ett hus, man fick alltid väcka opp 
folk om man behövde. Sen tvinna vinden mot nordväst, så vi kunde segla 
hem till Fölskär. Där hade alla trott att vi hade förlora, Jeppa hade också 
varit ut på skötvattnet, men de hade lagt inomskärs. Det var den hemskaste 
natt jag varit med om, men jag hade två och en halv tunna strömming 
när jag fick skaka ur.»85  

I mannaminne har utfisket i Kökarvattnen fått idkas fritt av vem som 
helst inom socknen, såväl av besuttna som °besuttna. Ut till fiskelägena i 
havsbandet nådde inte byorganisationen, här levde man i stort sett efter de 
regler som en gång i tiden formulerades i hamnskråets paragrafer. Ingen 
kan numera erinra sig att någon särskild hamnordning en gång funnits, 
men sedvänjorna hade inrotat sig så fast att det inte fallit någon in att bryta 
mot dem. På min fråga, varför var och en hade sin särskilda sköthäll ute på.  
Ören, svarade Bonds »det var en full lag att det skulle vara så». 

Kökarborna har i regel var och en fiskat med egen båt; seden att fiska 
på halvbåt har inte varit lika vanlig i Kökar som i de omgivande socknarna. 
Alla bönder hade egna hus. Den som blev vinddriven och inte kunde ta 
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sig hem till sitt eget fiskeland, fick gå i hus var han ville; »med det var 
det aldrig någon motsägelse». 

Så långt tillbaka som någon kan minnas har alla skötfiskare på lördags-
eftermiddagen tagit in sina skötar i fiskehusen och lagt upp dem på sköt-
åsarna, lassat veckans fångst i båtarna och farit hem till byn för att på 
söndagen höra gudstjänsten. Alla gamla, som jag talat med, har sagt att 
detta inte för dem kändes som ett tvång, utan att det var ett behov för dem 
att efter veckans arbetssamma och ofta farofyllda dagar få komma till Guds 
hus för att tacka för hans beskydd under den vecka som gått och bedja 
om fortsatt beskydd och om god fångst för den kommande tiden. Också 
söndagskvällen tillbragte skötfolket hemma i byn. På måndagsmorgonen 
ställdes färden utåt, så tidigt att man hann få ut bragderna samma kväll. 

På flera av de bästa sköthällarna på Ören utvisar ett bomärke inhugget 
i berget vilket hemman som hällen tillhör; en del har hållit sig med två: 
en vackertvädershäll och en stormhäll. Vid sköthällarna måste det vara 
brant strand så man kom nära intill med båten; vissa hällar var därför 
betydligt bättre än andra. Skötbredor där 'skötarna breddes ut för att torka 
hade de flesta på ett par, tre olika ställen. Om fisket utföll dåligt vid något 
skär, så att skötfolket flyttade över till ett annat, var det sällan svårt att 
få tak över huvudet, men att få inrymme på sköthällar och bredesplatser 
var betydligt svårare. Tvister och gräl om sköthällar och bredesplatser har 
därför inte varit sällsynta. Om hamnarna var det däremot aldrig något bråk. 
Ingen hade någon särskild hamn, utan den som kom först, fick det bästa 
stället. När det var mycket folk ute på Ören hände det ofta att många 
båtlag blev utan hamnplats, då måste de bärga sina skötar över de andras 
båtar. Om det hastigt blev storm hjälptes alla åt med att dra upp sköt-
båtarna, till dess alla båtar låg uppe på land. 

Hamnfogdar eller uppsyningsmän har det inte funnits under den tid den 
muntliga traditionen omspänner. Särskilt tecken till att folk fick fara ut 
och lägga skötarna brukade inte ges, men »om det var ordning» på Ören 
skulle alla ro ut och lägga på ,en gång. Det kunde dock hända att en och 
annan inte ville ge sig till tåls, utan tog skötarna från stångbredorna 
i smyg och stal sig ut i förtid, »då vanka det mycket 'skäll». De som lade 
för lekfisk brukade ro ut i kapp. — Också vid Mörskär brukade alla i hamn-
laget ro ut på en gång och då blev det kapprodd till de bästa lekströmmings-
grynnorna. — Det hände sällan att någon med vett och vilja lade sina 
skötar för nära en annans; en av de bästa grynnorna bär dock det talande 
namnet »Trättesbådan». 

Om det blev dimma och tjocka medan båtarna var ute på skötvattnet, 
brukade de som var i land skjuta i luften eller slå med en järnstör mot 
en tomtunna för att vägleda dem. — Ute på Mörskär finns ett stort, löst- 
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39. Skötåsarna i taket, där skötarna lades upp för att torka. 

liggande klippblock, som ger ett dovt ljud ifrån sig då man slår på det med 
en mindre sten, det kallas Dunderflisan. I mannaminne har man mullrat 
med det bara på lek och detsamma gäller Dunderberget på Ören. 

Alla fiskebragder var ymnigt försedda med ägarens bomärke. Om någon 
hade förlorat sina skötar, var det en naturlig sak att den som fick syn på dem 
försökte rädda vad som räddas kunde och återställde det bärgade till ägaren 
utan att någon bärgningslön blev ifrågasatt. 

Laggkärlskrönarna hade att ansvara för att fiskkärlen höll de rätta måt-
ten och att fisken varit av god kvalitet. Detta har inte varit någon betung-
ande uppgift, för alla kökarbor har ansett att deras fisk varit den bästa som 
stått att få, och var och en har gjort sitt för att inte jäva ryktet. 

De lagbildningar som förekom vid torsk- och skötfisket var i alla avse-
enden fria samarbetsöverenskommelser. Varje hemman hade som nämnt 
sin egen båt. Bara någon enstaka som hade dålig hjälp slog sig ihop med en 
annan och lade på halvbåt; det var mest bland yttermedkarlarna detta före-
kom. De två som var i lag brukade ta den båt som var bäst, och om de 
fortsatte att lägga tillsammans under hela fisketiden brukade den, som ägde 
båten, erhålla litet extra båtpengar efter marknaden. Lade man ihop bara 
en kort tid, räknades ingenting extra för båten. 

Skötlagen beslötos för längre eller kortare tid, ofta bara för natten. Man 
brukade göra skötlag om det var dåligt väder, ty då var det tryggare med 
flere hjon ombord. Man brukade sammanställa sig så det blev 4-5 hjon 
på båten, flera kunde det inte gärna vara, då blev det för trångt. Oftast 
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var det två hushåll som gjorde lag, ibland tre. Fångsten delades efter hus-
hållen, inte efter antalet hjon. Om t. ex. tre gårdar hade gjort lag, och fyra 
hjon for ut, två från en gård och ett från vardera av de övriga, delades 
fångsten i tre lika delar. 

Skötfiskarena kunde också sammanställa sig så att två eller tre båtlag 
ingick lag på kvällen och for åt olika håll; de som var med i laget fiskade 
då med lika många skötar. Nästa kväll kunde man gå lag med andra, det var 
precis som det lämpade sig. När man hade gått lag i skötfisket, delades 
fångsten genast man kom iland, och var och en tog hand om sin fisk, gälade, 
sköljde och saltade in den. 

Torskfisket var fritt för vem som helst, inte bara ute vid fiskelägena, 
utan även inom byvattnen: »Torsken fick man ta var som helst utan 
att bli påskälld». Sunnan på land i Karlby, där det är 18 famnar djupt 
tio meter från stranden, har det funnits goda torskningsplatser. Även över-
bodaborna hade goda torskningsplatser nära byn och i Hellsöfjärden fanns 
tidigare möjlighet till torskfiske — på Skomakars i Hellsö fanns en torskbibel 
över torskrummen i Hellsöfjärden — men i mannaminne har man inte fått 
någon torsk där. I torskfisket gjorde metarna aldrig lag när de for ut för 
att torska på sina hemliga rum, men det förekom att då man for ut för att 
dra upp kokfisk och höll sig till allmänt bekanta torskklåv, så for man 
två och två och delade fångsten på hälft. 

Strömmingsfångsterna var mycket ojämna; den ena natten kunde fiskaren 
få en fjärding men följande natt bara några tiotal strömmingar på varje 
sköt. Den som lagt ut 40 skötar räknade 2 tunnor som nöjaktig och 5-7 
tunnor som god fångst. Fisket med drivgarn gav ofta ett gott utbyte; 
3-4 tunnor på en natt ansågs som ett rätt vanlig fångst, och 5-6 tunnors 
fångst var inte heller ovanlig. Ibland hände det att någon drog upp 10-12 
tunnor under en natt, men det var en händelse som det talades om i många 
år: »Ute vid Fölskärsrevet fick vi en gång 20 halvtunnor under natten, 
de gick ihop till 15 i saltet. Det var en vacker, solig lördagsmorgon, så vi fick 
hastigt våra skötar på båt, och for hem till byn med hela lasten orensad, 
för en dag håller fisken sig bra. När vi kom hem, kom det gummor från 
alla gårdar och hjälpte oss med gälningen och sköljningen. Klockan tio på 
kvällen var vi färdiga, då var varenda fisk i kärl.»8° 

År 1872 uppskattades utbytet av höstfisket till i medeltal 10-12 tunnor 
strömming och 6, 7 å 8 fjärdingar torsk; »20 eller 25 tunnor på gården 
anses ovanligt mycket, 30 alldeles oerhört, mera fås sällan».s7  Under 1900-
talets första decennium räknades 20 tunnor saltad vara såsom medeltal 
under en följd av år. Sedan ökades fångsten ytterligare, 1917 räknade 
Kökar fiskargille med att varje båtlag under höstskötfisket skulle komma 
upp till en fångst om 30 tunnor saltströmming. Vid denna tid fiskade 130 
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båtlag; med ett medeltal av 30 skötar per båt bedrevs fisket alltså med 
sammanligt 3.900 skötar.8  

Under skötfisketiden rådde alltid stor spänning ute på fiskeskären: skulle 
fisken gå till i sådan mängd att man med lugn kunde motse den kommande 
vintern? För alla hushåll gällde det att familjens välstånd var beroende 
på utgången av höstskötfisket. Så snart väderleken var gynnsam bedrevs 
därför arbetet därute med den största intensitet. Ibland fick man söka sig 
längre bort. På 1890-talet var det under flere år svårt att få goda fångster i 
Kökarvattnen. En del båtlag sökte sig då upp till fiskelägena norr om Åland, 
till Norrhavet, och några enstaka båtlag låg i fiske utanför Eckerö. 

Om det blev olagt någon kväll ute på Ören brukade gubbarna hålla 
pratstuga medan kvinnorna skockade ihop sig på sitt håll för att språka. Ute 
på Skatan fanns en häll där ungdomarna brukade dansa, det var alltid 
någon av gubbarna som hade fiol med sig ut. Trots allt arbete rådde det 
en sorglös stämning ute på fiskeskäret. Ideman skriver härom: »Många, 
som hemma gått orkeslösa, krya till sig här och blifva raska, ty klimatet 
är utomordentligt stärkande. Både barn och äldre hafva här funnit sin 
längtans mål»." 

När gubbarna gick ihop i ett hus och pratade så hände det ofta att talet 
föll på Lätesgubben. Som alla riktiga fiskeland hade också Ören sin råd-
tradition. Rådet kallades Lätesgubben, Örgubben eller Kalle-Ville. Han 
hjälpte gubbarna genom att väcka dem då det oväntat blåste upp till storm, 
då bultade han på dörren tills någon vaknade. Det var farligt att förtörna 
honom, då kastade han lätena mot husväggen så det dånade i stugan. Mest 
ursinnig blev han om någon på fiskeläget svor eller började slagsmål, då 
var det svårt att få honom god igen — här möter urgamla föreställningar 
i muntlig tradition. 

Under det första världskriget lät ryssarna uppställa batterier i Kökar 
och på Utö. Under denna tid trakasserades fiskarena på många olika sätt. 
Särskilt svårt var det sommaren 1917 då det såg ut som om allt skötfiske 
måste inställas. Tack vare guvernör Collans förmedling lyckades kökarborna 
få tillstånd att fiska vid sina fiskelägen. Varje båtlag skulle kunna uppvisa 
pass med fotografier av besättningen. I enlighet med militärmyndigheternas 
föreskrifter för utfisket valdes förtroendemän som skulle ansvara för ord-
ningen ute vid havsfiskelägena: på Östra Mörskär Valfrid Finneman, på 
Västra Mörskär August Vesterberg, på Ören J. A. Brunström, på Längskär 
Viktor Karlström, på Fölskär Joh. Öhman och på Jusskär Erik Danielsson. 
På Fiskargillets försorg inköptes kartor på vilka den gräns inom vilken fiske 
var tillåtet prickades ut. Detta år gick strömmingen så rikligt till att utbytet 
av höstskötfisket blev mycket gott.9° 
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2. Strömmingsnot- och krokskötfisket. 

Fisket med strömmingsnot försiggick i den inre skärgården, i vissa 
bestämda varp, belägna i infjärdar och vikar. Ett rikt givande strömmings-
notvarp var en utomordentligt värdefull tillgång för den by som ägde ett 
sådant inom sina enskilda vatten. 

Såsom tidigare har framhållits, heter det i Gustav Vasas plakat av 1545 
angående utskären, att den yttre skärgården med avseende på strömmings-
fiske skulle anses som kronoallmänning. I sydvästra Finlands skärgård har 
också det strömmingsfiske, som bedrevs med not i byarnas egna strand-
vatten, sedan medeltiden i viss mån betraktats som allmänningsfiske. Endast 
de notvarp, som varit belägna i närheten av byarnas åkrar och ängar, har 
erkänts som byamännens enskilda varp, medan däremot alla varp, som 
varit belägna utanför en icke odlad strand, fått dragas också av främmande. 
Strandägarna hade dock i så måtto företrädesrätt till de allmänna varpen att 
de hade rätt att dra det första notvarpet varje måndag och onsdag. Det oftast 
åberopade aktstycket i detta avseende är Sten Stures brev av 1488; till 
detta utgavs flera gånger förklaringar och kompletteringar, bl. a. 1513, 1545, 
1651 och 1688.' 

Av de åländska jordeböckerna framgår att ålänningarna under 1500-talet 
drog både sommar- och vinterströmmingsnot. Sommarnoten, vinden o t e n, 
beskattades med en notlagsskatt om en fjärding strömming per not, medan 
det av vinternotarna avgick 1/5 av fångsten i skatt. 

Skriftliga uppgifter om att strömmingsnotfiske under 1500-talet skulle 
ha förekommit i Kökar föreligger inte. Däremot berättar den muntliga 
traditionen, att munkarna under klostertiden skall ha dragit not efter ström-
ming i notvarpen vid Hamnö. Dessa uppgifter bestyrkas i någon mån därav 
att Hästö holme, där ett av de mest givande strömmingsnotvarpen i hela 
den södra åländska skärgården är beläget, under medeltiden ägdes av 
Kökars kloster. Inom det egentliga Kökar har det inte funnits något lika 
berömt notvarp som Hästö-varpet; de varp som funnits ha varit ganska 
medelmåttiga, och notfisket har aldrig i Kökar kunnat mäta sig med sköt-
fisket i betydelse. 

En inblick i notfiskets sedvanerätt under 1600-talets första år ger en 
notis som ingår i Finströms dombok. Prästen, herr Björn, hade mist sin häst 
i en not vak och anhöll om ersättning av notlaget, eftersom vaken inte 
varit ordentligt utmärkt. Vid behandlingen av målet framgick att enligt 
landsens sedvana ålåg det den som för dagen höll no t ö k a att uppmärka 
vaken. Den skyldige dömdes därför att ensam betala halva bötessumman, 
medan de övriga i notlaget erlade den andra hälften.'' 

Från 1600-talet föreligger uppgifter om strömmingsnotdragning i Kökar. 
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Notvarpen inom Kökar var ensklida byvarp, och strömmingsnotfisket har 
därför, i motsats till skötfisket, stått under byalagens kontroll. Under 1600-
talet gjordes flera försök att få vissa varp förklarade som allmänna varp. 
Särskilt utförligt refereras ett sådant mål i 1655 års dombok. Det omtvistade 
varpet drogs upp, luka de s, vid Gullskär, som tillhörde överbodaborna, 
men det oaktat hade österbyggebor försökt tillvälla sig rätten till varpet. 
Österbyggeborna medgav att landet inte tillhörde dem utan Överboda, men 
de anförde att denna bys bönder aldrig någonsin hade dragit varpet för 
egen del. Det hade fyra år tidigare blivit upprensat av korpobor, som hade 
arrenderat det och dragit sommarnot efter strömming därstädes. Ej heller 
om vintern hade detta varp tidigare dragits av ägarna. Nu hade fyra bönder 
från Österbygge tillsammans gjort en not åt sig och ville driva korpoborna 
därifrån. Överbodaborna hänvisade till att den omstridda klippan låg »dicht 
in Under deras fasta bijland, et lithet röörskått der ifrån, så grundt att the 
kunna medh een 3 fampns stångh uthan roende stödia sig åth landet medh 
2 eller 3 Skuffande» och alltså måste betraktas såsom Överboda bys enskilda 
tillhörighet. Österbyggarna påpekade att de hade fått dra där om vintern, 
vilket hade skett med sämja och tillåtelse, då inte allenast de utan åtskilliga 
på skäret hade s a tt ihop n o t och dragit där, eftersom överbodaborna 
inte sjäva mäktade rå sig not. Sedan hade landshövdingen vid ett besök 
i Kökar besett varpet och bett österbyggarna laga sig not; korpoborna skulle 
inte ha rätt att hindra dem därifrån. Landshövdingens åsikt var att då 
varpet var beläget invid en havsstrand och stenstrand, skulle jordägarna 
inte ha rätt att betrakta det såsom sin enskilda egendom. Överbodaborna 
invände att de inte hade varit närvarande och att de inte heller hört något 
om detta. Isak Persson från Finnö vittnade att landshövdingen hade sagt 
»råå edher Noth, I skola wara så när att draga som korpoboerne, nembde 
ingen huem som skulle rådha sig Nothen, anten Österbyggiarer eller Öfr-
bodarne.» Till sist åberopade sig österbyggeborna på den sedvana som rådde 
i Finland, att sådana strömmingsnotdräkter var allmänna, men strandägarna 
behålla sina fr i d aga r, »en om Sommaren ,och 2 om Winteren». De ville 
alltså i alla fall göra det till havs- eller stensstrand, men deras motparter 
vidhöll, att då den klippa invid vilken varpet drogs inte -låg ens ett rörskott 
från Överboda äng, var varpet deras. Olof Hansson i Överboda hade erbjudit 
sig att sätta not ihop med österbyggarna, men det hade de vägrat honom. 
Nu sade överbodaborna att om de finge rätt till sitt vatten, nedanför sin 
äng, skulle de själva skaffa sig not. De intygade att det var korpoborna, 
som med stort besvär rensat upp Gullskärsvarpet och tagit upp stora stenar 
där. Österbyggarna hade på landshövdingens tillsägelse gjort not åt sig och 
med förlikning dragit där en sommar jämte korpoborna, av vilka över-
bodaborna i arr ende fått 5 tunnor varsaltad strömming, men första året 
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bara 2 Å tunna. Österbyggarna sade sig vilja ge vart fjärde varp i land s-
lott »för inthet begiära thee thet ingalunda», men överbodaborna ville 
för ingen del släppa in dem på sina vatten och försäkrade att inte heller 
korpoborna mera skulle få dra där, utan de skulle själva skaffa sig not. 
Nu anhöll finnöborna, som var i marklag med överbodaborna, och hade 
teg om teg med dem, att få sätta in not med dem. Härtill svarade över-
bodaborna att det skulle gå för sig under förutsättning att de skulle ha 
också allt annat fiske gemensamt. 

Rättens utslag blev att det omtvistade varpet låg så nära Överboda bys 
ängar, att det inte kunde dömas från dem och till allmänt, utan måste anses 
som deras enskilda egendom. Så länge överbodaborna inte hade egen not, 
skulle de inte ha rätt att vägra österbyggarna att dra varpet mot samma 
landslott som korpoborna hade givit; så länge någon i Kökar ville dra varpet, 
skulle inte korpoborna få komma dit. Finnöborna som låg i marklag med 
överbodaborna skulle ha rätt att sätta in not med dem..' Vid samma ting 
klagade kapellanen i Kökar, herr Gabriel, över att österbyggarna under-
låtit att ge honom rätt tionde för samma varp. Österbyggeborna svarade att 
de hade givit var femtonde fisk, mera plägade inte givas av djupt ström-
mingsfiske; de tillsades dock att hädanefter göra rätt tionde efter lag och 
stadga. 

Enligt åländska tingsprotokoll från denna tid skilde sig de djupa, finska 
strömmingsnotarna från de notar som i allmänhet användes inom de 
åländska socknarna. Det är sålunda möjligt att korpoborna, då de rensade 
upp varp inom Kökar, också införde en ny nottyp där.4  

Av målet 1655 om Gullskärsvarpet framgår att fyra bönder i Österbygge 
tillsammans hade gjort sig en sommarströmmingsnot och dragit med den, 
men under vintern — då arbetet var tyngre — hade notlaget varit sam-
mansatt av »åtskilliga på skäret». Båda dessa notlag var sannolikt obero-
ende av byalagsbeslut. Sedermera, när varpen blev flera och fisket indräk-
tigare, bedrevs strömmingsfisket i byalagens regi. Vid skattläggningen 1661 
antecknades i Kökar två strömmingsnotvarp, det ena ägdes gemensamt av 
Finnö-Överboda, alltså sannolikt Gullskärsvarpet, det andra ägdes av Hellsö: 
»1 winde- eller Strömingznothewarp heela bijn tillhopa». 

Vid vårtinget 1679 anförde karlbyborna att Finnö-Överboda borde ge 
dem del i Kläppvarpet och Hallonskärsvarpet. Hellsöbönderna hade å sin 
sida stämt karlbyborna för att de gjort anspråk på ett notvarp under Hellsö 
äng, vilket karlbyborna förnekade. Häradsrätten, till vilken dessa ärenden 
remitterats från hovrätten, undersökte saken enligt Per Brahes brev av 
1651. Beträffande Hallonskärsvarpet framhöll kapellanen Erik Portulinus 
att detta varp hörde enskilt under kapellansbolet; rätten förordade syn på 
varpen men karlbyborna avstod vid närmare eftertanke från sina anspråk.5  
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40. Numera skakas fisken ur skötarna vid hemstranden. Finnö. 

Kapellansbolet torde dessutom haft del i Gullskärsvarpet: 1664 upptas under 
prästägorna en andel i en strömmingsnot tillsammans med bönderna i mark-
laget." Vid hösttinget 1679 besvärade sig Erik Portulinus över att bönderna 
vid Valborgsmässan 1678 hade vägrat honom att sätta in not med sig, vari-
genom han blev utestängd under hela den fisketid, som varade från Val-
borgsmässan till höandstiden. Eftersom största delen av bönderna var på 
resa till Stockholm och inte var närvarande vid tinget, beslöts att saken 
skulle tas upp vid nästa ting, om inte bönderna därförinnan gett kapellanen 
ersättning.' 

År 1687 besvärade sig en del av allmogen inom Föglö socken över att 
vissa bönder överlät åt not dr ag ar e från Korpo och andra orter i Finland 
att dra not i de vatten där landägarna inte själva hann dra och förhindrade 
sina sockengrannar att nyttja vattnen. Häradsrätten beslöt, att om inbyggare 
var villiga att betala samma landslott som de främmande notdragarna, skulle 
de ha företräde framför utsocknesbor.8  

Vid 1697 års höstting upptogs en notlagstvist angående ett strömmings-
notvarp vid Tistronskär i Karlby. Tvisten som fördes mellan två notlag, 
vartdera om tre man, hade uppkommit därigenom att det ena laget kastat 
ut sin not innanför de andras. Till det ena notlaget hörde Olof Hindersson, 
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Tomas Clemetsson och Erik Hindersson, till det andra Tomas Mattsson, 
Matts Simonsson och Jöns Simonsson, och dessa två lag hävdade Tistron-
skärsvarpet samfällt. För någon tid sedan, då Olof och hans la g k ar l a r 
efter ordningen hade haft rätt att dra varpet och kommit dit ut, hade de 
funnit att det andra notlaget redan kastat ut sin not, men Olofs lag lät inte 
detta hindra sig utan kastade ut sin not innanför de andras. Då nämndeman 
Erik Mattsson från Finnö vittnade att Olofs lag kastat ut sin not med 
berått mod, fann rätten skäligt att i följe av förordningen 1688 samt köp-
målabalkens 32 kap. döma Olof och de två andra i hans lag att tillsammans 
böta 10 dr smt.° — Med all sannolikhet fanns det ytterligare två ström-
mingsnotlag i byn, som tillsammans hade rätt att nyttja något annat varp. 

Under 1700-talet bedrevs strömmingsnotfisket rätt intensivt, att döma 
av att många nya varp blev upprensade. Inom Karlby fanns det år 1708 
två sommarströmmingsnotlag med sex grannar i var n o t går d. Bönderna 
inom det ena laget ansåg emellertid att det skulle löna sig bättre med tre 
notlag i byn och hade därför tillverkat mera not åt sig. De anhöll nu vid 
tinget om att deras grannar skulle åläggas att dela upp sig på tre lag, vart 
och ett omfattande fyra grannar. Samtidigt anmälde de, att de hade för 
avsikt att söka upp flere notvarp och anhöll om att grannarna antingen 
skulle åläggas att delta i deras arbete, eller också skulle de som hade 
besväret med upprensningen få ett års frihet att fiska där utan de andras 
intrång och nyttj ande. 

Bönderna inom det andra notlaget nekade till förslaget om tre notlag 
under hänvisning till att de inte på förhand blivit underrättade i ärendet. 
De framhöll att de inte nu kunde skaffa sig nya notredskap och att de 
tvivlade på att det alltid skulle vara möjligt för dem att varje gång skicka 
två hjon till nots. Det andra förslaget, att byns bönder med s a m n ad 
hand och tillhj äl p skulle uppsöka och upprensa nya varp åt sig, hade 
de däremot ingenting emot. Rätten beslöt, i anledning av K. M:s reskript 
av 1688 angående notdräkter, att Karlby bönder vid 10 dr smt vite skulle 
förbli sex i vart notlag, tills de med sämja och enighet kunde fördela sig 
på tre lag. Vid lika vite tillhölls var och en att alltid sända var akt i g t 
folk till noten. I fråga om upprensningen av nya varp, vilket arbete fordrade 
både besvär och förstörda notar, skulle det åligga bönderna att säga till 
varandra när arbetet skulle begynna och utföra det alla tillsammans. Ifall 
då någotdera av notlagen vägrade att hjälpa till, skulle de andra vara 
oförhindrade att söka upp nya varp åt sig; sedan de fått dem upprensade 
skulle de ha rätt att dra där ett år utan de andras intrång.1° 

Vid tinget 1727 anklagade finnö-överbodaborna samtliga hellsöbor för 
att de kastat sin not tvärs över de kärandes notvarp, sannolikt Gullskärs- 
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varpet. — Om detta notvarp har det också i senare tid ofta varit tvist, då det 
hänt att ett notlag hindrat andra lag, så att de blivit tvingade att ta upp 
noten ute på sjön, och inte kunnat dra den till land.11  Två år senare 
tvistade hellsöborna inbördes, varvid det ena notlaget, Erik Eriksson, Clemet 
Isaksson, Erik Tomasson, Tomas Eriksson, Matts Ersson och Henrik Olsson, 
beskyllde det andra laget, Henrik Mickelsson, Olof Andersson, Erik Olson, 
Erik Ersson och Matts Larsson för att två gånger ha kastat sin not innanför 
de andras, så att de blivit tvungna att ta upp sin not ute på sjön. De anhöll 
därför om att Henrik Mickelsson och hans lagkarlar skulle få plikta för 
sitt överdåd och tillhållas att hädanefter draga sina riktiga varp. Matts 
Ersson från Österbygge vittnade, att vad det första lukstället angick 
så hade det alltid varit vanligt att den som rådde om det, skulle draga 
det först om morgonen. Då fick han luka var han ville, och också den som 
kom efter fick luka var han ville. Den andra gången hade Henriks lag 
varit borta och dragit ett u t b y s varp istället för att dra det varp som 
de bort dra, och när de inte kommit hade Erik och hans lag kastat ut 
sin not; därefter hade Henriks notlag anlänt och kastat sin not innanför de 
andras. Henrik, som svarade på sina och sina medintressenters vägnar, 
måste medge att han hade försummat en kvarts timme för det andra laget. 
Han och hans lagkarlar dömdes enligt LL BB 25 att böta 3 mk smt var 
för åverkan i sina grannars fiskevatten och notdräkter.'2  

Vid skattläggningen 1768 antecknades ett tiotal notvarp. Karlby hade 
ett varp vid Håkonsnäs, som dock kunde nyttjas bara när storm drivit 
fisken mot land och vattnet stod högt; varje åbo erhöll 1-2 tunnor om 
året. Hellsöborna hade två varp: Svalövarpet och Klubbvarpet; det senare 
sades dock vara alldeles uppgrundat. Varje bonde erhöll 1-2 tunnor om 
året. Österbygge hade tre varp: vid Bergsskär, vid Stenskär och vid Lilla 
Ubbenholm; fångsten var 1-1 z tunna för var och en. Finnö- och Överboda-
borna drog tillsammans i ett varp vid Gullskärskläppen, överbodaborna 
dessutom trenne andra varp, ett vid byns hemland, ett vid Bersnäset och 
ett vid Gullskär. Fångsten steg till 1-2 tunnorr per åbo. Finnö hade sär-
skilda varp västan på Karlen, vid Alvikkubben eller Skutviken, och varje 
bonde fick 1 A-2 Å tunna per år. Om Hellsö by sägs att utom notfisket i 
hemvattnen byn under forna tider haft också skötfiske hemma uti den 
så kallade Hellsöströmmen men att denna nu var upplandad och fångsten så 
usel, »att Byen ganska sällan ther kan hämta ett kok Fisk och flere gångor 
läggas Skötarna der utan at det minsta med dem uphämtas». Vid skatt-
läggningen på uppöarna några år senare blev bonden på Kyrkogårdsö inte 
beskattad för strömmingsnotfiske, men på Husö ägor skattlades ett medel-
måttigt varp och inom Hästö ett ganska rikt givande strömmingsnotvarp. 

Några år efter skattläggningen råkade hästö- och husöbönderna i delo 
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med varandra om strömmingsnotdräkten. Jan Ersson från Hästö androg vid 
tinget att han i enlighet med 1766 års allmänna fiskeristadga ansåg sig ha 
rätt att inkalla vilka notdragare han ville på sina vatten och inte kunde 
tvingas att låta husöbon dra där. Erik Ersson, Husö, svarade att han ansåg sig 
ha större rätt än korpoborna att dra not inom vatten som låg så nära hans 
egna. Han anhöll därför att av rätten få tillstånd att hålla not för två hjon 
i Hästö notvarp. Häradsrätten uttalade som sin mening att de inte kunde 
frånta Jan Ersson rätten att själv nyttja sina vatten, men om han inte gjorde 
det skulle Erik få tillstånd därtill, i enlighet med den resolution som givits 
på den åländska allmogens enskilda besvär vid 1762 års riksdag och som 
stadgade att inhäradsbor hade rätt att mot landslott dra not inom åländska 
vatten framom uthäradsbor. Erik borde alltså tillåtas att på samma villkor 
som korpoborna hålla två hjon i hästöbondens vatten; under villkor att 
husöbonden höll duktigt folk vid noten förpliktades Jan Ersson att betala 
10 dr smt i vite, om han tog korpobor till noten framom Erik Ersson.13  Vid 
följande ting lovade hästöbonden att han skulle tillåta Erik Ersson att dra 
not på samma villkor som korpoborna, om han var villig att hålla halva noten 
och tre n o t h j o n, om han kunde börja därmed redan samma år och om 
han droge försorg om att korpobor eller andra skulle bestå den andra halva 
noten. Dessutom skulle han erlägga vanlig landslott. Erik Ersson åtog sig 
allt detta, utom att skaffa folk till den andra halva noten." — En tvist av 
liknande slag om ett varp i Bråttö i Föglö avdömdes några år senare. Bråttö-
borna, som var ägare till varpet, förbehöll sig att de föglöbor, som ville dra 
not i Bråttö vatten, skulle hålla lika god not och lika förståndiga hjon som 
korpoborna samt betala Å av fångsten i landslott; dessutom skulle de erlägga 
fullt prästtionde för noten, så att bråttöborna skulle få hålla sin tredjedel oav-
kortad. Vidare fordrade bråttöborna att notlagen varje år skulle begynna 
notdräkten när de blev tillsagda och inte upphöra därmed förrän vid gamla 
Jakobsmässan. Deras vederparter genmälte att de var villiga att åta sig 
samma förpliktelser som korpoborna och lovade att lämna oavkortad lands-
lott; däremot kunde de inte åta sig att börja med notdräkten när det beha-
gade bråttöborna, som i så fall skulle kunna plåga dem över allt skäl att slita 
sin not i fåfänga, utan de lovade att börja vid den tid då de främmande not-
dragarna kom till Åland. Likaså önskade de att som korpoborna få fara bort 
när ingen strömming längre kunde fångas, oavsett om det var den gamla 
eller nya Jakobsmässan som var inne. Detta blev även rättens beslut.15  
Landslott om ä var vid denna tid vanlig på Åland.'" 

1766 års allmänna fiskeristadga inrymmer en bestämmelse om att ko-
nungens befallningshavande på olika orter skulle ha uppsikt över fisket i 
sitt län. År 1775 upplästes vid Föglö ting en skrivelse från landshövding 
Rappe som innehöll, att allmogen borde komma överens om hur r u m a och 
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f ina deras notar skulle vara. Allmogen i Föglö uppgav att högst 40 maskor 
gick på alnen i en s t r ö m m i n g s n o t kil och att armarna var rumare 
och det beslöts att dessa bragder aldrig skulle bindas tätare; rumare kunde de 
ej vara om någon fisk överhuvudtaget skulle kunna fångas.'7  

I Sottunga avdömde rätten 1789 ett notdräktsmål på ett sätt som är av 
stor principiell betydelse. En av bönderna, Henrik Henriksson, fick häradsrät-
tens tillstånd att mot de andra byamännens vilja skilja ut sig ur byns not-
lag. Sju av byns bönder hade stämt in Henrik Henriksson och berättade 
att Sottunga byamän i alla tider hade idkat strömmingsfiske med vindnot i 
bolag. För ett år sedan hade tre bönder skilt ut sig och börjat dra mot 
landslott i Hästövattnen. Med dessa tre hade Henriksson ingått bolag, se-
dan han den 18 februari sagt upp sig ur det gamla laget. Kärandena anhöll om 
att han skulle åläggas att återgå till sitt gamla lag. Häremot genmälte Henrik 
Henriksson att han ansåg sig ha lagen på sin sida, helst som det fordom 
funnits två notlag i Sottunga. Häradsrätten grubblade över saken i två da-
gar och beslöt sedan i enlighet med HB 15: 7 att Henrik Henriksson 
inte kunde förmenas rätt att gå i nytt bolagsfisk e, varför de övriga inte 
fick lägga hinder i vägen för honom, helst som det var mer överensstäm-
mande med rättskaffens hushållning, att det fanns två notlag i Sottunga.1  

Även ett mål angående Hummersö i Föglö är av intresse. En av bönder-
na, Johan Karlsson, hade stämt de fyra övriga för att de inte själva ville draga 
not utan istället lät främmande fiskare dra mot landslott. Böndernas ge-
mensamma strömmingsfiske bestod av endast ett varp i vilket alla bön-
der i evärdeliga tider haft samfälld de 1. De svarande anhöll å sin sida, 
att häradsrätten skulle förplikta Johan Karlsson att antingen göra egen not åt 
sig och dra var femte drätt eller också förena sig med de andra i byn. Härads-
rätten beslöt, att då strömmingsfisket vid Hummersö såsom här å o s-
t en al lm ä n n e 1 i g en var så beskaffat, att det inte kunde nyttjas med 
not på annat sätt än av jordägarna samfällt, så kunde inte en åbo åläggas 
att ensam hålla not. Då det å andra sidan var obilligt att en delägare, för att 
följa sina medintressenters vilja, skulle utestängas från en del av de förmå-
ner hans hemman hörde till godo, prövade häradsrätten rättvist att förklara 
honom berättigad till deltagande av en femtedel i byns not, utan att vara 
bunden att anta fiskare; å andra sidan kunde inte de övriga hummersöborna 
betagas rättigheten att anta notdragare som skulle svara för större eller 
mindre del av deras lott i fisket.'" 

Med undantag för Hästö-varpet, som långa tider dragits av antagna 
notdragare, framförallt av åbolänningar, förekom det under 1800-talet inte 
att främmande notdragare vistades i Kökar. Inom kapellet brukade bönderna 
från olika byar turas om att dra varpen i kapellansbolets vatten efter över- 
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enskommelse med kapellanen. Vid tinget 1841 hade samtliga hellsöbor stämt 
in Isak Holmström från Österbygge för att han förfördelat dem vid not-
dräkten på ett varp, som tillhörde kapellansbolet. Hellsöborna uppvisade 
ett kontrakt av vilket det framgick att de framför någon annan hade rätt att 
i Hamnö kapellansbol underlydande fiskevatten idka 'strömmingsnotfiske 
under vintern, och att det var de som först tagit upp vinternotvarpet. Bön-
derna Isak Holmström, Samuel Malmqvist, Matts Mattsson och Matts Jo-
hansson från Österbygge hade enligt muntlig överenskommelse haft rättighet 
att sommartid idka strömmingsfiske med not därstädes. De hade även fått 
rätt att vintertid idka notfiske i samma vatten, om de kunde komma överens 
därom med hellsöborna. Vid det nu ifrågavarande tillfället hade hellsöborna 
varit sysselsatta med att dra vinternot i varpet när Holmström »i ohöviska 
ordalag» i närvaro av nämndeman Tomas Tomasson tillsagt dem att upphöra 
med fisket, varefter hellsöborna begett sig bort. Följande dag hade Holm-
ström själv kastat ut sin not och därvid använt de notvakar som hellsöborna 
dagen förut tagit upp. Holmström genmälte att han på uppmaning av kapel-
lan Lundenius genom nämndeman Tomas Tomasson sagt upp det kon-
trakt hellsöbönderna haft med kapellanen. Det hade dock inte varit meningen 
att de genast skulle upphöra, utan det var fisket för instundande vår och 
sommar som avsågs. Nämndemannen vittnade att han sagt till hellsöborna att 
deras kontrakt skulle upphöra med vintern.2° Saken tog uppskov; när den 
vid följande ting åter kom upp blev Holmström frikänd.» — I det utförliga 
kontraktet sägs ingenting om landslottens storlek; de notdragare som vid 
denna tid drog strömmingsnot vid Hästö brukade erlägga 1/3 som arrende,22  
och i grannsocknarna uppbars 1/4, 1/5 eller 1/6 av fångsten i landslott.23  

Under en kort tid i mitten av 1800-talet fiskade kökarborna med flo t t-
n o t a r. Flottnoten var grund och flöt på flarnen, »flarnade i ytan», och kunde 
därför nyttjas i vilka vatten som helst i motsats till bottennoten, som måste 
dras i upprensade varp. Bottennoten brukade begagnas på dagen, flottnoten 
endast nattetid. Av domboken 1851 framgår att Karlby byamän under 9 
år hade brukat dra flottnot inom sina vatten; 24  varifrån flottnoten införts 
framgår inte. Enligt en överenskommelse som 1861 ingicks av alla inom 
Föglö tingslag skulle strömmingsnoten bindas med 40 varv under aln, kilen 
med 48 varv.25  I fiskeriförordningen för Åland av 1872 stadgas emellertid 
att kilen inte fick bindas tätare än 44 varv under aln.`'' 

Av en uppgift från 1866 att döma skulle det vid denna tid ha funnits 
tre strömmingsnotlag i Karlby.`-'' Enligt vad sagesmännen kan erinra sig 
har det i deras minne funnits bara två lag. Notlagen brukade dra i två varp 
inom byns ägor, det ena vid Håkonsnäs och det andra vid Grönvik. Båda 
varpen var dåmera föga givande, och fisket ansågs vara av ringa betydelse. 

Österbygge gick såväl sommar- som vinterströmmingsnotfisket ut på 
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1860-talet. Den sista tiden därförinnan fanns det två lag i byn. Inom byns 
ägor fanns då fyra tjänliga varp, de två s. k. inre varpen, Stenskärs- och 
Enskärsvarpen, och de två yttre, Bersskärs- och Revaskärsvarpen. Vartdera 
notlaget hade ett inre och ett yttre varp; de byttes varje år. Dessutom drog 
de mot landslott i prästvarpen; gamle väktargubben berättade att österbyg-
garna i hans minne kunde ro från östra sundet upp till västra sundet med 
noten när de skulle över och dra not i Hamnövarpen. 

I Finnö by bildade alla bönder ett strömmingsnotlag. Två varp gick 
i bytning med Överboda; de låg båda vid Gullskär. Båda byarna hade dess-
utom sina fasta varp. Ett av Finnö bys varp låg nedanför Karlen. Av 
varpen vid Gullskär kallades det ena västra notvarpet eller Gullskärsvarpet, 
det andra östra notvarpet eller Gullskärskläppsvarpet. Tidvis gick varpen 
morgon om mellan de båda byarna, så att om finnöan drog på måndag, drog 
överbodan på tisdag o.s.v., och tidvis drog byarnas notlag varp om varp 
på bägge platserna. Finnöborna upphörde att dra strömmingssommarnot i 
slutet av 1870-talet; med vinternoten hade de slutat redan därförinnan. 

Överboda notlag bestod av byns fem bönder. Utom de varp Överboda 
hade gemensamt med Finnö brukade byns notlag dra ett varp, Grytan, som 
låg väster om Värvan. Överbodanoten sattes ihop vid Mjölksten, ett slätt 
berg nere vid stranden. Noten drogs av sex hjon, ett från fyra gårdar och 
två från den femte; skyldigheten att hålla två hjon gick i tur mellan bön-
derna. Noten fors ihop »först i maj», och en lång följd av år drogs den ända 
till den 12 juli, Hermansdagen. Eftersom en av byns husbönder hette Her-
man firades dagen med ett notkalas. Överboda sommarnot kom ur bruk 
mot slutet av 1870-talet. På vintern drog man med bynoten ännu på 1880-
talet och tillsammans med bönder från andra byar ännu senare. 

I Hellsö drog bönderna not ännu omkring sekelskiftet. I byn fanns två not-
lag, södra laget: Norrstu, Sörstu, Killö, Smeds, Tommols och Stans och 
norra laget: Påvals, Trunsö, Lass, Joss, Ells och Klås. Man kunde dåmera 
dra i två varp, Hästskärsvarpet och Svalövarpet. Så länge man drog i 
båda varpen byttes de mellan notlagen morgon om; de sista åren, då det inte 
längre lönade sig att dra annat än i Svalövarpet, bytte notlagen varp om. Man 
drog tre varp om dagen, morgon-, middags-  och kvällsvarpet. Morgonvarpet 
skulle vara i land kl. 2, middagsvarpet drogs mellan 2 och 7, och kvällsvar-
pet fick kastas ut när som helst efter 7. 

Man började dra med sommarnoten så snart isen gått bort och höll på 
till midsommar. På våren höll bönderna inom notlaget en överläggning för 
att bestämma, när det var tid att sätta ihop noten. Någon av de äldsta inom 
laget var notkung. När den bestämda dagen var inne sände han bud till 
de övriga: »I dag skall vi fara ihop noten». När man skulle dra i Svalövar-
pet, sattes noten ihop på en slät klippa i Västersund. Varje granne sände på 
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faromlagen i väg två hjon, och under notkungens kommando blev så den 
stora noten ihopfaren. Strömmingsnoten var bunden av enkelt hampgarn, 
någon gång av lingarn. Den fors ihop med tvinnat lingarn, farongarn. I not-
armarna kom på varje grannes del åtta slingor, fyra på var arm. Varje 
stycke var tre famnar brett; djupleken var beroende av var stycket skulle 
sättas in; trångnoten närmast kilen var 8 famnar djup, skolvnoten, längst 
ut på armen bara fyra famnar. I kilen hade var och en ett par olika delar, 
som han hade att ansvara för. Kilen hade i stort sett samma utseende som 
fjällfisknotens kil (se s. 160 f.) I bottnen av strömmingsnotens kil var dock 
maskorna från vardera sidan skjutna på bara en teln. Då maskorna var 
mycket tätt skjutna bildades därigenom en stor flat yta, golvet. Golvet var 
bundet med 40-42 varv under aln; man fick därför ofta en stor mängd små-
strömming, brissling, i denna not. Noten bars opp av 1 fot långa kobbor av 
granträ, som var fästa vid övertelnen på ungefär två fots avstånd från var-
andra. Vid nedertelnen var hallar fastgjorda. Trångnotarna, närmast golvet, 
hade på nedertelnen små notrullar, som rullade utmed bottnen. Storleken 
på noten växlade något efter de varp man skulle dra, i stora varp satte man in 
fler stycken, i små färre. I Svalövarpet, som var ett rätt stort varp, gjordes 
noten 144 famnar plus golvet. I skolvnotarna, ytterst på armarna, var en 
kort lina, skolvan, fastgjord vid övre och nedre telnen, och på mitten av 
skolvan fästes draglinorna; längden var beroende på vilket varp som skulle 
dras. I Svalövarpet var notlinorna 1/2 km långa; det var då tre stuvar i var 
lina, och varje granne hade sin del. 

Vid notfisket användes tre båtar, två notbåtar och en lösbåt i vilken fis-
ken togs in. Notbåtarna var lagets gemensamma egendom. Ett av notlagen i 
Hellsö köpte sin sista notbåt från Utö, och varje notlagare erlade 1/6 av kö-
pesumman. Det var en gavelbåt som var något större än skötbåten, ungefär 
30 fot lång. Efter det att notdragningen hade upphört byggdes denna båt om 
med flera bettar och flera par tullar till kyrkbåt. 

Alla som hörde till laget sände två nothjon till strömmingsnoten. Det 
skulle vara varaktigt folk, ingen fick sända en halvvuxen pojke eller flicka 
till nots. När noten blivit ihopfaren drogs den direkt från berget ned i bå-
tarna. Först surrades notbåtarna ihop, och sedan tog man in en arm i vardera 
båten, varefter golvet försiktigt lades över båda båtarna. Så roddes båtarna 
ut, fortfarande fastsurrade i varandra. 

Notkungen bestämde hur noten skulle kastas i och dras upp. Först kasta-
des golvet ut, därefter lösgjordes båtarna från varandra, och man hamnade 
sakta ut armarna i en stor båge. Till sist kastades linorna ut och därefter 
roddes notbåtarna mot land och fastgjordes vid stadiga enkrokar på stran-
den. När båda notarna blivit ordentligt fastgjorda började uppdragningen, 
som utfördes med hjälp av vinden, en stadig bom med järnaxel som var 
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41. Strömmingen gälas vid stranden i Karlby. 

fastgjord i båtens för. På mitten av vinden fanns spakar, med vars tillhjälp 
vinden trampades runt, så att notlinan rullades upp. Det var ett tungt ar-
bete som helst skulle skötas av två karlar vid var vind. Tio famnar från 
skolvan var ett stort flöte, kallat hund, fastgjort vid linan; när hunden kom 
upp mot gaveln på båten var det tecken på att båtarna skulle flyttas. — I 
Svalövarpet flyttades båtarna tre gånger och man talade därför om yttervind-
ningen, mellanvindningen och lukstället. I större varp kunde man få flytta 
båtarna fyra gånger, i mindre flyttades de bara två gånger. I mellanvind-
ningen låg båtarna närmare varandra så att notens armar fördes ihop. När 
hundarna visade sig på nytt flyttades båtarna andra gången, och slutligen 
kom Lillskärsbåten över till Svälohamn, till lukstället. De båda notbåtarna 
angjordes med stävarna mot varandra, och noten togs upp i båtarna. När 
armarna var ilukade, började nothjonen ta mera på nedertelnen, för att fis-
karna skulle hamna djupast i golvet. Till sist kom lösbåten ut, och i den töm-
des fisken. 

I äldre tid fanns det ute vid Svälohamn sex små saltbodar. Då delades 
fisken därute, rensades, sköljdes och saltades. På senare tid brukade fångsten 
föras till berget nedanför Smeds och delas upp där. Efter fångstens storlek 
begagnades en fjärding, en åtting eller ett öskar som mått. Fisken delades 
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i sex lika stora delar. Fångsterna var mycket varierande, var det bra fick 
man många tunnor i ett varp, var det riktigt dåligt fick man bara ett par 
kok som lön för det tunga arbetet.28  

På vintern gjordes strömmingsnoten större, men man använde samma 
golv. I mannaminne har hellsöborna dragit vinternot dels i Svalövarpet och 
dels i ett varp på prästens ägor. I prästvarpet, som drogs norr om Hamnö, 
brukade man på vintern luka mot en grund klippa. Vid vinternotdragningen 
behövdes yxa, isbill, såranskovel, notstång, nottjuga och notkrok. Man bör-
jade med att hugga upp sättan, en vak stor som ett kammargolv. Åt vardera 
sidan väcktes mindre vakar, först snett utåt, så rakt och så inåt mot lukbrun-
nen. Med hjälp av notstången och nottjugan fördes notens armar från vak till 
vak tills hela noten var utlagd och man kunde föra ut linorna, varefter själva 
uppdragningen började. Vinternoten drogs upp med hjälp av vindar, som 
var anbragta på två långkälkar; vinden utgjordes av en tunna med en järn-
stång igenom. Vid vindningen rullades notlinan ett par varv kring tunnan, 
sedan stod en man och höll avhåll. När noten blivit utlagd stod vindarna till 
att börja med vid de första hörnvakarna, och därefter flyttades de några 
vakar åt gången, allteftersom uppdragningen fortgick. Notmärkena på över-
telnen visade att nothjonen drog in lika mycket på vardera armen, så att 
noten gick jämt och bra mot lukbrunnen. Vid de senare hörnvakarna vände 
man inåt mot lukstället, samtidigt började två man såra upp isen ur lukbrun-
nen, så vattnet var klart när golvet närmade sig. Noten lukades på isen. 

De notlag, som drog varp under Hamnö, gav landslott åt prästen. Någon 
bestämd storlek på landslotten var inte fastställd, utan man gav som det 
passade. Den sista tiden var notfångsterna så små, att prästen bara brukade 
få ett par kok. Fordom skall Hallonskärsvarpet norr om Hamnö ha varit 
mycket givande. Det berättas att den dagen klockstapeln sattes upp fick ett 
notlag i ett varp 44 fjärdingar strömming vid Hallonskär. På sistone drogs 
vinternoten gemensamt av »åtskilliga på skäret». Notlaget, som omfattade 
10-15 medlemmar, var sammansatt av bönder från Karlby, Hellsö och Över-
boda. Noten drogs i varp inom dessa byars ägor, i Karlby i Håkonsnäsvarpet, 
i Hellsö i Svalövarpet och i Överboda i någotdera av Gullskärsvarpen. Vin-
tern 1901-1902 drogs vinternoten för sista gången. 

Enligt många samstämmiga uppgifter var det inte bara de dåliga notfångs-
terna som gjorde slut på strömmingsnotfisket i Kökar; en annan orsak var den 
att man allmänt hade börjat fiska vårströmming med s.k. krokskötar. I den 
överenskommelse om fiskelägena som karlbyborna 1824 ingick med övriga kö-
karbor (s. 93) sägs det, att skötfiske dåförtiden bedrevs vid fiskelägena 
också under vårtiden, vilket förr inte hade varit vanligt. Det sägs dock ingen-
ting om hur vårskötarna lades ut. Enligt Anders Forsberg infördes kroksköt-
fisket till Åland från Österbotten på 1840-talet: »Våren 1841 anlände brö- 
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derne Anders och Henrik Tåg, från Nerpes socken i Österbotten, till Hull-
berga i Brändö församling på Åland i och för att fiska med skötar, hvilka 
voro af större dimensioner — nämligen 4 famnar djupa och 20 famnar långa 
— än de skötar, som förut använts i Ålands skärgård. Att vår- och sommar-
tid fånga strömming med skötar hade ålänningarne mer än ofta erfarit icke 
löna mödan; och skulle resultatet tvifvelsutan blifva detsamma äfven för ös-
terbottningarne, åtminstone i åländska fiskevattnen, resonnerade man. Redan 
med sina första försök bevisade dock ifrågavarande främlingar, att ström-
ming mycket väl kunde fångas med skötar bland Ålands skär och klippor 
äfven under nyssnämnda årstider, och detta på ett mycket beqvämare och i 
alla afseenden fördelaktigare sätt än med not».29  

Krokskötfiskets införande på Åland väckte mycket rabalder och ledde 
inom vissa socknar till långvariga rättegångar.3° 

I Kökar spelade krokskötfisket under ett drygt halvsekel en ganska stor 
roll. En dyning av de faståländska krokskötsprocesserna nådde också hitut. 
Vid tinget 1850 stämde Tomas Carlberg från Karlby en inhysning, Johan 
Eriksson, för att denne hade lagt ut krokskötar under våren 1849, någon 
dag mellan pingst och midsommar. Skötarna hade lagts ut vid det s. k. inre 
Jusskär, vid vilken holme Carlberg ägde skattlagda notvarp. Eriksson gen-
mälde att han varit i sällskap med bonden Tomas Eriksson Mix, som hade 
försäkrat honom att fisket var fritt. Saken tog uppskov tills Mix kunde höras. 
Vid följande ting inställde sig Mix, och sade sig varken jakat eller nekat till 
Erikssons krokskötfiske, varför rätten beslöt, att då Eriksson åtföljt en hem-
mansägare som inte nekat honom att fiska, skulle han för denna gång fri-
kännas, men ville han fortsätta med sådant _fiske måste han skaffa sig till-
stånd av samtliga byns bönder. Till samma ting hade Tomas Carlberg låtit 
stämma nämndeman Erik Sjöblom för att denne, såväl sista sommaren som 
tidigare, hade fiskat med krokskötar i karlbyböndernas gemensamma fiske-
vatten, i. s. i notvarp, så att noten endast gett liten vinst. Carlberg påstod 
att han därigenom gått i mistning av minst tre tunnor strömming, vilka Sjö-
blom borde ersätta med 5 rubel banco för tunnan; dessutom borde han vid 
vite förbjudas att fiska med krokskötar i ifrågavarande fiskevatten. Sjö-
blom försvarade sig med att han inte själv lagt ut krokskötar, möjligen hade 
någon av hans folk gjort det. Ett vittne, som varit med Carlberg för att se 
om skötar blivit utlagda i notvarpet Gyltkobb, vittnade att de sett ett v a k a-
r e 1 ä t e flyta på vattnet. Då Carlberg försökte få upp skötan med en med-
förd dragg — vilket dock inte lyckades — kom Sjöblom dit och hotade att 
slå Carlberg med en åra. Carlberg och vittnet hade vidare rott ut till ett 
notvarp kallat Jusskär. Också dit hade Sjöblom kommit och där tagit upp 
en sköt. 

Carlberg berättade inför rätta att en s. k. kroksköt var lika stor som sex 
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vanliga skötar, och att bragder av detta slag ansågs vara till hinder för fiskens 
uppstigande i notvarp. Rätten beslöt därför att eftersom Sjöblom i Karlby 
byamäns gemensamma notvarp för flott- och b o tt e n n o t hade lagt ut 
krokskötar, vilka bragder var lika hinderliga för fiskens uppstigande som 
stående fiskeverk, skulle han förbjudas att fortsätta med detta; till dess att 
någon överenskommelse om krokskötarna kunde komma till stånd mellan 
delägarna i fiskevattnet skulle Sjöblom inte, då notdragning försiggick, få 
stänga fisksteget till varpen, antingen i själva notvarpen eller därutanför 
så långt fisksteget räckte.31  

År 1858 avgav kronofogde Lignell ett utförligt utlåtande om kroksköt-
fisket på Åland. Krokskötarna, som varit i bruk omkring 18 år, skilde sig 
från de äldre skötarna därigenom att de var 12-18 alnar djupa samt upp 
till 60 alnar långa, varemot de äldre skötarna bara var 7 alnar djupa. De 
nyttjades under förra hälften av sommaren, samtidigt som strömmingsnotar-
na. Krokskötarna lades ut från landuddar och grund åt »yttre sjön» med ändan 
av näten böjd i krok mot »inre sjön». Enligt vad kronofogden inhämtat var 
krokskötarnas enligt de flestas åsikt skadliga bragder. I Eckerö och i Kökar 
hade bönderna ingått föreningar om att krokskötar inte skulle få nyttjas. 
Kronofogden föreslog att dessa bragder skulle få läggas ut endast i öppna 
havet, 2-3 mil från närmaste »inom belägna fiskevatten». Detta förslag 
upptogs till behandling också inom Föglö tingslag. Från Kökar anförde ka-
pellan Lundenius genom ombud, bonden från Mosshaga och en sottungabo, 
både för egen del och som ombud för sina byamän, att krokskötarna inte var 
på något sätt skadliga, men de blev motsagda av alla de övriga närvarande. 
Parterna uppmanades att ingå en ändamålsenlig förening angående nyttjan-
det av de omtvistade bragderna, men till detta kunde de inte förmås. Det 
intygades att kronofogdens uppgifter om skötarnas storlek var riktiga, vartill 
tillades att de äldre skötarna i regel var 48 alnar långa. Häradsrätten beslöt 
att eftersom de flesta inom tingslaget ansåg krokskötarna vara skadliga 
skulle de hädanefter få nyttjas bara i öppna havet, minst 2 mil från närmaste 
notvarp.32  

Tre år senare anmälde byamännen från hela Kökar att de hade beslutat, 
att krokskötar inte skulle få nyttjas inom en mils avstånd från deras not-
varp. Samma år utfärdades av guvernören förbud mot att nyttja krokskötar 
annat än vid vissa havsklippor. Beslutet upphävdes följande år av senaten. 
I fiskeriförordningen för Åland, fastställd 1872, stadgas om krokskötar, 
att dessa bragder skulle få nyttjas av var och en inom hans enskilda vatten 
samt i öppna havsfjärdar, men i samfällda vatten eller i och invid andras 
notvarp skulle de inte få begagnas.33  

Enligt en uppgift från 1872 hade bönderna i Österbygge då allmänt bör-
jat fiska med krokskötar: »Österbygge byamän och yttermedfolk uti de öfri- 
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42. Många fiskebåtar har numera både segel och motor. 

ga byarna lägga Krokskötar, några inomskärs, andra ute på de vanliga fis-
keslägren.»34  Österbyggebönderna hade inte lämpliga krokskötvatten inom 
sina egna ägor utan for ut till fiskelanden. År 1888 lät Karlby byamän stäm-
ma fyra bönder och en bondson från Österbygge för olaga fiske vid Lång-
skär. De anklagade erkände att de hade idkat fiske vid Ören, Långskär och 
Längskär både med vanliga skötar och krokskötar och påstod att Österbygge 
byalag sedan urminnes tid hade rätt att lägga skötar vid dessa holmar. 
Härtill svarade karlbyborna att österbyggeborna visserligen hade rätt att 
lägga sina skötar till tork på nämnda holmar men att de inte hade rätt 
att fiska annat än 200 famnar från land. Ett vittne omtalade att österbyggarna 
i åtminstone tjugu års tid idkat krokskötfiske vid de omtvistade holmarna. 
Häradsrätten fann att då de åtalade som lägenhetsinnehavare i Österbygge 
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hade urminnes hävd på rättigheten att fiska vid Ören, Längskär och Långskär 
skulle de även få fortsätta därmed. Att de hade fiskat med krokskötar an-
sågs inte föranleda annan åtgärd än att de hade att iaktta vad som bestämts 
om krokskötfiske i den fiskeriförening för Åland som guvernören fastställt.35  

Enligt den muntliga traditionen var det Österklys, Västerklys, Mattfolk, 
Kille och Öfvis som brukade fiska vid Långskär. Karlbyborna tillät dem 
att lägga krokskötar på 15 olika platser, och österbyggarna kom snart under-
fund med vilka av dessa platser som var bäst. Då skötfolket på våren flyttade 
ut blev uddarna delade i fem lotter, som genom lottkastning uppdelades på 
de olika båtlagen, och därvid iakttog man att varje lott kom att omfatta 
åtminstone en av de bästa uddarna, medan de två andra kunde vara medel-
måttiga. Alla var lika angelägna om en rättvis uppdelning, för kroksköt-
platserna gick på omgång natt om mellan de olika båtlagen. Under sön-
dagsdygnet stod bytet stilla. De övriga österbyggeborna, som låg i höstfiske 
vid Ören, började lägga krokskötar där. Också där gick platserna natt om. 

Inte heller finnöborna hade möjlighet till krokskötfiske på nära håll, var-
för de flyttade ut till Mörskär och idkade krokskötfiske därute. Det var ett 
par hjon från var gård som flyttade ut. Kring Mörskär upptäcktes snart 
många givande krokskötuddar. Alla platserna fick namn och fördes ihop till 
olika lotter. Bytet tillgick så, att de platser som ingick i en lott skrevs upp 
på en lapp, och sedan lottades de sex papperslapparna ut mellan bönderna; 
krokskötuddarna gick morgon om. 

Karlbyborna låg i krokskötfiske dels vid hemlandet och dels i skärgår-
den. Innan det blev tid att fara ut kastade de lott om krokskötplatserna. I 
alla lotter ingick det flera goda platser, och dessa blev sålunda jämnt för-
delade mellan de tolv bönderna. Om någon av de obesuttna ville lägga krok-
skötar, måste han anhålla om böndernas tillstånd; det var alltid strängt med 
krokskötarna, eftersom de lades ut från land. 

I Hellsö var det två torpare, Nordlund och Elfsberg, som först trallade 
upp krokskötplatserna i byns skärgård. Det lyckades dem att finna många 
givande platser, där de fiskade med god förtjänst. Då bönderna fick klart 
för sig hur lönande det nya fiskesättet var, gjorde de krokskötar åt sig, och 
därmed var det slut med de obesuttnas rättigheter att lägga krokskötar i 
hemmansägarnas vatten. Bönderna 'delade upp de bästa platserna på tolv 
lotter med 2-3 platser vardera. Innan fiskeperioden började lottades de, 
liksom i de andra byarna, ut mellan bönderna och byttes varje dag, utom 
på lördag. Med tiden blev krokskötplatserna i närheten av byn allt mindre 
lönsamma, och på 1910-talet började en del söka sig ut till fiskelägena under 
kroksköttiden. Ej långt därefter blev emellertid hela detta fiskesätt över-
givet. 

I Överboda hade bönderna krokskötplatser nära Kummelskär, det fiske- 
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läge, som ligger alldeles nära byn. Under den tid krokskötfisket pågick flyt-
tade sköthjonen ut och bodde i kojorna på Kummelskär. Krokskötuddarna 
fördelades i fem delar om vilka bönderna drog lott. Liksom i de andra byar-
na gick platserna natt om men stod stilla på lördagskvällen, det var sabbats-
brott att då lägga ut skötar. 

Krokskötfisket började i maj och fortsatte fram till midsommar. Lärar 
Ideman lämnar en utförlig skildring därav: 

När strömmingen under varma vårdagar går upp i grunda vikar föl 
att sedan under natten åter söka sig, ut på djupare vatten, fångas den med 
s. k. krokskötar. En eller två skötar lägges då i rak linje ut från land, och 
en annan sköt lägges i en halvcirkel ut från dessa, mot det håll från vilkeA 
man väntar att fisken skall komma. »Medelst draggar och linor fästas skö 
tarna, så att denna konstruktion ej rubbas af ström eller vågor. När nu 
strömmingen under utstigningen möter »armen», vänder den naturligtvis 
utåt mot djupet, men blott för att hamna i »kroken». Där ser den sig hind-
rad på alla sidor, hvarest den söker komma ut ur fängelset. Att vända om 
mot land kan ju ej komma ifråga. Ingen af de inströmmande fiskarna synes 
först vilja spränga hindret, och det ser verkligen därför ut som om deras in-
stinkt vittnade om faran att beröra garnet. Sålunda har man sett en hel 
mängd strömmingar röra sig i »kroken» än mot den ena, än mot den andra 
sidan, alla i samma riktning. Slutligen vågar någon försöket. Sprattlande 
stannar den med snaran om halsen. Utan lärdom af sin olycksbroders öde 
rusa de andra stackrarna i samma försåt.»36  

Vid stormig väderlek fiskade krokskötläggarna ofta i lag. Lagen omfatta-
de sällan mer än två grannar; man lade ut lika många skötar och delade 
fångsten på hälft. Dessa lag var av frivillig och för det mesta av ganska till-
fällig natur; de ingicks den ena kvällen och 'kunde brytas den följande. 
Det finns dock även exempel på att krokskötläggarna fiskade i lag under 
hela fiskeperioden och i några fall har husbönderna från två gårdar fiskat i 
lag under tiotals år. 

Liksom vid annat strömmingsfiske var fångsterna vid krokskötfisket 
mycket varierande, 4-5 tunnor under våren var ett medelgott resultat, 10 
tunnor var bra och 20 tunnor utmärkt. Större fångster förekom någon en-
staka gång: »Sommaren 1890 var det bästa krokskötfiske jag minns. Den vå-
ren fick vi på vår gård 35 tunnor sommarfisk, som gick ihop till 30 tunnox 
i saltet». — Det mesta av den strömming som fångades med krokskötar sål-
des under sommaren i de estländska städerna. Efter världskriget, då fiskhan-
deln på Reval hade upphört, blev det svårt att få avsättning för vårström-
mingen och krokskötfisket upphörde småningom. — Också efter det att 
skärgården hade undergått storskifte och blivit uppdelad på de olika bönder-
na, fortsatte de flesta att på gammalt sätt dela och lotta sina krokskötplatser 
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ända till dess att fiskesättet övergavs, men den som önskade hade nu rätt 
att stanna utanför delningen. Så förklarade ägaren till Kälskär: »vi völa int 
gå i lott, utan höll vårt land för oss själva. Vi var de enda i byn som int völa 
bita, alla andra bitte, innan de for ut, i midden av maj bitte de.» 

Efter islossningen på våren har kökarborna i hemvattnen kunnat få stor-
strömming, större än den vanliga sköt- och notströmmingen. Skötarna lades 
på land, och sänktes till botten på 5-10 meters djup. Även senare på våren 
var det ganska lönande att fiska med rumskölarna, de lades då i havs-
strömmens riktning på 204-70 meters djup och sänktes ned 2-14 meter 
under vattenytan.37  Vårfisket med rumskötar har i mannaminne varit bara 
ett husbehovsfiske. Det var ofta det första fiske man kunde börja med på 
våren och bedrevs huvudsakligen för att få kokfisk; efter vinterns salta 
kost kom färskfisken som en eftertraktad omväxling. Detta slags fiske har 
vem som helst, besuttna som obesuttna, fått bedriva var som helst inom 
hembyarnas gränser. 

3. Fjällfisket. 

Fjällfiske har i Kökar merendels bedrivits i vattnen kring holmarna och 
i skärgårdarna. I de äldsta skattelängderna upptas både torra och salta 
gäddor bland kökartornas skattepersedlar. I likhet med torsken är gäddan 
så fattig på fett att den med lätthet har kunnat torkas. Näst efter gäddan i 
betydelse kom abborren, därnäst mörten; abborre och mört har som färsk, 
torkad och saltad varit av stor betydelse i mathushållningen, men saluvär-
det var förr mycket lågt. Siken, lika värdefull som gäddan, har 'stått att få 
i så ringa mängd att sikfisket inte kunnat tävla i betydelse med gäddfisket. 

De fiskeredskap som förr nyttjades i de åländska vattnen var not, nät, 
mjärdar, ryssjor, ljuster, katsor och krokar'; av dessa är det bara katsor som 
inte funnits i Kökar. Närmare upplysningar om notarna föreligger inte.2  Fisk-
skatten till kronan erlades både direkt och indirekt. Enligt en anteckning i 1555 
års jordebok betalade ålänningarna den fiskskatt, som kallades huskassefisk, så 
att varje by där notgård brukades gav abborre och mört, en fjärding för var 
not. De bönder som inte fiskade abborre och mört i större mängd skulle ge en 
fjärding torsk, strömming eller gädda.3  Åren 1546-1559 upptas för Kökarby-
arna fyra notlag, skatten utgår dock för var by med 1/2  tunna torsk, vilket 
väl beror på att skatten erlades i färskfisk. Från och med 1560 upptas för 
byarna Karlby, Hellsö, Österbygge och Finnö vardera 2 notlag.4  

I Abrahamssons utgåva av Kristoffers landslag är till stadgandet »Watn 
ägher Warpom skipta» fogat en kommentar: »Fiskewattn skifftes efter war-
pom, så at den, som har mera i Byn, får flere warp».5  I Kökar hade något 
slags fördelning av varpen mellan bönderna knappast företagits på 1500- 
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talet. Fanns det några särskilda bynotar, vilket skattlängdernas uppgifter ju 
antyder, så var den enskilda bondens nyttjanderätt av vattnen givetvis un-
derordnad den rätt som tillkom böndernas gemensamma notlag. 

I de åländska domböckerna från 1600-talet ingår talrika mål, som här-
rör av tvister angående fiskerätt. I Sund begärde allmogen 1641 en dom »at 
huilken som stij ger i annars fiskiewatn och brukar mehra ähn honom böör, 
af honom måtte hans fiskeredskap straxt aff tagas och sättias till rätta, och 
han skulle intet hafua låf i deet samma wattn fiskia, förra ähn han hade 
warit för rätta och blifwit straffat efter som lagh der om förmäla», och det 
blev även efterkommet för att »den 'stoora orätt i fiskiewatn måste afskaf-
fas»,6  samma »stora orätt» rådde sannolikt också i de övriga socknarna. 

Vid hösttinget i Kökar 1637 upptogs ett ärende angående fiskevattenför-
delningen inom Finnö-Överboda. Kapellanen, herr Erik, frågade om man 
skulle äga strand så vitt som man ägde land. Därtill svarades ja, av det 26 
kap. tingsmålabalken. Sedan framsteg inför rätten Finnö marklag och be-
gärde laga syn och mätning på sina vatten, så att var och en skulle få efter 
vad han ägde i byn. Synen utsattes till följande Valborgsmässa.' Tio år 
senare inställde sig samtliga kökarbor och begärde att få sina vatten skif-
tade, under hänvisning till att den som hade minst folk annars blev alltför 
missbytt. När den ensamma skulle fara på skjutsfärd eller på andra resor 
drog de som hade mera folk not i de oskiftade vattnen. Till detta svarade 
häradsrätten att de själva borde verkställa fördelningen, eftersom ingen 
kunde känna till förhållandena så bra som de själva. Det finns inga närmare 
uppgifter om hur uppdelningen av vattnen försiggick.8  Av ett samtida soc-
kenstämmoprotokoll från Saltvik framgår att man där fördelade varpen ge-
nom lottning.9  

En genomgång av Ålands skattläggningsjordebok 1661 visar att det främst 
var byarnas landnotvarp som var av betydelse vid fisket; det stora flertalet 
av de byar som är skattlagda för fjällfiske är beskattade för sina notvarp 
och bara ett fåtal är skattlagda för nätläggning, mjärdfiske eller katsestånd. 
För Kökarbyarna är notvarpen inte uppräknade, det står endast: »temmeligh 
fiellfiske drächt hemma i skiären»." 

Vid denna tid inträffade omregleringen av ägoförhållandena i Kökar. Ef-
tersom alla hemman inom byarna blev lika resulterade hädanefter varje 
skifte »efter som var skattar» i lika andel för var och en inom byn. 

Fiskerättsprocesserna är ibland så utförligt refererade att man kan utläsa 
den dåtida notlagsorganisationen i ifrågavarande by. År 1643 anhöll en av 
bönderna i Hastersboda om skifte av de vatten han hade tillsammans med 
sina notlagare. »Då bleff affsagdt, att huar beholler sitt fiske huart åhr ifrån 
det ijsen han lägger sigh och till thäss han gåår aff igän, ellär och att dee äre 
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tuänne böndher om een noot ssåm däm bäst åsämber efft(e)r hans nådhes 
greffwäns breff, uthgiffwet anno 1639, dän 24 septemb., widh Castellhålm 
slått.»11  I Sonnboda var de nio bönderna 1678 fördelade i tre notlag. Nu kla-
gade en av dem, Matts Mickelsson, över att han under fem, sex års tid varit 
utestängd från höstnot dräkt en under isen, emedan han av sina 
intressenter blivit utstött ur laget. Rätten ålade hans lagkarlar att återta 
honom i sitt lag. Angående nyttjanderätten till vattnen skulle byns bönder 
förena sig sinsemellan; -först skulle de byta upp vattnet i tre delar, och 
sedan skulle notlagen antingen åra lotterna sinsemellan eller också skulle 
de var tridiung stadigt behålla.'`' I Hummersö hade fyra av de 
fem bönderna två och två not ihop, men den femte var ensam. Vid tinget 1682 
anhöll den sistnämnde, att byns fiskevatten som var delat i tio lotter av 
vilka bönderna hade två var, skulle skiftas på nytt. Som motiv för sin be-
gäran anförde han att han hade en lott nordan och en lott sunnan på land, 
och ingen annan hjälp att bära noten från den ena lotten till den andra än 
sina små barn. Häradsrätten beslöt att vattnet skulle fördelas i fem lotter 
som skulle gå årom mellan byns bönder.13  Ännu fyra år senare hade denna 
fördelning inte skett. Rätten resolverade denna gång att »effter som i Hela 
Skären practiceras at Watnet sålunda skiptas, gåendes åhrom; ty bör och 
här sålunda skee, oachtat Isack Person aff blott eensinnighet, och för det han 
mehra hielp hafwer, wil det annorlunda och i 10 deelar hafwa».14  I Ulwersö 
klagade några av grannarna år 1652 över att en del i byalaget, oaktat byn 
hade sitt fiskevatten sönderdel t, brukade fiska överallt med nät, vilket 
var till stor skada för notdräkten. I Finnholma by i Föglö, där det endast 
bodde två bönder, delade dessa 1680 upp sin notdräkt på tre år. När 
dessa år hade gått ville den ena inte avstå sin del, men rätten beslöt att 
denna del för tre år skulle övergå till den andra grannen, och först därefter 
skulle de besluta om vattnet skulle bytas till stadig häv d," eller om det 
skulle fortsätta att gå årom. 

Vid tinget 1653 beslöt häradsrätten att herr Gabriel i Hamnö, som hade 
jord teg om teg med Överboda, skulle vara delaktig i fiskevattnen efter sin 
andel. 

År 1668 upplästes samma dom, att herr Gabriel hade rätt att nyttja sjön 
till notdräkt som envar av grannarna och hålla vissa varp efter sin andel i 
byn. Av en ägosyn på kapellansbolet 1664 framgår att till kapellansbolet 
hörde sex strandnotvarp. År 1683 anhöll kapellan Erik Portulinus att fisket in-
om Överboda borde skiftas efter envars marktal, och häradsrätten förordnade 
att så skulle ske utan stort dröjsmål, dock med tillåtelse att så som det hittills 
varit skulle det förbli till sommaren.'6  Tre år senare anmälde kapellanen 
Gustaf Hamnodius, tillsammans med en karlbybo, några bönder från Karlby 
för att de, mot satt vite, hade brukat notdräkt efter Olofsmässan.17  
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43. Sjöbod i Finnö hamn. 

Av ett Österbyggemål från 1673 att döma synes bönderna där ha nyttjat 
sina varplotter två och två tillsammans. Mickel Mårtensson från Hellsö an-
klagades nämligen för att han dragit not i två österbyggares, Bertel Eriks-
sons och Lars Simonssons vatten. Dessa två hade därför gått hem till Mickel 
och tagit noten ifrån honom. Då de bar noten till nämndemansgården följde 
Mickel själv efter för att se om det var sant som det sades, att de hade skurit 
sönder noten. Mickel dömdes för olaga notdragning att böta 40 mk." En 
liknande tvist upptogs 1697. Agerande i målet var Jöns Simonsson från 
Karlby och två av hans grannar, Tomas Jakobsson och Johan Simonsson. 
Dessa anklagade Jöns för att han, då de förliden höst kom för att fiska 
i samfällt v a t t e n, med berått mod hade skurit sönder deras not. Jöns 
sade att han varit nödsakad att skära ett stycke ur deras not till ved e r-
m ä 1 e för att de i otid kastat ut sin not i det fiskevatten som Jöns då inne-
hade. Häradsrätten beslöt att syn skulle förrättas av länsman och två oväl-
diga nämndemän. Jöns, som då han skurit sönder noten bruka t sig till 
h j ä l p an d e s l a g o c h icke la g, fick för detta överdåd böta som för 
nidingsverk, 10 dr smt. Nästa gång målet kom upp befanns det att Jöns 
motparter gjort sig skyldiga till olaga fiske; de dömdes till böter och att 
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mista noten. Av målet framgår som synes att varplotterna i Karlby gick i 
bytning.1 9  

Käromål om ljusterfiske såsom skadligt för notfiske förekommer i ett 
sockenstämmoprotokoll från Saltvik. En bonde anklagas för att han tillåtit 
sin son »om hösten öfuerfahra nootwarpen, med stöningzeld emoot förbod, 
til största skada såsom alla scäricarlar bekenna».2° I Föglö klagade Juddö-
borna 1675 över att Jakob Månsson från Benö drog not i deras samfällda 
fisk-insteg och fördärvade vattnet. Häradsrätten beslöt att då »diupet eller 
ådran inthet,uthan andre Partens Intrång kan uthstakas, och Watnet således 
skiptas» kunde Jakob inte tillåtas dra not mot de andras vilja.21  

Vid användningen av ljuster sargades fisken så svårt att den måste av-
livas och sedan antingen torkas eller saltas. Ljustret torde därför i viss mån 
ha spelat ut sin roll då man började saluföra fisken levande. För husbehovs-
fiske lämpade sig ju ljustret väl också i fortsättningen. 

Tvister om rätt till nät-, mjärde- eller krokfiske har jag inte funnit i 
tingsprotokollen från 1600-talet från Kökar. Mjärdfisket försiggick i vikar och 
sund, ty rinnande vattendrag av den storlek att man däri kunde bedriva 
mjärdfiske förekom inte. Den lilla bäck som utgjorde Oppsj öns avlopp var 
halvt uppgrundad. År 1691 beslöt häradsrätten att den lilla strömmen från 
Karlby träsk skulle vara hela byn till nytta om den bleve uppgrävd, och 
byamännen ålades därför att inte låta den förfalla.22  

Fjällfisknotlaget var i Kökar inte någon ständig och oföränderlig instituti-
on. Lagnoten gav den enskilde byamannen en fördel så till vida som en större 
not vanligen gav mera fisk, men å andra sidan var den vissa tider på året 
den enskilde till förfång i så måtto att han var hindrad att med egen hjälp 
eller i mindre, tillfälliga lag fiska när och var han ville. Vid tinget 1696 anhöll 
hellsöborna, emedan de så ofta lagsökte varandra ifråga om sina fiskevat-
ten, att vite skulle utsättas för den som på något sätt förolämpade andra el-
ler gjorde sina grannar förfång i fiskeställen och varp. Häradsrätten beslöt 
att då samtliga hellsöbor om vintern brukade vara delaktiga den ena med 
den andra av not och nät, så borde de alltid säga till varandra när de hade 
för avsikt att%  fara och fiska, men på somrarna skulle de förenas sinsemellan, 
bäst de gitte och kunde.2  Ett följande år klagade karlbyborna inför härads-
rätten över att det inom kapellet rådde stort missbruk med fisket, därige-
nom att båtsmän och inhysesfolk med ljuster, not, skötar och andra fiske-
redskap brukade fika och fara i böndernas samfällda vatten. Häradsrätten för-
manade yttermedfolket att inte fiska bönderna till men och förfång.24  

I Boetius Murenius fiskordning 1653 bestämdes att ingen på sön- och 
helgdagar skulle få fiska förrän solen stod i väster.25  Notdragning på förbju-
den tid blev bestraffad. Vid prostvisitationen i Kökar 1656 antecknades i 
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protokollet: »Angofues thessa 2 nootgårdar i Helso hafua dragit noot domi-
nica jubilate i otijd intet långt efter folket kom frå kyrkian: 

Erik Thomossons nootgård, som är hans son Thomos 
Eriksson. 
Michel Marcussons nootgård, sem hans broor Thomos 
med gårdzbarnen. Thessa hafua öster bygiarna sedt och 

öfuertygade i lensmanens och h. Gabriels närwaro.»26  

I Acta visitatoria ingår många notiser om öbornas fjällfisketionde. När 
kapellanens löneförmåner 1647 var under omprövning heter det »fielfisk-
tijond göra en part armeliga, en part inthet, oansedt the ingen stagfisk hafua 
som på andra orter i schärigårdarna».27  I slutet •av 1680-talet brukade bön-
derna i Kökar i fjällfisketionde erlägga 20 marker torra gäddor, vilka levere-
rades i fyra band, varje band om fem marker; de som inte hade torra gäddor 
att ge fick i stället ge 2 dr penningar.28  

Under 1700-talet utfärdades vitesförbud mot olaga fiske titt och tätt. 
Vanligast var förbud för utbysfolk att fiska inom en viss bys fiskevatten, 
men åtskilliga vid tinget fastställda förbud gällde beslut för bönder inom 
by och avsåg förbud mot fiske inom grannarnas enskilda vattenlotter.29  — 
Enligt böndernas terminologi var de vatten samfällt hävdade som nyttjades 
gemensamt av alla grannar, och de vatten avdelade, sönderdelade eller en-
skilda, där någon eller några hade uteslutande rätt att fiska. Det förekommer 
att samma vatten, med avseende på samma slags fiske, var samfällt hävdade 
såtillvida att alla grannar fiskade gemensamt under en viss årstid och en-
skilda såtillvida att vattnen någon tid under året hörde under delning. Om 
vissa fiskesätt var byalaget förbehållna, var enskilda byamän inte därigenom 
hindrade att i samma vatten nyttja annat fiske. 

Karlby byalag anhöll vid tinget 1707 om inbördes vite; 10 dr smt skulle 
ådömas den som blev ertappad med att fika och fara inom andras vatten. 
Vilka fiskeredskap detta förbud gällde är inte utsatt.3° I Föglö anhöll samt-
liga socknens innevånare om förbud mot st ö d j ande eller eld s b 1 å s s 
b r ä n n an d e, såväl inom egna som inom andras ägor.31  — Detta innebär 
sannolikt inte att allt ljusterfiske blev förbjudet, ty utom de avdelade lot-
terna ägde byarna förmodligen stora, icke fördelade vattenområden inom vil-
ka stödjandet fortfarande var tillåtet. — Vitet utsattes till 10 dr smt första 
gången, och dubbelt upp andra gången. Följande år anhöll nämndeman Matts 
Eriksson i Finnö, på Finnö och Överboda byars vägnar, att vite om 5 dr smt 
skulle utsättas för stödjande i notvarp.32  År 1726 förenade sig Hellsö och Ös-
terbygge byalag om att vite på 40 mk smt skulle utdömas av de bybor som 
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for på grannbyns vatten och stötte med stänger eller lade skott-
nät 33 • 

Hösten 1732 anhöll hellsöborna om att rätten skulle fastställa vite om 5 
dr smt för den av dem som efter Ersmäss drog not inom andras vatten:34  
Sex år senare skildras byns dåtida notlagsorganisation i samband med en 
tvist mellan grannarna. Bonden Erik Eriksson anklagade fem av sina grannar, 
Erik Tomasson, Clemet Isaksson, Tomas Eriksson, Matts Eriksson och Hen-
rik Olofsson, för att de föregående vår i bästa fisketiden hade skurit ut hans 
not, då de hade haft not tillsammans bara två dagar, och sedan gjort sig två 
notgårdar och dragit för sig själva, varigenom Erik åsamkats en skada som 
han värderade till 48 dr kmt.33  Vid följande ting anförde svarandena att de 
enligt gammal plägsed hade skilt sönder noten sedan isen gått bort på våren, 
och när de sedan skulle sätta not tre och tre tillsammans hade Erik försett 
sina intressenter, emedan han haft not för sig. Två andra bönder från byn, 
Henrik Mickelsson och Matts Mattson, intygade att det inte hade varit någon 
viss ordning, hur länge sex grannar skulle dra not tillsammans, utan så snart 
isen gått bort ha de skilt itu noten och sedan satt ihop den tre och tre. 
Parterna förliktes nu så, att de varje år dagen efter Allhelgonadagen alla 
sex skulle sätta not tillsammans och draga med den ända till Valborgsmäs-
sodagen. Därefter skulle denna not tagas sönder och Erik Eriksson, Erik 
Tomasson och Henrik Olofsson sätta not tillsammans, och de övriga tre skulle 
likaledes sätta not tillsammans.36  Omkring tjugu år senare, år 1755, beskrivs 
såväl fjällfisknotlagen som skott- och 1 å n g n ä t 1 ä g g n i n g e n i Hellsö. 
Det hade av ålder varit vanligt att sex grannar från Allhelgona till Valborgs-
mäss sammansatte not och drog not samfällt. Från Valborgsmäss till Ers-
mäss var tre grannar i lag och hade då frihet att dra överallt i byns fiske-
vatten, men från Ersmäss till Allhelgona hade notlagen rätt att dra endast 
i sina enskilda dr ä k t e r. Vidare var det tillåtet för byamännen att 
nyttja skottnät från öppet vatten och tills isen lagt sig blott notvarpen var 
fredade. Långnät fick läggas till Olsmäss, men därvid fick inte stenar kastas 
i sjön, och ännu mindre var f orkande tillåtet. För att denna gamla och 
uråldriga överenskommelse inte skulle överskridas, anhöll de om att den av 
häradsrätten skulle stadfästas såsom en lag för dem och vite utsättas för den 
som bröt däremot. Rätten fann deras begäran skälig och till avböjande av 
allehanda oredor och tvister utsattes 20 dr smt:s vite. Slutligen anhöll hellsö-
borna om vite mot allt olovligt fiskande på deras ägor.37  

Denna anhållan om vite för överträdelser mot Hellsö bys fiskordning 
var sannolikt förorsakad av en tvist som kom upp senare vid samma ting. 
Fem bönder i Hellsö hade instämt den sjätte i sitt notlag, Matts Larsson, för 
att han, mot gamla v anlighe t e n, hade söndrat sig från notlaget, och 
under själva fiskelektiden dragit not ensam. Matts erkände att han skurit ut 
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sin notdel och satt ihop egen not åt sig på grund av att han på det sättet i 
april kunde dra bekvämare, och han ansåg att han inte därigenom på något 
sätt förfördelat sina notlagare. Häradsrätten fann att byamännens se d v a-
n a och ö v er e n s k o m m e l s e angående notdragningen måste anses som 
en 1 a g dem emellan, och eftersom Matts hade överskridit den skulle han 
enligt BB 17: 3 böta 10 dr smt samt betala rättegångskostnaden." 

I Karlby stämde 1753 tio av byamännen de två återstående, Daniel Da-
nielsson och Johan Persson, för att dessa vid byns sam f ällda ho lmar 
Idö och Kantör allena idkat fiske och även satt upp fiskebodar åt sig. Daniel 
och Johan hade genstämt för att grannarna ville tillvälla sig makten över 
holmar, som Daniel och Johan av gammalt hade rätt att nyttja och bruka. 
Saken tog uppskov, och när den på nytt togs upp var parterna förlikta." 

Till de mest omstridda fiskebragderna vid denna tid hörde mjärdar och 
ryssjor. Vid vintertinget 1756 berättade samtliga hastersbodabor att det hade 
varit vanligt att sätta ut ryssjor och mjärdar utmed notvarp, men eftersom 
detta hindrade fisken i dess gång borde det förbjudas; häradsrätten gav bi-
fall till deras anhållans() I Österbygge stämde fem bönder 1762 två av sina 
grannar för att de nyttjade ryssjor och mjärdar i byns samfällda fiskevatten 
och därigenom gjorde intrång i byns n o t v ar p och förminskade fisken. 
Mjärdarna ansågs vara särskilt skadliga under lektiden, då fisken uppsökte 
sådana ställen där den kunde bli av med sin rom och mjärdar var lämpliga 
därtill. De anklagade genmälte att ytterligare fem grannar nyttjade både 
ryssjor och mjärdar. Häradsrätten beslöt att eftersom lagen tydligt stadga-
de att oskiftat fiskevatten skulle nyttjas av dem som hade del däri med 
nät och not, så följde därav, att inga andra bragder skulle få nyttjas i sam-
fällda vatten, allra minst sådana mjärdar som inte kunde inbegripas under 
typen nätredskap. Alla grannar i Österbygge blev förbjudna att nyttja 
mjärdar men tilläts bruka ryssjor, emedan de inte kunde anses lika skadliga 
som mjärdarna, utan var mest detsamma som nät »ehuru annorlunda in-
rättade»; ingen av byamännen skulle dock få sätta ryssjor så att notdräkten 
förhindrades.41  Sedan mjärdfiske förbjudits i ett flertal Föglöbyar42  beslöt 
även hellsöborna inskränka mjärdfisket; 1766 anhöll samtliga hellsöbor om 
vite mot nyttjande av mjärdar under gäddans lektid, och vite om 10 dr smt 
utsattes. Vidare utfärdades förbud mot allt fiske — med mjärdar, ryssjor, 
krokar, drag eller andra bragder — under den tid bönderna vistades ute på 
sina fiskelägen.43  Till samma ting hade Karlby byalag låtit stämma Över-
boda byamän för olovlig notdräkt och påyrkade landslott; denna sak slöts 
med förlikning sålunda, att överbodaborna för framtiden skulle ha rätt att 
sedan isen lagt sig sätta in not med karlbyborna i Karlby löjnot mot att 
överbodaborna avstod från det omtvistade varpet.44  

Vid skattläggningen 1768 rannsakades noggrannt om byarnas möjlig- 
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heter till fjällfiske. Något skifte av fiskevattnen blev dock inte ifrågasatt. 
— Enligt 1734 års lag skulle fiskevattenskifte ske om någon inom byn så 
önskade och om domaren fann att skifte kunde ske utan att någon skulle lida 
men. I byordningsprojektet av 1742 heter det om fisket och fiskevattnen, att 
grannarna skulle förena sig efter omständigheterna. 

Vid skattläggningen 1768 framhölls det upprepade gånger, att många not-
varp som tidigare hade givit goda fångster nu hade förlorat all betydelse, varför 
befolkningen sett sig tvungen att uppsöka nya, mer avlägsna fiskeplatser. Om 
flera tiotal varp sägs, att de hade blivit så uppgrundade, att ingen not längre 
kunde dras där, om andra varp heter det att man kunde få fisk i dem bara 
efter stormar, då vattnet stod högt. I Karlby idkades fjällfiske vid Husö och 
uti tvenne varp vid hemlandet, Kyrkion och Kalvik, där det erhölls mellan 
5, 6 å 7 lispund gäddor och abborrar för varje åbo om året. — Insjön i 
Karlby sades vara så djup, att ingen fisk där kunde fångas. 

Hellsö hade nio varp vid hemlandet men alla varp var så grunda, att 
ingen not kunde dragas »och kan man gå öfwer the flästa.» Fjällfiske idkade 
denna by sunnan på Sommarö, i Norra Sundet, vid Ovasfjärden, Degerängen, 
Låppöfjärdsminne, Sommaröskag, Sommaröskagsudden, Låppöskag, Vipp-
sundet, Västanlamssund, Delgrundet och Kråkvarpsudden, i vilka varp 
varje åbo årligen kunde få 4, 5, å 6 lispund gäddor och abborrar. 

I Österbygge fanns följande varp: öster på Hästvarpskläppen i Låppö-
fjärdsminne, vilket de hade gemensamt med hellsöborna, nordan på Hällar-
na, i Alvarpet, Höskutviken, nordan på Näset, i östra och västra Vålbergs-
varpen, vid västra Hästnäset, uti Rottenängsfjärden, sunnan i Önsholmsund, 
i Sumpvarpet, Stackkläppen, Hårsgrundet och Kyrkofolksudden, men efter-
som landet var så högt och vikarna varken vass- eller skogbevuxna »så är 
deraf tydeligit at Fisken der eij kan taga sitt läge annan tid, än då den ef-
ter Stormar drifwen från hafwet, innanför Klippor och Skär söker sin hwila, 
derföre och Fångsten hwarken kan wara säker eller waracktig, dock kan 
årligen fås något öfwer 6, 7 å 8 Lispund Gäddor och Abborrar för hvarje åbo, 
om året, enär ett Medium af 3 års fångst räknas». 

I Finnö by hade funnits fjällfiskvarp i Lillaholmsundet, Finnöviken, 
Flattö sunden, Allminholmsskär och Ubbenholmsfjärden, men dessa varp samt 
ett varp i Österby sund och tre varp i Flattö sund var så uppgrundade att de 
kunde nyttjas bara vid högt vattenstånd. Fjällfisket idkades därför främst i.  
Flattö sund, i Österby sund, nordan på Langerholmen, västsunnan på Kil-
lingholmen, sunnan på Stenviksholmen samt i Djupvarpet, och fångsterna.  
var 7, 8 lispund gäddor och abborrar för varje bonde om året. 

Om Överboda by heter det att vikarna var omgivna med kargare och 
brantare berg än .i de andra byarna, att stränderna varken var skogbevuxna 
eller rika på vass och att fisken inte kunde ta skugga eller föda där. Flera_ 
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av varpen var uppgrundade: »uti Kilen, Ladan och wid södra Rödgrundet, 
äro Fiällfiskewarpen så uplandade att de nu mera eij kunna nyttias till Not-
drägt, och så är det äfwen beskaffadt med twänne warp uti Norra viken. 
Fjällfiske idkar denna By elliest nu för tiden uti östra Sandviks Gloen, 
Gammelhamn, Fläskklefvarne, Norra viken, Södra viken, Nordanström, Öst-
dalsängen, södra Runsund, norra Runsund, Svarbokil, Rödglo, Lökvik och 
Sandviks örarne, uti hwilka alla hwarp Byen kan få 3, 4 eller 5 Lispund 
Gäddor och abborrar för hwarje åbo om året, enär the tider vaktas då dessa 
slags Fisk efter Stormar drifwes in i från Hafwet at taga hwila, men icke 
annars.» Skattläggningsinstrument redovisar ifråga om fjällfisket endast not-
dräkten, varken nät-, ryssje-, mjärd- eller ljusterfiske är nämnt.45  

I fiskeristadgan av 1766 ingår talrika bestämmelser om fjällfisket. Detta 
borde upphjälpas genom att allmogen skulle lära sig att inskränka fisket 
under fiskens lektid. I fråga om utnyttjandet av samfällda vatten innehåller 
fiskeristadgan som nämnt den bestämmelsen, att delägare i sådana fisken 
inte skulle tillåta utomstående att fiska i deras vatten utan de flesta jord-
eller strandägarnas samtycke och att befallningshavare och domare borde för-
söka förmå delägare i samhälligheter att skifta vatten sinsemellan. Vidare 
stadgades att fiskelag och strandägare inför domstol skulle komma överens 
om huru småfisken bäst skulle sparas och hur fisklekarna skulle utnyttjas 
måttligt »och gälle vad de flesta i sådant fall pröva»; detta skulle av do-
maren fastställas. I en kompletterande stadga av 1771 påbjöds att notkilar 
av väv, puls- och stötnotar allmänneligen skulle förbjudas samt att ljustring 
med eldsbloss skulle vara förbjudet under lektiderna. Inom de olika länen 
ålåg det landshövdingarna att övervaka att fiskeristadgornas bestämmelser 
blev åtlydda.46  

Under de sista decennierna av 1700-talet blev en mångfald fiskeriären-
den avhandlade på de åländska tingen. I Föglö socken var det i främsta rum-
met ryssjornas och mjärdarnas samt skottnätens och stötnotarnas even-
tuella skadlighet som blev diskuterad. Enligt en kungörelse av landshöv-
dingen 1771 ålades fiskelagen att avskaffa alla sådana fiskebragder med 
vilka småfisken fångades. Vid tinget i Föglö 1772 beslöt bråttö- och 
hummersöborna att de skulle avskaffa sina ryssjor ifall också de andra fiske-
lagen inom socknen var villiga att göra det, och byamännen i Sonnboda, 
Juddö, Kallsö, Stentorpa, Degerby och Sommarö var villiga att avstå från 
att nyttja mjärdar under fiskens lektid om övriga sockenbor 'skulle ansluta sig 
till beslutet. Mot detta invände åtskilliga byamän från andra byar att de 
fick sin mesta fisk just i mjärdar, samtidigt som de erkände att mjärdarna 
var skadliga bragder på den grund att den stora fisken fångades innan den 
fått lägga sin rom. På frågan vilka bragder som för övrigt nyttjades, blev 
svaret att de nyligen förbjudna puls- och stötnotarna, som här på orten 
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gick under namn av bordnotar, hade nyttjats men inga andra skadliga brag-
der och inte heller notkilar av väv. Både lillno t e n, långnäten och ryssjor-
na var så glest bundna att tre tvärfingrar rymdes i varje maska. Tingsme-
nigheten överlämnade till domstolen att pröva, om mjärdarna skulle för-
bjudas eller ej och förklarade att de inte hade någon annan f ör ening om 
fiskebragder. Rätten nöjde sig med att fastslå att det inom uppsocknen fanns 
flere fiskelag, som ville att mjärdarna skulle förbjudas, än sådana som ville 
att de skulle bibehållas, och överlämnade avgörandet till landshövdingen.47  

Vid tinget 1775 upplästes den landshövdingeskrivelse enligt vilken all-
mogen borde förena sig om hur ruma och fina deras notar och andra fiske-
bragder skulle vara. Den församlade allmogen påstod liksom ifråga om 
strömmingsnotarna att deras bragder inte kunde anses vara för täta; kilen 
till en fjällfisknot brukade bindas med 16-20 maskor under alnen och ar-
marna rumare. Man förenade sig om att aldrig ha sådana bragder tätare 
bundna. Beträffande den tid, då fjällfiskelekar skulle få nyttjas, ansågs det 
att man inte kunde avstå från att som hittills nyttja dem till midsommaren 
eller åtta dagar därefter, men alla var ense om att man därefter inte förrän 
på hösten skulle få dra not. Samtliga innevånare i Föglö blev vid vite om 30 
dr kmt förbjudna att nyttja mjärdar. Då en del av allmogen framhöll att 
även bordnoten borde vara förbjuden, såväl under lektiden som annars, mot-
satte sig många bönder ett sådant beslut under hänvisning till att de 
inte hade någon annan utväg att få fisk. Häradsrätten påminde dem härvid 
om att nyttjande av bordnot under fiskens lektid var förbjuden.48  Följande 
år stämde länsmannen tolv bönder från Karlby, fem från Överboda, två från 
Finnö, en vardera från Hästö, Husö och Kyrkogårdsö för att de hade lagt ut 
mjärdar, men de blev för den gången befriade från böter; de bönder från upp-
socknen, som var instämda för samma sak, blev däremot bötfällda.4° 

Utom de talrika vitesförbud, som fastställdes på häradsrättens försorg, 
förekom som förut särskilda byförbud. Vid tinget 1770 anhöll Karlby byamän 
att häradsrätten skulle utsätta vite mot olämpligt vinternotfiske, och vite 
om 10 dr smt blev även utsatt. Byamännen hade förenat sig om att var 
och en av dem skulle avhålla sig från att utan följe eller samtycke av hela 
halvbyn dra not under den första isen, u n g i s e n, emedan i annat fall 
den som hade nog folk for ut med sina fiskebragder genast isen hade lagt 
sig, till förfång för den som hade mindre folk och inte hann ut lika fort. 
Det hände också, att då var och en fikade efter att komma först, for de 
ut så tidigt att isen brast, fisken skrämdes bort och byn gick i ansenlig 
mistning. Följande år anhöll överbodaborna, då det hade hänt flera svåra 
olyckor genom att folk hade gett sig ut på för svag is, att ingen fick fara 
och fiska under ungisen innan samtliga grannar hade kommit överens 
därom.5° 
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År 1773 frågade Tomas Ersson i Överboda inför tinget, om det kunde 
anses rätt och billigt att han varje år skulle hålla del i bägge armarna 
i den not byn ägde, varemot de andra höll del i sådana ställen som var 
mindre utsatta för nötning. Det beslöts, i enlighet med vad som var vanligt 
på orten, att delägarna i noten under tre år skulle hålla de delar som nöttes 
mest, och sedan åter tre år de delar som nöttes minst.51  I Österbygge ingick 
byamännen 1774 en utförlig notförening som stadfästes vid häradstinget. 
Bygrannarna hade fastställt att de inte kunde bedriva sitt sommarnotfiske 
tillräckligt effektivt med bara två notlag i byn utan att de skulle börja 
dra med fyra notar, tre man vid varje. Notvarpen skulle delas upp i fyra 
varplotter, som skulle nyttjas en vecka av varje lag, varefter ombyte skulle 
ske. Under vintern och under våren till 1 maj skulle det förbli vid gamla 
vanligheten, med två notar och sex man vid varje.52  

Finnöborna, som hade en del av sin skärgård gemensam med överboda-
borna, kunde inte förbjuda allt utbysfiske inom sin skärgård utan var nöd-
sakade att förteckna de land där fiske skulle vara förbjudet. Vid tinget 1772 
inlämnades å finnöbornas vägnar en skrift, däri allt fiske med ryssjor, krokar 
och nät förbjöds vid vissa holmar.53  För Finnö och Överboda gemensamma 
fjällfiskenotvarp omtalas inte. Hellsö och Österbygge byar hade däremot 
gemensamma varp i Låppöfjärden. För att införa bättre ordning i dessa 
varp ingick byalagen en överenskommelse vid 1788 års ting. Eftersom det 
fanns två notlag i vardera byn skulle vart och ett av dessa ha rätt att dra 
varpet ett år i sänder; varje lag återfick alltså denna rättighet vart fjärde år.54  

Vid 1767 års ting hade åtskilliga byar i Föglö anhållit om vitesförbud 
för båtsmän, fiskköpardrängar och annat löst folk som med nät, ryssjor, 
krokar och drag fiskade i deras vatten. Två år senare anhöll finnöborna 
om vite för båtsmän, inhysingar, drängar och mågar som idkade fiske i 
deras vatten. Överboda byamän anhöll 1775 om att deras båtsmän skulle 
förbjudas att fiska i Överboda vatten under fiskens lektid; drängar, söner 
och inhyseshjon skulle inte någon årstid ha rätt att fiska där.55  År 1779 
anhöll en bonde från Österbygge att bondsöner, bondmågar och drängar, 
som inte betalade ränta, ej skulle tillåtas att nyttja ryssjor eller bruka 
andra fiskbragder i byns vatten. Hädanefter skulle varje bonde få nyttja 
bara sex ryssjor, vilka skulle läggas ut från Mikaeli och till 1 maj. Var 
och en skulle sätta bomärke på sina bragder, för att man vid under-
sökning genast skulle kunna få reda på ägaren. Häradsrätten fastställde 
deras beslut och utsatte vite om 10 dr smt med tillägg att de söner, mågar 
och drängar som utverkat tillstånd av samtliga byamän skulle ha rätt att 
fiska." Vid denna tid fastställdes också inom flere Föglöbyar, hur många 
ryssjor som hemmansägarna skulle ha rätt att nyttja. 

Vid 1776 års ting hade karlbyborna en tvist om sin fiskordning upptagen 
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till behandling vid häradsrätten. En av bönderna hade stämt in de övriga 
för att få dem förpliktade att ingå en förening om fisket med g ä d d k r o - 
k a r. Ingen i byn skulle ha rätt att sätta ut några gäddkrokar före nya 
Bertilsmäss eller den 24 augusti. Denna dag skulle man få göra början 
med att sätta ut krokar i de vatten som lämpade sig därtill, undantagandes 
hemsunden, där krokar var förbjudna under alla årstider.57  Häradsrätten 
fastställde denna förening; samtidigt blev inhysingar och utbysfolk förbjudna 
att sätta ut gäddkrokar i Karlby vatten.18  Några år senare ingicks också 
i Överboda en överenskommelse om att ingen skulle få fara med krokar 
och andra bragder i byns vatten före nya Bertilsmäss, då byamännens 
utfiske vid fiskelägena ännu pågick.59  

Många tvister förorsakades av fisket med skottnät och stötnot. Till 
tinget 1763 stämde en av bönderna i Hellsö, Matts Tomasson, sin granne 
Isak Klernetsson, för att denne hade tagit skott- eller grimnät från Tomas-
sons söner. Då Isak hade bevis för att Matts ända från jul och till Kyndels-
mäss med dessa såsom skadliga ansedda bragder fiskat i vatten som han 
innehade tillsammans med sina grannar, blev Isak frikänd. Något 
bystämmobeslut om att skottnät förbjudits åberopas dock inte."" År 1779 
stämde en bonde i Karlby, Jan Andersson, en bondson från Finnö för 
att denne brukat skottnät vid likfiske. Jan Andersson hade försökt få tag 
i nätet, men det var nedsänkt i vattnet på ett ställe som han inte kunde finna. 
Den anklagade blev dock på annat sätt överbevisad och fick böta för sitt 
tilltag."' 

I samband med en tvist om skottnätsläggning i Bråttö 1781 redogjorde 
bönderna inför häradsrätten för sitt skottnätsfiske. Ett skottnät sattes ut 
mellan två långnät, så att de alla tillsammans var av samma längd som 
en stötnot, eller längre om näten var mycket långa. Med hjälp av linor 
spändes näten ut på grund där det fanns tång eller sjögräs och sedan for 
man, liksom vid stötnotsfiske, omkring bragderna och pulsade och stötte 
så fisken drevs mot näten. Det sades vara allmänt bekant att de som fiskade 
med stötnotar jagade all fisk från stränderna; de brukade åstadkomma sådant 
buller att det hördes på en halv mils avstånd, och där någon farit fram med 
stötnot fick man sedan under ett par veckors tid ingen fisk. Nämnden 
medgav att stötnoten var ett skadligt redskap, i synnerhet som den ofta 
bands alltför tät. Rätten konstaterade att skottnät inte tillhörde de förbjudna 
bragderna, men då stötnoten var förbjuden och skottnäten måste anses lika 
skadliga, blev 10 dr smt:s vite utsatt för den som använde sig av sådana 
bragder."2  Följande år lät länsmannen stämma samtliga bönder i Kökar 
för att de nyttjat skottnät. Kökarborna förklarade att de brukat nyttja 
sådana nät endast mellan Mickelsmäss och Allhelgon och att de aldrig bru-
kade lägga dem vid hemstränderna utan långt ute i havet. Skottnäten, som 
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var 5 kvarter djupa, lades ut nattetid kring klippor och skär. Bönderna 
hänvisade till att deras fäder och förfäder i alla tider opåtalt hade nyttjat 
bragder av detta slag. Dessa nät nyttjades inte på sådana platser där fisken 
tog stånd och kunde därför inte anses skadliga och kökartorna hade inte 
hört att de var förbjudna. Eftersom bönderna i Kökar hade nyttjat sina 
skottnät bara ute vid havsklippor blev de denna gång frikända, men de 
uppmanades att för framtiden ta sig till vara." 

I november 1786 utgavs som svar på den åländska allmogens besvär 
i saken en resolution enligt vilken de i 1771 års fiskeristadga förbjudna 
fiskebragderna, stötnot, skottnät m. fl. skulle få nyttjas."4  Därefter ingick 
bönderna i vissa byar privata överenskommelser om att avskaffa dylika 
bragder." År 1794 stämde fyra grannar i Finnö de två övriga bönderna i byn 
för att dessa hade nyttjat b on o t."° Det framgick att bönderna i Finnö, Över-
boda, Österbygge och två i Karlby hade ingått en överenskommelse att inte 
nyttja stötnot, emedan fiskevattnet kring hemlandet var så begränsat att om 
var och en nyttjade stötnot, skulle all fisk inom några år försvinna från strän-
derna i dessa byars skärgård. Finnöbönderna uppvisade inför tingsrätten 
trästickor i vilka ett antal bomärken var inskurna som »stöd och 
pelare» till att överenskommelsen var sådan de anfört."' De två anklagade 
finnöborna hänvisade å sin sida till resolutionen av 1786, och häradsrätten 
medgav, att då stötnot och skottnät blivit tillåtna och de kärande inte kunde 
bevisa att de svarandes not varit olovligt bunden, inte överflödigt brukad i 
fisklek eller olovligt nyttjad i andras vatten, kunde häradsrätten inte gå 
emot Kungl. Majts. resolution." Inom Överboda byalag antogs 1798 3 RD 
16 skill. vite för fiske med skottnät, ryssjor eller mjärdar vid byns utgryn- 
nor. 69 

Inom en del byar genomfördes mot slutet av 1700-talet vattendelningar 
med avseende på mjärdar och ryssjor. Till tinget 1798 instämdes Matts Matt-
son i Karlby av två av sina grannar för olovligt fiskande, och Matts Matt-
son genstämde dem för borttagna bragder. Det framgick vid utredningen av 
målet att Karlby byamän hade avdelat sina fiskevatten vid Rockelholms-
skär i 6 delar — två byamän nyttjade en lott— som gick i bytning och om-
byttes efter ett år, men trots detta hade Matts Mattson satt ut krokar inom 
den lott, som då tillhörde två av hans grannar. Matts Mattson genmälde 
att vattendelningen endast hade avseende på ryssjorna och att byamännen 
hade rätt att sätta ut krokar var de ville; han fordrade därför ersättning 
för sina krokar, som var tillverkade av ben och hade bockhornstafsar. Hans 
motparter vidhöll att delningen hade avseende på alla sorters fiskebragder. 
Andra byamän vittnade emellertid till förmån för Matts och sade att del-
ningen företagits enbart med avseende på ryssjefisket. Efter detta ingick 
parterna förlikning. — Senare vid samma ting anhöll karlbyborna att härads- 
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rätten skulle fastställa, att deras uppdelning av vattnet kring Rockelholms-
skär hädanefter skulle avse allt fiske inom lotterna. Då ingen lagenlig stäm-
ning förekommit blev frågan uppskjuten.7° 

De obesuttna hade ej rätt att fiska inom böndernas enskilda vattenlotter. 
I Karlby blev en lots, Tomas Eriksson, stämd för notdragning inom enskild 
vattenlott, emot ett 1796 träffat bystämmobeslut, men vid undersökningen 
befanns det att han blivit åtalad utan orsak. Bonden Isak Isaksson, som 
stämt Tomas Eriksson, berättade inför rätta att han sett tre flickor, som hörde 
till Tomas Erikssons husfolk, dra not på Isaks enskilda vatten vid Lyckholms-
näset och vid Idö Norrglo på Matts Erikssons och Matts Mattsons av del a-
d e f i s k e l o t t e r. Eriksson anförde å sin sida att en flicka från Överboda, 
Brita Eriksson, hade fått lov av sin far att för egen del fiska med not för 
att kunna sälja levande fisk till Stockholm och på så sätt få pengar till upp-
handling av flickegrannlåt, och hon hade då övertalat Erikssons dotter att 
hjälpa till. De hade tagit Tomas Erikssons not som var upphängd vid gården 
och dragit några varp med den inom Överboda vatten; fisken hade de delat 
sinsemellan.71  

I 1766 års fiskestadga uppmanades som nämnt befallningshavande och 
domare att genom tjänliga föreställningar förmå strand- och delägare av 
samfällt fiske att skifta vattnen sinsemellan. Verkliga skiften var dock fort-
farande sällsynta på Åland. I fler och fler byalag började dock bönderna lägga 
hela sitt vattenområde i vissa lotter inom vilka byamännen fick nyttja 
alla slags bragder; lotterna årades i regel. Hemmanens jordemarktal lades 
till grund för sådana delningar. I byar där alla hemman var lika stora var 
skiftet inte svårt att utföra, i byar där somliga gårdar var större och andra 
mindre blev det mera invecklat. Vid en vattendelning 1782 i Degerby, be-
fanns det att två hemmansägare hade större marktal än de andra och därför 
ville ha större fiskevattenslotter. En av deras motparter framhöll då inför 
rätta att det på flera ställen på fasta Åland var vanligt, att alla åbor i en 
by hade lika del i fiskevattnet, utan avseende på jordemarktalet, och denna 
förmån borde beredas även de hemmansägare i Degerby vilkas hemman låg 
för ett lågt jordemarktal. Häradsrätten svarade emellertid, att ehuru detta 
bruk förekom på en del orter, så fanns det andra byar där seden inte tilläm-
pades, och eftersom några av Degerby byamän så fordrade, skulle vattnen 
där delas efter jordemarktalet.72  

När bönderna i Kökarbyarna bytte opp sina vatten gick delningen inte 
över byarnas hela vattenområde, utan det var endast vissa, särskilt fiskrika 
platser som delades. I smala sund räknades mittlinjen som gräns och där 
gränsen mellan olika lotter drogs över holmar användes gärna någon större 
klippa som var lätt att känna igen eller en berghäll med kännspak färg 
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såsom gränsmärke. Som jämförelse kan nämnas att man i en by i Föglö 
lät vinterkyrkvägen utgöra gräns mellan olika vattenlotter.73  Om det in-
träffade någon förändring varigenom vattenlotterna upphörde att vara lik-
värdiga företogs en jämkning. — I våra dagar anser många att den cirku-
lerande lottindelningen är av ondo, ty en vattenlott som innehas av ett hem-
man med mycket arbetsfolk kan lätt bli överfiskad. 

Utanför vattendelningarna stod lagvarpen. Även under 1800-talet lät 
kökarborna fastställa flera notlagsföreningar vid tinget. Enligt ett bystäm-
mobeslut år 1810 ingick karlbybönderna följande överenskommelse: 1) varje 
år från Mikaeli och till dess isen lade sig skulle man ha tre fjällfiskenotar 
och vara fyra om var not; 2) ingen skulle få sätta ut gäddkrokar inom en 
annans ryssjesättning; 3) i Karlby hemsund innanför storholmarna skulle 
gäddkrokar aldrig få sättas och 4) att lägga långnät vid Vikarskär om hösten 
skulle vara tillåtet endast för den som hade ryssjesättning därute.74  Också 
inom Överboda var det vid denna tid förbjudet att sätta ut gäddkrokar inom 
en annans ryssjesättning.75  

Inom en del skärgårdsbyar började man vid denna tid betrakta notfisket 
under våren som skadligt. I Kökar lät finnöbönderna 1811 stämma karlby-
bönderna för »överflödigt fiskande» och anförde vid tinget att karlbyborna 
beständigt fiskade med 11 notar och utödde all fisk. De brukade fiska både 
vid sin egen strand och vid Finnö bys land, och finnöborna anhöll därför om 
att de borde förbjudas att under lektiden fiska med not eller andra bragder. 
Karlbyborna ansåg att eftersom de inte haft för täta notar eller andra för-
bjudna bradger borde de inte fråntas sin urgamla rätt att fiska så ofta de 
kunde. Två år senare ingick parterna förlikning.7" 

I Karlby uppkom 1820 ett förslag om att hela vattenområdet inom byn 
borde fördelas i lotter. Tio av byamännen hade stämt de två återstående, 
Johan Tomasson på nr 2 och Tomas Tomasson på nr 10, för olaglig not-
dragning. De hade skilt ut sig ur det notlag de förut enligt by a m ä n-
n ens träffade f ör ening hade tillhört och inrättat en egen not, 
varför de andra bönderna ansåg att en märklig oreda hade uppkommit. Där-
för borde vattnet delas i tre delar mellan byamännen och fyra hemman in-
rätta not tillsammans, varigenom alla oreda och tvistighet skulle förekom-
mas. De anklagade fann för sin del denna uppdelning högst olämplig och 
ansåg att de därigenom skulle bli uppehållna i fisket av sina grannar. De 
anhöll att var och en av byamännen skulle få sin del i fiskevattnet, varigenom 
all tvistighet för framtiden skulle försvinna. Rätten beslöt först, med hänvis-
ning till BB, 17 cap. 1 §, att vattnen skulle skiftas, men protokollanteckningen 
härom blev sedan överstruken och i stället tillfogades att häradsrätten i 
denna sak icke ansåg sig böra meddela vidare utlåtande än att kärandena, 
om de inte kunde sämjas om notdragningen, borde dela vattnen.'' 
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Tre bystämmoprotokoll från Hellsö, år 1817, 1830 och 1844, visar hur 
denna bys fiskevatten nyttjades: 

»Wi alle samtelige Husbönder i Helsö häfwer oss Emellan öfverenskommit 
at hädan Efter skall brukas Tränne Fjäll fisk Noter om Sommaren. Södra 
Notlagets början blifver i västra Sundet Sunnan på Sommaröen och Holmar-
na Westra notlagets början blifwer Norr med hemlandet in till högholma. 
Östra Notlages början blifver hela Östra Sunde, början sker 1 Maii inne-
varande År och ömsas om (äller imsning sker) varje vicka och går MedSols 
denna ömsning bör ske måndag morgon (5 ord överstrukna). 

H a 1 f b y n o t en brukas ifrån Michaelii till Maii. Den som har norra 
delen slipper ej längre öster En till högholma samt har norrsundet intill 
långholmsudd och har Sunnan på sommaröen. Den andra har vestra sundet, 
Södersunde, Djupet i Östra sunde, vippsund samt Djupe i holmarna. 

Hellsö den 6 Februari i 1817. genom Eric Sundström.» 
På följande sida står att läsa: » Den som Öfver träder någon af de å 

Andra sidan stående ordentligheter eller nytjar andras vatten Plikte RD 3 16 
sk. Banco hvilket med våre namn och borverkens under ristande testyrkes tid 
och År före skrifven.» Namn och bomärken. 

Något mer än ett årtionde senare lät hellsöbönderna avfatta nya ordent-
ligheter: »Nedanskrefne dato hafva undertecknande Helsö Byamän kommit 
öfverens om följande Punkter Rörande ordning med fjälfisknot. 

mo Att uti Byn får intet vara flere fjälfisknötter ännsom en uti var 
halfby, som vanligen kallas halfby not, intet någon årstid varken vår el-
ler Höst. 

do Desse nötter Drages Höstetiden och vinteren efter den gamla af 
ålder bruklige Ordningen till och med den 20 maj om våren. 

3 die Ifrån den 15 maj ombytes denna notdrägt sålunda att Västra 
sundet och Sunnan Sommarön, Södra Sundet, och ut På Djupet i norr Sun-
det, är en drägt, samt inn i norr Sundet och ovass fjärd ut till Degerängs 
udd, är andra drägten. 

de ombytes denna notdrägt så att halfbyarne häfda den varsin vecka, 
te Den som får annbud at gå till Not och intet har tilfälle att gå eller 

intet skickar giltigt nothjon, får vara utan del och äger de öfriga likväll Rät-
tighet att nyttja noten, 

6 te skall denne öfverenskommelse af ingen få Klandras eller Rubbas 
På fem års tid vid dett vite som för olofligt fiskande i särskilt vitesdom 
utstakat är. 

Helsö, den 18 februari 1830.» Namn och bomärken. 

Det tredje beslutet gäller ryssjevattnen: » Som wi undertecknade Helsö 
Hemmans Egare, ifrån Äldre tider oss emellan haft och annu hafwer wårt 
Fjällfiskewatten sålunda att wart och ett hemman hafver sin särskilta Ryske- 
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sättning — hvilket Årligen ombytas, detta oacktat hafver Likväl fiskeri med 
nät, Ljuster, och krokar m.m. utan ordning nytjats såsom allmänt; till före-
kommande af detta oskik, hafve wi undertecknande nu öfverenskommit, att 
ingen utaf Byamännen eller deras folk vid dett wite Som Almänna Lagen i 16 
Capit. 3 § Byggninga Balken för åvärkan å annans fiskewatten utstakar, 
hvarken med sik- abbor eller flunder nät äfvensom med Ljuster, krokar, 
not, eller kvad fjällfiskbragd dett wara må, våra wanliga halfby not varp 
Likväl undantagna, får tilgripa eller begagna en annans Ryskesättning — 
utan hvar och en må nyttja och begagna sin del; hvilken vår gemensamma 
ofverenskommelse testyrkes med wåre namn och Bomärkens underristande 
Kökar och Helsö by den 29 Februari 1844.»Ts 

I Överboda beslöt byalaget 1826 att företa jämkning av sina ryssjesätt-
ningar i så måtto, att Notkläppen, som förut inte varit i n d el t i någon 
lott från och med nu skulle ingå i den ryssjesättning som kallades Kvarn-
viklotter. Byalaget beslöt vidare att oseden, att gäddkrokar lades överallt som 
samfällt, måste upphöra. Ingen skulle få sätta ut gäddkrokar annat än vid 
sin tilldelade ryssjesättning. Krokarna fick inte sättas längre ut än högst 40 
alnar från land. Under sikens lektid skulle ingen få lägga siknät inom en 
annans ryssjesättning innan ägaren först hade lagt ut sina nät. Angående 
notfisket beslöts att sedan den samfällda bynoten tagits isär och var och 
en hade gjort not för sig skulle ingen få dra sin enskilda not annat än inom 
sin egen ryssjesättning, vare sig höst, sommar eller vår." Vid tinget 1861 
anklagade bonden Tomas Ekström i Överboda sina grannar för att de ute-
slutit honom ur byns notlag. Då Ekström i september månad 1859 hade 
haft gäddkrokar utsatta i sin tilldelta ryssjesättning, hade grannarna utan 
anledning förbjudit honom att fortsätta med krokfisket, vid risk att annars 
förlora sin 'del i byns samfällda not. Fastän Ekström genast upphörde med 
fisket hade de övriga byamännen i början av oktober, då den gemensamma 
notdragningen skulle börja, tagit ut Ekströms andel av notkilen och sålunda 
hindrat honom att delta i fisket. Grannarna försvarade sitt handlingssätt med 
att de sommaren 1859 haft en sammankomst och muntligen kommit överens 
om att upphöra med allt krokfiske. Ekström hade legat sjuk, men hans fos-
terson, Erik Pettersson, hade på Ekströms vägnar varit närvarande vid sam-
mankomsten. På hösten hade Ekström börjat sätta ut gäddkrokar, och då 
hade grannarna genom nämndeman Erik Sjöblom låtit säga till honom att 
krokarna skulle tas upp. Till detta svarade Ekström att på sitt fiskevatten 
tänkte han fiska som han själv ville. Grannarna hade som svar härpå skilt 
ut hans notandel ur sin gemensamma not och dragit i varp endast inom sina 
egna vatten. Ekström hade på sitt vatten haft notdragare som betalt landslott 
men ansåg sig ändå ha gått i mistning av 17 rubel 50 kopek silver och 
yrkade på att få ersättning av grannarna. Han påstod att han inte känt 
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till den överenskommelse om gäddkrokfisket som grannarna åberopade. 
Häradsrätten beslöt att då flertalet av byamännen hade kommit överens om 
att inte fiska med gäddkrokar och Ekström vid risk att utskiljas ur by-
noten hade tillsagts att upphöra med krokfisket men inte åtlytt tillsägelsen, 
så hade hans grannar haft fullgod orsak att utesluta honom ur den samfällda 
noten. Eftersom grannarna dragit not bara inom sina vatten och Ekström 
alltså haft möjlighet att fiska på sitt eget vatten, avslogs hans krav på er-
sättning.`'" 

En ny fiskeristadga för Finland utkom 1865. Innan den utgavs hade fis-
karbefolkningen haft möjlighet att framlägga sin åsikt om hur fisket borde 
ordnas på respektive orter. På Åland dryftades dessa frågor vid tingen. År 
1861 avfordrades samtliga fiskebyar inom. Föglö tingslag »föreningar» an-
gående fjällfisket under fiskens lektid och härvid ingavs flere tiotal inlagor, 
bland dem fem från Kökarbyarna. Karlbys inlaga lyder: Vi har överens-
kommit att efter vanligt och gammalt urminnes bruk få begagna vårt Fiskeri 
på vilken tid på året som helst. I samma stil går inlagorna från Hellsö, Öster-
bygge och Överboda. Finnöbönderna anmälde att de sedan flere år tillbaka 
under fiskens lektid idkade fjällfiske bara till husbehov och inte till av-
salu. I uppsocknen skilde sig de olika byarnas föreningar mycket från var-
andra. Många byalag ville också framdeles fiska som de själva ansåg vara 
bäst, andra byalag anhöll om att vissa bragder skulle förbjudas. Av dessa 
senare ansåg de flesta att såväl den vanliga fjällfisknoten som stötnoten 
borde vara förbjudna under lektiden. Flera byalag ansåg att ryssjor och 
mjärdar skulle vara förbjudna från mitten av maj till slutet av juni, och 
sottungaborna ville ha ryssjor och mjärdar förbjudna ända från 1 april till 
15 september. En del byamän ansåg att sådana redskap som de för när-
varande nyttjade skulle få användas ännu fem år. Därefter skulle inga brag-
der vara tätare än att masktätheten i nät inte överstege 20 varv under 
aln, i notens armar 24 varv och i notkilen 30 varv under aln. Häradsrätten 
föreslog att de föreningar som ingåtts skulle fastställas att tillsvidare följas, 
och ärendet överlämnades till guvernörens avgörande.81  

Sedan inspektören för fiskerierna i utlåtande till länets guvernör un-
derkänt fiskeriföreningarna från Föglö togs saken upp till ny behandling. 
År 1864 föredrogs vid tinget ett förslag till fiskestadga för Åland som ut-
arbetats av fiskeriinspektör H. J. Holmberg. Om fjällfisket stadgas i punkt 
3 att notarna inte fick vara tätare bundna än att det gick 7 varv på kvar-
teret i armarna och 8 varv i kilen. Denna bestämmelse skulle träda i kraft 
1 januari 1868. Vidare stadgas att i sund, vikar och vid grunda stränder, där 
fisken brukade leka, skulle notfiske vara förbjudet från 1 maj till 15 juni 
samt att stötnotar och rismjärdar inte skulle få nyttjas. Ljustring under 
lektid skulle också vara förbjuden. De som inte var vattenägare skulle ha 
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rätt att fiska med krok och metrev, men för annat fiske skulle de ha samtliga 
byamäns tillstånd. Förbudet mot notfiske under fiskens lektid uppfordrade 
ett stort antal av tingslagets medlemmar till protest. Sedan urminnes tid 
hade fisken fångats med not under lektiden utan att fisktillgången hade för-
minskats. Det fanns så många grund och steniga sund, vikar och stränder 
där man inte kunde dra not, att fjällfisken hade mer än tillräckligt av ostörda, 
lekplatser; om fisket skulle inskränkas i enlighet med Holmbergs förslag skul-
le något fjällfiske inte mera komma ifråga på orten. Angående bestämmelsen 
om stötnoten anmärktes att ålänningarna enligt resolution av 1786 hade rätt 
att använda stötnot under senare delen av året, och det sades att man på 
högst få ställen inom tingslaget kunde få fisk annorlunda än med stötnot. 
Allmogen anhöll därför att som förut få fiska med stötnot från 1 juli till årets 
slut. Även stadgandet om de obesuttnas rätt till fiske önskades ändrad. En 
vattenägare borde ha rätt att inom sin enskilda vattenlott tillåta fiske obero-
ende av grannarna, men utan vattenägarnas tillstånd skulle endast mete 
vara tillåtet.82  I oktober 1871 förelåg ett nytt förslag till fiskeristadga för 
Åland. Vid ett möte i Haraldsby genomgicks förslaget i närvaro av om-
bud från alla socknar. Denna fiskeriförening blev uppläst i kyrkorna men 
den blev inte tryckt. I denna stadga är varken stötnot eller notfiske under 
fiskens lektid förbjudna.83  I den allmänna fiskeristadgan av 1902 förbjöds 
däremot allt notfiske under våren. 

I en beskrivning över Kökar från 1872 heter det att bönderna av gäddfis-
ket räknar sin främsta förtjänst, »abbor, ål, lakor och mört fångas endast för 
hushållets räkning».84  Enligt den muntliga traditionen inföll det viktigaste 
gäddfisket under hösten, och därvid har ryssjan varit den mest nyttjade 
fiskebragden. Under våren fångades gäddan med mjärdar. Fjällfiskenoten, 
ofta kallad abbornoten, har dock nyttjats långt in på 1900-talet. Not-, mjärd-
och ryssjefisket har idkats uteslutande av bönderna, med undantag för det 
mjärd- eller ryssjefiske som bytorpare och byhantverkare enligt sina kon-
trakt hade rätt till. I Karlby har det i mannaminne funnits två notlag; 

Jeppa, Larpes, Micks, Bengts, Heka och Pella. 
Johans, Simons, Matta, Jönna, Södergård och Olars. 

Varpen var uppdelade i två lotter som gick i tur mellan notlagen. De 
mest givande varpen låg, ute vid storholmarna Lindö, Husö, Idö och Ängs-
holm. Det notfiske som var mest inbringande, notdragningen under fiskens 
lektid, sägs inte ha förekommit under den tid som den muntliga traditionen 
omfattar; tidigt på våren, när isen just hade gått bort, brukade bönderna bara 
dra ett par varp med halv bynoten, därefter togs den itu och fick ligga till 
hösten. På hösten drogs 'den ett par gånger i veckan. Fisket begynte då 
man hade kommit hem från Helsingfors och sedan drog man under oktober, 
november och december. Den äldste bonden inom laget var notkung, och det 
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var han som bestämde när noten skulle sättas ihop. Då sände han bud: 
»I morgon skall vi sätta noten på grej.» Det var ett besvärligt arbete att sy 
ihop noten. Då slingorna var av olika längd måste man vid hopsyningen all-
tid då och då ta ett par mackor mer på det längre stycket. Detta kallades att 
skareka ihop not. — Halvbynoten var en kilnot, som drogs upp mot stranden 
och lukades på land. Den var förr bunden av hampa, men sedan 1890-talet 
gjordes den för det mesta av bomullsgarn. Varje delägare hade 7 slingor, 2 
famnar breda. De djupaste notslingorna, nästnotarna närmast kilen, var 9 
—10 alnar djupa, de grundaste, gelaxnotarna, längst ut på armarna, bara hälf-
ten så djupa. Man höll nästnot i tur. Notarmarna var bundna med 16-18 
varv under aln och kilen bands med 22 varv under aln. Vid dragningen bör 
nederteln komma upp före överteln, och alla slingor gjordes därför med 
kortare nederteln än överteln. Notarmen hölls utspänd av gelaxeln, i den var 
de yttersta notslingornas telnar fästade och på mitten av gelaxeln var drag-
repet fastgjort. Notslingorna var försedda med kobbor av granträ, halvmeters-
långa flöten med hemmanets bomärke inskuret. Kilen var hopsatt av 2-4 
delar och beräknades hålla i fyra år; bindningen gick i tur mellan bönderna 
sålunda att två bönder tillsammans svarade för notkilen i två år och under 
den tiden band två nya kilstycken. På senare tid köpte bönderna garn och 
betalade arbetet med kilen gemensamt. Notlinorna slogs förr av bast, som 
man fick genom att repa upp ryska mjölmattor, senare köptes färdiga rep. 
Varje bonde höll 1/6 i linorna. Hela noten var mellan 80 och 90 famnar 
lång. På 1880-talet, då man ofta nyttjade vindar till halvbynoten, var också 
dessa lagets gemensamma egendom. 

Vid notdragning fick det inte vara för klart väder, det skulle vara »bullrot 
med dis i luften». Det ålåg notkungen att hålla reda på när det var lämplig 
väderlek och då buda ut notfolket. Han sände bud till alla i laget: »Nu är 
det tjänligt till not». Vid dragning i öppet vatten gick alltid ett hjon från 
varje gård. Såsom notbåtar användes roddsumpar. Sumpen var ungefär 16 
fot lång och hade sumphåll i aktern. Den som det passade bäst för höll notbåt; 
det behövdes ofta två båtar, med den ena förde man ut själva noten och 
med den andra for de notdragare som inte rymdes i den första båten. Me-
dan noten lades ut och drogs in förde notkungen befälet och såg till att allt 
gick på rätt sätt. Han följde från stranden med hur arbetet utfördes och ro-
pade ut råd när det behövdes. Det gick livligt till, notkungen hojtade och 
skrek, och hans underlydande sparade inte heller vare sig på röst eller ord. 
»I vårt notlag var Alexander på Pella notkung så långt jag kan minnas, och 
han svor och domdera hela tiden medan noten halades i land.» 

När noten skulle ut, lades den i båten så att den ena armen blev liggande 
på skottet, den andra i aktern av båten. Det ena nottåget fastgjordes på land, 
båten roddes utåt, och när den kommit ett tillräckligt långt stycke utåt, bör- 
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jade nothjonen hamna ut noten i en stor halvcirkel, först den ena armen, där-
efter kilen och slutligen den andra armen, allt redigt och bra så att ingenting 
trasslade sig. När hela noten var utlagd roddes det andra tåget i land och 
fastgjordes ungefär 75 meter från det första. Nu började dragningen. När 
noten kommit in på så grunt vatten att övertelnen nådde upp till ytan vi-
sade ett stort flöte, bakvalen, var kilen befann sig. Medan noten drogs allt 
närmare stranden gick dragarna långsamt mot varandra, hela tiden med 
ögonen på bakvalen, för att noten inte skulle gå snett. När noten kom nära 
land var alla i arbete. Linorna drogs i kors och sedan drog en på övertelnen 
och två på undertelnen, för att fisken skulle hållas i kilen. När man vindade 
behövdes mera folk; ett hjon styrde tåget, två vindade och en stod och höll 
avhåll. När hugget kom opp, rastade man och såg efter om det kom mycket 
fisk. När kilen kommit i land lukades den på stranden. 

Fångsten delades lika på alla gårdar. »Det föll till huset lika för alla. 
Nog hette det att man alltid skulle sända fullvuxna hjon till not, men nog 
hände det så att någon sände en halvvuxen pojke, då vanka det lika stor 
del till gården ändå, men det vanka också ymnigt med skäll.» Var det mycket 
salufisk i fångsten, såldes ofta hela partiet. Noten torkades i närheten av 
notdrätterna. Om det fanns al vid stranden, blev några träd avhuggna så att 
det blev lämpliga krokar att torka noten på, annars torkades den på. ett 
slätt berg. 

Det var skillnad på varpställena för abborre och gädda. Gäddvarpen var 
belägna i mycket långsmala vikar eller i smala sund där land mötte på ett 
lämpligt ställe, annars rusade gäddorna ut ur noten. Abborrarna hölls däre-
mot hela tiden inne i noten, och för abborrar drog man ofta tvärvarp, 
aldrig lönade sig för gäddor. 

Karlbyborna brukade på hösten få rikligt med mört i varpen vid Höglid, 
Koppardal och Mörtsten; efter sydostliga stormar kunde de ibland få väldiga 
mängder. Till mörtnoten användes halvbynotens slingor, men noten gjordes 
bara 50 famnar lång. När noten kom iland skopade man ut lika många skopor 
åt varje deltagare, eller också föstes fisken i sex lika stora högar, som 
notfolket drog lott om. 

Ännu under de sista årtiondena av 1800-talet brukade karlbyborna dra 
löjnot. Denna stora och mycket tätt bundna not var ungefär 100 meter på 
var arm, och ägdes av alla byns bönder gemensamt. Löjnoten drogs under 
is i Rågholmsfjärden och lukades nedanför Höglid. Det lönade sig att dra 
bara ett par gånger varje vinter; innan man satte ihop noten hölls det många 
och långa rådplägningar om när det skulle vara tjänligast att dra. Noten var 
söndertagen i tre delar, och någon dag under högvintern, när den vanliga 
löjnotstiden närmade sig, sattes de olika delarna ihop. En dag när vädret var 
lämpligt samlades 24 hjon, två från var gård, nere på Rågholmsfjärden och 
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satte igång. Först väcktes sättan opp, den var flera meter i kvadrat, och 
därefter 'så många vånor som behövdes. Med notstång och nottjuga fors 
noten under isen, till dess man fick tågen i land och kunde börja dra. 
När noten blivit indragen lukades den på isen: Det hände att karlbyborna 
kunde få tiotals tunnor löjor i ett varp och om det turade sig brukade man 
också få 10-20 gäddor, vanligen mycket stora gäddor. Fångsten delades 
med en fjärding i tolv högar som lottades ut mellan bönderna. Man drog 
löjnot för att få litet färskföda under vintern. Löjan ansågs förr vara en 
ganska skaplig fisk så länge den var på färskare sidan och inte hann bli för 
gammal i saltet. Så snart varpen för året blivit dragna släpades noten upp till 
byn och togs i delar, som lades undan till nästa vinter. När fångsterna var 
stora, brukade man sälja en del fisk till folk i grannbyarna, där löjfiske inte 
förekom. — Ingen kan erinra sig att överbodaborna skulle haft rätt att sätta 
in del i löjnoten. 

I början av 1900-talet upphörde löjnotsfisket. Noten hade blivit gam-
mal och bönderna kom överens om att det inte lönade sig att göra en ny. 
Till detta beslut medverkade att många hade börjat finna löjorna beska 
att äta och inte saknade dem, då de försvann ur vinterkosten. 

Inom Hellsö har det sedan mitten av 1800-talet funnits tre notlag: 
Norrstu, Sörstu, Påvals och Trunsö. 
Klås, Ells, Joss och Lass. 
Killö, Smeds, Tommols och Stans. 

Notvarpen var indelade i tre lotter; i stort sett var vattnen delade så att 
ett lag hade sina varpställen i holmarna, ett i södra sundet och ett i norr-
sundet. Lotterna gick i bytning, och varje lag återfick samma lott vart 
tredje år. I mannaminne har inga nya varp blivit upprensade. Ett av dem 
har blivit odugligt på grund av att där börjat växa så mycket vass, i de andra 
kan man ännu dra. 

Så länge det var tillåtet drogs fjällfisknoten både höst och vår. Den av 
bönderna som bäst lämpade sig därtill blev utsedd till notkung och sände 
bud när noten skulle faras ihop. De lag som skulle dra i norra sunden eller 
i holmarna brukade sätta ihop noten på en slät bergsklack vid Trunsö, 
det lag som drog sin not i södra sundet satte ihop noten där. På varje arm 
i noten var det fjorton slingor; varje delägare höll 7 slingor, varje slinga var 2 
famnar lång och 3-6 alnar djup. Kilen bands gemensamt; när en kil blivit 
slut och ny skulle bindas, började en av delägarna och band sina varv, 
sedan bar han den till nästa man. I linorna hade varje man 20 famnar. 

Hellsö har några av bönderna tidvis brukat fiska med stötnot, men 
ingen kan minnas, att detta fiskesätt varit allmänt i byn. Killö och Trunsö 
höll t. ex. en tid en gemensam bonot, likaså Tommols och Stans samt Klås 
och Lass. För stötnoten fanns det lämpliga ställen nästan var som helst. Den 
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saknade kil och var cirka 24 famnar lång. När den skulle dras, deltog 
två karlar från vardera gården. Noten lades ut över två båtar, halva noten 
på var båt, och så roddes båtarna ut sida vid sida. När man kommit ut 
till ett lämpligt ställe lades stötnoten ut av två man, en i var båt, börjande 
med mitten av noten. Båtarna roddes åt var sitt håll, så att noten kom ut 
i en stor halvcirkel. Medan noten halades in mot båtarna stod två av kar-
larna och stötte i vattnet med en fork, så att fisken skulle gå i noten och 
inte under båten. När noten skulle tas in, drog man mera på undertelnen 
så att hela noten kom att bilda en stor kersa, innan den drogs ombord. 
Det gick fort att dra ett stötnotsvarp; man kunde dra 10-15 varp på en dag. 
Denna not drogs huvudsakligen för abborre; fångsten blev ungefär en vikt 
i varje varp." — Det förekom inte att någon höll stötnot ensam. 

I januari brukade de stora bynotarna dras under is och gav ofta 
goda fångster. Var det blida vintrar, med inte alltför tjocka isar, kunde 
man dra isnot hela vintern. Bäst lönade sig detta fiske så länge det låg 
tunn is i holmarna. När isen blev för tjock och tät lönade det sig inte, 
arbetet blev då för drygt. Isnoten gav mest abborrar, litet gäddor och en 
och annan sik. De bästa fångsterna gjordes ofta vid själva isläggningen. 

»När vinternoten sattes ihop måste man mark opp den, för notstyckena 
var inte så lika att man kunde ta märken av dem; det hette nog att de alla 
skulle vara två famnar, men det blev aldrig så precis. De yttersta märkena 
på notarmen försågs med en rista, följande med två ristor o.s.v., tills alla 
var färdiga, det behövdes 5-6 märken på var arm. I vårt lag brukade vi 
kalla Erik Söderlund för notkung, för han var så notivrig att han alltid 
var färdig att fara ut och hade fått så stor erfarenhet att vi gärna lät honom 
bestämma. När vi kommit ut till det varp vi tänkte dra märkte vi ut 
platserna för sättan, den vak där noten skulle sänkas ned, och lukbrunnen 
där noten skulle dras opp. I mindre varp var det kanske 100 meter mellan 
lukbrunn och sätta, i de större varpen kunde det vara upp till 300 meter. 
Lukbrunnen höggs upp så nära stranden att vattnet var alldeles grunt, men 
så långt ut från stranden att man fick rum för notstången ända fram till 
själva lukbrunn, mellan isen och bottnen. Noten kördes ut på isen med häst 
och långsläde, man måste alltid köra en omväg till varpet för att inte i 
onödan oroa fisken där man skulle dra. Mellan isen och bottnen stoppade 
man till med is, så att ingen fisk skulle ta sig undan den vägen. Man bör-
jade med att med yxa och isbill hugga upp sättan, på tunn is hade man 
mer nytta av yxan än av billen. När sättan var färdig började man ta upp 
småvakar 'snett utåt från sättan; från sättan till hörnvakarna skulle det vara 
lika långt avstånd som notarmarna var långa. Kilen var tre famnar lång och 
sista notstycket mot kilen var 9 alnar djupt. Från hörnvakarna gick man 
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snett upp till lukbrunn. Med såranskoveln, sårade en man lösisen upp ur 
sättan så vi kunde sänka ner noten. Tåget fördes ut med hjälp av notstången 
och nottjugan, som måste vara så bred att man bekvämt kunde föra fram 
notstången med den. På tunn is, då man såg stången under isen, var det inte 
svårt att föra fram den rakt till vaken, men vid tjock is fick man ofta söka 
efter stången med hjälp av notkroken. Det kunde vara 80 famnar tåg i långa 
varp, då hade varje granne två 20 famnars linor i tågen. Medan noten lades 
ut följde två man vid sättan med att noten gick ut redigt och bra, var det 
halvslag när man kom till kilen fick man börja om från början. Vid upp-
dragningen visade märkena hur man skulle dra; genast då märket nummer 
ett visade sig, slutade man att dra på den sidan till dess samma märke på 
den andra armen kom upp. När kilen till sist närmade sig, var alla man i 
arbete: vid brunnens övre hörn stod två män och höll nederteln mot sjö-
bottnen med nottjugan, två män drog på var arm, en på nederteln och en 
på överteln, och två man stod och passa vid lukbrunn om någon gädda 
skulle visa sig före kilen, då var de kvicka att tippa upp den på isen med 
sina notkrokar. Till sist sattes telnarna ihop och drogs tillika, för om kilen 
gick snett, tömde man lätt ut fisken. När kilen kom upp var spänningen 
stor, fina drätter kunde ge 100 kilo gädda, men många gånger hände det 
att det bara blev ett par kok. Då var det bara att flytta över till ett annat 
varp och börja arbetet på nytt. Var det tunna isar kunde man dra fem, 
sex varp på en dag, men om isen var halvmeterstjock hann man bara med 
ett par varp. När det fiska bra lät man noten stå i lukbrunn över natten. 
Den fisk som fångades i isnot på vintern såldes för det mesta levande åt 
svenska fiskuppköpare. När fisket avslutades för året delades pengarna 
mellan notlagets medlemmar. Hade fångsterna varit stora och priset gott 
höll man ett ordentligt kalas.»" 

I Österbygge fanns det, liksom i Karlby, två notlag i byn. 

Lands, Hanfolks, Österklys, Västerklys, Ståns och Öfvis. 
Skinnars, Mattfolks, Nämmans, Gregers, Västernäs och Kille. 

De två notlagen nyttjade varpen inom var sitt vattenområde och bytte 
årligen. Gränsen mellan varplotterna gick från Norrsundets yttersta myn 
ning upp till Hellsörån; om det ena notlaget det ena året drog i alla varp 
som låg norr om denna linje, drog det följande år i alla varp söder därom. 
Vad man minns har inga nya varp blivit upprensade; några av dem, som 
Västerfjärdsvarpet och Lillfladan, har grundats upp. 

I Österbygge har man i regel inte haft någon särskild notkung. Bönderna 
brukade sinsemellan överlägga om när noten skulle sättas ihop och när 
den skulle dras. Noten brukade sättas ihop i början av oktober, av dem 
som inte var med till Helsingfors, och drogs sedan under senhösten och 
vintern. I halvbynoten höll varje granne 5 slingor, det var 15 stycken 3 fam- 
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nar långa slingor på var arm. Ny kil tillverkades vart tredje år av en i laget; 
denna skyldighet återfick han efter 18 år. Till var arm nyttjades 72 famnar 
långa linor, i vilka varje delägare hade 24 famnar. Det notlag som skulle 
dra i södra sundet brukade för det mesta släpa sina notdelar ner till Ståns 
och sätta ihop dem där. Notbåten hölls av varje granne ett år åt gången. 
När noten skulle dras, sändes ett hjon från var gård, om det gällde notdrag-
ning i öppet vatten, två om noten skulle dras under is. Om fångsten bara 
bestod av abborre och mört, mättes den upp i sex högar av vilka varje not-
delägare fick sin. Om man fick mycket salufisk, såldes den och pengarna 
förvarades hos den av grannarna som höll notbåt det året. Till nyår ställde 
han till med ett kalas, och då delades pengarna upp. 

I Finnö by skall bönderna längst tillbaka varit alla sex i ett notlag. 
I mitten av 1800-talet fanns det två notlag med tre bönder i varje lag, men 
på 1880-talet började man dra med två notlag med fyra delägare i varje: 

Husians, Västergård, Kalmans och Kläppars. 
Hanna, Niskans, Jönsa och Kersa. 

De båda notlagen har inte dragit i särskilda varp, utan de har varit 
hänvisade att.  dra inom de varp som fanns inom respektive gårdars rjssje-
sättningar. — »Folk från de andra byarna har brukat säga, att vi hade den 
bästa ordningen med notdragningen i vår by.» Noten har i mannaminne 
dragits bara under hösten. Den av bönderna som var äldst inom laget var 
notkung och bestämde när noten skulle sättas ihop och när notlaget skulle 
ut och dra. I noten hade varje granne 4-6 slingor, som var 2 famnar långa, 
och vid gelaxeln 3, vid kilen 7 alnar djupa. När man började en ny not 
ålåg det den som hade den grundaste slingan att först anskaffa ny 
nästnot, och sedan gick det vidare i tur. I det ena notlaget var Hanna och. 
Kersa på ena armen och Jönsa och Niskans på den andra, i det andra var Väs-
tergårds och Kläppars på ena armen, Husians och Kalmans på den andra. När 
kilen blev slut band två gårdar tillsammans en ny; när t. ex. Hanna och Kersa 
gjort ny kil användes den ända till dess den tog slut, då Niskans och Jönsa 
gjorde en ny. I linorna hade varje delägare 30 famnar. Notbåt togs alltid 
som det passade. Eftersom det gällde fiskar som skulle sparas »på livet», 
måste båten ha sump. När notkungen sände bud att noten skulle dras, gick 
alltid två hjon från varje gård. Medan noten lades ut och halades in kom-
menderade notkungen. Goda varp fanns t. ex. vid Killingholm, Granholm, 
Langarholm, Bredholm, Ängholm och Stenvikholm. Vid delningen av fisken 
har man i Finnö gjort som i de andra byarna: var fångsten så klen att det 
bara var kokfisk delades den i fyra högar och så fick en vakt bort och säga 
vem som skulle ha högarna. När det blev större fångster såldes fisken, och 
alla pengar lades ihop och delades på vintern, när notdragningen hade av-
slutats för året. 
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ID 22° — 
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44. Notkilen till Bengts 

Överboda bys fem bönder bildade ett notlag. Överbodaborna drog not 
inom den del av den sydöstra skärgården, som var samfälld mellan Finnö 
och Överboda, alltså skärgården mellan Fjärdharu och Gåsharu. Så länge 
notdragningen under vårtiden var tillåten drogs noten både höst och vår, 
därefter bara om hösten. Den av bönderna i laget som passade bäst till 
notkung blev utsedd till det, och skötte sedan sysslan under en lång följd 
av år. För det mesta brukade man samlas hemma hos någon av bönderna 
för att sätta ihop noten: man satt inne i stugan och for ihop den. De olika 
slingorna i noten var tre famnar långa. Fyra av grannarna höll fem slingor 
i noten, den femte höll sex; skyldigheten att hålla sex årades mellan bön-
derna. Nästnoten var ungefär 11 alnar djup, därifrån räknat blev notstyckena 
undan för undan en fot grundare; gelaxnoten var endast omkring 4 alnar djup. 
En granne höll alltid samtidigt nästnot och gelaxnot, och även denna 
skyldighet årades. Då bönderna ansåg att kilen måste göras ny, band var 
och en sina varv i den. Varje granne höll två linor, båda 25 famnar långa. 
När det kom bud från notkungen, att noten skulle dras, sändes ett hjon 
från varje gård men från en gård två. Skyldighet att hålla två hjon gick 
i tur efter hemmansnumren; om hemmanet nr 1 höll två hjon en gång, gick 
turen nästa gång till hemmanet nr 2, för att den sjätte gången återkomma 
till nr 1. Notbåten hölls likaså endast för gången. Den husbonde som var 
i tur att hålla båt, ställde alltid två båtar till förfogande, skötbåten och rodd-
humpen. När noten skulle ut förde notkungen befäl. — Jan Erik Pettersson 
från Jorpes, som under en lång följd av år var notkung i Överboda notlag, 
hamnade alltid själv ut noten för att den inte skulle komma på grund. 
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45. Samma lillnotkil som på bild 44. 

Det fanns inalles ett par tiotal goda varp, och eftersom alla bönderna 
var i ett lag, kunde de dra var de ville i byns varp. Vid olika väderlek 
hade man att vänta olika stor fångst i varpen, och det var därför av vikt 
att notkungen hade lång erfarenhet av notdragning och visste var det lönade 
sig. Flera varp som tidigare varit givande har nu grundats upp. Vissa varp 
har ännu i mannaminne varit så bra, att man ibland kunde stänga av hela 
viken med noten och ta upp fisken med håv: »en gång då vi hade stängt 
av varpet i Svarvbokil fick vi så dårligt med mört, att vi måste lämna noten 
ute över natten, och nästa dag fick det komma folk från alla byar och håva 
upp fisk åt sig.» De gånger fångsten var liten delades den genast, i annat 
fall lades pengarna ihop; tredjedag jul höll en av bönderna ett stort kalas, 
då pengarna delades. 

I alla byar utom Hellsö har en lillnot fått användas vid sidan av de stora 
bynotarna. Med den drog man under sommaren; fångsten bestod merendels 
av abborre. Man drog efter kokfisk var som helst vid stränderna: »de var-
pen har aldrig räknats.» Man kunde dra den i alla större och mindre vikar 
där det var slät botten. 

Noten var bunden av hampa, den hade kil och var i alla avseenden 
utom i fråga om storleken likadan som lagnotarna. Slingorna var 2-3 famnar 
långa; vid kilen var noten c:a 4 alnar djup, vid gelaxeln 2 alnar. Ett vanligt 
mått på hela noten var 48 famnar i längd. Dragrepen, som var fastgjorda 
i gelaxeln, var ungefär 30 famnar långa. Kilen var bunden med c:a 38 varv 
under aln. 

Många av hemmanen höll sig med egen lillnot, men det var också rätt 
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vanligt att två gårdar hade lillnot ihop. Då deltog alltid ett hjon från vardera 
gården och fångsten delades på hälft. Vid utläggningen fastgjordes först ena 
nottåget i land, sedan hamnades noten ut, det andra tåget roddes i land, 
och så kunde indragningen börja. Lillnoten drogs mest under ljusa sommar-
nätter; ännu i mitten av 1800-talet skall man ha dragit nästan varje natt, 
men på 1870-talet brukade man dra med den bara någon gång i veckan. 
Gäddan var svår att fånga med not; gäddorna anses vara mycket 
sluga, de kom ofta stigande över noten och rymde sin kos, abborrarna som 
är dumma och inte förstår akta sig fick man mera av. När det blev för-
bjudet att dra not under abborrens lektid, gick lillnotsfisket ut. 

Det är numera många som inte gör någon annan skillnad mellan mjärdar 
och ryssjor än att de förra läggas utan, de senare alltid med landarm. Tidi-
gare ansågs den egentliga skillnaden mellan dessa fiskeredskap vara den 
att mjärdarna var korta och hade en ingång, ryssjorna längre och hade två 
ingångar. Mjärdarna bands förr ungefär 1 1/2  meter långa och försågs med 
storbåge och fem gjordar. De bands av hemspunnet hampgarn med en mask-
storlek av 32 maskor under aln; mellan gjordarna var det 13-14 varv. 
Bönderna höll sig med ett sextiotal mjärdar; mer än 30-40 lades dock 
sällan ut på en gång. 

Den bästa mjärdfisketiden inföll i maj juni under gäddans lektid. »När 
allövet spricker ut och blir som råttöron, då skall mjärdarna ut, då fås 
abborre och gädda» lyder ett talesätt. Bragderna lades ut vid sådana stränder, 
där bottnen utanför var slät och täckt med tång. De lades rätt nära stranden, 
och om det var mycket grunt brukade man ibland landstänga med ris och 
stenar. Mjärdarna gjordes i fiskmässigt skick redan på land, de »spetades» 
ut med två långa störar, mjärdkäppar, en på vardera sidan av mjärden. 
De skulle helst läggas ut på sådana ställen där det gick vägar i höttret. 
Mjärdarna förankrades med hallar på ömse sidor om storbågen; förr var 
hallbanden av hampa men de åts ideligen upp av märlorna, varför man 
ersatte dem med band av bomullsgarn. Flötena till mjärdarna har så långt 
någon kan minnas varit av kork. När mjärdarna skulle vittjas togs de 
vanligen upp i båten. Fångsternas storlek varierade mycket; ibland fanns 
det ett par kg fiskar i var mjärde, ibland stod flera alldeles tomma. Om 
någon hade satt ut 50 mjärdar och på dem fick 10 vikter, 100 kg, kunde 
han vara nöjd. Rekordfångster inträffade naturligtvis då och då; en bonde 
berättade att han en gång hade fått 26 gäddor i en och samma mjärde. 

Också ryssjorna var förr bundna av hampa. Den vanliga ryssjan hade 
sex gjordar och storbåge; den bands liksom mjärdarna 13-14 barv under 
aln. Varje hemmansägare höll sig med 30-40 ryssjor. 
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46. Ryssfan läggs ut. 

äldre tid användes ryssjorna så gott som uteslutande under senhösten. 
Ibland började ryssjefisket redan i september när folket återvände från 
fiskelanden, men sedan blev det ett långt uppehåll under marknadsresan. 
När denna var över togs fisket upp på nytt och fortsatte till isläggningen. 
— Kökarborna har inte brukat fiska med ryssjor under is. — Ryssjefisket 
bedrevs för det mesta i holmarna; »under de stormiga höstnätterna spela 
sjön alltför illa med dem ute i skärgården». Var och en letade själv fram sina 
ryssjeplatser och lade sedan ut bragderna på något så när samma ställen 
var gång han återfick samma ryssjesättning. Ryssjorna lades ut med en 
landarm, som vid grunda stränder gjordes 4-5 meter lång, vid branta 
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47. Ryssfan måste förankras med en sten. 

stränder betydligt kortare. Om det var lös botten där ryssjorna skulle sättas 
ut användes käppryssjor; landarmen fästes då vid en stör, som stöttes ned 
i bottnen. Ryssjehallare vid snytan och storbågen höll själva ryssjan på sin 
plats. Där stranden var stenig måste man lägga flarnryssjor; då fästes armen 
inte vid någon stör utan flöt på stora ryssjeflarn, förr av trä, numera av kork, 
varjämte ett kort armträ höll landarmen ordentligt utspänd. Ibland lade 
man parryssjor, en ryssja med snytan mot stranden och en annan med 
snytan vänd utåt, och landarmen utspänd emellan dem. När ryssjorna 
vittjades, togs de inte som mjärdarna upp i båten, utan snytan drogs upp 
med en ryssjekrok, snytbandet löstes och fiskarna togs ut den vägen. 

Ryssjesättningarna gick i alla byar på omgång, med ombyte varje år, och 
gör så ännu. I Karlby bytte bönderna sina ryssjevatten den 1 april. Innan 
bytesdagen kom, skulle alla utestående bragder tas upp. Varje hemman 
hade vatten ihop med ett annat hemman, men bönderna bytte dem sins-
emellan. Hemmanen hör ihop efter sina nummer, nr 1 delar med nr 2, nr 3 
med nr 4 o.s.v. Under senare hälften av 1800-talet och början av 1900-talet 
fanns det ryssjesättningar på två olika håll, dels holmsättningar och dels 
hemsättningar; 1932 gjordes en ny delning, och då tillkom ytterligare skär-
gårdssättningar. Såsom tidigare framgått tillkom holmsättningarna på 1700- 
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talet och är alltså med all sannolikhet de äldsta; de omfattar de mest givande 
fångstplatserna. Hemsättningarna var belägna i hemsunden nedanför byn 
och sägas ha tillkommit för att var och en skulle ha möjlighet att på nära 
håll få kokfisk åt sig. Den lilla bäck, som bildar utlopp för Oppsjön, har 
av ålder hört ihop med den hemsättningslott, där bäcken faller ut, och den 
som för året hade denna del, hade rätten till lakfisket i bäcken. På detta 
sätt innehades lakfisket av envar av karlbybönderna var tolfte år. Vissa 
ryssjesättningar var avsevärt bättre än de andra, men i mannaminne har 
ingen jämkning företagits. — 

I Hellsö blev ryssjelotterna ombytta vid Valborgsmäss. Två och två 
hemman delade sinsemellan, varvid de gick ihop sålunda: 

Norrstu nr 1 med Joss nr 9, Påvals nr 4 med Elis nr 7, 
Sörstu nr 2 » Killö » 5, Trunsö » 6 » Stans » 12, 
Klås nr 3 » Lass » 10, Smeds » 8 » Tommols » 11. 

Tre av ryssjesättningarna ligger i holmarna och tre i skärgården; till 
skärgårdssättningarna hör också en lott vid hemlandet. Varje hemman 
innehar alltså varje år antingen hälften av en holmsättning eller också 
hälften av en hemsättning jämte hälften av en skärgårdssättning. 

I Österbygge har ryssjesättningarna blivit ombytta den 24 februari. Det 
finns tolv olika ryssjesättningar, så att varje hemman har sin del: en del har 
hela sättningen i ett stycke, andra har den fördelad på två. 

I Finnö gjordes ombytet av ryssjesättningarna förr på tjugondagen, men 
numera sker det i april. Det finns sex olika lotter, och varje hemman har 
ryssjesättning på två olika håll, en yttersättning ute vid Vidskär och en 
innersättning i holmarna. I Överboda ömsas ryssjesättningarna inte någon 
viss dag, utan när isen går bort, för det anses vara bekvämast. Det finns 
fem olika ryssjesättningar alla belägna i den inre skärgården. För närva-
rande anses fiskevattenlotterna vara av så olika värde att en jämkning vore 
av nöden. 

Såsom redan framgått hade uppdelningen i vissa enskilda vattenlotter 
förr ofta avseende på alla fiskeredskap. Också i mannaminne har det i teorin 
varit så, att var och en skulle ha sin vattenlott fredad för alla slags fiske-
redskap, men i praktiken har detta förbud tillämpats sålunda att ingen har 
fått fånga salufisk inom en annans enskilda vattenlott, medan kokfisken har 
fått fångas ungefär var som helst. Detta har gällt också för de obesuttna. 
Speciella förbud med avseende på årstider, redskap eller fiskeslag har tid 
efter annan utfärdats inom byalagen; att gå in på dem skulle dock föra 
alltför långt. 

Både nätfiske, krokfiske och ljustring har förr oftast räknats som hus- 
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Ryssjesä.ttnin,garnas fördelning i Karlby år 1952, hemsättningarna undantagna. Den breda, 
svarta linjen utvisar gränsen mot Finnö bys vatten. Kartan är uppgjord Berndt Sundström. 
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behovsfiske. På sista tiden, då abborren stigit i pris, har abbornätsfiske varit 
tillåtet bara inom egna vattenlotter. 

De nät som användes var abbor- eller mörtnät, sik- och flundernät. — 
Benämningen långnät, som användes i skriftliga källor ännu på 1860-talet, 
kan ingen erinra sig ha hört. 

Innan bomullsgarnet kom var näten bundna av lingarn av samma finhet 
som skötgarnet. Vid övertelnen fastgjordes näverkollor, näverbitar som 
kokats en stund i vatten så de krullade ihop sig, och som sänken nyttjades 
näverhallar, en bit näver hopvikt kring litet järnskrot. I näthörnen bildade 
övertelnen nätlyckor, varmed näten knöts ihop vid utläggningen. Längs 
telnen var ett par varv bundna av grövre garn än nätgarnet i övrigt. 
För att lättare kunna hanteras nackades näten upp på en nätsticka. Om man 
måste dragga efter näten nyttjades en krako, en kvistig gren av en eller al. 
De abbornät som nyttjades på 1860-talet var omkring 12 famnar långa och 
4-6 fot djupa, numera har de ökat nästan dubbelt i längd. De bundos med 
16 varv under alnen. Varje hemman höll sig med 10-12 abbornät. Näten 
lades ut vid hemstränderna på 3-4 meters vattendjup och sänktes till botten. 
Fiske med stötnät bedrives fortfarande i viss utsträckning. Därvid binds 
ett tiotal nät ihop och läggs ut kring en grynna eller från en strand och så 
far man omkring och stöter med en lång stång med en rörlig träkosa nedtill. 
Med abbornäten fiskades förr under hela våren och sommaren. Speciellt 
under högsommaren, då slåtterarbetet fordrade att folket stannade i byarna, 
idkades mycket abbornätsfiske. När slåttern var över, och allt folk for ut 
till fiskelägena, togs abbornäten ofta med ditut, för det lönade sig att lägga 
efter kokor längs stränderna. Under hösten och förvintern gick abborren 
ut mot djupare vatten och kunde inte längre fås på nät. 

Vid mörtfisket användes samma nät som vid abborrfisket. Mörten leker 
tidigare än abborren, i april och maj, och mörtfisket var ofta vårens första 
fiske. T. ex. 1887 antecknade Bonds i sin dagbok för den 8 mars »— — var 
hela holmarna öppna, då lade vi nät i holmarna, det var mörtnät». Mört-
fisket höll på till slutet av maj, men låg nere under sommaren, och fort-
sattes sedan i oktober och november då mörten är som fetast. 

Siknäten gjordes i mitten av 1800-talet omkring 20 famnar långa och 
2 alnar djupa; de som nu nyttjas är nära 40 famnar långa och 3-4 alnar 
djupa; de bindas med 13 maskor under aln. Sikfisket bedrevs i holmarna och 
i skärgården. Ibland började man så tidigt med likfisket, att båtarna drogs 
över isen och näten lades ut i strömhål, som gått upp. Bättre fångst erhölls, 
när isen smält undan så pass att näten kunde läggas ut från land. Vårfisket 
efter sik pågick till slutet av maj, då nätterna blev för ljusa. I oktober och 
någon vecka in i november leker siken, då vidtog fisket på nytt; det heter 
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48. Näten hängas upp till torkning. 

att de bästa sikfångsterna gjordes under Mårtensnätterna. — I fiskeristadgan 
av 1902 blev sikfiske under hösten förbjudet. 

Enligt Anders Forsberg blev det i Brändö vid slutet av 1850-talet vanligt 
att nyttja sikkrokar, stora bragder som lades ut i form av ett (7); troligtvis 
vann detta fiskesätt ungefär samtidigt insteg i Kökar. Sikkrokarna var 
25 famnar långa och 6-7 alnar djupa. Såsom armar i sikkrokarna nyttjades 
allmänt rumskötar. Vid utläggningen måste två hjon hjälpas åt; arbetet var 
det samma som vid krokskötläggningen. Sikkrokarna lades ut vid isloss-
ningen, och man kunde ofta få rikligt med s. k. isfisk eller issik i dem. De 
nyttjades allmänt under 1870- och 1880-talet, men redan under det följande 
decenniet började de bli sällsynta. I Kalby hade man rätt att lägga sikkrokar 
var som helst inom byns vatten, i Överboda fick de läggas endast inom vars 
och ens enskilda lott. I Österbygge, där sikkrokarna alltid lades ut i Norr-
sundet, hade varje hemman sin sikkroksudde. Uddarna gick inte på omgång, 
utan varje hemman hade år efter år samma udde. Om man hade råd att 
hålla dubbel uppsättning av dessa rätt dyrbara bragder, lades krokar vid 
två olika uddar. 

Chiddkrokar har nyttjats både sommar- och vintertid. Vid öppet vatten 
förankrades de vid en stör som var nedstucken i bottnen, på vintern vid 
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en käpp som lades tvärs över en vak. Krokar av ben har inte nyttjats i 
mannaminne. Fiskkrokarna köptes sällan, för det mesta gjordes de hemma 
av metalltråd. Reven gjordes förr av lingarn, men sedan slutet av 1800-talet 
alltid av bomullsgarn; den lindades opp på en liten enklave. Fisket med 
gäddkrokarna bedrevs förr som ett bekvämt husbehovsfiske; mest var det 
gamla gubbar som yrkade med dem. Under senare år har detta fiske till-
tagit. Detsamma gäller fiske med drag och långrev, som först under de 
senaste decennierna blivit varmansfiske. 

Vid lakfiske har man mångenstädes använt primitiva krokar av trä. I Kö-
kar nyttjades sådana ibland ännu på 1860- och 1870-talet. Krokarna täljdes av 
en, och som krokämne valdes en sådan klyka, att den färdiga kroken fick 
tre spetsar. Vid öppet vatten lades lakkrokarna ut med flöte, vid fiske under 
is gjordes reven fast vid en liten käpp som låg uppe på isen. Som bete 
användes ett litet stycke kött. De kallades treangelskrokar. 

Ljustret, som fordomdags var ett viktigt redskap vid gäddfisket, har i 
mannaminne använts bara vid ålfiske. Ljustran köptes från Sverige; den var 
fastgjord vid en 3-4 meter lång stång. Ett lysjärn användes som hållare för 
törvet. — Enligt fiskestadgan av år 1902 är ljustring förbjuden. 

En beräkning av fjällfiskfångsten ställer sig mycket svår, då en så stor 
del av fisken använts i hushållet. Den enda beräkning man kan göra gäller 
salufisken, närmast gäddan. Prästen i Kökar berättar att det 1872 fiskades 
20-40 lispund gäddor på gården och en och annan fjärding sik. Den senare 
uppgiften stämmer överens med de noggranna uppgifter som Karl Nordberg 
anför från Lappo by i Brändö, där en hemmansägare under tiden 1890-1919 
i årligt medeltal kom upp till bortåt 40 lispund om året.87  Räkningen med 
lispund lämnades omkr. 1900, och i stället började man räkna med vikter 
om 10 kg; till en början kallades vikterna för det mesta för nypund. Enligt 
sagesmännens egna beräkningar uppgick gäddfångsterna omkring 1910 till 
ungefär 50 vikter per år och hemman, medan den mängd av abborre och 
mört som salufördes utgjorde 20-30 vikter. 
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VII. Sälfångst. 

likhet med fisket har sälfångsten bedrivits dels långt ute i havet och 
dels inne i skärgårdarna, inom byarnas områden. Samma olikhet ifråga om 
den rättsliga grunden till fångsträtten, som gäller mellan utfisket och hem-
fisket, föreligger alltså ifråga om sälfångsten; i havsbandet var fångsträtten 
fri, inomskärs var den förbehållen jordägarna och underordnad byalagens 
beslut. Eftersom gråsälen i regel håller sig ute i havet, vikarsälen och knubb-
sälen inomskärs, kan man om man så vill tala om å ena sidan gråsälsj akt 
och å andra sidan fångst av vikarsäl, vikare, och knubbsälar, morrungar. 
I räkenskapslängderna över sälfångsten vid Kastelholm på 1500-talet görs 
skillnad mellan fångst av gråsälar, vikare och morrungar.1  

De medeltida påbuden om ålänningarnas sältionde till sina kyrkoherdar 
har redan omtalats. Under förra hälften av 1500-talet synes någon krono-
skatt för säl inte ha utkrävts, ty de äldsta åländska skattelängderna upptar 
varken sältran, späck eller sälskinn bland skattepersedlarna. Av notiser 
om sälfångst i 1500-talets saköyesregister framgår att sälfångst då idkades 
inom nästan alla socknar på Åland. År 1537 dömdes t. ex. en bonde från 
Hammarland och en från Föglö att böta för att de lagt sälnät före Sankt 
Peders dag, den 29 juni; 1549 dömdes bonden på Kyrkogårdsö för att han lagt 
ut sälnät på Persmässoaftonen och samma år fick en bonde från Geta böta 
för sälnätläggning på Persmässodagen. Året därpå dömdes elva bönder från 
Kumlinge för »siela neth the ladhe fför ,sancte Peders dagh i W.A.K.N. 
Herris fförbodt», och år 1544 bötfälldes sex bönder från Eckerö för att de 
hade tagit gamla sälar före sankt Mats dag i fastan, 25 februari.2  

År 1550 påbjöd Gustav Vasa, för Österbottens vidkommande, att säl-
fångsten skulle beskattas som annat fiske, ej såsom förut blott av kyrkan. 
Kyrkan som tidigare erhållit 1 lispund tran för varje 10 lispund, skulle 
hädanefter åtnöja sig med endast 1/2  av 20, medan skatten till kronan skulle 
utgå med 2 lispund tran av varje skeppund och vart tionde säl- och kut-
skinn.3  Skatt i späck eller klimp e t r ån upptas ibland i räkenskaps- 
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längderna för Kökar. — I Stockholms skärgård betalade säljägarna 1557 
i kronoskatt 3 lispund späck var.' 

Enligt ett flertal uppgifter i saköreslängderna fångades sälen med nät 
som lades ut i öppet vatten. Ett annat fångstredskap som nyttjades vid 
denna tid var säls t ä n g e r. Enligt saköre 1546 blev en bonde från Brändö, 
Jeppe Månsson i Ava, dömd att böta för att han hade stulit säl och sälstänger 
av en Gudmund i Fiskö och slagit sönder stängerna.6  Enligt en beskrivning 
från Norrland utgjordes detta redskap av två flata stänger av 18-20 alnars 
längd, som fästes ihop och sköts framför båten. På framstången satt ett 
säljärn försett med en lina som gick till båten, och på handstången som 
sälj ägaren höll i satt ett kummel, ett runt svartbränt bräde. I skydd av 
kumlet kunde fångstmannen närma sig de klippor och sälhällar, där sälarna 
under mörka lugna höstkvällar brukade krypa upp. När den främre stången 
nådde sälen stötte jägaren till, och med hjälp av linan drogs bytet in i båten.' 

Vid sälfångsten ute i havsisen var lagbildningen en naturlig följd av de 
villkor under vilka jakten bedrevs. Dels var jakten så farlig, att det inte var 
tillrådligt för någon att ge sig ut ensam, dels var fångsterna så osäkra, att 
det var bäst om många gick lag. En del jägare kunde få ströva omkring 
hela dagen utan att få syn på en enda säl, medan andra kunde träffa på 
hela sälläger. Lagen kunde omfatta från två upp till flere tiotal män och 
ingicks ofta av folk från olika byar. Ar 1566 omtalas ett säljägarlag från 
Kumlinge som omfattade 20 män från sju olika byar; de blev bötfällda för 
att de undandolt det sältionde de borde ha erlagt gemensamt »ty the hadhe 
och alle brukat sitt arbethe i hoop med'h synne seela ijdhkningh.»8  I 1588 års 
dombok omtalas ett säljaktsmål ganska utförligt: »Feltis Oleff Persson i 
Södersundh till 3 mk för leppegeld han tillade Henrich Clemetzson ibidem 
och Nils Benchtsson i Gotteby haffua 'dölt 2 sielar för hele selskap, thet han 
icke kunde beuisa, ty the för:de 2 sielar bleff them aff hele selskap som 
the måste bekenna giffuit aff åskiffto, derföre att the goffuo theris fenge them 
tilbytes, seden the sigh iffrå them affsyndrade och icke ville voge theris lijff 
i farlighet såsom för:de 4 giorde, doch haffuer befalningzman på Kastel-
holm latit effter hans berettelse tage aff them för:ne 2 siell som giorde 5 
lb trån, huilket 5 åmpund (?) trån för:de Oleff Persson, Nils Poualsson, 
Pouall Persson och Oleff Clemetzson i Södersunda, Morten Benchtsson i 
Gotteby och Nils Iörensson ibidem för:de Henrich Clemetz(son) och hans 
stalbröder egen bittala skole». 

Detta skall sannolikt tolkas så att Olof Persson, Nils Påvalsson, Påval 
Persson, Olof Clemetsson, Mårten Bengtsson, Nils Jöransson, Henrik Cle-
metson, Nils Bengtsson och ytterligare två, tillsammans tio, hade varit 
ute i sälis. Jakten visade sig så farofylld, att sex ville vända om, men fyra, 
bland dem Henrik Clemetsson och Nils Bengtsson ville gå vidare. Man be- 
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slöt då att de fyra skulle få behålla för sig de sälar som de eventuellt kunde 
få sedan de andra vänt om; det lyckades dem att få 2 sälar. En tid efter-
åt hade Olof Persson beskyllt Henrik och Nils för att de utan rätt hade 
tagit undan de två sälarna, varför befallningsmannen lät beslagta det om-
tvistade jaktbytet. Eftersom de övriga i laget erkände att de givit Henrik 
och hans följeslagare de 2 sälarna i a v s k i f te dömdes Olof Persson att 
böta för sin orättfärdiga beskyllning, och han och de 5 andra ålades att ge 
ersättning åt Henrik och hans lagkarlar för de 2 sälar, som befallningsman-
nen hade tagit.° Domen står i överensstämmelse med domarregeln nr 40, 
»den skall ha båtnaden som faran står»." 

Efter 1606 års skatterevision upptas sälskatten från Kökar under särskild 
kolumn. Varje sälkarl erlade 2 åmpund tran av var stångbåt; i början av 
1600-talet upptas sälskatten varje år i räkenskapslängderna:" 

Sälkarlar 
1607 6 12 åmpund 1615 6 12 åmpund 
1608 » 1616 8 16 » 
1609 6 12 » 1617 10 20 » 
1610 6 12 » 1618 10 20 » 
1611 6 12 » 1619 8 16 lispund 
1612 6 12 » 1623 20 åmpund 
1613 7 14 » 1624 20 » 

Uppgifterna om stångbåtarna är i regel alldeles kortfattade. Endast när 
säls t å n g sk ar 1 a r n a blev så gamla att de inte orkade uppehålla sitt 
ä m b e te antecknades såväl namn som hemby i skattelängden. År 1634 
redovisas stångbåtarna sista gången: 

Stångebåtar som brukas i Kökars skär: 

2 Ltt Trån Erik Mattsson i Karlby 2 dr 
2 » » Jöran Mattsson i Karlby 2 » 
2 » » Isak Mattsson i Karlby 2 » 
2 » » U. Grels Mattsson i Karlby 2 » 
2 » » Henrik Olsson i Kyrkogårdsö 2 » 

Samma år, 1634, utgick sälskatt av dem som hade gevär efter en ny stagda 
uppgjord av fogden Kristoffer Billow och lagläsaren Gabriel Berentsson 
1633; skatten utgick med 8 lispund tran, 1 lispund av var bössek ar 1.12  

Vid tinget 1641 begärde Matts Mickelsson i Överboda av rätten bevis för 
att han inte var mäktig att bruka sälfiske för annat fiske som han hade, 
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och därför hos den höga och nådiga överheten ville supplicera om medgivande 
på s ä l s k a tte n." Följande år beklagade sig Isak Mattsson i Karlby över 
att han måste skatta till kronan för två bössor, fastän han bara ägde och 
nyttjade en. Eftersom detta befanns vara riktigt togs halva skatten av ho-
nom, och lades till Matts Ersson i Finnö och Hans Fransson i Överboda, 
som bara skattade för en bössa men hade två» År 1643 besvärade sig 
Erik Hindersson i Kyrkogårdsö över »s, i ä 1 skatte n, huilkän a f f by s-
s orn e g å å r», han anmälde att han inte nyttjade någon bössa och begärde 
därför att bli befriad," 1649 klagade Hans Tomasson, Simon Ersson och 
Mårten Larsson jämte flera av deras medgrannar i Kökar över att de och 
andra kökarbor som gick med bössa och brukade skjuteri årligen måste skatta 
5 mk kmt till kronan för varje bössa, utom kyrkotiondet, oaktat de intet 
fick skjuta.'" 

Vid 1661 års skattläggning antecknades att karlbyborna blivit skattlagda 
för »Siälebådan eller Siählegrund, som denna by hafwer allena». De övri-
ga byarnas inbyggare idkade »siälskutande ibland klipporna i stora hafvet». 
Bösskatten, 20 öre per bössa, utgick för 16 bönder.17  

Tingsärenden angående sälj akten i Kökar är påfallande fåtaliga. År 
1664 omtalas i korthet en tvist rörande jaktbyte mellan några bönder i Hellsö. 
Olof och Erik Tomasson hade i hemlighet tagit två sälhudar, som de ansåg sig 
ha lott uti, ur Mickel Markussons lada, och blev dömda att böta för olaga 
täkt." Vid tinget 1686 kärade Henrik Hansson på Kyrkogårdsö till Erik 
Isaksson i Hellsö för att han funnit Erik skjutande under sina holmar. 
Henrik tog bössan av honom till vedermäle och rätten dömde Erik 
till 3 mk:s böter. Skulle han ännu en gång beträdas med samma förseelse, 
skulle böterna utgå med 40 mk. På böndernas begäran fastställde härads-
rätten samma vite att gälla i hela Kökar." 

När ett fångstlag ute i havsisen hade dödat en säl men av en eller 
annan orsak inte kunnat forsla den med sig, hade ingen annan rätt att lägga 
beslag på den. År 1691 tvistade överbodaborna, vilka tydligen alla tillhört ett 
fångstlag, med Mårten Isaksson från Karlby och hans lag. Överbodaborna 
hade slagit ihjäl en säl men inte kunnat ta den med sig, och trots att en 
pojke från Finnö hade sagt åt karlbyborna att det var överbodarnas säl, 
hade Mårten och hans lagkarlar lagt beslag på den. Ytterligare anmärktes 
att karlbyggarna samma söndag hade försummat att gå i kyrkan. Rättens 
beslut blev att överbodaborna e f ter bruklig pr ax is skulle få be-
talning för sälen; för att de försummat att gå i kyrkan hamnade karlby-
borna i stocken.2° På denna tid brukade kökarborna bedriva säljakt i Klov-
skärs skärgård väster om Kökarfjärden. År 1648 klagade en bonde i Hasters-
boda över att husmannen Erik Jöransson, Isak Eriksson från Karlby och 
många fler »blifua quara ofta för siälrodd skul i Föglö vdden om lögerdagen 

173 



och vnder tijdegärden fijka efter smal, at när the komma ifrå kyrkian och 
begifua sig dijt vth, så hafua the öfuerfarit heela siaalrodden, och thetta 
göra the ofta när fagert wäder och wind är at tädan resa.»21  Där säljakten var 
av stor betydelse, som t. ex. i Österbottens kustsocknar, förekom det att 
byarnas sälrodd var uppdelad på byamännen eller på vissa fångstlag och 
gick i bytning mellan dem. 

För Österbotten utfärdades under 1600-talet flere förordningar rörande 
prästernas sältionde. En författning av 1617 påbjöd, att prästerna skulle ha 
rätt till tiondedelen av »alla själaredom som sjelekarlar årligen bruka», men 
1638 ändrades det därhän att de som idkade sälfångst skulle ge tiondedelen 
bara av den säl som togs inom havsbandet, men för den säl, som fångades 
ute på öppna havet skulle ringare utgöras; denna förordning förnyades 
1650.22  I Acta visitatoria ingår åtskilliga notiser angående ålänningarnas säl-
tionde; 1650 antecknas t. ex. att en brändöbo hade erlagt tionde åt prästen 
av säl som han fångat uppe i Norrbotten. Av denna och liknande uppgifter 
synes man ha rätt att dra den slutsatsen att de bestämmelser om prästernas 
sältionde som gällde i Österbotten, inte tillämpades på Aland.23  Kökarborna 
betalade alla tillsammans till sin kyrkoherde 1/2  tunna tran och till kapel-
lanen s ä 1 r e s höst och vår, »en tamp af them som af en frij wilia gifua», 
samt tran efter lägenheten.24  

I skattelängderna från förra hälften av 170Q-talet upptas för kökar-
borna fortfarande bösskatt, men den åtföljs inte av några kommentarer. 
Sälfångsten var som förut ett viktigt näringsfång, vilket bland annat fram-
går av en inlaga från 1750, däri det heter att kökarborna ej hade annat nä 
ringsmedel än äventyrligt strömmings- och sälfiske i Östersjön, och fast de 
med »största försicktighet söka värja sitt lif, hafwer dock händt, såsom be-
dröfweligen lärer intygas, at mången af them för tidigt sett sitt yttersta 
timmeliga.» Kökarborna, boende på klippor och berg, hade ej lägenhet till 
åker och äng, utan när sälfisket slog fel hade de intet att betala sina krono 
utlagor med.25  Huru farlig säljakten var, framgick bl. a. av en händelse som 
inträffade i mars 1773. Fem kökarbor hade då för sälfångst farit ut till 
Nyskär men råkade ut för en så svår storm, att de alla omkom. Båten drev 
i land vid Dånö i Geta.26  

I 1734 års lag ingår en bestämmelse om att säl skulle betraktas som 
skadedjur, som man fick fånga och döda var som helst. Lagen gör inte 
undantag för byar, som var skattlagda för sälfångst. Med bistånd av härads-
rätten kunde dock kökarborna genom vitesförbud skydda sina sälvatten mot 
intrång. För att freda Karlby bådar hade karlbybönderna låtit sätta ut ett 
vite på 40 mk smt mot allt intrång på dessa grund. Hur strängt detta förbud 
upprätthölls, framgår av domboken från 1753. Vid detta års ting hade elva 
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bönder i Karlby låtit stämma den tolfte för att han haft med sig en släk-
ting från Finnö vid sälskytte på bådarna; den anklagade blev dock fri-
känd i brist på bevis.'' Vid ting 1755 stämde sex bönder från Hellsö en 
österbyggebo, Erik Eriksson, för att han skjutit säl på hellsöbornas vatten. 
— Eftersom de kärande är sex, och inte tolv, synes hellsöborna ha haft sina 
sälroddvatten fördelade i två lotter. — Erik Eriksson hade genstämt hellsö-
borna för att de tagit hans bössor. Vid tinget erkände Eriksson att han och 
hans broder skjutit efter säl på hellsöbornas ägor, dock utan att träffa. 
Häradsrätten frågade kärandena varför inte brodern, Per Eriksson, blivit 
stämd, på vilket de svarade att de sådant inte förstått, utan menade att Erik 
Eriksson, som stod för hemmanet, ensam var ansvarig. De anhöll om att 
få stämma Per Eriksson först till nästa års vinterting, emedan de under 
hösten var på sina Stockholmsresor.28  När saken 1756 togs upp hade också 
brodern, Per Eriksson, infunnit sig. Han tillstod, att då han rott igenom 
Hellsö ägor hade han fått syn på en säl och skjutit efter den, men inte träf-
fat. Häradsrätten beslöt, att eftersom kärandena mot svarandenas nekande 
inte kunde överbevisa dem om att ha förorsakat någon skada, då de bara 
skjutit men inte träffat, blev svarandena frikända, men för att för fram-
tiden säkra hellsöborna för intrång utsattes ett vite om 5 dr smt mot skju-
tande inom Hellsö ägor. Målet angående de borttagna bössorna förföll, eme-
dan de blivit tagna till vedermäle och sedermera återställts.29  Två år senare 
stämde en hellsöbo en österbyggebo för att denne lagt sälnät inom Hellsö 
vatten; men svaranden hade inte kunnat infinna sig.3° Före följande ting 
hade parterna ingått förlikning på grund av att sälnätet inte legat i hellsö-
bornas hemvatten utan utanför Hellsö skärgård.31  

I 1766 års fiskeristadga upprepas bestämmelsen om att sälen skulle be-
traktas som skadedjur, men med tillägg att det skulle göras undantag »för 
deras lägenheter, som för rättigheten till dylika fängen särskilt skattlagda 
äro». Vid skattläggningen på Kökar 1768, på Kyrkogårdsö, Hästö och Husö 
1770 samt på Söder-Jurmo 1795 blev samtliga bönder skattlagda för säl-
fångst. Denna inkomst blev dock överallt lågt beräknad. Skattläggnings-
männen började sitt arbete i Österbygge, där byborna klagade över att säl-
fångsten under de senaste åren så hade avtagit att den på intet sätt var 
lika lönande som tidigare, »thy i det stället Skiählen förut hafft sitt rätta 
ställe här wid Kökar och de derunder hörande skärgårdarna går den nu 
igenom den samma ifrån eller till delet åt norra wiken eller södra hafwet, 
så att the österbygeboer ganska sällan och icke utan med wrakis kunna få 
någon Skäl på egna Ägor och uti egen Skärgård, utan måste de söka Skählen 
upp åt Norrbottn wid Hangöudd och uti Finska wiken, så at det högsta 
som kan räknas för denna Bys fångst är 8, 9 å 10 Skälar om Året uppå 
egna Ägor.» Även för Hellsö by uppskattades fångsten till samma storlek. 
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Finnöborna hade sälfångst dels vid Ovaskär och Trällhäron, som de ägde 
tillsammans med Karlby, och dels vid Norrskärssund, Söderskärssund, Sund-
skär, Lukoskär, Storgadden, Kelharon, Söderslätskär, Segskär, Vikarsgad-
den, Skärvklåstret och Slevharun, men de uppgav att fänget på flera år 
inte velat löna sig; det högsta som de kunnat få på hela byn var 5, 6, å 7 
sälar under året. Ännu sämre var fångsten i Överboda, där skärgården dels 
var liten och dels låg »inskränkt» inom de andras, varför fångsten med nöd-
vändighet måste anses dålig så länge det var fråga om fångst på egna ägor; 
bara två sälar kunde räknas som årlig fångst för alla byns bönder tillsam-
mans. Karlbyborna beräknades ha den bästa sälfångsten inom egna ägor, en 
säl per åbo om året. De idkade sälfångst dels vid sina fiskelägen och dels 
vid den s. k. Bådan. På uppöarna uppskattades sälfångsten till 2-5 sälar 
per år och bonde, medan söder-jurmoborna beräknades få 1-2 sälar på 
varje hemman. 

I mitten av 1700-talet flyttade en föglöbo ut till Klovskär och anlade ett 
hemman där. År 1771 lät han sätta ut vite om 10 dr smt mot allt skjutande 
inom Klovskärs ägor.32  Den föglö- eller kökarbo som av gammal vana fort-
satte att idka sälfångst därute, fick vid tinget svara för sitt tilltag. Redan 
följande år stämde klovskärsbonden tre kökarbor, bonden Tomas Mattsson 
från Karlby, drängen Isak Eriksson från Finnö och strandfogden Erik Mic-
kelsson, för att de olovligt idkat skytteri inom Klovskär; dessutom hade han. 
stämt Mattsson enskilt för att han kallat Henriksson för sjörövare.33  Föl-
jande år stod två överbodabor till svars för olaga säljakt vid Klovskär och fick 
böta och år 1776 stod en sonnbodabo anklagad för samma sak. Ett vittne 
från Kökar berättade då att under hans unga år, då Klovskärs skärgård hade 
tillhört kökarborna, hade han skjutit många ståtar vid de nu omtvistade 
klipporna, Sundkläpparna, men numera var vattnen däromkring så uppgrun-
dade att ståtar inte längre brukade ta sig upp där; för vikarsälar var klippan 
fortfarande bra. Klovskärsbonden ingick för denna gång förlikning med 
sonnbodabon; denne skulle betala 6 dr kmt och dessutom följande vår hjäl-
pa Per Henriksson att bordlägga en julle.34  

Vid tinget 1783 anhöll Per Henriksson att rätten skulle utsätta förbud 
för allt körande genom Klovskärs ägor under den tid då sälfångsten på 
isen försiggick. Flere av dem som satt i nämnden framhöll att säl under 
is inte flyr då folk färdas på isen och ansåg att det skulle bli ganska svårt 
för de säljägare som skulle tre mil utom skärgården och på morgonen bru-
kade fara ut till havet utanför all skärgård, om de inte skulle få gå upp på 
holmar och lämna sina hästar där. Det vore orimligt om man på vintern, 
då det var tillåtet att fara över åker och äng, inte skulle få fara över havet. 
Häradsrätten beslöt att folk, då de inte gjorde någon skada, allt fortfarande 
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skulle få fara genom Södra armen, den skärgård som lydde under Klov-
skär. 

Vid tingen 1777 och 1782 avdömdes ett par mål angående fördelningen 
av jaktbytet vid sälfångst. År 1777 anklagade bondsonen Anders Mattson från 
Österbygge tre bönder från samma by för att de från Långskär tagit bort 
fyra av hans sälar. Hans motparter hade tagit genstämning för att Anders 
Mattson tagit undan en säl som bort komma till delning. Anders berättade, 
att han och flera andra vid Mattsmässtiden 1776 hade gått ut på sälfänge, och 
Anders hade då varit i bolag med dem som han nu stämt. Sedermera hade 
Anders tillsammans med sina två bröder slagit fyra kutar och en gammal 
säl och ytterligare en säl som, han gett åt en liten gosse. De hade alltså varit 
sex man i laget, men inte desto mindre hade Anders och hans bröder från-
tagits tre kutar och den gamla sälen och fått behålla bara en kut. På egna 
och de andra svarandenas vägnar förklarade bonden Tomas Tomasson, att 
han och 19 andra tillsammans gått ut på sälfänge. När de kommit ut till 
säli s en hade Mats Clemetsson. frågat , om alla ville vara i lag, och då 
ingen svarade, sade han: »intet kan jag gå til hwar och en at fråga, utan 
frågar jag nu, om någon är som intet wil wara i Bola g». Fortfarande kom 
det inget svar, varav a v g a m m alt bruk följde att alla varit i lag. 
Anders skulle som medlem i laget inte ha någon företrädesrätt vid delningen 
av fångsten, och eftersom han givit bort en säl och dessutom fått en för sig 
och sina bröder, hade de övriga 17 fått bara tre kutar och en gammal säl 
till delning, vilket de ansåg vara jämnt bytt, men då Anders hade stämt in 
dem, så hade de beslutat genstämma honom angående den säl han givit 
bort; de yrkade dock inte på större andel än vad de redan fått. Rätten be-
slöt att eftersom Anders inte hade undantagit sig från bolaget, då han blev 
tillfrågad därom, måste han anses ha varit i lag med alla de övriga och allt-
så fått den del som tillkom honom. Då de som genstämt honom inte yrkade 
på ökade andelar, fick deras käromål förfalla."'' 

Ett annat tvistemål av samma art gällde sälskytte på is. En bonde 
från Överö by, Henrik Tomasson, hade stämt sin granne Olof Olofsson. Olofs 
folk hade varit ute på sälskytte, då Henriks son Isak kommit ut och börjat 
krypa mot en säl som de upptäckt; strax efter blev sälen skjuten av Olofs 
folk och mo t v ana o c h bruk hade Henriks son inte fått någon andel 
i bytet. Olof frågade inför rätta ett vittne, om inte hans folk hade krupit re-
dan innan Isak kom ut, men det kunde vittnet inte säga. Häradsrätten be-
slöt därför, att eftersom Isak hade gått ut i avsikt att göra bolag och redan 
hade krupit när skottet föll, så borde han få full manslott, vid detta tillfälle 
1/4 av sälen. Vid ett annat tillfälle hade Henriks styvson Johan varit ute 
på l a n d j a k t för att skjuta harar och därvid blivit varse att Olofs folk 
var på säljakt. Johan begav sig efter dem, fastän Olof ropade till honom att 
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ge sig iväg, och då sälen skjutits vägrade Olof att ge Johan andel i den. 
Henrik påstod, att ingen kunde neka Johan att överge sin landj akt och ge 
sig på säljakt och att det ålegat Olofs folk att e f ter sedvana vänta till 
dess att Johan hunnit fram för att vid skjutandet göra biträde. I detta fall 
blev häradsrättens beslut, att då Johan gått ut för att skjuta hare och av 
ren tillfällighet kommit med i säljakten, skulle han ha rätt till bara en halv 
manslott av sälen; sälskinnet skulle e f ter vanligheten utom lott 
och byte tillfalla skytten.37  

Ett utförligt refererat ärende gäller fångsten vid Karlby bådar. Hös-
ten 1799 hade Isak Isaksson från Karlby med tre av sina grannar rott ut till 
bådarna för att skjuta säl, och samtidigt hade en annan bonde från Karlby, 
Tomas Eriksson, tillsammans med sin måg och dennes bror, som var från 
Överboda, rott ut till samma grund och kommit fram på samma gång som 
det andra båtlaget. Isak lyckades skjuta en säl av vilken han gav hälften 
av skinnet, men bara en tredjedel av köttet och späcket åt Tomas och hans 
lag; såsom försvar för sitt handlingssätt anförde Isak, att eftersom Tornas 
hade med sig två man från en annan by, borde han, enligt en f ör f at t-
n i n g som Karlby byamän hade ingått, vara nöjd med en tredjedel. Till 
detta genmälde Tomas, att det var en vedertagen sed att båtlagen vid 
sådana tillfällen skulle dela förtjänsten på hälften. Häradsrätten beslöt, att 
då Isak på intet sätt kunde styrka sitt påstående om karlbybornas författ-
ning och parterna med var sin båt och lika många personer på en och samma 
tid kommit fram till sälgrundet och stigit i land för att skjuta säl, vilket 
inte kunde verkställas av den ene utan den andres förfång, skulle Tomas 
och hans båtlag i enlighet med landets kända och medgifna 
s e d erhålla hälften av fångsten." 

Även under 1700-talet förekom tvister om prästernas sältionde. Vid 
ett möte på Haraldsby gästgivargård 1764 beslöts att ålänningarna skulle 
betala tionde av all den s ä 1 f is k de fångade; i beslutet deltog dock icke 
kökarborna, vilka upprättat en stadga med sin kyrkoherde.39  Sedan sälen 
även i fiskeristadgan förklarats som skadedjur, ansåg kökarborna att de inte 
kunde åläggas att betala tionde av ett djur, som vem som helst öppet och 
fritt fick fånga och skjuta. Detta krav godkändes inte av prästerskapet, utan 
kapelltiorna tillhölls att som förut betala 1 dr 16 öre kmt årligen såsom säl-
tionde för varje hemman, och att dessutom, efter gammal plägsed, ge säl-
späck till kyrkoherdens hus efter råd och lägenhet, när Herren välsignade dem 
med sälfångsten.4° En kunglig resolution av den 6 september 1769 gav präster-
skapet på Åland bekräftelse på deras gamla rätt att uppbära sältionde.41  Vid 
tinget 1778 förklarade en sonnbodabo som sin mening att man ej var plik-
tig att ge tionde av den 'säl som fångats i havis utan bara av säl som sköts på 
egna ägor. Mot detta genmälte kyrkoherden att det mest inbringande sättet 
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att få säl var att fånga den ute på isen. Rätten beslöt att resolutionen av 
1769 borde tolkas så att prästerna skulle ha rätt till tionde av all säl, antingen 
sälen fångats i öppet vatten eller på is, på egna eller inom andras ägor.42  
Samma år lät kyrkoherden stämma Johan Eriksson på Kyrkogårdsö för bris-
tande sältionde. Kyrkoherden sade sig ha hört att Johan Eriksson på en 
enda Stockholmsresa hade sålt 16 sälskinn och 4 1/2  tunna späck; bonden 
genmälde att han å sin sida hade hört att kyrkoherden sagt om honom, att 
han hade förtjänat 1000 'dr på sälhud och sälspäck, och att kyrkoherden därav 
hade bort få 100 dr, men Johan Eriksson åtog sig att med ed bestyrka att 
han aldrig någonsin hade fått så mycket för säl. Eftersom alla andra ,kökarbor 
enligt en gammal stadga betalade 4 skillingar om året i sältionde ville han 
inte heller betala mera. Saken blev uppskjuten och slöts av allt att döma 
med förlikning." I samband med ett tiondemål mellan kyrkoherden i Föglö 
och en bonde från Kallsö framhölls det att vikarsälarna vanligen brukade 
ge 14-15 marker späck, men ibland upp till ett eller ett och ett halvt lis-
pund; för en fjärding, som rymde 3 lispund, kunde man få 50 dr kmt. För 
ett kutskinn betalades 8 sk. kmt.44  Enligt Radloff brukade de åländska bön-
derna inte bränna späcket till tran emedan det för dem var lika förmånligt 
att sälja späcket. Om de olika 'sälarterna skriver Radloff: »Skälfångare här-
städes upgifva 3 arter, nemligen 1, Gråskäl och Ståtskäl, 2, Vikareskäl, 3, 
Morunge eller Curlandsskäl.» Om sälfångstens betydelse nämner han att 
sälfänget ofta var en näringsgren som rikligt betalade idkarens möda, men 
att någon beräkning aldrig kunde göras; bästa fångsten erhölls under kalla 
vintrar. Mängden av sälar som fångades inom den åländska skärgården var 
ofta mycket stor, emedan både österbottningar och folk från Roslagen bru-
kade vistas där för säljakt, dock ansåg Radloff uppgiften 3.000 vara över-
driven45. 

I början av 1800-talet fördes under flera år en process mellan några 
skogbodabor om rätten till del i bytet vid sälfångst. Bönderna Daniel Johans-
son och Markus Henriksson samt bondsonen Johan Henriksson hade till-
sammans med sin granne Bengt Hemmingsson och dennes son Anders Bengts-
son begett sig ut på sälfångst. Under den första dagen hade de ingenting fått. 
Natten tillbringade de på Klovskär, och följande morgon hade Anders Bengts-
son gått ut med ett annat lag. Daniel Johansson berättade på tinget att han 
efter överenskommelse under flera års tid hade varit i bolag med Bengt 
Hemmingsson då de skulle ut på sälj akt, och att han också vid det nu ifråga-
varande tillfället hade vidtalat Hemmingsson och sagt honom att de skulle 
gå ut två från varje gård, vilken tillsägelse Hemmingsson genast hade efter-
kommit. Mot detta invände Bengt Hemmingsson att denna överenskommelse 
bara gällde den fångst som de gjorde på hemägorna för vilka de var skatt- 
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lagda och inte sälfångsten i öppna havet; dessutom hade överenskommelsen 
blivit upphävd fem eller sex veckor innan den sälfångst som nu var på 
tal hade företagits. Det lag som Anders Bengtsson hade gått ut med, bestod 
av sammanlagt sex män, vilka ute på isen hade delat sig i två flocka r. 
Detta lag hade under dagens lopp fått stor fångst, medan Daniel Johanssons 
lag bara fått en säl. Då Anders fortfarande räknats med i Johanssons lag 
hade både han och hans far fått lott i lagets säl, och Johansson och Markus-
son påyrkade nu att få lott också i den större fångst som det andra laget 
gjort. Anders Bengtsson framhöll att Johanssons lag den andra dagen gått 
ut senare och återvänt mycket tidigare än det lag han själv hade tillhört. 
Anders Bengtsson hade med sina två följeslagare kommit tillbaka först när-
mare midnatt när isen hade börjat bryta; då hade de under stor livsfara 
sökt sig till Klovskär; vid återkomsten dit hade han funnit att det andra 
laget inte inväntat hans återkomst utan farit hem. De hade visserligen till-
delat honom lott i sin ena säl, men så snart han fått höra om den saken hade 
han tillbakavisat sin andel. Häradsrätten ansåg att då Anders varit i lag 
med Johansson och hans lagkarlar bara den första dagen och då någon sär-
skild överenskommelse om nytt lag inte hade ingåtts, hade han varit i sin 
fulla rätt att följande dag gå i nytt lag. Eftersom Anders Bengtsson och 
hans bolagsmän gått ute i sälisen många timmar efter det att det andra laget 
hade begivit sig hemåt och slutligen under livsfara hade återvänt 
hem, borde de ha rätt att behålla sin fångst. Då Johanssons lag inte på 
något sätt hade bekymrat sig om Anders Bengtssons räddning, utan farit 
tillbaka hem innan han hade återkommit till Klovskär, var det tydligt att 
de inte ansett honom höra till sitt sällskap, och deras krav på andel i den 
fångst Anders och hans lagkarlar hade gjort behövde inte beaktas." 

Kökarborna hade svårt att avstå från sin gamla hävd till sälj akten i 
Klovskärs skärgård. I början av 1800-talet inträffade en fruktansvärd hän-
delse förorsakad av tvistigheterna om denna jakt. På hösten 1812 reste 
fyra bröder från Heka i Karlby ut på sälskytte. Det var bonden Matts Matts-
sons fyra söner Samuel, 24 år, Johan, 23 år, Tomas, 20 år och Isak, 16 år. 
De hade beräknat att bli borta i tre dagar och hade med sig proviant för 
denna tid; för övrigt hade de med sig tre större lodbössor, en kikare, en 
kompass, en rya, en klä dm a t t a och två dynor. De hade rest ut den 19 
oktober och hördes sedan inte av. Den 22 i samma månad hade Samuels 
hustru Sara och pigan Katarina nere vid Grundviken i Karlby träffat brö-
derna Peter och Daniel Persson från Klovskär. Då Katarina beklagade 
bröderna för att deras syster och en piga på gården nyss hade drunknat, 
sade Peter småleende: Ja, Gunås, det kommer väl ej heller nu alla hem 
till de sina. Detta vållade Katarina bekymmer att allt inte stod rätt till med 
deras karlar, och när hon strax därefter kom upp till byn och såg grannar- 
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na färdiga att fara bort blev hon ännu räddare, varvid Peter sade: Jaså, 
förstår ni nu. Kökarborna funno Mattssönernas båt ute vid Vikarbåsset i 
Klovskär, i båten lågo Tomas och Isak döda, och de två andra bröderna var 
försvunna. 

Vid det förhör som genast föranstaltades berättade Katarina, att när hon 
våren förut en gång hade varit med karlbyborna ute i sälis hade de en 
afton nödgats ta nattkvarter i en fiskebod på ett skär, som hörde till 
Klovskär. Ägaren hade då kommit dit, och högst vredgad sagt att om han 
skulle påträffa dem där vid öppet vatten, skulle de inte komma ()märkta 
därifrån, eftersom alla de varningar han redan givit dem tycktes vara utan 
verkan. 

Vid ett av de många urtima ting som sedermera hölls berättade Samuels 
änka att hennes man och hans bröder hade sagt sig ämna fara genom. 
Klovskärs skärgård fastän hon hade avrått dem av fruktan för att klov-
skärsgossarna skulle uppfylla sina ofta upprepade hotelser att misshandla 
karlbyborna om de blev påträffade inom Klovskärs skärgård; vart de sedan 
farit kunde hon ju inte veta. Av alla intygades att bröderna Mattsson hade 
levat i sämja med varandra och att det var uteslutet att osämja skulle ha upp-
stått mellan dem. Ett av de viktigaste vittnesmålen avgavs av ett vittne som 
hade besökt Klovskär efter mordet. När han suttit inne i stugan hade den 
yngste av klovskärsbröderna, Gustaf, pekat upp mot väggen på en bössa som 
kallades Piggen och sagt: Si, det var med den som Karlbypojkarna fick sig 
på ryggen; samma vittne berättade, att då han frågat klovskärspojkarna 
om de hade haft god förtjänst, hade de svarat att karlbygossarna hade gjort 
dem förfång, men att de hade nödgats göra knäfall. Det blev konstaterat som 
sannolikast att det var den äldste sonen från Klovskär som hade begått 
mordet; han blev häktad och satt länge på Kastelholm i väntan på den 
slutliga domen. Tre år senare, då saken ännu ej var avgjord, bekände en 
annan Kastelholmsfånge vid namn Malm, att han allhelgonatiden 1812 till-
sammans med fem andra män, alla rymlingar av olika slag, hade flytt från 
Sverige till Finland. De hade på den finländska sidan påträffat en båt med 
fyra män och begärt att få åror av dem, för de hade segel men inga åror i 
sin båt. Då de fyra hade nekat hade de slagit ihjäl två av dem och lämnat 
de två andra att svälta ihjäl på en klippa. Hela saken rullades nu upp på 
nytt, men följande år tog Malm tillbaka sin bekännelse och sade att han 
ingenting hade hört om denna sak innan han hamnat på Kastelholm. Alla 
misstankarna föll ånyo på Peter Persson, som dock inte kunde överbevisas, då 
han enständigt nekade till allt. Innan någon dom hade fallit lyckades Peter 
fly.47  Enligt folktraditionen begav han sig hem till Klovskär, och då han 
efterspanades där sökte han sig ut i skärgården. Alla holmar blev genom-
sökta och Peter, som hade tagit sin tillflykt till en holme som hette Klindron, 
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låg där dold i en bäck och andades genom ett vasstrå, till dess faran var över. 
Därefter sökte han sig till Sverige. Bröderna Mattssons far sörjde så över 
sönernas hemska död att han till slut berövade sig livet. Gården övergick 
till andra, och de fyra brödernas syster måste på gamla dagar gå på rote. 
De gamla på Kökar minns henne ännu. 

Ett tingsärende om sälfångsterna i Karlby togs upp 1824. En av bön-
derna, Erik Carlström på nr 9, anförde på sina egna och sin brors vägnar, 
att de tillsammans med sex av sina grannar i februari 1823 kommit överens 
om att gemensamt idka sälfångst, vilket de även hade gjort ända till påsken. 
Den 22 april hade de övriga rest ut till Nyskär utan att säga till Erik och 
hans bror; de hade erhållit tre sälar, var och en värd minst 8 riksdaler Rgs, 
och därav ville Erik och hans broder ha 3 riksdaler var och dessutom rätte-
gångskostnaderna. Målet kom upp också följande vår. Svarandena erkände, 
att de åtskilliga gånger hade kommit överens om att idka sälskytte men att 
avtal därom skulle träffas varje gång sälfångsten skulle verkställas. Efter-
som någon sådan överenskommelse inte hade ingåtts i ifrågavarande fall och 
dessutom kärandena upprepade gånger hade varit enskilt utgångna på säl-
skytte, ansåg svarandena sig vara utan ersättningsskyldighet. De kärande 
upprepade, att de hade ansett överenskommelsen vara gällande för hela året, 
men då de inte kunde förebära något bevis härpå blev deras motparter fri-
kända. På grund av sakens beskaffenhet utdömdes ingen rättegångsersätt-
ning." 

Uppgifter om att byvattnen var uppdelade mellan bönderna med avse-
ende på sälnätsläggning under is föreligger från förra hälften av 1800-talet. 
Ett bystämmoprotokoll från Hellsö anger att en sådan delning inte förekom-
mit tidigare, utan nu skedde för första gången: »Vi under skrefne Krono-
hemmans Åboar i Helsö byalag hafva Enhälligt öfverens-Kommit att 
Dela och Lotta, de till våra ägor hörande holmar, klippor och grund, för 
skäl fiske med nät under is vintertiden. Så att hvar och en Hemmans Åbo 
äger årligen sin af skilda del för sine skälnäts utlägande samt att det otill-
börliga förholande som förut skett icke hädan efter måtte äga rum då den som 
varitt störe hjälp har intagitt störe delen af byens ägor med sine skälnät och 
den som varitt mindre hjälp fått ganska litet eller intet af nämde ägor att 
lägga sine skälnät där På lades Wästra sjärgården uti 3ne Delar och den 
Östra eller såkallade Holmarna uti 3ne Delar hvar öfver Lottades sedan 
Rå linje blef utsatt.» Här följer de olika rålinjerna. Protokollet fortsätter: 
»och utföll där vid till Himmanet nr 1 och 2 västra delen i holmarna, Nr 3 
och 4 västra delen i sjärgården, No 5 och 6 Medlersta delen i skjärgården, no 7 
och 8 Medlersta delen iholmarna, no 9 och 10 Östra delen iholmarna, No 11 
och 12 östra delen iskjärgården . och går år om ifrån västra delen iskjär-
gården till västra delen iholmarna — — -.49  I Österbygge rådde ännu 1845 
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inte någon sälnätsvattendelning, att döma av ett mål mellan bönderna Erik 
Tomasson och Erik Mattsson. Tomasson hade stämt Mattsson, emedan denne 
beskyllt honom för tjuvnad. När Tomasson i slutet av februari 1844 hade vitt-
jat sina sälnät, hade ett av hans nät varit hoptrasslat med ett nät, som tillhörde 
Mattsson. Då Tomasson ensam behöll den säl som fanns i hans nät, hade 
Mattsson sagt att sälen var stulen. Mattsson uppgav inför rätta att eftersom 
hans nät hade varit hoptrasslat med Tomassons, hade sälen med all sanno-
likhet fastnat i båda näten, varför fångsten enligt gammalt bruk 
bort delas mellan nätens ägare. Eftersom käranden inte kunde bestyrka sin 
anklagelse ålade häradsrätten parterna att i grannsämja bege sig hem och 
inte besvära häradsrätten i onödan.5° 

Tvistemålen om säljakten inom Kökarfjärden ledde till att bonden på. 
Klovskär 1843 anhöll att lantmätarsyn skulle hållas. Den rålinje som först ut-
sattes gillades inte av karlbyborna, som 1846 inlämnade en skrift med inne-
håll att de åtog sig att med vittnen bevisa, att inte endast de själva, utan 
också deras förfäder ifrån urminnes tid, och förrän Klovskär blev bebott, hade 
hävdat och nyttjat Mälsörarna, Målsör, Ståtbådarna och Mellanhalder. Karl-
byborna anhöll därför, att i stöd av allmänna lagen också hädanefter bli 
tryggade vid de ägor, som deras förfäder nyttjat och som med gemensamt 
namn av »Roden» var upptagna i skattläggningen över Kökar såsom säl-
ägor under Karlby. Först 1850 blev målet avgjort; Klovskärsbonden enades 
med karlbyborna om att den nordligaste ändan av rålinjen skulle ta sin 
början på Ändör, därifrån gå till största klippan i Mälsörgrunden och däri-
från till Mellanhalder, varvid både Ändör, Mälsgrunden och Mellanhalder 
såsom råland mellan byarna skulle få begagnas av parterna gemensamt; rå-
linjen blev inte rörlagd, då havsvågen skulle bortryckt råstenarna.51  

Ända fram till senaste tid har kökarborna brukat idka säljakt så gott som 
året runt.52  Jakten i Navis började i februari. »Får int själen smaka pickon 
till Matsmäss, får man ingen den vintern», och »Ståten kutar efter Sigfrid, 
sen är det tid att gå ut» är vanliga talesätt. Gråsälshonan kutar ute på den 
yttersta isbredden. Hon föder sin unge på den fasta isen utan att bygga 
något bo åt sig. Det var mera sällan man kunde slå säl på den fasta isen, 
för det mesta måste jakten bedrivas i pack- eller drivis. Då måste det vara 
sydlig vind, som drev isen mot land för att jägarna skulle våga sig ut. Jakten 
pågick i februari och mars. Därefter gick ståten ut i havet och måste upp-
sökas på annat sätt. 

När det var tjänlig väderlek, spände säljägarna sina hästar för lätta 
slädar och körde ut till fiskelandet; på en av slädarna medfördes en sexbords 
julle. Från fiskeläget försökte jägarna med kikare utröna isens ställning. 
Såg det hållbart ut, körde de ända ut till isbredden med häst, i annat fall sat-
tes hästarna in i bodsvalar och salthus, och jägarna begav sig till fots ut 
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mot havet. Utrustningen bestod av kikare och kompass, pickstav, själjärn, 
handrede, lintråd och nål. Pickstaven var en sex fot lång stav med en järn-
pik i ändan och en vass hulling vid piken. Själva staven var knölig för 
att ta bättre på sälskallen. För att få den sådan måste man hacka opp 
pickskaftet. Man valde ut ett rakt rönnträd av lämplig storlek och hackade 
det med yxan från alla sidor, ungefär en halv meter uppåt från roten. Sedan 
skulle trädet växa tre, fyra år innan det höggs och gjordes till pickskaft. 
Själjärnet, med två eller tre hullingar, träddes på pickan när så behövdes. 
Handredet var av en 20 famnar lång lina. Förr gjordes denna av tagel, som 
har den egenskapen att det inte lätt fryser; sedermera ansågs tagelhandre-
dena alltför svaga för grovsjälar och ersattes med hamptåg. Som matsäck 
medförde säljägarna bara hålbröd hängande på handredet. Om det var risk 
för att vinden skulle vända och isen börja driva utåt, släpade säljägarna 
båten med sig ända till skillnaden mellan den fasta och den lösa isen, land-
vredet. Två av karlarna lämnades kvar som båtvakter; om isen kom i rörel-
se hade de att fara ut och hämta de övriga. 

Karlbyborna höll för det mesta till på Fölskär under havistiden, men 
ibland var de tvungna att fara ända ut till Ören. Därute fanns alltid folk från. 
Hellsö och Österbygge. Finnöborna brukade fara till Mörskär, och överboda-
borna stannade helst på Kummelskär. Begränsning av jakträtten i havsisen 
förekom inte, vem som helst fick delta, både besuttna och obesuttna. Under 
tjänliga vintrar hände det ofta, att alla män från byarna gav sig ut i säl-.  
j akt. 

Det hände att säljägarna fick gå många mil utåt havet utan att få syn 
på någon säl. Den dag då de kom ut brukade de inte hinna med någon längre 
tur, vinterdagen var för kort. Om de hade kört från Karlby vid åttatider 
på morgonen var de ute vid Ören omkring klockan elva, varefter hästarna 
blev omskötta och allt ställdes i ordning. Ju hårdare vinden tryckte på från 
söder desto mindre risk var det att gå ut; vid sydvästlig storm brukade man 
inte ens lämna landvakt vid båten, »då gick allmänheten ut». Så snart någon 
säl kom inom synhåll, gällde det för fångstmännen att närma sig den för-
siktigt, alltid i motblåst, på grund av sälarnas goda väderkorn. Vid sådan 
jakt blir kutarna lugnt liggande, lätt åtkomliga för jägaren, »dem fick man 
knacka hur som helst.» Då gråsälen angrips på is försöker den i det längsta 
försvara sin unge och att då komma tillräckligt nära var inte lätt. Jägaren 
måste komma inom räckhåll med pickan och slå sälen i huvudet; om han 
träffade det rätta stället på sälens bakhuvud, där skallbenet är tunnast, svim-
made sälen genast av. — Två fångstmän brukade arbeta ihop, den ena dan-
sade framför sälen och avledde dess uppmärksamhet, medan den andre när-
made sig sälen bakifrån. Av felaktiga slag, kingelhugg, anses sälen få blodet, 
råddon, i magen; av det sägs den bli närapå odödlig. Då sälen fått pickan 
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i skallen stod fångstmannen färdig med kniven och skar upp bröstet, så 
blodet rann ut och djuret dog av förblödning. De sälar som togs i närheten 
av båten, öppnades inte, utan drogs hela till båtarna, men om säljägarna. 
var långt ute i isen skar de opp sälarna och tog ut inälvorna. På yngre sä-
lar togs levern tillvara, den ansågs vara lika bra som fårlever, om inte 
bättre. De övriga inälvorna kastades bort, varefter sälen sömmades ihop. Man 
kunde ofta lägga in en liten säl i en större och sedan nästa ihop med några 
stygn. 

Att dra de slagna sälarna till fiskelandet var det tyngsta arbetet. En 
karl orkade dra tre sälar om de var mindre, två om de var större, en pojke 
orkade dra en. För att dragningen skulle gå lättare drogs handredet genom 
sälnosen, snuskan, och surrades därefter om sälens händer, så att huvudet 
kom upp. Om fångsten var stor, brukade karlarna dra drätt om drätt; först 
drogs det ena paret sälar ett par hundra meter framåt, så vände fångst-
mannen om och tog den drätt som blivit kvar, och så gick det långsamt fram-
åt." — Det berättas om en kvinna som var med ute i sälisen, att hon utan 
möda orkade ut, men när hon skulle gå hemåt och dra drätt blev hon så 
utmattad att hon slog hål i bröstet på sälen och drack blod; då orkade hon 
igen börja dra. 

Under jakten i havis var kost och logi av enklaste slag. På morgonen 
kokades kaffe och på kvällen soppa på kutkött. Om jakten misslyckades fick 
säljägarna nöja sig med besa, kokad på vatten och hålbröd. Jägarna hade inte 
sängkläder med sig, ty i fiskekojorna fanns det ofta någon hösäck eller litet 
sängfyllning av gräs kvar sedan sköttiden. Fiskehusen var inte byggda som 
varmhus, men efter några brasor brukade värmen vara sådan att man kunde 
tänka på att sova. När säljägaren ätit sin kvällsvard kastade han sig på 
britsen, svepte skinntröjan om huvudet och sov sedan i tolv timmar för 
att samla krafter till nästa dags milslånga vandringar. 

Vid jakt i havis ansågs det alltid säkrast att göra lag. I mitten av 1800-
talet brukade alla karlbybor göra lag så snart det lönade sig att fara i sälis. 
Den av säljägarna som först blev färdig, körde ner till Nabben och väntade 
där tills de andra hade kommit. Om det var månljusa nätter hände det ofta att 
säljägarna samlades sent på kvällen och körde ut under natten, för att så 
snart det började ljusna kunna söka sig utåt havet. På senare tid har lagen 
inte omfattat alla från byn utan ibland fler, ibland färre. 

När det var många i laget, ingicks avtalen redan hemma i byn. I manna-
minne har säljägarna för det mesta brukat gå lag endast för gången, och 
upprepat överenskommelsen före varje jakt. Den som hade gått lag med 
sina grannar men ute på isen blev skild från dem, kunde göra nytt lag med, 
någon annan, men det gamla avtalet förblev samtidigt bestående. Några an-
teckningar ur Bonds dagbok visar hur lagen växlade. 

185 



»1909. Den 11 mars bråka vi över till Kjedjonbådan med ökan och till 
öster Rödrin, derifrån gick vi mot fjärden i hafis. 

Den 11 vi fick 6 Själar på 8 man, 5 små en stor 
12 fick vi 20 Själar i laget på 9 man 
13 fick vi 2 siälar 
15 fick vi 3 siälar 
18 fick vi 11 gamla siälar. På 14 man.» 

Då jägare från olika lag samtidigt fick syn på en säl, sprang de i kapp. »I 
havis får man springa så det ryker om man vill skaffa sig säl som andra 
fått syn på, då är inte tid att se sig före, utan då springer man på Guds 
försyn.» Om det var många grannar i lag och man fick syn på säl, som var 
inom synhåll också för ett annat lag, fick några av de yngre, som hade gott 
bröst, springa så mycket de orkade, för att säkra så många sälar som möj-
ligt för sitt eget lag. Om två från olika lag kom fram alldeles samtidigt till 
en ensam säl delades den på hälft. Den som inte orkade dra hem de sälar han 
klubbat, blev av med de kvarlämnade om någon annan kom tillstädes och tog 
dem; det hjälpte inte att sätta märke på. Sådana fall har dock varit ytterst 
sällsynta. Fick någon mer än han själv kunde dra, satte han upp ett märke, 
skäckel, och då kom någon annan och hjälpte. Den som drog hem en 
annans säl fick halvparten i den. 

Fångsterna i havis delades efter antalet män, aldrig som i skötfisket ef-
ter hushåll. De som lämnats såsom hästvakter eller båtkarlar fick samma 
karlsdel som de andra. Alla som var över 16 år fick fullkarlsdel, de som 
var yngre fick nöja sig med halvkarlsdel. »Att gå i havis var det värsta ar-
bete som tänkas kan, tungt, svårt och farligt», berättar Bonds. »När vi gick 
i klobbis gick vi långt ut till fots. Man fick inte bli gammal på foten för då 
steg man på blanka vattnet. Från Överboda gick vi söderut, vi fick alltid mest 
åt det hållet. En gång då vi bodde på Fölskär och gick ut därifrån fick vi 16 
sälar på fyra man. Vi hade varit tre i vårt lag, och hade klobbat fem sälar, 
då vi träffade på en som ensam hade klobbat elva. Då gjorde vi lag med 
honom, och så slog vi rep om två och två och drog dem drätt om drätt tills 
vi kom till Fölskär tillbaka, alltid 200 meter i taget. Så fick var och en 4. 
Säljärnet var fastsatt i handredet; om sälen gled ned i vattnet högg man 
med pickon efter den så att huldungen fastnade i skinnet, och fick upp den 
på det sättet.» 

En karlbybo berättade om en av sina bästa fångster: »En gång när jag 
var 16 år var jag ute i havis. Vi var i ett lag alla från byn, men så blev 
jag efter de andra och när jag vände västerpå kom jag i sällskap med en 
hellsöbonde. Efter en stund träffa vi på en från Överboda och då frågade jag 
om de ville gå lag med mig, men eftersom jag var minderårig ville de inte, 
utan sa att var och en skulle klara sig själv och gick ifrån mig. Sen fick vi 
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syn på säl, men då börja isen bli lös och hellsöbon börja stälpa ikull, så jag 
fick fatt honom och börja gå förbi honom och den andra med, så när jag 
kom fram hann jag klobba fem stora och fyra kutar, så när de två andra kom 
fram fanns det bara en kvar, den fick de. Jag satte upp min tröja på pickon 
så jag fick ett skäckel, och sen kom ett par gubbar från mitt lag för att 
hjälpa mig. Det var så långt ut att vi inte kunde ta hem hela sälarna utan 
bara skinnet och späcket, men medan vi höll på med att ressa sälarna svim-
made jag av trötthet, och när jag vaknade fick jag ost av Larpesgubben så 
jag kryade på mig. Eftersom jag hade gått lag med mina bygrannar fick de 
del i mina sälar. Den som bara var sexton — sjutton år brukade få nöja sig 
med halvkarlslott, och några sa att jag kunde nöja mig med det, men då 
hjälpte mig Larpesgubben igen och sa att den som knackat fem sälar skulle 
ha helkarlsdel, och att de kunde ge honom halvkarlsdelen. Då tystna di. 
Sedan huggdes sälarna sönder och lades i högar och lottades ut.»54  

Evald Sundström har under 50 års tid varit ute alla tjänliga vintrar: 
»En gång för många år sedan hade Pella, Matta, Micks och Olars gått lag. Jag 
var bara 14 år hon gången, men jag och två andra pojkar bad ändå att få 
gå med ut, men det fick vi inte. Då gick vi i stället på egen hand ut sunnan 
på land och i stället för piskor tog vi med oss var sin gärdesstör. Vid 
Tersskär och Klobbskär började det bli lös is och när vi kommit ett stycke 
ut fick vi syn på en säl som vi klobba. Så gick vi litet till och fick syn på 
två. Vi slog dem båda och tog tarmarna ur dem. Sen börja vi dra hem, 
men då vi inte visste hur man skulle fästa repet på rätta sättet blev det 
tungt att dra, men hem kom vi. — Jag har hört berättas om en dräng från 
Jeppa som ensam klobba sex sälar och försökte dra hem dem alla, men da-
gen blev slut innan han fått dem halva vägen och nästa dag var han så 
trött att han inte orka opp, utan blev liggande i ett hus på Fölskär. Sedan 
fick de andra gå ut och dra hem hans sälar, och när de sedan byttes fick han 
nöja sig med halvkarlslott, han är den enda jag hört om som inte fått hem 
sina sälar. Värst ute var jag en vår då isen kom från öster och skred förbi 
till Söderhavet och vi var ute i Navis. Vi hade hållit på hemma och kran-
såga och då börja någon säga att man borde fara ut och se efter säl, det 
var en torsdag. Vi var åtta man och tog en öka och for ut till Fölskär och 
på fredag for vi med ökan ut till ytterisen och den dagen fick vi i byte två 
på var man. På lördagen gick vi ut till Ören, där fick vi var sin kut. Ute vid 
Österbådan såg jag ett gammalt sälpar och började ensam gå ditåt. Gamlon 
sprang undan och jag sprang efter. Då gick karlen emot mig och reste sig upp 
och fräste men jag började slå efter honom. Då gick han mot kuten och 
skulle fri den och jag sprang efter, men han tvinna omkring så jag inte fick 
slag på honom. Till sist fick jag en knäpp på honom men så illa att han fick 
råddon i magen. Han försökte komma ned i vattnet, men jag gick emot 
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honom med kniven och slog den i bröstet på honom men han hade så 
mycket späck och min kniv var så kort att det inte hjälpte stort. I stället 
kom han mot mig och slet sönder mina byxor. Då högg jag huldungen i 
halsen på honom, men han bet pickstaven tvärs av för mig, sen borra jag 
det avbrutna skaftet i halsen på honom och börja ropa på hjälp. Då kom 
de andra ut. Det var en gammal karl som var flera meter lång, men till sist 
fick vi kål på honom. Karlen är alltid värre att tas med än själon. Vi tog 
sedan bara skinnet och späcket av honom, han var för gammal att duga äta. 
— — — En gång för nära 80 år sedan när flera karlar rodde ut först i mars 
för att, se efter säl blev de så länge borta att vi trodde att alla hade förlora. 
Men de hade kommit iland vid fyren på Lågskär och stannade där och vän-
tade tills en ångare tog och förde hem dem. Jag var bara fyra—fem år då 
men jag minns ännu hur det var när de kom och sa till oss att nu skulle 
pappa i alla fall komma hem. Hände det att isen skilde, måste man ta i land 
ett par man i taget.»55  

Från fiskelanden kördes de slagna sälarna hem till byn och vid hem-
stranden delades fångsten. Men tog skinn och späck av sälen, ressade den, 
innan man började hyla, ta späcket från skinnet. Hydningen var rätt svår, då 
det inte fick bli späck kvar på skinnet. Om jägarna hade fått ungefär lika 
stora sälar, till ett antal som gick att dela jämnt mellan lagdeltagarna, fick var 
och en av dem ett eller flera hela skinn, i annat fall skars skinnen sönder till 
18 tum långa och 8 tum breda bitar, avsedda till sälskor, som delades inom 
laget. Skulle det vara riktigt noga, vägdes späck och kött; först vägdes hela 
ståten, och sedan delades den upp och lotterna vägdes. Var det många sälar 
av samma storlek, delades varje djur bara i ett par delar; var sälarna där-
emot av mycket olika storlek delades var och en av dem i lika många delar 
som det fanns karlar i laget. Bitarna lades ut i lika stora högar, en karl fick 
en bindel för ögonen och svarade på frågorna om vem som skulle ha de olika 
högarna tills alla hade fått sitt. 

Vissa år lönade det sig att fara ut i havis många gånger under våren. 
Då och då hände det likväl att fångstmännen fick vända om när de kom-
mit ut till iskanten; fasta bredden stod ofta ungefär en mil utanför Ören 
vid Österbådan och där tog drivisen vid. Om vinden var svag, var det alltid 
dåligt att gå ut, höll vinden på att vända mot nordan var det livsfarligt. 
Om något fångstlag hade hunnit ut i drivisen när vinden vände, måste de 
lämna sina sälar och springa för livet. Då hände det mången gång att de 
inte vågade vänta på båtkarlarna utan kastade sig i vattnet och simmade över 
till den fasta isen. 

I 1768 års skattläggning omtalas att kökarborna brukade söka säl upp-
åt Norrbotten, vid Hangö udd och inåt Finska viken. Också i senare tid 
har isresorna gått i samma riktning, norröver till Bottenhavet och österut till 
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trakterna av Porkala och mot den estländska kusten. Någon gång for man 
även söderut i riktning mot Gotland. Under isresorna kunde säljägarna 
inte skjuta sälarna vid öppet vatten, för då hade de aldrig fått upp dem, 
utan de måste skjuta dem på isen. Jägarna försökte därför finna drivande is-
flak, där ståtar hade gått upp. De sälar som blev skadskjutna och lyckades 
ta sig ned i vattnet kunde fångstmännen få upp bara där vattnet var 
grunt, de sjunkna sälarna fiskades upp med säljärnet, som var fastgjort på 
pickan. 

Isresorna företogs i slutet av mars eller början av april och räckte i 
regel två eller tre veckor. I mannaminne har båtlagen brukat företa bara 
en resa varje år, men det berättas att man förr när det fanns mera säl bru-
kade fara ut flere gånger om året. Då skall också kvinnorna ha deltagit. 
Bonds berättar att då hans mor som ung tjänade ett par år hos Skinnars i 
Österbygge, var hon under den tiden sammanlagt elva gånger ute i isresa 
med husbonden och drängen. De brukade fara till Mac Elliott och ligga där 
och vänta på säl. Häradsdomar Holmström har varit ute många år i följd: 
»Vi for alltid ut med skötbåten och tog med en öka. Utrustningen var lod-
bössa och kikare, pickstav och säljärn. Liksom vid jakten i havis var vi 
klädda i skinnkläder, och på skinnjackan drog man en skyttelskjorta, så 
lång att den räckte till knäna, den var sydd av blekt lintyg. På huvudet hade 
man en mössa av harskinn. Till färdkost hade vi saltfisk, svartbröd, smör, 
kaffe och brännvin, var och en tog med sig allteftersom de var matstarka 
till. Förövrigt koka vi soppa på kutkött, det var förstklassig mat. Morgon-
målet bestod alltid av kaffe, brännvin och smörgås, men sedan laga vi mat 
under dagens lopp vad som passa, och när det passa. Ved behövde vi inte 
ta hemifrån, i drivis hittar man alltid bränsle av olika slag, som man har att 
koka på och värma sig vid, den var så genomsur att den inte värmde så 
mycket. Som kokställning nyttja vi en stor letgryta i vilken vi gjorde upp 
eld, maten koka vi i en mindre gryta som sattes inuti den stora. Säng-
kläderna, ryor och dynor, förvarade vi under dagen i en tunna. På natten 
tälta vi med seglet, och under det sov vi skavfötters. På morgonen var seg-
let ofta täckt med snö, och det första vi fick göra var att sparka varandra 
tills vi blev så varma att vi kunde stiga upp. Om isen börja skruva ner bå-
ten, drog vi genast upp den på ett isflak, det fanns alltid block och talja i 
båten så det skulle gå kvickt att dra upp. När vi for långt uppåt Norrhavet 
stötte vi ofta på säljägare från Österbotten, de hade stora tunga båtar, som 
var svåra att få upp, om det behövdes hjälpte vi dem. En gång var vi själva 
illa ute. Isen låg och rok och då var det inte lätt att alltid hålla sig på öppet 
vatten. Det värsta som kunde hända var att isen började skruva sönder bå-
ten. Det hände en gång att vår båt höll på att skruvas sönder. Vinden hade 
vänt under natten och på morgonsidan drev vi mot en stor issvarv som stod 
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49. Säljägare med långkikare. 

fast i bottnen. Bettaknäna börja springa innan vi fick opp båten på isen. Sam-
rna vår blev vi så länge borta att rykte kom ut att vi hade förlora, och nära 
hade det ju varit. Den resan fick vi 20 sälar.»" 

När det stormade försökte sälskyttarna komma till land, om det bara 
gick för sig, och därvid hände det att de drog båten tiotals kilometer över 
isen. Båtlagen omfattade två eller tre man; ibland följde dessutom en ung 
pojke med. Så snart någon av säljägarna i kikaren fick syn på ett isflak med 
säl, tog två av männen ökan och rodde ditåt. Skytten försökte komma på 60 

80 meters håll från sälen. Skottet skulle helst vara omedelbart dödande 
och riktades därför mot huvudet eller halsen; om en säl träffades i hjärtat 
kunde den ta ett meterhögt hopp mot vattnet. Om två olika båtlag sam-
tidigt fick syn på sälar brukade de gå lag och dela fångsten på hälft. Ifall 
en säljägare hade skadskjutit en säl och en annan skytt senare kom på 
den, fick alltid den sista skytten sälen; detta inträffade bara någon enstaka 
gång, för en skadskjuten säl sökte sig alltid till iskanten och ned i vattnet. 

Båtlag som inte ville gå lag ansågs som rackarpack; »det var inga som det 
var så dåligt att komma i sällskap med som utöborna, för de ville inte göra 
lag, såg de att en kökarbo skulle få själen sköt de skrämskott i luften». 

Båtlagen var i regel sammansatta av karlar från olika gårdar. Dessa båt-
lag bestod ofta år efter år; i många fall var det bröder och svågrar som höll 
ihop vid isresorna. Inom dessa små lag utsågs ingen särskild skeppare. Del-
ningen gick hemma, varvid fångsten delades lika mellan lagkarlarna, utan 
särskild båtandel. Unga pojkar som togs med ut fick bli utan andel i fångsten. 

Fångsterna varierade ansenligt. Om skyttarna under en resa som varade 
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50. Kräkankälke med sälbössan uppställd. 

i två veckor fick 20 sälar, var det en god fångst. Ibland stod drivisen stilla, 
och då blev båtarna liggande, det kunde dra ut en vecka eller mer. Evald 
Sundström berättar om olika fångster: »En gång drev vi mot Odinsholm, 
det var så svår nordlig storm, att vi inte kunde sätta upp segel. Vi var väl 
en mil från land, snött det, när vi råkade ut för en stor fastgål, ett isflak 
stort som ett stugugolv. Vi drog upp båten på fastgålen och bodde där. Ef-
ter en stund kom ett annat lag, som också tog sig upp på vår fastgål. Vi 
tog våra sängkläder ur tunnan och bäddade åt oss och tälta med seglet. Sen 
bodde vi där i flera dagar, vi prata och sov och laga mat, det kosta inga på. 
—Om man drev iland vid estländska kusten träffa man svenskar, hörde man 
litet noga efter förstod man allt vad de sade. Vid Odinsholm träffa man 
också svenskar, och vid Nargön. — När vi låg på isflaket vid Odinsholm lyste 
fyren så att det var klara dagen dygnet runt. Til slut vände vinden, och 
när den kom från söder drev vi ut med isen och fick se sälar runt om-
kring oss. Vi fick fem och tjugo på vårt lag. När vi kom hem tog vi upp 
dem, och dela späck och kött och la i tre högar, och så fick en vakt bort. 
— En annan gång fick Jönn-August, Heken och jag och en till på två båt-
lag under två dagar sju och tjugu på var båt. Då måste vi flå några av kar-
larna och lämpa köttet i sjön. En gång fick vi på en dag 26 kutar.» 
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När isen hade gått bort upphörde själresorna. Under våren och sommaren 
förekom nästan inget själskytte i utskären. Visserligen hände det nu och 
då att den som var mycket jaktivrig lade lodbössan i båten och for till ut-
kläpparna för att ropa efter själ. Han försökte genom att härma sälens böl 
locka den till grunt vatten så att han kunde skjuta den och sedan fiska upp den 
med själkroken. Skytten sköt från ekan eller kröp upp på något land och sköt 
med bössan vilande i en bergtjuga. Med undantag för området kring Karlby 
bådar fick vem som helst idka sälskytte i utskären så länge ytterskärgården 
var oskiftad. 

Vid öppet vatten händer det att stora gråsälsflockar söker sig upp på 
land för att vila. De väljer då låga, nästan helt överspolade klippor från 
vilka de lätt kan söka sig tillbaka till sitt rätta element. Det bästa sälfångst-
stället är Karlby bådar, varav en del kallas Lägnen och består av fyra 
land, Storlandet, Nörringen, Indran och Sanket. 

Om det var blida vintrar utan havsis brukade sälen kuta på land, och 
sådana år lönade det sig att fara ut till bådarna också under förvåren; 
ibland begav sig säljägarna då ända ut till Nyskär. Vissa år kunde man 
få säl därute också under sommaren; bådarna ligger så långt ute att sälarna 
inte stördes av folket på fiskelanden. Den egentliga fångsttiden var dock 
hösten, klara höstdagar då det var vackert, klart och sjöstil/t. Säljägarna 
for hemifrån med skötbåten vid fyratiden på morgonen och var framme vid 
sjutiden. Ju mer de närmade sig sälgrunden desto försiktigare höll de sig 
och till sist tog de i land i skydd av en klippa. Så snart båten stötte mot 
land hoppade alla karlar ur båten och smög sig upp så sakta de kunde för 
att om möjligt kringränna sälarna. För att inte halka hade de sä,lbroddar 
med järnpikar på fötterna. Beväpningen utgjordes av både picka och bössa, 
men helst arbetade de med pickan. I stället för pickstavar nyttjades förr 
själpåkar, grova, 1 1/2  meter långa rönnkäppar. Sist i laget, efter k/obbarna, 
smög en man med yxa i handen. Alla klubbarna anföll sälarna samtidigt och 
försökte hindre dem att rusa i vattnet. Vid klov, sprickor i berg, brukade 
sälarna fastna och var då lätta att döda. När klubbarna slog sälarna måste 
de, liksom i havis, sikta mycket noga så det inte blev kingelhugg. Om slaget 
misslyckades, och sälen fick råddon i magen, var det dock inte lika farligt 
som på isen, för på land gör sälen allt för att komma i vatten och börjar 
inte bitas. Så snart sälarna blivit slagna i huvudet högg den som hade 
yxan dem i bröstet, så de förblödde. Endast om sälarna låg mycket opassligt 
tog jägarna till bössan, och i sådana fall blev hela fångsten bara 5-6 sälar. 
Lyckades man komma på dem från många olika håll samtidigt och fick 
klubba kunde fångsten bli flere tiotal sälar. — På sista tiden har säljägarna 
brukat fara ut till Lägnen med motorbåt, men då hinner de lättskrämda 
sälarna ofta i sjön innan jakten ens hunnit börja. »För några tiotal år sedan 
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gjorde vi ett dåligt själslag. Jepp-Frans hade skaffat motorbåt och med den 
for vi ut. Vi hade kommit så långt att vi såg att det var svart av säl på 
Lägnen, men då gav Frans en sup åt maskinen och den rusa till så att 
hundra sälar for i sjön. Alla i båten sköt samtidigt, men inte en säl träffades. 
När vi väl kommit iland fick vi klubba tre gamla som satt fast i klovet, 
det var hela fångsten det. Vi våga aldrig berätta för våra käringar varför 
det blev så litet byte hon gången.» 

Med avseende på sälfångsten på Bådarna var Karlby uppdelat i två 
jaktlag: 

Jönna, Heka, Micks, Bengts, Larpes och Olars. 
Pella, Johans, Simons, Jeppa, Matta och Södergård. 

När det ena laget innehade Lägnen, hade det andra laget Mellanhol-
marna, och så byttes det nästa år. Lägnen var den bättre delen, där fick man 
ofta klubba sälen; på Mellanholmarna var man däremot i regel tvungen 
att skjuta. Fångsten delades alltid i sex lika delar om vilka man kastade lott. 
Numera har sälklubbningen på Bådarna i det närmaste upphört. 

När bönderna hade fått säl gemensamt och ressat dem, höll de ofta ett 
ressankalas. Det brukade vara ett tillgörningskalas, dit var och en tog med 
kaffe och brännvin, bröd och smör. Sälen har en svår lukt och ressades 
därför utomhus, och kalaset hölls i den gård som låg närmast till. De största 
ressankalasen hölls när båtlag återvände hem från lyckade isresor. 

Vid sälfångst inomskärs måste fångstmännen hålla sig inom hembyns 
gränser. Denna sälfångst har i betydelse inte kunnat mäta sig med jakten 
utomskärs och under isresorna. I skärgårdarna fångades mest vikarsälar. 
Någon enstaka gång har det hänt att man kunnat få gråsäl i infjärdarna, 
det var om det frös så hastigt att sälarna blev överraskade och infrusna. 
Då måste de göra sig andningshål i isen och komma dit för att andas. 
Vid sådana tillfällen ställde man sig på vakt vid andningshålet, och så fort 
sälen visade sig, högg man till med harpun. Då var det ingen skillnad på 
vilket ställe av sälen fångstmannen högg, för han kunde ändå inte få livet 
ur sälen med harpunen. Man måste alltid hugga vinkelrätt mot sälen, i annat 
fall gled säljärnet mot det glatta skinnet. Det sägs att säljärnen skulle smidas 
av mjukt järn; om det var för hårt, studsade det tillbaka; spetsen på säljärnet 
vässades med kniv för att bli riktigt vass. Man nyttjade starka pickstavar 
av rönn och hade ett tåg på 4-5 meter fastgjort på mitten av pickan. När 
fångstmannen hade huggit säljärnet i sälen kastade han pickstaven tvärs 
över sälens brunnshål och sen fick sälen hålla på och bråka under isen tills 
den gav upp. Det hände att på så sätt harpunerade sälar rullade hela linan 
omkring sig innan man fick upp dem på isen. Var det en stor ståt behövdes 
det flere man för att få upp den. Detta jaktsätt hade i hög grad tillfällig-
hetens prägel. »En gång ute på Örfjärden såg vi en sälunge som hoppade 

13 —  Ragna Ahlbä,ck 193 



i en vak. Vi ställde oss vid vaken och väntade tills det började bildas 
bubblor i vattnet, då dammade jag till med säljärnet och lyckades träffa 
kuten, men det räckte länge innan vi fick opp den. Jag var i lag med en 
av Holmströmmarna, och vi lyckades till slut få tre sälar som vi delade på 
hälft.»57  I mannaminne har man bara en gång fått en större fångst på detta sätt: 
»En vinter för snart 50 år sedan hade en hel mängd sälar blivit infrusna 
i Kökarfjärden, och då högg överbodarna upp femton sälar åt sig med järn. 
Sälarna hade blivit infrusna och måste andas upp brunnshål åt sig, och då 
mannade de ut sig till alla hål och när sälarna kom upp för att andas högg 
de till.» 

Vanligare än att harpunera sälen var det att vid isläggningen skjuta 
sälen i tärjor, strömställen, i vilka isen var öppen sedan det frusit 
däromkring. Verkligt stora fångster fick man sällan, men någon gång kunde 
en skicklig skytt få ett tiotal sälar i samma tärja. Inne i skärgårdarna kunde 
man skjuta vikarsälar, som krupit upp på isen. Det var bara vid stilla väder 
som det lönade sig att fara ut, endast då sökte sälarna sig upp. Jakten började 
så snart isen blev så tjock att man vågade sig ut på den och fortsatte så 
länge isen bar. Skyttarna gick ut tidigt på morgonen och återvände alltid 
hem till kvällen; det hände att de fick gå sex, sju kilometer utåt och sam-
manlagt blev det flera mil i veckan. Utrustningen bestod av sälbössa, kikare, 
pickstav, säljärn och bösskälke. Kräkankälken är 2 1/2-3 alnar lång. Skytten 
skuffade sig framåt mot sälen i skydd av ett vitt krä,kanskjul, som var fast-
gjort vid kälkhornen. Skjulet sköt fram 1 tum framför framharen, en tvärslå 
framme på kälken. Tvärs över skjulet gick en slå med ett runt skjuthål, 
för geväret. Skjulet hölls utspänt av en hasselbåge, vars båda ändar var 
fastsurrade vid kälkhornen, blysänkena vid skjulets nedre kant släpade mot 
isen. Skyttarna var klädda i vita skytteskjortor eller kräkanbussaroner och 
hade vita mössor. Som matsäck tog de med ett par hålbröd. Det skarpa ljuset 
frestade på ögonen och då blå glasögon sällan nyttjades kunde skyttarna 
bli isblinda, då måste de vända om hem; det kunde dröja en vecka, innan 
de blev bra igen. 

Vikarsälarna avlägsnade sig aldrig långt från sitt vattenhål, och hur 
de än rörde sig vände de alltid näsan mot hålet, för att snabbt kunna rusa i 
när fara hotade. Skytten måste närma sig ytterst försiktigt, och så snart 
han märkte att sälen vaktade, låg han stilla en lång stund. Så länge skytten 
var på långt håll från sälen låg han på kälken och skuffade sig framåt 
med händerna. På morgonen var det ofta stark is, men fram på dagen blev 
den sämre, och då gällde det att ha ögonen med sig. När skytten kom 
närmare sälen, kunde han inte längre ligga uppe på kälken, där blev han 
för hög, utan började krypa bakom kälken. Det var en tålamodsprövande 
jakt; skytten kunde få krypa en halv dag på en säl, och just då han kom 
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51. Bössträ som nyttjas som stöd under sälbössan. 

inom skotthåll for sälen ned i sin vak. Det var ofta två som kröp på samma 
säl, den ene bakom den andre så att bara en syntes från sälens håll. Så snart 
de hade sälen inom skotthåll makade sig den som var bakom litet åt sidan, 
för att få skottlinje. Skyttarna kom överens om vem som skulle skjuta först; 
den andre sköt omedelbart efter. Säljägarna försökte komma på 60-70 meters 
håll, när de sköt med lodbössa; med moderna gevär träffar de sitt mål på 
ett par hundra meters avstånd. På den första isen, ungisen, vågade ingen 
gå ut ensam, utan tre eller fyra man gjorde lag. Lagen avtalades hemma 
i byn och fångsten delades först då man kommit tillbaka hem. Vid kryp-
skyttet öppnades sälarna aldrig på isen, utan staplades upp på kälken. Innan 
fångsten delades togs den s. k. själsyltan: huvudet, händerna och skrävling-
arna undan, för skytten hade sylträtt som ersättning för skottet. Därefter 
delades sälarna mellan lagkarlarna. Om det var två som krupit på samma 
säl och skjutit samtidigt delades sälen på hälft. När isen längre fram på 
vintern blev mera hållbar brukade sälskyttarna ofta gå ut på egen hand 
utan att göra lag med någon. Under tjänliga vintrar var krypskyttet ganska 
lönsamt, i synnerhet i skärgården mot Skiftet. Då större delen av denna 
skärgård tillhör Hellsö by, har denna jakt på senare tid främst bedrivits 
av bönderna i Hellsö. 
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Under våren och sommaren var säljakten föga lönsam. En och annan 
brukade segla omkring i skärgården för att söka vikare som krupit upp 
på sälstenar och grund. Något mera lönande var sälskyttet under hösten 
från september och fram till jul, men också då skulle man ha mycken tid 
och god tur för att få något. Kökarprästen omnämner 1872 denna jakt: 
»Detta är ännu i bruk här i Kökar att skyttarna sednare på hösten sitta vid 
djupare stränder och vänta på att skälarna höja hufvudet ofvan vattenytan 
nära mot stranden». De som skulle ut på sådan säljakt for ofta ut redan 
i mörkningen på kvällen för att vara framme innan det blev ljust. En del 
byggde, som vid fågeljakten, upp vettaskårar åt sig och satt där och väntade 
att någon säl skulle höja huvudet över vattnet. De som tänkte vara ute 
hela dagen tog med sig smör, bröd och salt kött packat i ett slaffat. Det 
lönade sig inte att ta med saltfisk eller kaffe då man inte kunde göra upp 
eld. Om skytten satt i motblåst, märkte sälen honom inte så lätt, men kom 
vikaren upp rätt i lä dök han genast. Jägaren sköt på 80-100 meters håll. 
Under månskensnätter då man for efter säl brukade man nyttja en korn-
sticka, en liten vit skena som låg från siktet till kornet. Om skottet träffade 
flöt sälen upp efter en stund; i motsats till ståten, som aldrig flyter upp när 
den är död, flyter vikaren nämligen oftast upp. Då for skytten ut i jullen 
och drog med händerna upp sälen i båten. Det måste vara lämpliga land 
för att jakten skulle löna sig. Om det hände att en annan kom till samma 
land, gick skyttarna lag och delade fångsten på hälft. De avtalade vanligen 
att den som var den bästa skytten eller hade det bästa geväret fick skjuta 
först, när sälen visade sig. 

Det finns ingen som kan erinra sig att byarnas holmar och skärgårdar 
varit uppdelade på gårdarna eller på halvbyarna med avseende på sälskyttet; 
däremot har i de flesta byarna själnätsvattnen varit uppdelade mellan går-
darna och gått i bytning mellan dem. 

Av olika åländska urkunder framgår, att sälnäten fordomdags lades ut 
i öppet vatten. Vid medlet av 1800-talet var detta inte längre vanligt i 
Kökar, utan det vanliga var att sälnäten nyttjades på vintern, och lades ut 
under isen.58  Fångsten försiggick under februari och mars. Vikarhonan 
har för vana att bygga ett viste med två rum för sig och sin unge ovanpå 
isen invid sitt vattenhål. Fångstmännen körde långt ut i skärgården med 
häst och hade hundar med sig. En bra själ hund kände på en kilometers håll 
var det fanns ett vikarviste, och när den kom närmare, gick den rakt på 
vistet. Snön skottades undan tills själva vistet blev synligt och sedan 
skottades vattenhålet fram. Beroende på hur långt från land vistet var 
beläget satte man ut ett eller flera nät. Sälnäten var fem famnar långa 
och tre famnar djupa. De bands förr av hampa, men omkring 1910 började 
en del binda dem av bomullsgarn, som dock inte är särskilt lämpligt, då 
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52. Sälarna ressas. Överboda. 

det töjer för mycket. Näten bands med tre varv under aln. Längs över-
telnen satt tätt med spolformiga flöten;•'`' nederteln saknades, för det var 
meningen att sälen skulle trassla in sig i nätet med både händer och fötter. 
På varje gård fanns det i regel ett par tiotal nät. Näten lades helst ut först 
på kvällen för att sälen inte så lätt skulle få syn på dem. Fångstmannen högg 
upp ett, hål nära stranden, landvaken, och ett annat ytterom sälvistet; då 
isarna ofta var halvannan meter tjocka, var arbetet tungt. När vakarna 
var färdiga träddes själstången, som var lika lång som nätet, in i en stroff 
vid första flarnet, och sedan sköts nätet mot landvaken. När hela nätet gått 
ut knyckte fångstmannen stången till sig; en liten stenhallare vid ytterändan 
och en likadan vid landändan höll nätet utspänt. Måste man lägga ut flere nät 
i följd, tog man upp flere vakar. Det sista man gjorde var att slå ned en 
käpp som utvisade nätets läge. 

Vid tjänlig väderlek for fångstmännen ut för att vittja näten efter en 
vecka, var det dåligt väder fick de ligga längre. Hade sälen gått i nätet 
syntes det genast, då rycktes nätet upp i den yttre vaken, såg nätet däremot 
alldeles orört ut fick det stå kvar. Om sälnätet stod orört länge kunde man 
anta att sälen hade flyttat bort, då flyttades näten till ett annat viste. — 
En hellsöbo berättade att han en gång flyttade sina nät nio gånger för 

197 



samma säl. Till sist band han ett nät av lin, som var så starkt att en karl 
kunde stiga i maskorna, och i det nätet kom sälen till slut fast. Det var 
ute vid Svartkobben mot Söderharu, och den gången sälen gick i nät låg 
det sju nät kring samma kobbe. Det var en stor best på närmare 400 kg, 
och när den togs upp var alla naglar liksom bortslitna, så hade den arbetat 
för att komma lös. 

Den som for långt ut i skärgården brukade ta med sig minst ett tiotal 
nät, den som lade längre in lade i regel färre. Om man hade tio nät utlagda 
och fick en säl i ett av dem fick man vara nöjd, gick en säl i varje nät 
var det en storartad fångst. Det mesta som omtalats var att en bonde på 
fjorton nät fick fjorton sälar. De bönder som yrkade flitigast med sälnäten 
brukade komma upp till 12-15 sälar under vintern. 

I Hellsö, där tillgången på vikarsäl varit bäst, höll sälnätsdelningen i sig 
längre än i de andra byarna. Vattnen var fördelade i sex lotter, och det 
vanliga var att de huslag som hade lott ihop idkade sälnätsläggningen till-
sammans. Det måste vara två man för att lägga ut ett nät. Hade två bönder 
gjort lag, tog de sig lika många nät; den som hade bättre hund tog denna 
med sig. Det var fullt dagsverke för två män att få ner ett par tiotal nät 
under en vinterdag. När det var dags att vittja näten for igen en man från 
varje gård. Fångsten delades hemma i sjöboden, först ressades sälarna, och 
sedan lades kött och späck i två högar och även skinnen delades upp. Så 
fick en utomstående gå ut ur boden och då en av dem som stannade inne 
pekade på den ena av högarna och ropade: »Vems är det här?», svarade den 
som stod ute med gårdens namn. 

I Österbygge skall sälnätsvattnen ha varit delade en kort tid i mitten 
av 1800-talet. Då bönderna senare började anse att det var ett onödigt besvär 
övergavs hela delningen. Liksom i Hellsö var vattnen delade i sex lotter 
som hävdades tillsammans av: 

Öfvis och Österklys Kille och Västerklys 
Hanfolk och Mattfolk Nämmans och Gregers 
Västernäs och Ståns Skinnars och Lands 

De två husbönder som hade lott ihop yrkade i regel tillsammans. 

Såväl i Karlby som Finnö berättas det att sälnätsvattnen nog varit för-
delade, men det är så länge sedan delningen övergavs, att ingen känner 
till hur den var ordnad. I Karlby har de bönder, som under mannaminne 
tagit sälar med nät, brukat sammanställa sig i lag om två eller tre bönder. 
De tog med sig upp till tjugu nät på var man och for ut och lade tillsammans. 
När näten vittjades delades fångsten upp genom lottning. — De fick lägga 
ut sina nät var som helst inom hembyns gränser. 
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I Överboda känner ingen till att det funnits särskilda sälnätsvattenlotter, 
utan byns bönder brukade fara ut alla tillsammans. Var och en tog med 
sig ett tiotal nät och allt arbete gjordes gemensamt. När det var lämpligt 
att vittja for igen fem karlar ut, en från var gård, och efter hemkomsten 
lottades om fångsten. Det hände nog att en och annan stal sig ut och lade 
nät på egen hand och på det sättet kom sig till en och annan säl som 
han höll för sig själv. Ingen kan ge besked om vad som skulle ha gjorts 
med sälen om hans företag hade blivit upptäckt, för om någon »for stjälandes» 
såg han till att ingen fick reda på det. 

För 30-40 år sedan började vikarsälen försvinna från Kökarvattnen. 
Dessutom följde en lång period med så blida vintrar att det inte gick att 
lägga ut näten, och då gick hela fångstsättet i det närmaste ut sig. Nu 
hänger näten obegagnade på vindar och i bodar. Gråsälsfångst är numera 
lönsammare än fångsten av vikare, och sälfångst i havis och på isresor före-
kommer ännu under lämpliga vintrar. 
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VIII. Jakt. 

Skärgårdens viktigaste villebråd är säl och sjöfågel. Utom säljakten 
är det bara jakten på sjöfågel som varit av betydelse som näringsgren i 
Kökar. Också räv, hare, utter och skogsfågel har fångats och skjutits i 
Kökar, men för näringslivet har detta inte varit av någon större betydelse. 

I motsats till säljakten som bedrivits så gott som året runt har sjöfågel-
jakten varit en utpräglad säsongjakt; den har idkats under några veckor 
om våren och en kort tid under hösten. Eftersom jakten bedrivits från land 
har jordägarnas uteslutande rätt till jakten varit erkänd. I nära samband 
med sjöfågeljakt står äggplockning och duntäkt; äggtäkt inom andras ägor 
omtalas redan i 1450-talets hamnskrå såsom förbjuden. 

Av saköreslängderna från 1500-talet framgår att vissa förbud mot fågel-
fångst och äggning under olaga tid var rådande inom skärgårdarna; 1557 
blev tre bönder från Saltvik och en från Sund bötfällda för att de gjort 
emot K.M:s förbud och tagit upp fåglar och fågelägg under förbjuden tid.' 
Skattelängderna 1537-39 upptar bland räntepersedlarna från Kökar både 
fåglar och ägg, som gavs i ersättning för andra socknars skattehöns. Fåg-
larna erlades synbarligen främst med tanke på dunet. År 1553 bötfälldes 
en bonde från Sottunga för att han inte ville utgöra fjädrar efter K.M:s brev 
och befallning,'-' och i en skattelängd från Eckerö 1556 sägs att »samme 
fugel är vtgiord her til dagx för dunet skuldh, och skal han ware så godh, 
som itt hönss.»3  

Av saköresregistret framgår att man inte hade rätt att fånga fåglar inom 
andras område. År 1553 dömdes en bonde i Lemland för att han hade f o g l a t 
olovligt vid Olof Huingalens gård, och 1567 ställdes Per Olson i Degerby 
till svars för att han hade farit i herr Mickels fiskevatten och f å g l a f äng e.4  
I en dom från Sund 1565 omtalas fågelskår or såsom en värdefull till-
gång vid sidan av fiskevatten och sälgrund; en fågelskåra är en stenvall 
bakom vilken skytten döljer sig vid fågeljakt.5  Jakt med hagelgevär omnämns 
i samband med en olyckshändelse år 1588. Erik Mickelson från Finström 
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hade tagit ett rör och gått ut för att skjuta fåglar men därvid råkat skjuta 
en människa i benet med fem hagel." 

Såsom tidigare nämnts minner namn som Flogholm, Flogedet och 
Flogsund i Kökar om att fågelfänge med nät har förekommit på dessa 
platser. Huruvida fågelsunden var uppdelade mellan byns bönder eller 
nyttjades av alla, förblir obekant. 

Ett utdrag ur saköreslängden från Lemland 1546 visar, hur noggrannt 
man på Åland tillämpade åskådningen, att jaktbyte som fällts på samfälld 
mark skulle delas mellan markägarna: »Dömdes Mattz Persson i Ierszöö 
sack tiill 3 mk fför huar blåånatt och 6 mk fför huart bloduit som han slog 
sina grannar benempd Lasse och Eric i samma stedz then tiid the bege-
(re) rade goo tiill byttes med honom om the harar som han tog påå allas 
teres engher.»7  Skadedjur som varg och räv fick vem som helst fälla var 
som helst. För att effektivare hålla efter rovdjuren anställdes regelbundna 
skalljakter till vilka bönderna var skyldiga att infinna sig. 

Under 1600-talet utgavs flera jaktstadgor enligt vilka böndernas 
jakträtt inskränktes till förmån för frälsemännen. Såsom stående utanför 
alla förbud omtalas i jaktstadgan av 1648 — förutom jakten på skadedjur — 
endast skärböndernas fågelnätning. I jaktstadgan från 1664 är skärgårds-
bondens sjöfågelsjakt uttryckligen framhållen såsom tillåten: »Doch här 
med icke förtagas, dhem som i Skärgårdarna och annorstädes boo, at fånga 
Siöfogelen med Näät och elliest dhem at skiuta, som kommer om Wåhren 
i stoor myckenhet, utan efter ock många dher elliest sin nähring af hafwa, 
hwilken så här efter som här til blifwer sin Rätt förbehållen.»` 

Någon särskilt viktig näringsgren synes fågelfångsten inte ha varit i 
Kökar, ty vid skattläggningen 1661 är den inte omnämnd. 

Vid en rannsakning 1647 om kapellansräntans storlek uppgav kapellanen, 
att han brukade få två fåglar om året av de bönder som hade fågelnät, men 
det framgår inte hur många fåglar han sammanlagt fick under året." När 
Boetius Murenius 1653 författade fiskordningen för Kökar förbjöd han i 
denna bl. a. allt skjutande på fågel under sabbatstid." År 1656 klagade en 
bonde i Hellsö över att »2 eller 3 ther i byyn, som bruka bössor, löpa för 
bittida vth om söndagar at skiuta fogel. H. Gabriel med kyrkiorådet ransaka 
granneliga och then brotzliga geer efter soknens egin giorda doom a. 1653 
11 punct på huar person til kyrkian, 1 mk til kyrkian och i the fattigas 
stok.»" I en förnyad rannsakning om kapellansräntan 1687 upptogs bland 
förmånerna »2 fåglar av dem som skjuta», vilket antyder att jakt med bössa 
nu var vanligare än fågelnätningen.12  Ett par knapphändiga uppgifter om 
nätlagens organisation ingår i domboken 1673: »Henrich Erikzson j Kar-
leby war af Grannarne uthskuten ifrån dheras lagh, som med lo tt 
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ur skildt w a r, om brukande [av] foglnäät, bådhe ifiol och i Åhr. 
Honom tilkändes fördy Skadhestånd å 10 D. Kmt. och för idhet Isak Thomas-
son 1 gång afbriste Henrichz Näät, oaktande, at han med Henrich Erikzsons 
Lagh inthet hadhe beställa, sakfälltes til sine 3 mk. Och sedan böt Jacob 
Larsson sammalundes 3 mk, som borde hafwa Henrick i Lagh medh sigh, 
men honom uthan Skähl hadhe förskutit.» Detta är enda gången som det 
framgår att lagen inom byn uttogs genom lottning; ett sätt som under äldre 
tid sannolikt förekom rätt ofta då nya lag formerades." — Ar 1675 omtalas 
ett en bonde i Kökar hade köpt ett fl å g n ä t från Korpo.14  

Liksom folk från alla byar varit vana att fiska inom södra skärgården 
före 1661 hade de även varit vana att jaga där. När denna skärgård tillde-
lades karlbyborna uppstod samma tvistigheter om fågeljakt och äggtäkt 
som om fisket. Vid hösttinget 1676 klagade Henrik Eriksson i Karlby över 
att Simon Bertelsson från Österbygge överfor och hävdade Karlby ägor 
inte bara med fiskande, utan också med skjutande och äggandes Henrik 
kunde dock inte ge bevis för sin anklagelse. De följande raderna i dom-
boken, som blivit utstrukna, lyder: »Uthan föregaf af samptliga Österbyggare 
fahra [i] Carlebys äghor, man kunde ingen uthnämpna.»13  Femton år där-
efter kom karlbyborna sinsemellan i tvist om sina skyttesägor, varför 
häradsrätten beslöt att byns ägor skulle läggas i lotter efter byamännens 
antal och sedan skulle lottas därom, gåendes ny t tj an det där-
efter årom.1° 

Hur stränga straff och böter som utkrävdes av dem som överträdde jakt-
stadgornas bestämmelser framgår av flera olika rättsfall. På Åland, som 
efter 1601 utgjorde en kunglig jaktdomän, och f.o.m. 1613 hade en särskild 
jägeristat, gällde särskilt stränga bestämmelser. Under Gustaf II Adolfs tid 
var olovligt älgskytte belagt med dödsstraff, men detta straff blev under 
drottning Kristinas tid mildrat till fängelse eller landsförvisning. — Ut till 
Kökar förirrade sig älgar sällan. Ar 1656 hade dock bonden på Kyrkogårdsö, 
Olof Hansson, efter egen bekännelse påträffat en älg och skjutit ett skräm-
skott med löst krut efter den; då djuret sedermera återfanns dött dömdes 
Olof till 40 mik smts böter.17  År 1690 framgår av domboken, att jägmästaren 
på Åland låtit vid vite av »40 mkr SMtt: förbiuda alt haare-skiuterij på 
Kiökars Skiären, effter han Spordt dem böria deruthe Synas, tillförenne på 
den ohrten owahne Diur.»18  Följande år angav jägmästaren en bonde i Husö 
för att han skjutit två harar; dessa hade blivit funna i hans gård. Bon-
den, Daniel Persson, sköt skulden på drängen, men dömdes det 
oaktat att böta 40 mk ismt, domen underställdes landshövdingens avgö-
rande." Ett år senare angav länsmannen en bonde i Karlby för att han 
skjutit en orre, som han erbjudit en främmande att köpa. Bonden blev för 
olovligt skytte i kunglig majestäts park dömd att böta 40 mk i silver.2° 
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Under 1700-talet synes fågeljakten blivit ett allt viktigare näringsfång 
i Kökar. De många vitesförbud angående fiske, som omtalats tidigare, var 
i regel förenade med vite mot fågelj akt och äggtäkt. Förbuden var riktade 
till såväl bygrannar som utbysfolk. Även så långväga främlingar som folk 
från Stockholms skärgård nämns i dessa förbud. 

De enda jaktbestämmelser som ingår i 1734 års lag gäller jakt på skade-
djur samt skall och varggårdar. I en förordning om jakt utgiven 1734 undan-
tages som förut sjöfågelsjakten.21- Enligt en kunglig förordning av 1762 
förbjöds dock all äggtäkt, och vidare förbjöds de som bodde i skären att 
under äggtiden släppa lös hundar, som uppsökte och förstörde fågelägg och 
späda fågelungar.22  Dessa bestämmelser blev intagna också i 1766 års fiskeri-
stadga: Att skjuta eller fånga 'sjö- eller flyttfågel, som till mat eller fjäder-
täkt tjäna, blir inte till någon viss tid inskränkt. Och vare äggs borttagande 
från alla slags sjöfågel, deras små ungars utödande och honornas ofredande 
under liggtiden förbjudet. 

I medlet av 1700-talet klagade kökarborna över att jakten, i likhet med 
deras andra näringsfång, hade avtagit.23  Bösskatten, som flera gånger under 
1600-talet omtalas såsom sälskatt, blev sedermera en beskattning av få-
gelskyttet. I 1768 års skattläggning heter det nämligen: »Bösseskatten är 
dessa åboer ålagd för deras Fogelskiutande och belöper enligt 1661 års Jor-
debok a 20 ./ Srmt ph hwar man.» Fågelnätning är inte nämnd i skatt-
läggningarna för vare sig Kökar, Hästö, Husö, Kyrkogårdsö eller Söder-
Jurmo och Utö, varför man måste anta att detta fångstsätt antingen hade 
övergivits helt och hållet eller också förekom bara i mycket ringa utsträck-
ning. Fågelskyttet är däremot utförligt beskrivet i skattläggningsinstrumen-
ten. Om Österbygge by heter det: »om wåren då Ahl och annan Flyttfogel 
hitkommer och Isen ligger länge så stadnar den här, då och någon sådan 
Fogel här skjutes, men som de österbyggeboer hafwa swårt wid at med sine 
Båtar komma ut i Siön till hafwet och Foglen altid håller sig wid Isen uti 
rena wattnet, så kan deras möda och kostnad derwid eij gifwa hwardera mera 
än något öfwer 20 par om Året.» Om Överboda sägs det att fångsten ej 
kunde beräknas till mer än 16 par om året för varje granne. I Hellsö fick 
bönderna som i Österbygge 20 par om året. I Finnö by, som låg nära till 
havet, ansågs bönderna ha bättre lägenhet än byamännen från Hellsö, Ös-
terbygge och Överboda att komma ut och vakta på fågeln, »som alltid håller 
sig der Isen tryter och wattnet tager wid eller der Isen af Sjöwattnet bort-
täres»; deras fångst uppskattades till 25-30 par om året. De bästa skyttes-
ägorna hade Karlby. »Såsom denna By ligger närmast hafwet och derföre 
bättre kan uppassa när Flyttfogelen om wåren hitkommer, så har den ock 
större fördel af den samma, hälst Rödskär, Flisskär som består af 3 land, 
Fjätterhärron med sine fem kläppar, och Jusskär» gav åborna lägenhet 
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att idka skytte, kunde varje åbo få mellan 30 och 40 par fåglar om året. På 
Kyrkogårdsö uppskattades bondens årliga fångst till 50-60 par allor och 
annan flyttfågel, ibland dock bara 20 par. På Hästö hade bonden ej förut 
betalat någon bösskatt, men då fåglarna inte av is hindrades att komma 
dit upp, kunde han fånga 20 par om året. Husöbönderna ansågs kunna 
få 20-30 par om året. Sämst var det i Söder-Jurmo »såsom denna By ligger 
närmast til ÖsterSjön, derest sjön ständigt Swallar omkring kala klipporne 
så stadna och sällan några fåglar wid grunden, utan flyga största delen til 
Kökars skärgården, såwida landen ligga der tätare tilhvarannan och sjön är 
tidigare derstädes öppen än wid hafsbanden. När wäderleken är vacker kan 
wid Utö och Söder Jurmo Hemlanden skutas högst 4 a 5 par foglar av hvarje 
Hemmans åboe». 

Vid tinget 1770 klagade några bönder i Österbygge över att deras 
grannar hade löshundar, som de förde med sig i skärgården under ägg-
ningstiden; hundarna gjorde skada både på fågeln och på boskapen. 
Med anledning av detta klagomål fann häradsrätten, att det för kökar-
borna var angeläget att ha löshundar bara under den tid då sälfiske 
idkades. För framtiden utsattes därför vite om 20 dr smt för den som inom 
Kökar kapellgäll hade hund lös under den tid då äggningen påstod och 
kreaturen var ute, närmare bestämt efter Mariebebådelsedagen och tills 
boskapen var i hus; dessutom skulle ersättning utgå för den skada, som så-
dana hundar bevisligen hade gjort samt böter efter lag om någon skada 
skedde på sjöfågeln och dess äggningar. Eftersom detta beslut angick hela 
kapellet skulle det uppläsas från predikstolen.24  

Jakträtten inom Karlby södra skärgård var ännu efter 1768 års skatt-
läggning rätt omstridd. År 1787 stämde åtta bönder i Karlby Tomas Tomas-
s'on från Österbygge för att han och hans folk upprepade gånger idkat fågel-
och sälfångst inom Karlby ägor. Tomas Tomasson inlämnade en försvars-
skrift däri han framhöll, att då han skickat sin måg och sin son att fånga 
säl i öppna havet hade de fråntagits icke bara båten, med vilken de om vinden 
vände skulle rädda sitt liv, utan också bössorna. Tomas påstod att det aldrig 
skulle kunna bevisas att han och hans folk fikat och farit i Karlby skattlagda 
ägor, men att han och en stor del av hans grannar ifrån uråldriga tider haft 
sina h a v s- eller f i s k e b o d ar byggda på klippor i havsbandet, utanför. 
Karlby skärgård, det varken ville eller kunde han bestrida. Ett vittne in-
tygade att han sett sonen, Samuel Tomasson, och mågen, Johan Mattsson, 
skjuta fåglar för vettar vid Rödgrund, vilket »mera» tillhörde Karlby än 
andra däromkring liggande byar, änskönt folk från dessa byar någon gång 
under våren kom dit för att skjuta fågel; vittnet kunde ej förklara varför 
Karlby hade större rättighet till detta grund än de andra, utan sade bara 
att så har det alltid blivit ansett. Ett annat vittne berättade att Rödgrund 
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låg något mindre än en halv mil från Ören inåt skärgården och att han 
hört omtalas att karlbyborna bärgat höet på Ören. Samuel Tomasson och 
Johan Mattsson erkände att de skjutit flera skott från. Rödgrund utan att 
de haft fullkomlig rätt att öva fågelskytte på samma grund, emedan 
det egentligen tillhörde Karlby. Då det alltså befanns att Tomas Tomassons 
folk utan lov lagt ut vettar och skjutit fågel inom den s. k. Ören samt i Karl-
by skärgård dömdes Tomas Tomasson till 10 dr smts böter. 

Vid ett mål mellan ett par bondsöner från Hastersboda och Skogboda an-
gående olovligt skytte försvarade sig den anklagade hastersbodabon med att 
han hade ansett sig ha haft rätt att jaga inom Skogboda bys område, emedan 
en av byns bönder hade gett honom tillåtelse därtill. Han blev frikänd, men 
häradsrätten förklarade att den vitesdom som var utsatt skulle förstås 
så att ingen utan tillstånd av de flesta byamännen skulle ha rätt att idka 
skytte vid byns holmar. Redan vid samma ting anhöll Skogboda byamän om 
stadfästelse av beslutet att om någon utom byalaget ville skjuta säl eller 
fågel inom byns område, skulle han först utverka tillstånd av samtliga bya-
män. Den bonde som självrådigt gav sådant tillstånd skulle vara förfallen till 
lika vite.2" År 1793 upptogs till behandling ett mål mellan en bonde från 
Kallsö och en bondson, Per Mattsson, från Björsboda. Per Mattsson hade 
utan tillstånd skjutit fågel på grund som hörde under Kallsö. Den bon-
de som upptäckt honom hade till vedermäle tagit bort. Per,  Mattssons 
vettar, vilka denne inte hade återlöst. Häradsrätten ansåg att kallsöbonden 
i enlighet med BB 17:3 hade haft rätt att ta vettarna och behålla dem till 
dess att Per Mattsson bjöd rätt för dem; för sitt intrång på andras ägor blev 
Per Mattsson dömd till böter.27  

Inom Karlby och Finnö byalag antogs år 1800 vite mot fågelskytte efter 
mitten av maj. Deras hantverkare och inhyrningar hade nämligen företa-
git sig att jaga i skärgården under den tid sjöfågeln borde vara fredad; vite 
om 3 RD 16 sk. blev utsatt för var och en som efter mitten av maj idkade 
fågelskytte i byarnas skärgård;-'8  1811 höjdes vitesboten mot skytte inom 
Karlby till 5 rubel silver.2" Vid tinget 1820 blev en smed i Karlby anklagad 
för olaga jakt inom byns ägor. Smeden försvarade sig med att han hade 
erhållit tillstånd av sex av byns bönder; då inte de sex återstående inom bya-
laget tillfrågats blev han på denna grund dömd att böta." Tio år senare 
anmälde karlbyborna att de hade ingått en överenskommelse med sina yt-
termedkarlar angående fågelj akten och anhöll om att få den fastställd. Över-
.enskommelsen innebar att yttermedkarlarna skulle ha rätt att jaga under 
fågeltiden från första april till sista maj, emedan denna jakt var en 
.oundgänglig nödvändighet till livets bärgning såväl för dem som för bön-
derna; härvid gjordes det förbehållet att de inte skulle göra bönderna för- 
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fång och inte heller fara fram med olovligt äggande under vårtiden. Efter 
den sista maj skulle yttermedkarlarna inte få fara omkring i Karlby skär- 
gård.'" I denna överenskommelse sägs ingenting om att yttermedfolket vid 
fågeljakten skulle avstå någon del av fångsten åt jordägarna. Enligt ett 
kontrakt som ingicks mellan Per Andersson, bonde i Bråttö, och hans broder 
om nyttjanderätten till vissa ägor som hörde till hemmanet beslöts i fråga 
om jakten att brodern skulle avstå en tredjedel av fångsten när han jagade 
ensam, men hälften om han hade med sig någon av Per Anderssons husfolk.32  
Tvister om olaga äggtäkt är ytterst sällsynta. Vid ett tillfälle stod en bond-
son, Anders Mattsson, från Kallsö anklagad för att han hade tagit å d ä g g. 
Den svarande försvarade sig med att han ovetande hade skrämt upp en 
åda från dess bo. Fågeln hade vid flykten träckat på sina ägg, vilket var ett 
tecken på att hon tänkte överge dem och eftersom äggen ju varit prisgivna 
åt kråkor eller måsar hade Anders Mattsson tyckt att han lika gärna kunde 
ta dem. Mattsson blev i enlighet med förordningen av 1762 bötfälld till 10 
dr smt eller 3 riksdaler 16 skillingar, och hamnade dessutom i stocken.33  
Ett annat mål vari en kallsöbo stod åtalad gällde olaga jakt på Kallsö bys 
ägor. Sonnbodabonden Henrik Johansson hade låtit stämma kallsöbonden 
Erik Johansson för att denne hade tagit en bössa från Henriks son. Erik 
Johansson androg till sitt försvar att han hade funnit Henriks son Johan 
skjutande på Kallsö ägor, och eftersom han ansåg att Johan därigenom hade 
stört lan d ä g ar n a i de rättigheter och förmåner för vilka de betalade 
skatt, hade han tagit Johans bössa; först efteråt hade han fått reda på att 
Johan jagat med tillstånd av en del byamän. Hans motpart lovade att aldrig 
mera jaga eller fiska inom Kallsö bys område utan tillstånd av samtliga 
byamän.34  

Där jakten var av verklig betydelse började byamännen småningom för-
dela fågeluddarna mellan sig, varvid de gjorde början med de bästa uddarna. 

Överboda beslöts på en bystämma 1826 att Norrsvartkläpp — ännu i dag 
ansedd som byns bästa fågeludda — skulle bli lottad till v et t a u d d e. 
Denna udde skulle därefter varje dag, oberoende av om väderleken var lämp-
lig eller inte, gå i tur, så att bönderna skulle inneha den en dag i sänder. 
Ingen skulle få hindra en annan i dennes rätta tur.33  

Ännu under senare hälften av 1800-talet förekom flera tvistemål inom.  
Kökar angående de olika byarnas jakträtt. Till tinget 1863 hade tio bönder 
och en änka i Karlby låtit stämma en dräng från Österbygge för att denne 
ute vid Ören hade skjutit en å d a från hennes ungar. Drängen påstod att 
grundet tillhörde Hellsö by. Två vittnen berättade att så långt de kunde 
minnas tillbaka hade man fått idka skytte vid Ören oberoende av i vilken 
by man hörde hemma. Häradsrätten beslöt att förkasta åtalet eftersom den 
ansåg, att det blivit styrkt att skytte från längre tid tillbaka allmänt idkats 
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vid Ören.36  År 1888 lät Karlby byalag stämma fem bönder från Öster-
bygge för att de året förut lagt krokskötar (se s. 131) och skjutit ejder-
hanar vid Långskär inom Karlby skärgård. Karlbybönderna fordrade att 
detta skulle upphöra. Österbyggarna medgav att de hade brukat fiska vid 
Långskär och Ören; då de sedan urminnes tid haft rätt att lägga skötar 
vid dessa klippor i Östersjön menade de att de även hade rätt till fågel-
skytte därute. Mot detta invände karlbyborna att de svarande bara hade 
rättighet att lägga sina skötar till tork på berghällarna på de omtvistade hol-
marna och att de inte fick fiska där annat än utanför landgrundet och inte 
närmare än minst 200 famnar från land. Ännu mindre hade de rätt till 
skytte där. Häradsrätten ansåg att österbyggeborna inte kunnat visa sig ha 
någon laggrundad rätt till fågelskytte vid Långskär, men eftersom de kunnat 
ta sig anledning till skytte i stöd av sin rätt till fiske blev de för denna gång 
frikända från att stå till ansvar.37  Till samma ting hade fem bönder från 
Finnö låtit stämma två bondsöner från Överboda för att de i Finnö skär-
gård hade idkat skytte på ejder och annan matnyttig fågel samt tagit ägg 
ur fåglarnas nästen. Svarandenas ombud framhöll att den ifrågavarande 
skärgården var samfälld för Finnö och Överboda och att den efter överens-
kommelse mellan byalagen hävdades så att halva skärgården vartannat år 
nyttjades av vartdera byalaget; holmarna upptogs i 1768 års skattläggnings-
instrument såsom för Finnö och Överboda samfällda mulbetesholmar. Fin-
nöborna påstod å sin sida att skattläggningen bara gav Överboda rätt till 
mulbete och inte till skytte. Häradsrätten ansåg dock att då de omtvistade 
holmarna blivit upplåtna till gemensamt mulbete för de båda byarna så 
kunde de svarande som var bosatta i Överboda i enlighet med § 3 av jakt-
förordningen av 1868 inte ställas till ansvar." I jaktstadgan av 1868 är 
jakt på ejderhane förbjuden från 15 mars till 1 juni, och jakt på ejderhona 
från 15 mars till 14 juli. Enligt en kungörelse av 20 juni 1870 erhöll dock in-
byggarna i Kökars kapell och åborna på Klovskär tillstånd att inom kapellets 
och Klovskärs hemmans gränser skjuta vit ejderhane när helst de var i till-
fälle därtill. Privilegiet omfattade också rätt att saluföra vit ejderhane i Åbo 
och Helsingfors. 

I mannaminne har all jakt utom sjöfågeljakten varit tillfällighetspräg-
lad och oreglerad. Ännu i början av 1860-talet skall vargar under isvintrar 
förekommit i Kökar. Efter 1883 har inga vargar varit synliga inom landska-
pet Åland. — Rävar har det funnits rätt mycket i Kökar, och eftersom räven 
är skadedjur har man fått skjuta räv var som. helst. Om någon fick upp spår 
av en räv på nysnö var han genast färdig att driva upp den. Även fångst med 
rävsax har förekommit. Då räv varit synlig under hösten brukade man liksom 
på andra håll i skärgården hålla rävskall före isläggningen. Skallfolket bestod 
av både män, kvinnor och barn. Varje bonde brukade sända så många hjon 
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som han kunde avvara; på höstarna brukade rävarna gå illa åt killingarna, 
och det var därför inte någon svårighet att få ut folk i rävskall. Skallen gick 
över de stora holmarna och skallhjonen bildade en kedja över hela holmen 
och drev räven ut på en udde, där den med lätthet kunde skjutas; rävnät 
har inte begagnats. När - räven skjutits, såldes skinnet. Av förtjänsten erhöll 
inte skytten någon särskild andel, utan summan delades lika mellan alla 
fullvuxna hjon som hade deltagit, »alla skulle ha lika del för det var just 
som ett lag.» 

Även harar har man fått skjuta var som helst. De skjutas för köttets 
skull. Numera används detta i det egna hushållet, men förr såldes det ofta 
till svenska fiskköpare. Också skogsfåglarna, mest orrar, köptes av de 
svenska fiskhandlarna; i slutet av 1800-talet betalades en krona stycket för 
dem. Jakten bedrevs sällan för bulvan, det fanns så litet orrar att det inte 
lönade sig att görra orrvettar. Oftast kom man på orrarna under hösten, 
då kunde jakten vissa år vara ganska lönande. 

Utterj akten var lika tillfällig som jakten på harar och skogsfågel men 
av större betydelse. Förr i tiden skall det ha funnits mycket utter i skär-
gårdarna. Då uttern har betraktats som skadedjur, har det tidvis givits 
skottpengar för uttern; i början av 1890-talet utgick utterpengarna med 5 
mk för varje dödat djur. Numera står utterskinnen så högt i pris, att utter-
jakten blivit en mycket lönsam jakt, men uttrarna är betydligt mindre tal-
rika än förr. 

De flesta uttergryten inom Kökars skärgårdar utgöras av klyftor vid 
stranden av klippiga holmar. Uttern skjutes året runt, men helst på hösten, 
ty utterskinnen anses vara bäst i november — december. Vid jakten används 
lodbössor liksom vid fågeljakten. I solgången morgon och kväll kommer 
uttern ut ur sin håla och den som har tur kan tidigt på morgonen få se våta 
spår som visar vägen till grytet. Jakten är ofta resultatlös, ty uttern har 
utmärkt väderkorn och ger sig iväg omedebart, om den märker att det är 
fara på färde. 

Uttergrytena har merendels ingången över vattnet, och om det var god 
insyn brukade jägaren skjuta rakt in i grytet. Om han lyckades skjuta ut-
tern därinne, började ett långt och tålamodsprövande arbete med att få den 
ut därifrån. Därtill nyttjades en lång och skarp krok, etterkrok, på ett 
långt skaft. Det fanns åtskilliga uttergryten där det inte lönade sig att skjuta 
uttern då den var inne emedan man aldrig fick ut den. De gryten, där en 
utter blev dödad, undflyddes en lång tid av andra uttrar, så det lönade sig 
inte att försöka jaga där under det närmaste halvåret. På dagen visar sig ut-
tern så sällan, att det är en ren lyckträff om någon lyckas skjuta en utter 
ute på vattnet. Uttersaxar, uppgillrade utanför grytet, förekom förr men an-
vänds inte numera. Utterj akten har varit av så liten betydelse, att speciella 
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överenskommelser med avseende på denna jakt inte förekommit. Det har 
visserligen inte ansetts vara passande för någon byaman att ge sig ut på 
utterj akt inom ett annat byalags ägor, men den som råkade få syn på en utter 
inom andras område fick saklöst skjuta den. 

Sjöfågelsskyttet vidtog förr redan i mars. Prästen i Kökar skriver 1872 
härom: Fågelskyttet bedrivs uteslutande om våren, i slutet av mars, hela 
april och större delen av maj månader, både inomskärs och ute vid havskan-
ten. Allfågel dräper mest till flere hundrade par vid god skörd." Efter det 
jakttiden blivit lagligen fastställd hade Kökar och Klovskär som nämnt privi-
legium på skytte av ejderhanar. — Ejderhonan, ådan, var av ålder fridlyst; 
den som behövde göra ådvättar åt sig ansågs dock ha rätt att skjuta en 
eller ett par ejderhonor. Vid tillverkning av vättar skulle man ta skinnet av 
fågeln, sno den. Därvid skars ett långt hål under vingarna och skinnet drogs 
av. Fågelskinnet träddes upp på en vettafjöi, framtill försedd med en krok, 
nävträ, som stacks genom fågelnäbben, nävet. För att huvudet inte skulle 
stå snett bands nedre och övre nävet fast vid ett hål i hävträets ända. 
Som fyllning stoppade man in torra ormbunkar tills fågeln blev formad och 
rund. — Man nyttjar ormbunkar som fyllning därför att torra ormbunkar inte 
smulas sönder utan håller sig sega samtidigt som vettarna bli mycket lätta; 
lika bra som kork, som på sista tiden har börjat användas, är ormbunkarna 
inte. — Sedan fågelskinnet blivit ordentligt fastgjort vid vettafjölen, fästes 
hela fågeln på en svartbränd träskiva och torkas i ugnen. 

Vid skytte för vettar har lodbössor, finkalibriga mynningsladdare, använts 
intill senaste tid. Den äldsta typ som använts i mannaminne hade flintlås; 
en senare typ hade knall-lås. Också förladdade hagelbössor har nyttjats 
så långt man kan minnas, men fram till sekelskiftet var lodbössorna allmän-
nare. Åren efter 1900 blev moderna hagelgevär allt mera vanliga. — De äldsta 
hyser stort förakt för hagelgevären och menar att med dem idkas inte jakt 
utan snarare massmord. — I bösstocken fanns en urtagning, kabbössan, däri 
kulor, krass och litet smörja förvarades, den var ungefär 1 tum djup och 4 
tum lång. Laddningen stöttes ned i pipan med laddstaken, som sattes mot 
bössmun; när man skulle putsa bössan fäste man en krass i laddstaken. 

På våren, så snart sjöfåglarna började visa sig, begav sig jägarna ut till 
utskären. De tog med sig proviant för en månad för det var ofta sådana is-
förhållanden att de inte kunde komma hem därförinnan. Provianten bestod 
av smör, bröd, kaffe och brännvin. Mot slutet av jakttiden var brödet mög-
ligt och smöret härsket, men det betydde inte så mycket, ty jägarna stekte 
fågel, kokade soppa på fågelkött och åt mycket fågelägg. Jägarna var klädda 
i skinntröja, skinnbyxor, skinnmössa och sälskinnsskor. De for ut med jullar, 
och den som hade en bra fågelhund tog hunden med sig, de som inte hade 
hund fick reda sig utan; bra fågelhundar var sällsynta. 
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53. Hamnen vid Storlandet. 

Så länge Stockholm var den stad kökarborna oftast besökte köpte de 
krut där, senare övergick de till att köpa krut i Åbo. Det var tre genera-
tioner Lundelin i följd som var kruthandlare där och hos dem var kökar-
borna stamkunder. Kruthornen tillverkades hemma av kohorn. Bly till ku-
lor köptes i Åbo, men kulorna stöpte var och en själv. 

Vid fågeljakten var vindriktningen av stor betydelse, efter den bestäm-
de jägarna på morgonen till vilken udde de skulle bege sig. Det dög inte 
att lägga vettarna på lovartsidan av en udde, de måste läggas på läsidan eller 
åtminstone inte så att vinden kom från land, för ingen sjöfågel slår ned med 
vinden. När de kommer flygande i medvind och får se vettarna, flyger de 
först förbi och svänger sedan upp och fäller mot vinden. Det är därför bäst att 
välja platser så att fåglarna kan fälla i motvind när de kommer utifrån. Det 
var morgon- och kvällstimmarna som var bästa jakttiden; fåglarna flyger 
morgnar och kvällar och ligger under dagen stilla på vattnet. Skyttet räckte 
till framemot elva, då for man hem för att sova en stund och sedan kunde 
man fara ut ett tag på eftermiddagen igen. 

I utskären, där stora havsvågen låg på, lönade det sig inte att bygga sten-
skårar, för där tog sjön bort dem. På kobbar som var så små att det ej fanns 
något klov där man kunde ligga dold, måste man göra en skåre med masten. 
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54. På väg ut till fågeluddarna. 

Man tog masten ur båten, lade en sten under ena ändan av den och ett 
trä under den andra. Därefter radades bössorna över masten och över dem ett 
täcke eller en skinnfäll. Karlarna satt bakom bössorna och lurade; de sköt 
sittande och först när fåglarna simmade på vattnet; flyktskytte förekom inte. 
Jägaren måste sitta stilla och nedkrupen för att inte skrämma de skygga 
fåglarna, om någon oförsiktigt gick upp och visade sig, tillrättavisades han 
med orden: »Gå inga och skäckla.»4° 

Då fågeljägarna for ut i allskytte tog var och en med sig fyra, fem par 
allvettar. De var hopbundna två och två för att det inte skulle bli så många 
hallar och tög. Vettarna var förankrade med vettahallare, som vägde 1/2  kg. 
Det var en famnslång ända mellan varje vettapan när de låg och flöt på vatt-
net. Man kunde inte binda ihop dem tre och tre, då flöt de i rad och såg ona-
turliga ut. När en skytt hade träffat en fågel for han ut med jullen och 
hämtade upp den; den flöt och var lätt att ta upp med handen; den som 
hade en väl dresserad fågelhund skickade ut hunden för att plocka upp. Om 
fåglarna kvavade, innan man fick upp dem, var de förlorade. Om jä-
garna lagt ut vettarna vid sextiden på morgonen, blev det tid att ta upp dem 
vid niotiden. Sedan for man hem till fisk,danden, kokade mat och sov en 
stund. Skyttarna hade ofta ont i huvudet under hela fågeltiden, för fåglarna 
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låg i fjärdarna och sjöng dagen lång. »Deras sång hördes över alla land, det 
var en så klingande sång.» Förr skall många av gubbarna kunnat konsten 
att locka fåglarna till sig, men i mannaminne har det bara varit en på hundra 
som varit verkligt skicklig i att härma allornas läte. När det var riktigt stillt, 
och fåglarna låg på vattnet i stora skaror, lönade det sig att locka på dem, då 
kom de genast. »Jag minns en gång när vi var ute i krokskötfiske på Skarvskär 
och Pellfarfar Alexander var med oss. Han var den skickligaste av alla i att 
härma allorna och han fick fåglarna att komma när han ville. Vi satt på 
hällen och rensade strömming. Pellfarfar hade bössan bredvid sig, och allt-
emellanåt kallade han på fåglarna och de kom och slog sig ned på sjön 
utanför fast han inga vettar hade; då sköt han och for ut och hämtade upp 
dem.»41  

Om jakten gick bra kunde en skytt få 8-10 par allor om dagen. När 
veckan var slut hade han då 50-60 par; vid drägligt isläge for jägarna hem 
varje lördagskväll. Med god tur kunde jakten ge ett par hundra par fåglar 
under våren. Största delen av alfåglarna användes till vinterföda. På varje 
gård ville man ha en eller ett par tunnor saltat fågelkött; i en tunna gick det 
50 par allor. När karlarna kom hem från fågeljakten tog kvinnorna fjädrarna 
av fåglarna, svedde kropparna och tog ur dem; det var karlarna som sedan 
saltade dem. En del åts färska; »det var jämn stekning för kvinnorna den 
tiden.» 

När jägarna begav sig på gudingsjakt tog de med sig fyra par ådvettar; 
vettastånden hängdes över båtsuden. De for ut så tidigt om våren att det 
ännu låg isbroar mellan kläpparna. Adfågel fanns såväl i utskären som inne i 
skärgården, där de höll till i strömhål och smala sund som gick upp tidigt. 
Den som for ut bara för dagen, begav sig hemifrån redan klockan ett på 
natten. Han sökte upp någon lämplig udde med vettskåre murad av sten och 
byggd i halvcirkel och så hög att han var väl dold för insyn från sjösidan. 
Bössorna radades upp över kanten på skåren. Varje skytt hade två, tre lad-
dade bössor bredvid varandra. Om första skottet inte träffade, kunde han 
omedelbart skjuta med en annan bössa. »De var säkra på handen i forna 
tider. En gång då min far rodde ut med vettarna hade han bara sex skott med 
sig, han for ut till Rödkläpp. Han vakta så noga att han sköt två i varje 
skott. Både far och farfar sköt bara med flintlås och hade krutet på en 
liten tallrik framför hanen, och så hade man lite blånor till hands, som man 
satte eld i. Sen kom en sorts lås som man satte en liten knall på, det var 
bekvämare. Omkring 1910 började vi köpa bakladdare från Sverige.»42  

Någon egentlig matsäck behövdes inte när skyttarna for ut bara för 
dagen; de tog bara med sig ett par bröd och litet smör. Förr skulle gub-
barna alltid ha brännvin med sig ut i vettskåren. Något kokkärl togs med, för 
fågelägg hittade man alltid. Fram på dagen återvände skytten till byn, då 
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var redan den bästa jakttiden över. Vid hemkomsten lades vettarna på ett 
berg för att torka; nyttjades de länge utan att torkas började de sjunka. Det 
var lättare att locka på gudingar än på allor, och om det var stillt kunde man 
ofta få skjuta ensamma gudingar sedan man lockat dem till sig. Bland de 
äldre kökarborna finns det flere som är skickliga i att härma gudingar, så 
att fåglarna kommer efter deras ljud. Gudingen har alltid räknats som den 
mest värdefulla av sjöfåglarna och om man kom upp till en tjugu — tjugu-
fem par gudingar för varje hemman under våren ansågs man ha fått en bra 
inkomst. 

Allorna flyger i början av jakttiden på våren längs vattnet, mot slutet 
när de skall till att flytta, börjar de flyga högt. — Fordom, när allorna flög 
fram genom hemsunden, skall man ha satt upp nät för dem. Flågnät har inte 
under flera mannaminnen förekommit i Kökar, men man har hört talas 
om sådana av arkangelskgubbarna som kom och for. 

Omkring den 18 maj började allorna flytta, och några dagar senare var 
de borta; det var bara någon skadskjuten altgubbe eller allgumma som stan-
nade kvar. Samtidigt flyttade havorren, och sist i maj for gudingarna och 
kniporna sin väg. Det var bara svärtorna som stannade kvar; jakten på dem 
fortgick till framemot midsommar. 

När fågeljakten blev lovlig på hösten, började jakten ånyo. Under den 
tid då skötfisket varade hade dock ingen tid att jakta, utan det var först i 
oktober det blev tid att börja med det. Då jagades mest änder, men de har 
aldrig varit särskilt talrika i Kökar. Förr fick man under höstjakten skjuta 
också ejderhonan, ådan. När allorna återvände kunde man få en och an-
nan av dem och detsamma gällde knipor och gudingar, men så stort jakt-
byte som på våren fick man aldrig på hösten. Höstj akten gav därför en del 
till hushållet men ingenting till salu. 

Det sägs att sjöfåglarna fordom tog sin väg genom den inre skärgår-
den men att de numera bara håller sig havledes. Karlby-, finnö-
och överbodaborna har kunnat flytta sina jaktplatser allt längre ut 
inom sina egna ägor, men hellsö- och österbyggeborna har inte haft denna 
möjlighet. De bästa skyttesägorna har Karlby med sin stora vidsträckta 
skärgård ut mot Östersjön. Under äldre tid hade karlbyggarna så goda jakt-
platser i skärgården att de sällan begav sig till utskären i fågelj akt. Inom 
skärgården hade de sina viktigaste fågeluddar hopförda till vissa lotter, och 
på våren innan jakten började fördelades dessa uddar mellan byamännen, 
för att under jakttiden gå morgon om mellan dem. De obesuttna i byn fick 
antingen bege sig till utskären eller också ligga och skjuta vid sämre, icke för-
delade uddar i hemskären. De ivrigaste fågelskyttarna for ut till utskären så 
länge det ännu låg is i hemvattnen och kunde då få stora fångster. Utbysbor 
fick därvid »mot lov men utan lega» jakta på Karlbys ägor. Som de bästa 
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55. Fågelskytte vid Svartgadd. 

ställena räknades Ören och Örkobbarna. Om någon inte hade bett om lov 
och landägaren råkade komma till samma land, brukade ägaren inte ställa 
till bråk, men utbysbon måste ge sig iväg. Om jordägarna råkade komma 
flera i udd, brukade de gå lag och dela fångsten. Ville de inte gå lag, brukade 
de skjuta skott am skott; varvid var och en behöll sin fångst. »Det var om 
den ena tänkte, jag skjuter bättre än den där, med honom vill jag inte gå 
lag.» Den som kommit först fick skjuta första skottet. 

Vid den första delningen av fågeluddarna i Karlby, som gick över hol-
marna, fördelades uddarna i tolv olika delar med flera uddar i varje del, 
och dessa lottades ut. Lottningen tillgick för det mesta så att var och en tog 
en pinne och inpräglade i sitt minne hur den såg ut. Någon som vaktat bort 
medan man beslutat om pinnarna höll sedan upp en pinne i taget och sade: 
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56. Dagens fångst förevisas. Västra Mörskär. 

»Till den här pinnen hör de och de uddarna,» varefter han räknade upp nam-
nen på alla uddarna. Var och en fick några sämre och några bättre plat-
ser. Lottningen kunde också ske så att någon stod vid bordet och höll upp 
pinne efter pinne medan en annan stod vid dörren med ryggen till och 
räknade upp uddarnas namn. Det förekom även att namnen på uddarna 
skrevs upp på papperslappar. Uddarna byttes varje morgon utom på sön-
dagen, då stod bytet stilla. Småningom blev skyttet så dåligt i holmarna att 
de yngre männen började fara ut till skärgårdens fiskeland, medan de äldre 
stannade kvar hemma och bytte de närmare belägna uddarna mellan sig. De 
som for ut till fiskelanden sysslade samtidigt med krokskötfiske; första 
kvällen därute bytte de fångstplatserna mellan sig, först krokskötplatserna 
och sedan vettauddarna. Slutligen blev skyttet även vid de inre fiskelägena 
ganska dåligt, och då sökte man sig ända ut till utskären och började lotta om 
uddarna därute. Då fick uthysborna dra sig undan därifrån eller också söka 
sig till uddar som blev utanför delningen. Lottningen vid utskären hade be-
stånd bara omkring tio år; därefter kom skärgårdsskiftet, och alla land blev 
slutgiltigt fördelade mellan bönderna. 

I Hellsö har man i mannaminne brukat dela upp vettauddarna i tolv lot-
ter; i varje del ingick det både goda och dåliga uddar. I lottdragningen del- 
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tog byns tolv bönder. De obesuttna for på rus i hopp om att någon av bön-
derna skulle utebli och hans uddar skulle bli lediga för dem. De hade dess-
utom rätt att skjuta från de fågelklackar som ansågs så pass otjänliga, att 
man inte brydde sig om att lotta om dem. Bönderna bytte varje morgon utom 
på söndagsmorgonen, då det var sabbatsbrott att jakta. 

I Österbygge genomdrev bonden på Lands på 1880-talet att fågeluddarna 
i holmarna, där man jagade grovfågel, ejder, svärtor och skrakar, delades upp 
på de olika hemmanen. Delningen ägde bestånd bara några år och därefter 
började man på nytt att fara dit man hann. Också alluddarna i Österbygge 
skärgård var en tid fördelade, men denna delning ägde bestånd bara om-
kring tio år. Det var fyra uddar i var del, för man hade beräknat delningen 
efter fyra vindkantringar; hur vinden än låg på, skulle man ha en tjänlig 
udde att fara till. Första morgonen man for ut, drog man lott om de tolv de-
larna, och sedan gick bytet morgon om. På söndagsmorgonen stod ombytet 
stilla. Också här brukade de obesuttna fara till de uddar som blev utanför 
delningen. De kunde nog fara också till uddar som ingick i delningen, men 
om någon av bönderna sedan kom dit måste yttermedkarlen flytta över till 
en annan udde. 

Finnöborna har haft goda ställen ute i Mörskär; de lottades ut mellan 
bönderna i byn. Lottningen företogs på våren innan jakten började. De sex 
ställena heter: Göksbådan, Klobbgadd, Gadden, Svartgadd, Kolen och Kank-
harrun. Det beror på vindens riktning vilken av dessa platser för tillfället är 
bäst, Göksbådan anses dock vara bra vid alla tider. Lottningen var fort gjord, 
man skrev numren 1-6 på små lappar, ett nummer på var lapp, och så fick 
var och en dra sin lapp. »Man bitte morgon efter morgon, utom på söndag.» 
I Överboda skall vettauddarna enligt den muntliga traditionen ha delats 
första gången därför att Briggsbonden, som var mycket ivrig skytt, 
varje morgon for ut och lade sig på det bästa stället. Då ansåg de andra att 
en fördelning var av nöden. I mannaminne har delningen skett på våren då 
isen gått bort. Då drog man lott mellan hemmanen om vilken gård som första 
morgonen skulle ha lotten nummer ett, och sedan följde de andra i tur efter 
hemmansnumren, så att om nummer 4 den första morgonen hade lotten 
nummer 1, fick nummer 5 fara till nr 2, och så vidare. Till varje lott hör-
de flera olika kobbar. Överbodaborna yrkade dessutom med fågel i Finnö 
mellersta skärgård mellan Fjärdharu och Gåsharu. 

I fågeljakten gjorde bönderna ofta lag; vanligen var det lag om två man. 
De for antingen båda på båt, eller också tog de med sig var sin julle och for 
åt olika håll. I det första fallet fick den ena för det mesta skjuta hela tiden, 
och den andra for ut och tog fåglarna. En del gjorde lag bara för morgonen, 
andra gjorde lag för hela jakttiden. I en del byar följdes somliga gårdar åt år 
efter år, ibland generation efter generation; så har till exempel Öfvis och Ös- 
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terklys i Österbygge följts åt längre än någon kan minnas. I Karlby har Pella 
och Matta, Jönna och Heka, Olars och Micks samt Jeppa och Bengts ofta varit 
i lag. De övriga fyra bönderna i byn for för det mesta enskilt. Inom lagen 
delades fångsten efter antalet lagkarlar. Fångsten delades i regel så att man 
först delade upp de feta fåglarna, en åt var deltagare så långt det räckte, 
och därefter började man med de magra. I mannaminne har man inte brukat 
kasta lott om fåglarna. 

Under den tid som den muntliga traditionen omfattar har fågeljakten 
inte varit någon betydande inkomstkälla. Karlbybönderna värderade 1902 
alla sina fågeluddar i pengar; de summor som värderingen resulterade i väx-
lade mellan 1 och 100 mk. Summan för alla uddar steg till 1074 mk; av detta 
kom på varje hemman 98 mk 50 penni.43  Eftersom Karlby alltid ansetts ha 
de bästa skyttesägorna kom de andra byarnas bönder inte upp till samma 
inkomst. 

Skrakholkarna hör mera samman med den inre åländska skärgården 
än med ytterskären. Man påträffar dem såväl vid stränderna på fasta Åland, 
som på större skogbevuxna holmar.44  I Kökar har en del satt upp skrak-
holkar i alträn ute i skärgården. Det förekom rätt ofta att skrakarna byggde 
bon under golven i fiskehusen; i ett sådant bo kunde man finna upp til 17, 
18 ägg. I slutet av april och början av maj inföll äggningstiden. Var och 
en äggade bara för eget behov och använde äggen till matägg. Man kokade 
äggen eller gjorde äggröra, äggmjölk, pannkakor och plättar. 

Ejderfågelns ägg var förbjudna, och det var mycket noga med att de 
inte skulle få röras. Det var framförallt de gamla gubbarna i byarna som 
vakade över att detta förbud upprätthölls, och fick de tag i pojkrackare som 
varit och samlat ådägg vankades det ordentligt med stryk; bara då man av 
misstag gick för nära ett ejderbo och körde upp ådan fick man ta äggen ty 
ådan lämnade boet. Det är många som har fått böta för ejderäggen. Även 
svärtans ägg ansågs bra, men det var svårare att få tag i dem. Måsäggen togs 
regelbundet bort. Måsfåglarna lade bara ett par, tre stora ägg i varje bo 
och eftersom man visste att måsarna brukade ta hundratals ådungar ploc-
kade man bort så många måsägg som möjligt. Det framgår ingenstans att ägg-
täkten skulle ha varit fördelad mellan bönderna och att var och en haft 
sina bestämda äggningsskär. Man måste hålla sig inom hembyns område, 
men detta förbud blev ej sällan överträtt. När landen ej längre var sam-
fällda, började ägarna fridlysa dem och allt äggande har därför tagit slut. 

Också dunplockning fick företagas var som helst inom hembyns område, 
men man fick inte ge sig in på andras mark. Det var ett besvärligt arbete, 
emedan ådorna inte häckade flera tillhopa utan långt från varandra, och det 
var ett mödosamt sökande innan man fick tag i tillräckligt många bon. Dun-
kopparna, fjunen, syntes lång väg och visade var boet var beläget. Den som 

217 



var rädd för ormar brukade stöta med en käpp i boet innan han tog dunet, 
för det finns fullt med huggormar på de utbolmar där ejdrarna häckar. Dun-
plockarna tog upp dunet med händerna och stoppade det i en säck, och när 
de kom hem torkade de dunet i ugnen och skakade det sedan på en käpp 
för att det skulle bli rent från äggskalsbitar och annan orenlighet. Rengör-
ningen var ett så långsamt arbete, att det bara var på gårdar med mycket 
husfolk som man hade tid att plocka dun till salu. Till eget behov plockade 
alla. Också när man plockade fåglar, som skjutits, togs alltid fjäder och dun 
till vara och användes till sängkläder. 
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IX. Boskapsskötsel. 

1. Fodertäkt. 

Under den tid de åländska böndernas jordinnehav var uppskattat i jorde-
marker ägde de enskilda bönderna del i byägorna i proportion till sitt eget 
marktal. Den skiftestyp som var vanlig på Åland kännetecknas av att bön-
derna hade tegskiftade åkrar och ängar samt enskilda åkergärdor och ängs-
hopar. De tegskiftade ägorna betecknas som samfällt nyttjade stångsfalls-
åkrar och stångfallsängar, medan de enskilt nyttjade intagorna sägs ligga 
utom stångfall. 

Tid efter annan företogs jordjämkningar, ofta förenade med nyfördel-
ning, d.v.s. ombyte av hävden. Vid nyfördelningen spelade lottkastning en 
stor roll. Genom lottkastning fördelades såväl åker- och ängstegar som 
skogsskiften och betesholmar. På långt avlägsna utskärsängar delades inte 
ängen utan höet, och detta fördelningssätt, att dela endast avkastningen, till-
lämpades även vid rövass- och sältingsslåtter.1  

Åkerbruk förekom i Kökar ännu under 1500-talet. De skriftliga uppgif-
terna om »munkarnas åkrar» är mycket få. I mitten av 1600-talet, då frå-
gan om Föglö sockens vinsäd behandlades vid en prostvisitation, framhölls 
det att vinsäden under lång tid utgjort fyra tunnor »men när Kökar åkren har 
warit wid makt berettar Isaac Joonsons söner hafua hördt af sin fader at tå 
wore 6, men nu ligger alt i linda». Av denna uppgift får man ju det intrycket 
att det under ett par generationers tid bara funnits ängar i Kökar och att 
åkerbruket alltså övergivits i slutet av 1500-talet. Detsamma antyds i en 
notis från 1664. Då uppgavs vid en rannsakning om kapellansbolets ägor, att 
därunder brukades en h u m p som för 70 år sedan varit åker, men nu vore 
helt övervuxen med enrisbuskar och inte utan stort besvär kunde inhäg-
nas, eftersom det på orten inte funnes någon skog.2  

Sedan åkerjorden lagts i linda fortsatte bönderna att årligen köra ut 
gödsel på ängstegarna; dessa ängar liknar alltså åkrar däri att arbete år- 
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ligen nedlades på dem. Uppgifter om hur ägorna utnyttjades på 1600-talet 
saknas. Om man vågar projicera bakåt förhållanden som senare varit rådan-
de framträder följande hävdeförhållande: 

Hemgärdorna, små inhägnade ängar i närheten av gårdstomten, nyttjades 
enskilt. Jämkning och ombyte kunde ibland ske. 

I de teglagda ängarna hade varje bonde fasta tegar under en följd av 
år, därefter företogs tegjämkning och nyfördelning. 

De icke teglagda ängarna hävdades i regel av slåtterlag om två eller tre 
grannar och gick på omgång mellan lagen. På utängar i skärgården slog 
man gemensamt och delade höet. Sältingsslåttern nyttjades gemensamt, li-
kaså rövasslåttern. Mosslanden (borde egentligen vara lavlanden) hävda-
des gemensamt. På dessa holmar fick bete inte förekomma. Ljungbackarna 
var inte uppdelade. 

Ängarna nyttjades såväl före som efter slåttern för bete. Som betesmark 
nyttjades alla hemlandsängar utom hemhägnaderna i sambruk, men på 
vissa slåtter- och betesholmar gick betesrättigheten på omgång, på andra hol-
mar nyttjades betet gemensamt av hela byalaget. 

De minsta betesholmarna, där slåtter inte förekom, var fördelade så att 
varje bonde hade sina vissa holmar. Vid behov företogs jämkning av holm-
lotterna. 

Skogsmarken nyttjades som betesmark i sambruk, men lövtäkten var tid-
vis uppdelade mellan bönderna, vedhygget likaså. Nötplockningen kunde fö-
retas på samma gång av hela byalaget. 

I ett tingsprotokoll från 1627, som gäller en by i Föglös grannsocken Kum-
linge, omtalas att häradsrätten gett länsmannen och en bonde i uppdrag att 
jämka ängarna mellan byamännen. Efter jämkningen skulle skiftena gå 
årligen omkring, för att den som ena året var ångerbytt skulle få bättre nästa 
år efter som gammalt och fornt hade varit» En uppgift från 
Brändö by, på denna tid hörande till Kumlinge socken, är också ganska be-
lysande. Där hade holmängarna tidigare varit uppdelade i särskilda delar, 
som synbarligen år efter år innehafts av samma hemman. År 1648 beslöts 
emellertid att dessa delar skulle börja på på omgång »helst effter man eij 
annars kan dem emillan skiffta, såsom witnades att dedh är så olägligit, att 
dedh kan eij någon sin billigare och lijkare skee eller richtigare gåå till ähn som 
forb:t ähr»4  Beträffande ett holmskifte i Sottunga 1665 framhålls det att 
holmar icke så ordentligt, series efter solskiftet lika som te-
gar uti åker och äng grannar emellan, inrättas kan, utan att 
holmar bekvämligare skiftas uti jämngoda hopar eller stycken. De flesta av 
grannarna i Sottunga ville att holmarna skulle börja gå årom, men då en 
skattebonde önskade ha sina holmar år efter år erkände häradsrätten hans 
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rätt att behålla sin ur minnes hävd o f ör ryck t. Vid en tvist om 
en åkergärda i Sottunga samma år konstaterade häradsrätten, att om en åker 
blivit en bonde med förlikning genom synemän frånkänd, var detta förfa-
rande inte lika utslagsgivande som om den blivit honom genom laga dom 
f r åns a g d. Att bönderna företog jämkningar utan att de hade fått laga 
dom därpå gillades synbarligen icke av överheten, ty det förekom att bönder 
bestraffades för sådana jämkningar.•' 

I skattelängderna från 1600-talet återkommer varje år en anteckning om 
att bönderna i Kökar, som inte hade åkrar och ingenting sådde, var rätta 
skär k arla r. Också vid skattläggningen 1661 framhölls det att åkrar sak-
nades. Höavkastningen, som uppskattades i vinterlass eller parmar, utgjorde i 
Karlby, Österbygge, Finnö och Överboda 3 parmar för varje bonde och i 
Hellsö 2 1/2  parm. Av senare uppgifter att döma bör en parm ha vägt 
60 lispund.6  

I de teglagda ängarna skulle varje teg vara utmärkt med tydliga rår. År 
1670 klagade kapellanen Per Portulinus vid tinget över att finnöborna på 
Flattö hade underlagt sig en teg som egentligen hörde under kapellansbolet. 
En nämndeman vittnade, att prästen på Flattö skulle ha tolv tegar, tolv 
alnar breda. Att han nu hade gått miste om en berodde på »dhen Wildewal-
lan at dher äre inge wisse Råår.» Finnöborna ålades att ånyo utmärka de 
olika tegarna, så att prästen kunde få sitt igen. — Till skillnad från för-
hållandena t. ex. på Eckerö hade kapellanen del i äng i endast ett par av 
byarna. Från Eckerö omtalas på 1640-talet att böndernas förfäder a v h o-
p a t ett ängsstycke i var by åt sin kapellan. Det ålåg kapellanen att själv 
inhägna a v h o p e n. Också i Kökar skulle kapellanerna svara för hägna-
derna.7  

Som förut jämkades ängarna tid efter annan. Efter det att alla hem-
man i Kökarbyarna 1661 hade gjorts lika stora var dylika jämkningar jäm-
förelsevis lätta att utföra. Vid tinget 1669 blev två bönder, den ena från 
Sottunga och den andra från Horsholma, utsedda till by t e s m ä n i Karl-
by »at jämka emillan alla lijka så af illu som godhuv Och gånge då Gräset 
står j Wext.»8  Även 1685 ansåg karlbyborna att en jämkning var av nö-
den. Häradsrätten förordnade att länsmannen tillsammans med två nämnde-
män skulle uppmäta och jämka allt karlbybornas hö s 1 a g, så att var och en 
skulle få njuta sin rättvisa andel efter hemmanets marktal.° 

Någon fördelning av mossa, rövass o. dyl. omtalas inte i tingsprotokol-
len från Kökar. I samband med ett rättsfall från 1678 omtalas i förbigående 
att en dräng och piga från Hamnö vårfrudagen varit ute till a 11 m ä n-
n ing en Florskär för att hämta mossa." Vid en tvist om rövass i Sonnboda 
1655 förordnade rätten att bönderna skulle byta rövassen inbördes »och se-
dan gåå the till Låtten ther om.»11  
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hemmanssynerna från tiden omkring sekelskiftet år 1700 omtalas att 
ängarna i Kökar bestod av gammal skarp vall. Vid denna tid gjordes vissa 
försök att ta upp åkrarna. Kronobefallnin.gsman Pihl berättade 1710 inför 
häradsrätten att det i Kökar fanns god jord som fordom varit brukad till 
åker. Då öborna hade fått ymnig välsignelse med fisk hade de lagt åkern 
till linda och brukade den som äng och betesmark, men då fisket nu sla 
git fel hade de genom dyrt sädesköp blivit alldeles utarmade. Pihl frågade 
därför om inte kökarborna både för egen välfärd och med hänsyn till kro-
nans nytta vid vite borde åläggas att ta upp sina åkrar. Kökarborna blev 
allvarligt förmanade att bruka upp sin åker, och rätten beslöt att hos lands-
hövdingen efterfråga hur de skulle kunna tvingas därtill. Öborna invände 
häremot att de varken hade tillgång till gärdsel eller dräkter. Vid samma 
ting anmälde smeden Lars Tomasson, som hade tillträtt ett ödehemman i 
Hellsö, att om ett visst stycke mark, som stod i proportion till hans hemman, 
skulle tilldelas honom som åker, skulle han odla upp det och hägna därom-
kring. Länsman Ekerot fick i uppdrag att tillsammans med två nämndemän 
avdela ett sådant stycke åt honom.'2  Tre år senare anmälde Matts Eriks-
son från Finnö att han ville ta upp ett ödeshemman om 35 jordemarker och. 
odla upp den under hemmanet lydande åkerjorden, som motsvarade 14 kap-
pars årligt utsäde, vilken jord av urminnes hade legat obrukad." Inte långt 
härefter inbröt stora ofreden och alla planer på att ta upp åkrarna förföll. 
— De togs upp igen först 200 år senare då öborna av de svåra näringsför 
hållandena under första världskriget tvingades att själva börja odla säd. 

I uppsocknens byar, där bönderna bedrev åkerbruk, var hemmanens te-
gar i åkrarna inte en gång för alla fastställda, utan vid åkerjämkningarna 
skedde nyfördelning av tegarna. Enligt ett flertal tingsprotokoll skedde för-
delningen av tegarna genom lottning. — De gödslade ängarna i Kökar liknar 
som nämnt åkrar däri att rätt mycket arbete nedlades på dem; att årligen 
byta sådana ängar gick inte för sig, men varje gång ängsjämkningar före-
togs, blev tegarna sannolikt ombytta. Ibland påyrkades jämkningen av alla 
grannar, ibland av någon enskild bonde. År 1707 anhöll Matts Mattsson från.  
Karlby om jämkning i ängen, emedan han ansåg sig vara mycket vanlottad. 
Rätten beslöt att länsmannen och en nämndeman i alla grannarnas närvaro vid 
första barmark skulle förrätta mål och jämkning på Karlby äng." — De 
gödslade ängarna, om vilka det heter att de låg i samfällt t e g skif t e, in-
hägnades gemensamt av alla grannar; mindre ängsklevar, som gick i byt 
ning mellan grannarna, var antagligen för det mesta oinhägnade. Jag har 
inte funnit uppgifter om att de ängar som gick på omgång i Kökar innehades 
fler än ett år i följd, utan dessa ängar ombyttes varje år. Från Överö i upp-
socknen föreligger ett byalagsbeslut om att böndernas andelar i byängen, som 
dittills hade gått årom, hade blivit mindre fruktbärande varför byamännen till 
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57. Lövängar i Hellsö. 

gräsväxtens befrämjande kommit överens om att en ändring borde fås till 
stånd. I stället för att varje bonde förut innehaft sitt ängsstycke bara ett år 
åt gången skulle hädanefter var och en i fyra års tid ha ständiga te g-
s k i f te n. Var och en skulle dessutom vara förbunden att slå med liorvet 
så långt från jorden att gräsväxten inte skulle lida något men. Det senare be-
slutet ger en antydan om hur grannar vid slåtter på ängar som gick i byt-
ning måste ha omtanke om den som skulle inneha ängen det följande 
året.15  

Något begrepp om uppodlingsarbetet i Kökar under 1700-talet får man 
inte, då kartor saknas. En jämförelse mellan de hömängder som redovisas år 
1661 och de som 'skattläggningsinstrumenten 1768 upptar visar att under des-
sa hundra år knappt någon ängsnyröjning alls ägt rum, eller också hade hö-
skörden på de tidigare ängarna gått tillbaka i så hög grad att höskörden trots 
nyröjningar var densamma som förut. I Österbygge anhöll samtliga 
grannar 1755 om jordjämkning och skifte på sina ägor, så att var och en 
skulle få nyttja och bruka sina hemmansägor som han bäst gitte och kun-
de, ett beslut, som om det satts i verkställighet säkert skulle främjat ny-
röjning. Eftersom alla byamän var kronobönder hänvisades de till landshöv-
dingen med sin begäran.16  Något sådant skifte kom dock inte till stånd. 
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Vid skattläggningen 1768 omtalas hur Österbygge ängar var fördelade 
mellan bönderna. I den största ängen, byängen, hade alla bönder lika stor 
del. — Med all sannolikhet hade varje bonde flera tegar i ängen, som han 
nyttjade år efter år tills en jämkning ansågs vara av nöden. — Vidare 
fanns det sex små ängar, som hävdades gemensamt av två och två bönder i 
sänder och gick årom mellan alla grannar, samt tolv hemhägnader. Hur 
ängsmarken på Vålö nyttjades omtalas inte, och inte heller huru slåttern 
ute på holmarna var fördelad. I fråga om de andra byarna framgår ingen-
ting om hur bönderna hävdade ängarna. Sannolikt var det där som i Öster-
bygge så, att ängsmarken nyttjades både teg om teg och årom. 

Vid skattläggningen fördes också åkerbruket på tal. Synemännen besökte 
först Österbygge, om vilken by det sägs »Åker har denna By icke, men uppå 
Byängen som är belägen uppå Hemlandet, syntes Diken til Bevis derom at i 
fordom tid Åker här warit, berättandes Åboerne och Nämnden uppå til-
frågan hwarföre åkern blifwit lagd til Äng at Matkar förtärt säden i Jor-
den, hwilket ännu sker med Rofwor och Kålrötter, så att sådane Fruckter 
här alldeles intet trifwas eller kunna planteras, och som här är brist på 
Stängsel som nödwändigt mera fordrat om Åkern ifrån Ängsklefwarna skul-
le afskiljas; Jorden och är för liten, att dela till twenne särskilta behof, och 
här icke är tillräckeligt höbol till dragares underhållande, så hafwa deras 
Förfäder derföre lagt Åkern till Äng, för så lång tid tillhakas at ingen minnes 
eller hört omtalas enär denna Ändring skedt, derföre och i flere mans Åldrar, 
ingen Åbo här funnits som kunnat, eller nu finnes som kan bruka Åker eller 
bärga säd, hwarföre och som Höö är dem angelägit till Koors underhållande, 
men det eij står att erhålla för Penningar, theremot Säd är tillfinnandes 
enär the hafwa Penningar eller Fiskewaror att gifwa therföre, de anhålla, att 
det må förblifwa wid hwad theras Förfäder i den delen giordt. 

Skattläggningsmännen funno äfwen, att denna Äng icke har någon diup 
matiord utan grof sand är till grund, och som den är belägen emellan Berg 
och beswäras af Backbrännor så är troligt att den utsådda Säden i torra År-
gångar saknadt den wätska som borde wärka dess wäxt och trefnad, och i 
våta År i brist af det öfwerflödiga wattnets aflopp bortrutnadt.» I Finnö 
by synade skattläggningsmännen några kålland: »till bevis att matken här 
uppfräter all Jordfrukt besågos några små Kåltäppor som the inhägnadt och 
uti hwilka Kåhl och Rofwor icke haft sin framgång.» Ett hinder för åker-
bruket som inte nämndes, var att den mest givande strömmingsfiskeperioden 
ju inföll i augusti-september, under vilken tid åkerbruket skulle blivit helt 
försummat; slåttern, som kunde slutföras redan i juli, gick däremot att före-
na med höstskötfisket. 

Skattläggningsinstrumentet ger upplysningar om både hemhägnadernas, 
ängsklevarnas och byängarnas storlek och avkastning. De årligen gödslade 
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byängarna gav 3 parmar (eller lass om 60 lispund) hårdvalls hö per tunnland. 
Karlby var hemhägnaderna större än i de andra byarna. Där erhöll varje 

bonde i sin egen hage en halv parm hö. Byängen, som var fyra tunnland, 
gav 12 parmar och några ängsklevar på hemlandet avkastade tillsammans 2 
parmar och 10 lispund. Ängarna på Idö, Husö, Lindö och Korsö gav 9 par-
mar 13 lispund och från tre andra slåtterholmar erhölls tillsammans 27 
lispund hö. 

För Hellsö är inga hemhägnader nämnda. Byängen, som var 8 tunn-
land, gav 24 lass hö och åtta små ängar på hemlandet gav 4 parmar 33 lis-
pund. På den del av Vålö, som tillhörde Hellsö, bärgades 4 lispund och ute 
på nio slåtterholmar tillsammans 27 lispund. Också österbyggebornas hem-
hägnader var små i jämförelse med karlbybornas. De gav, alla tolv tillsam-
mans, bara 42 lispund eller 2 1/2  för var bonde. Byängen var lika stor som 
byängen i Hellsö, åtta tunnland, och gav samma avkastning, 24 parmar. Av 
sex små hemlandsängar, som låg här och där emellan bergen, erhölls inalles 
en parm, och på Vålö och några andra slåtterholmar bärgades 3 parmar. I 
Finnö fick varje bonde av hagen invid gårdstomten 5 lispund hö. Byängen 
var 4 tunnland och gav 12 parmar. Några småängar avkastade tillsammans 
1 parm 56 lispund. Ängarna på Flattö gav 30 och tre holmängar tillsam-
mans 4 lispund. I Överboda fick bönderna 8 lispund hö var i sina hemhäg-
nader. Den ,del av byängen som de hävdade — en del nyttjades av prästen 
— var 3,5 tunnland och gav 9 parmar. På fem småängar på hemlandet er-
hölls 1 parm 55 lispund och på Överbodadelen av Flattö 50 lispund. Alla 
hemman beräknades erhålla 2 1/2  parm eller 150 lispund (1.275 kg) hö årligen. 

Året efter skattläggningen företog en ängsjämkning i Hellsö. Bonden Erik 
Eriksson klagade över att han var lidande i äng i jämförelse med sina gran-
nar, och kronolänsmannen och två nämndemän fick i uppgift att jämka 
mellan dem.17  Två år senare berättade Erik Mattson från Överboda, att bya-
männen, som var lika till jordemark, mantal och ränta, hade skillnad i 
tomter och äng, och han anhöll därför, att de genom länsmannen och två 
nämndemän samma år, medan ängarna var i gröda och obrukade, skulle få 
både äng och tomter delade och att grannarna vid vite skulle förbjudas 
att utebli från denna förrättning; med tomter avses här tomthagarna vid 
gården. Häradsrätten biföll hans begäran och ålade länsmannen att författa 
ett instrument över jämkningen och uppvisa detta vid följande ting, för att 
den som på något sätt ansåg sig vara i mistning skulle kunna söka rättelse." 
Vid tinget 1776 anhöll Anders Mattson i Karlby om jämkning i Karlby äng, 
emedan han ansåg sig vara lidande med avseende på sin .del däri. Rätten för-
ordnade, att två nämndemän skulle vara närvarande som godemän och att 
ett instrument över jämkningen skulle uppvisas vid tinget.19  År 1779 an-
höll tre bönder från Österbygge, i sina grannars närvaro, att häradsdomaren 
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Isak Clemetson och Matts Ersson skulle förordnas att jämka och dela ängs-
marken mellan bygrannarna. Rätten fastslog, att jämkningen skulle ske innan 
höbärgningen började; berättelse därom skulle inlämnas till följande ting?' 
Är 1798 lät Anders Henriksson från Karlby stämma samtliga grannar an-
gående jämkning av den delning som flera år tidigare blivit verkställd över 
byns holmar. Han berättade att byns äng från urminnes tid varit delad i teg-
skiften, vilka för 22 år sedan blivit jämkade, men då inte någon gradering 
av marken hade blivit lagd till grund för jämkningen, hade hans hemman 
fått så svag ängsmark, att han stämt in sina grannar angående ny jämkning av 
ängsmarken på holmarna. Svarandena förklarade att de inte hade något 
att invända mot kärandens begäran. Isak Tomasson på nr 5 anmälde, att då 
han inte varit närvarande vid den jämkning, som för 22 år sedan över-
gått delningen av byns ängsmark, önskade han att den begärda jämkningen 
skulle gälla också ängen på hemlandet. Hans yrkande bestreds av de andra, 
som ville att jämkningen endast skulle beröra holmarna; de anhöll om att 
jämkningen skulle få förrättas av två nämndemän med biträde av någon 
skrivkunnig person, utan lantmätares åtgärd. Häradsrätten beslöt att holn-i-
ängsjämkningen skulle företas den 18 juni; med Isak Tomassons yrkande 
kunde häradsrätten inte befatta sig, eftersom stämning inte blivit uttagen. 
Följande år anmäldes att jämkningen blivit uppskjuten:21  

Tvister angående våldslåtter är inte sällsynta. Vid tinget 1754 stämde 
samtliga hellsöbor sin avskedade båtsman Erik Sj ökar för åverkan i äng, skog 
och på mossland. Sjökar hade slagit hö och brutit löv, innan bönderna själva 
hade fått börja därmed. Sjökar försvarade sig med att han aldrig slagit 
något i böndernas boläng utan farit ut mot havet och slåttat sig litet hö 
på holmar; dessutom hade Matts Henriksson gett honom lov att slå på den-
nes holme. I anseende till detta löfte och till att kärandena hade underlåtit 
att syna skadan blev Sjökar frikänd.22  Fyra år senare anklagade sex grannar 
i Hellsö sex österbyggebönder för våldslåtter på Vålö. En syneman vittnade 
att skadan belöpte sig till 1 1/2 karlsbörda — 1 1/2 volm — och att över-
slagningen hade gått 66 alnar inom kärandenas rå. Österbyggeborna dömdes 
att ersätta skadan med 4 dr kmt. Av detta mål framgår, att hellsöbornas del 
på Vålö tydligen hävdades av sex grannar tillsammans; troligen årade de 
området med de andra sex grannarna.`' 3  — Vid tinget 1765 inkallade Erik 
Mattsson från Överboda fem finnöbönder för åverkan på en av hans tegar 
på Flattö. Efter de rår, som honom veterligen fanns mellan ängarna, hade de 
tagit bort ett sommarlass hö, och sedan lagt nya skiljemärken ängarna emel-
lan; med de nya rålinjerna hade de intagit 15 alnar av Eriks äng. Finnö-
borna genmälde att Eriks äng, som låg på tvären mot deras, hade gått över 
det r å v a d som funnits däremellan, och att han slagit till 15 alnar på bred-
den och 125 alnar på längden in på deras tegändar. De berättade att de röd- 
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jat några nya ängsstycken vilka de sedan jämkat så, att ingen skulle lida 
något men. Därvid hade de funnit att Erik slagit över de rår, som av ålder 
funnits mellan deras ängar. De hade därför med räfsan märkt ut var han 
rätteligen bort slå; höet hade Erik fått bärga. Deras egen råjämkning hade 
inte berört Eriks teg, utan de hade bara, sedan nyröjningen blivit lagd till den 
gamla ängen, ömsat tegrårna. Erik åberopade som vittne en e. o. nämn-
deman, Erik Ersson, från Hellsö, Denne sade sig inte känna till hur parterna 
hade brukat nyttja sitt höslag; då han förra sommaren hade blivit kallad 
att syna rårna, hade han funnit att det i bägge sidor om ängen av ålder 
funnits stenar, på östra sidan tre och på västra sidan två rader, vilka han för 
sin del måste anse ha blivit ditlagda till skillnad mellan byarnas tegar. Han 
hade även besett de rår, enligt vilka finnöborna ansåg sig äga ängen, på 
västra sidan en och på östra sidan tvenne, vilka även var lagda av gam-
malt. Skillnaden var på östra sidan 15, på västra sidan 7 och i längden 
106 alnar. Finnöborna inkallade som vittne sin bygranne Matts Danielsson, 
som inte hade del vare sig i ängen eller tvisten, men denne sade sig inte 
veta något om dessa rår. Målet tog uppskov.24  

Ett liknande mål avdömdes 1786 i Kallsö. Bonden Erik Jansson hade stämt 
sin granne Matts Hanson, för att denne sommaren förut hade flyttat stenrån 
mellan deras ängstegar e tt slag in på Eriks teg och sedan bärgat det hö 
som genom rårubbningen tillfallit honom. Matts påstod, att då Eriks teg 
förefallit att ha varit bredare än hans egen, hade han mätt tegarna med sitt 
liärv och funnit att hans egen teg vid ena ändan var vid pass en aln eller 
något mer smalare, varför han hade tagit upp stenrån och flyttat den så 
mycket inpå Eriks teg som denna varit bredare, vilket han sade var brukligt 
överallt hos dem. Då Erik förebrått honom hade han genast flyttat till-
baka rån till dess förra ställe, och även med räfsan dragit det hö, som han 
slagit, in på Eriks teg. Ett vittne berättade att han sett Matts räfsa hö in på 
Eriks teg och att Matts ropat till Erik att han fått sitt hö igen. Erik avstod 
nu från att yrka plikt på Matts, men i hans ställe framträdde landsfiskal Lie-
wendahl och sade att han på tjänstens vägnar inte kunde låta sådant vara o-
påtalat. Då Matts egenvilligt och i grannens frånvaro hade rubbat en fastställd 
stenrå, måste han för så lagstridigt förhållande bötfällas enligt lagen. Matts 
genmälde häremot att då ingen skada skett borde han bli befriad. Rätten 
rådslog om saken till kvällen och avkunnade då följande utslag: eftersom det 
blivit bevisat att Matts Hansson av självsvåld upptagit och bortflyttat en 
stenrå borde han enligt JB 13: 2 plikta 20 dr smt.25  

Ett par överenskommelser från Kallsö och Degerby är upplysande angå-
ende tillvägagångssättet vid nyodling. I Kallsö lät fyra grannar inkalla den 
femte, Anders Mattsson, angående en gärda i ängen som denne brukade en-
skilt; i denna gärda ville de andra ha sin behöriga del eftersom de alla hade 
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lika hemmanstal och ränta. Parterna träffade utom rätten en förlikning som 
gick ut på att var och en skulle få del i gärdan, och om den skulle komma att 
förstoras, vara lika delaktiga därom; i gärdesgården skulle var och en ha 
sin andel. För det besvär, som Anders Mattsson hade haft med stängande, 
skulle han under instundande sommar få nyttja hagen." I Degerby träf-
fade bönderna i byalaget en överenskommelse om att alla ängar, både 
på holmarna och på hemlandet, skulle gå årom, dock med förbehåll 
att då någon nödig uppodling eller förbättring skulle ske, skulle den 
utföras med försvarligt, samfällt ar be t s f o 1 k, inte med barn, varvid 
åtminstone en av husbönderna varje dag skulle vara med som de övrigas 
föreståndare och vara ansvarig för det arbete, som under den dagen blev 
förrättat.27  

Uppgifterna om användningen av hjälpfoder är mycket knapphändiga 
också i 1700-talskällorna. Vitesförbud angående mosstagning förekom dock 
här och var. Bönderna på uppöarna lät upprepade gånger sätta ut vite mot 
mosstagande på deras holmar.28  I Finnö antog bygrannarna 1738 ett vite om. 
5 dr smt för den som skulle göra sina grannar förfång med »vitmossans ta-
gande» på Ubbenholm, förrän alla hade kommit överens därom, så att var 
och en kunde få sin rättmätiga andel av samma mossa.29  I 1768-års skattlägg-
ningsinstrument heter det att vad som brast i höbol åt boskapen ersattes 
med vitmossa som samlades i bergen, löv som togs av alar, som växte här 
och där längs stränderna och i kärren, samt halm som köptes eller byttes 
mot fiskvaror i Finland eller på fasta Åland. 

Vid tinget 1775 inlämnade samtliga kökarbor en skriftlig överenskommel-
se om mosstäkten: 

»Til förekommande af den i Kökars Capell sig inritade skadeliga osed, at 
Bergmåssan, hvilcken derstädes utgör förnemsta betet för Boskapen som-
martiden, af hvar och en utan åtskilnad blifvit tagen och upryckt, som haft 
den skadeliga fölgden at kreaturen i brist af något muhlbete blifvit ej alle-
nast arma, utan hafwa en del warit tvungne at förminska deras Ladugård 
hafwa wij samteliga Hälsö, Österbygge, Finnö, Carlby och ÖfwerBoda Bya-
män således öfwerenskommit at Bergmåssa icke på annan än Wårtiden får 
uptagas.» Vidare framhölls att om man om sommaren eller om någon an-
nan olämplig årstid samlade mossa följde roten med och därefter växte på 
flera år ingen mossa på sådana ställen. Vite om 20 dr smt blev utsatt för den 
som bröt mot beslutet.3° 

beskrivningar av Kökar från 1800-talet omtalas ibland även åkrar. De 
åkrar det här är fråga om är inte sädesåkrar, utan därmed avses potatisland. 

början av århundradet satte varje bonde ut omkring 1/2  tunna i sina 
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potatistäppor. Av tingsprotokollet 1801 framgår att en bonde från Hellsö 
vände sig till häradsrätten med anhållan om att få tillstånd att odla upp 
ett potatisland.'1  Ännu under mitten av 1800-talet var potatislanden små och 
obetydliga. 

Jordjämkningar och nyfördelningar av tegarna företogs också under 1800-
talet.32  Den Karlby-jämkning som blev uppskjuten år 1799 försiggick året 
därpå och en redogörelse inlämnades till 1801 års ting. Vid jämkningen 
biträddes karlbyborna av en nämndeman från Sommarö i Föglö och en 
bonde från Hellsö. Sedan man kommit överens om hur andelarna i ängshol-
marna skulle jämkas, utskrevs än g s d e l a r n a på tolv lottsedlar, som blev 
utlottade mellan byamännen. Jämkningen gillades av häradsrätten och blev 
fastställd.33  År 1828 förrättades ånyo jämkning i Karlby. Detta år lät Isak 
Isaksson på nr 5 inkalla sina grannar för att få dem att gå med på att byalagets 
samfällda åkrar och ängar skulle skiftas. Målet förföll emedan de övriga i byn 
hade förenat sig om en skrift, som innehöll att samtliga svarande var bered-
villiga att utan vidare rättegång byta och jämka samfällda ängar och åkrar.34  

Flera utförliga jämkningsbeslut har avseende på Hellsö. Vid tinget 1801 
kärade sex av bönderna i Hellsö till tre av sina grannar. Som orsak angavs 
att något ängsbyte inte hade skett under evärdeliga tider, varför jorden så 
uppväxt, att rårna blivit otydliga och endast gamla diken och jordfasta 
stenar tjänade som skiljomärken. Därigenom hade en sådan oreda upp-
kommit, att var och en slog efter behag och godtycke. Kärandena anhöll där-
för om delning på ängen och utbad sig att själva få verkställa den med 
biträde av två ojäviga nämndemän. Svarandenas ombud, Johan Eriksson, 
åbo på nr 1 i Hellsö, förklarade sig ehuru icke stämd vilja svara i målet. 
Han påstod att varken han eller svarandena själva hade något att in-
vända mot jämkning och lottning på ängen, men eftersom en del hade röjt 
på sina ängstegar och därigenom utvidgat sin ängsmark, medan andra hade 
underlåtit att göra det, ansåg han att denna omständighet borde iakttagas. 
Av Tomas Mattsson på nummer 6 och Matts Mattsson på nr 7, som även var 
tillstädes, yrkade den ene på att få behålla sin tomtplats; båda ansåg att röj-
ningarna på ängen var så obetydliga att man inte behövde fästa något avse-
ende vid dem. Då landsfiskalen på tjänstens vägnar yrkade på att ängen skulle 
bli lagligt storskiftad av en lantmätare, invände samtliga parter häremot att 
deras hemman och villkor var så svaga att de inte mäktade bekosta något 
skifte, varför de anhöll att få dela med hjälp av nämndeman och något 
skrivkunnigt biträde. Häradsrätten anvisade dem att vända sig till lands-
hövdingen med sin begäran.35  

År 1822 företogs i Hellsö en jämkning varöver protokoll inlämnades. 
Den 10 juni sammanträdde samtliga Hellsö byamän att med tvenne godkända 
nämndemän från Föglö socken dela och lotta alla till deras hemman hörande 
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tomter till lika med den omhägnade ängen, med vilket man fortfor till den 
13 i samma månad. Det heter i protokollet: 

Ängen kommer med nuvarande delning och lottning att bestå i tio år, 
utan vidare åtgärd. 

Tomthagar, som genom lottningen inte faller invid vars och ens 
gård, rättas genom ombyte och skall även bestå i tio år. Jämkning bör ske 
vart tredje år, men om någon gör sig motvillig då dessa tomter bör jämnas, 
äger en var tillstånd att intaga sina med lott tillfallna delar. 

Den inhägnade ängen får ej betas vårtiden, men efter höbärgningen 
sommartiden och om nödvändigheten så fordrar, får den betas. av våra mjöl-
kande kor en vecka, därpå blir grindarna stängda och med lås bevarade samt 
får ej öppnas för annan orsak än en nödvändig dragning eller körning; 
onödiga vägar får ej företagas.: Sex år senare företog hellsöborna en jämk-
ning av sina icke inhägnade ängar: »Undertecknade Helsö byamän hava 
denna dag kommit överens att nästa sommar fjorton dagar för midsommar 
sålunda jämka våra ängsstycken att en Bit skall tagas ifrån Skage och en 
bit från södra Lambholmsstycke, emedan dessa skattas större än som de 
andra, hvilka Bitar efter Granskning skall läggas till hjälp åt Degerängs-
stycke och Marsäng, och skall denna jämkning ske föreskrefne tid inne-
varande år 1830».37  

Österbyggeborna inlämnade år 1828 en skrift om att obehörigt folk före-
tagit sig att föröva flere slags åverkan på deras enskilda b y äg o r. 
Till förekommande av sådant oskick anhöll de om vitesförbud av 5 rubel 
silver utom böter efter lag och skadeersättning, vartill den eller de skulle 
vara förfallna som överbevisades att ha förövat olovligt mosstagande och 
höslåtter; 1/3 av böterna skulle tillfalla angivaren. Då deras ansökan inte 
hade föregåtts av behörig stämning blev den avslagen. 2M 

Till kapellanens förmåner hörde bland annat att bönderna i Kökar en 
dag byavis slog de ängar som hörde till Hamnö. Den g a m 1 a h ä v d en var 
att en karl och en kvinna skulle gå från vart hemman och under slåtter-
dagen vara i kapellanens kost. Vid en kyrkstämma 1859.  blev denna överens-
kommelse ändrad därhän att slåtterfolket skulle medföra egen mat.39 -1 man-
naminne har detta gått årom så att då bönderna från Hellsö och Österbygge 
slagit på Hamnö, har Finnö, Överboda och Karlby byamän slagit på ängarna 
i Överboda och Finnö, och följande år har man bytt om. 

Under den tid som den muntliga traditionen omfattar har ängsmarken i 
Kökar utgjorts av gödslade ängar i närheten av byn, icke gödslade, skog-
lösa ängsklevar här och där mellan bergen, lövängar på holmar och vid 
stränder samt små ängsstycken ute i skärgården och i utskären. Det var 
naturvuxet hö som bärgades, först på 1910-talet började man odla alope-
curus. 
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Arbetet på de gödslade ängarna började tidigt på våren medan det ännu 
var slädföre. Gödseln lassades i gödsellådor och kördes ut på ängarna där den 
lassades av i små högar; det brukade bli fem, sex högar av varje lass. Alla 
bönder körde först ut så mycket som möjligt på sina hemhägnader, därefter 
började var och en för sig att köra gödsel till sina tegar. När tjälen hade 
gått ur jorden och innan gräset ännu hade begynt att gro, slungades gödseln 
omkring med spade och räfsades sedan ut i ett tunt, jämnt lager över hela 
ängen. Till detta arbete nyttjades en grov träräfsa; en karl skötte spaden 
och en kvinna räfsade. Tång, hötter, användes inte som gödsel på hemlands-
ängarna, men om det behövdes fyllning i ängarna körde man upp hötter från 
stranden och grävde ner; när det småningom multnade gav det utmärkt 
mylla. Vid stränder där höttret fick ligga kvar bildades med tiden god ängs-
mark. 

I maj rödjades lövängarna ute på slåtterholmarna. Också där gjorde de 
flesta sitt arbete för sig, men ofta brukade alla bege sig dit ut på samma dag. 
Träden höggs inte bort, de ansågs skydda ängarna från att torka ut. Vid 
röjningen räfsade kvinnorna ihop grenar, kvistar, löv och skräp i stora högar 
som lämnades att multna där de låg. Männen bar med grepar upp hötter från 
stranden och blandade in det i högarna för att det skulle bli bättre mylla. 
Vid räfsningen tog man allt som fastnade för räfsan, och högarna blev däri-
genom så stora, att det dröjde ett par år innan de multnat fullständigt och 
kunde bredas ut. I utskären gödslades ängslapparna med strömmingsgälor. 
Också skoglösa ängsklevar på hemland och holmar räfsades över en gång 
under våren. Det var mest kvinnor som skötte detta arbete och for till de 
ängar gården skulle ha den sommaren. 

Höandstiden begynte, då gräset hade börjat blomma. Det var alltid stor 
brådska under andtiden, för alla ville hinna ut till fiskeslanden så fort som 
möjligt. I vanliga fall kunde slåtterarbetet börja fjorton dagar efter mid-
sommar, men om det varit torr väderlek började man tidigare. — Sommaren 
1894 antecknade Bonds i sin dagbok, att man varit tvungen att börja redan 
dagen före midsommar, för det hade blivit en så stark torka, att alla ängar 
torkade bort. 

Slåtterredskapen var lie och räfsa. Under äldre tid nyttjades liar med ett 
handtag. Lien slipades med liesticka av ek. Höet bars in med svega eller 

kördes in med höskrinda. Svegen var tillverkad av en rönnkäpp och ett 
halvannan meter långt tåg. Ändan av svegen vässades för att bekvämt 
kunna stickas under höbördan, och en liten tjuga i andra ändan höll kvar 
repet. På skrindan lassades inemot 250 kg hö.4° Med höskrindan tog man sig 
fram även där det inte fanns vägar, många gånger körde man omkull med 
både häst och skrinda, »oländigt, skogstrångt och elakt som det var.» 

Slåtterarbetet började tidigt på morgonen, medan daggen ännu låg kvar. 
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Det slagna gräset räfsades ut till tork och fick oftast ligga till dess det •var 
torrt. Om det någongång var risk för regn, räfsades gräset på kvällen ihop 
till höhögar, för att nästa morgon återigen bredas ut. På de holmar, därifrån 
höet togs hem på vintern, fanns små ängslador, där höet lades in. Från de 
mindre holmängarna togs höet hem med båt. — Ingen kan erinra sig att 
man nyttjat höstackar på holmarna. — När höet på vintern kördes hem, an 
vändes en långsläde. För att få större lass högg körkarlen en ledstång av al, 
som lades överst på lasset och surrades fast med rep; ett hack i stången höll 
kvar repet. I ett sådant ledstångslass gick det dubbelt så mycket som i ett 
sommarlass, eller omkring 500 kg. 

Det berättas att före lantmäteriet betraktades alla ägor som samfällda. 
Så länge bönderna alltsomoftast jämkade sina tegar brukade de skriva »till 
boks» hur länge delningen skulle stå. »Det första lantmäteriet» — d.v.s. 
storskiftet på inägorna — slutfördes i Finnö 1868, i Överboda 1870, i Karlby 
1883, i Österbygge och i Hellsö 1893. Sedan dess har så lång tid förgått att 
den sista tegfördelningen före skiftet har hunnit falla i glömska. Skildringen 
kan därför inte bli så noggrann som önskvärt vore. 

Slåttern började längst ute i skären. Karlby skärgårdslott var indelad 
i tre olika delar: 

Ören, Långskär och Längskärslanden 
Fölskär, Vikarskär och Kalskär 
Jusskär, Skarvskär, Kälskär samt Lökliden och Mjokleven på Idö. 

Den del av dessa ängar som låg inom holmarna, utgjorde överskott som 
det inte lönade sig att dela och därför bärgades gemensamt och räknades till 
skärgårdslotten. Bönderna i Karlby var med avseende på sin skärgårdslott 
indelade i tre slåtterlag: 

Pella, Olars, Sörgård, Jeppa. 
Larpes, Micks, Matta, Jönna. 
Bengts, Johans, Simons, Heka. 

Det var mest ungdom som for i skärgårdsslått, unga karlar och flickor i 
åldern 16-18 år, två hjon från varje hemman. Slättarna for ut med en jakt 
och sov ombord på båten, för det mesta blev det dåligt med sömnen för »det 
var nöjsammare att spela och grassera». Var det några äldre med, brukade 
de yngre ta frirast medan de äldre sov middag. Det kunde dra ut några 
dygn innan allt var bärgat, och man hade mat och brännvin med sig för 
den tiden. Karlarna slog och kvinnfolken räfsade, och sedan bars höet genast 
ned i båtarna. Vid bärgningen nyttjades svegar, kvinnorna lade höet i sve-
garna och männen bar i båt. När slättarna hade farit runt till alla skär, 
som ingick i lotten, for de hem med det otorkade höet. Vid hemstranden 
lade kvinnorna på nytt höet i svegar, och karlarna bar upp det, lika mycket 
till alla. Det breddes sedan ut i en stenbacke eller hemgärda för att torka; 
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58. Höbärning med svege. 

den tiden på året var alla kräk uthä,gnade så det var ingen fara för dem. 
Ibland kördes allt hö upp till Olars hemgärda och fick torka där, varefter det 
kördes ut lass om lass. Då skulle det trampas till ordentligt, så alla fick 
lika. Mer än två, tre skrindlass åt varje bonde blev det sällan. När allt hö 
hade burits eller körts upp från båten, höll slåtterfolket kalas i jaktbåtens 
kajuta; man drack kaffe och brännvin och roade sig på olika sätt. 

Storholmarna i Karlby var utråade i storstycken. På de största holmarna 
hade alla bönder storstycken, i de mindre holmarna hade bara två eller tre 
del. Till holmarna fick var och en fara när det passade, men för det mesta 
for alla samtidigt. På de större holmarna fanns lador där höet sattes in. Av 
olika orsaker förändrades holmängarna rätt mycket men i mannaminne har 
ingen jämkning företagits. — Slåttern i skärgårdslotten och på holmarna 
upphörde 1901; följande år slogs första gången på egna land. 

På Karlby hemland skall alla ängar inom byalag, med undantag för hem-
hägnaderna, redan före första lantmäteriet varit utråade i tegar. Den mesta 
ängsmarken var belägen väster om byn, uppe vid »Långväg», där det var 
torrt och bra; däruppe hade varje bonde flera tegar. Allt som allt fanns det 
i Karlby ett trettiotal olika skiften; men eftersom bara ett fåtal ängar var 
så stora att man kunde få ut 12 tegar i dem, hade inte alla bönder del i alla 
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skiften; i somliga ängar fanns det bara 5-6 tegar. Bortsett från hemhägnaden 
hade varje bonde omkring 20 tegar. Tegarna var avgränsade från varandra 
genom tre, fyra stenar, som låg i rak linje i övre och nedre ändan av tegen. 
En del hade dessutom en råpåle, en alnshög alpinne med inristat bomärke. 
Råstenarna var ofta övervuxna med gräs. Innan man började slå, satte man 
upp en råstång i nedre ändan av tegen. De som var omsorgsfulla gick upp 
linjen på morgonen medan det ännu låg dagg i gräset. — Ingen av de nu 
levande har själv gått råskillnad, men några av dem har varit med och sett 
sin far göra det. Om man hade gått upp linjen, var det inte svårt att 
slå rakt, men det var många som slog utan att gå upp, de höll bara kursen 
på stången i andra ändan av tegen, och då kunde det hända att man kom 
litet in på grannens område. »Den som kom bitti på morgonen och slog, slog 
ofta lite för mycket så det gick ut över grannens teg, det kom mycket oenig-
het av den saken. Det var för att folk inte ville vara försiktiga, när de skulle 
slå råskillnad, som de tog ut lantmäteriet, och sen blev det slut med bråket 
på tegarna.» 

I arbetet på ängen deltog minst två hjon, en man som slättare och en 
kvinna som räfsare. Tegarna var så smala att man gick över dem med tre 
slag, längden på tegarna berodde på ängens storlek. Det fanns inte någon 
bestämd slåtterdag, men i allmänhet påbörjades slåttern på tegarna nå-
gotsånär samtidigt. Hemhägnaderna var ungefär 100 meter i fyrkant; de 
göddes och sköttes bättre än tegarna och gav bättre skörd. 

I Hellsö brukade bönderna fara i skärgårdslott bara om det var ett ovan-
ligt dåligt höår. Då for alla grannarna gemensamt ut i skärgården, bärgade 
gemensamt och delade höet lass om lass vid hemkomsten. 

Holmslåttern var ordnad så att alla lämpliga slåtterholmar var uppdelade 
i sex lotter. Bönderna for gemensamt två och två: 

Killö och Smeds 4) Stans och Trunsö 
Ells och Tommols 5) Klås och Joss 
Norrstu och Sörstu 6) Påvals och Lass. 

Några av lotterna omfattade flera, andra färre holmar, beroende på 
ängarnas storlek. Den som så ville fick efter slåttern släppa in sina kreatur 
på bete inom lotten. De olika lotterna gick i bytning och årades mellan slåtter-
lagen. Också de mindre ängarna på hemlandet var liksom holmslåttern uppde-
lade i sex lotter, som hävdades av två och två grannar ihop; slåtterlagen var 
desamma som vid holmslåttern. Också hopslättan på hemlandet gick i byt-
ning och lotterna ombyttes årligen. Om avkastningen av ängarna blev för-
ändrad företog bönderna en jämkning, tog bort från en del och lade till på 
en del. 

Byängen är belägen söder om byns mitt, en lång, öppen slätt som sträc-
ker sig mot södra sundet. 
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59. Även de minsta odlingsmöjligheter tas tillvara. 

Under tiden närmast före storskiftet var Hellsö byäng indelad i tolv 
skiften, och i varje skifte hade var bonde en teg, som var 12 alnar bred. 
Ängen var väl gödslad och varje bonde brukade få omkring 18 lass av sina 
tolv tegar. Hemhägnaderna var små och obetydliga och gav, trots att de 
gödslades rikligt, bara ungefär ett lass på varje hemman. 

Inte heller i Österbygge brukade det löna sig att slå på de yttre skären. 
De egentliga slåtterholmarna var uppdelade i tre lotter, som efter de största 
holmarna inom varje grupp kallades: 

Horsskär, 
Storrev, 
Söderharu. 

Bönderna var fördelade på tre slåtterlag: 
Österklys, Västerklys, Lands, Öfvis. 
Skinnars, Nämmans, Gregers, Västernäs. 
Hanfolks, Mattfolks, Ståns, Kille. 

Holmslättan gick på omgång mellan slåtterlagen och ombyttes årligen. 
Alla grannar brukade fara ut till holmarna på samma dag. Från varje gård 
for två hjon, en karl och en kvinna. De for ut med skötbåten och brukade 
i regel stanna ute över en natt. Det hela räknades som ett nöje; utom med 
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slåningen hann slåtterfolket med nätläggning och ibland med fågeljakt. För 
att höet skulle bli jämnt fördelat på de olika hemmanen mätte den äldste 
inom varje lag upp alla svegar och knöt till öglan, så de blev lika långa, och 
var och en fick sedan bära lika många bördor till sin båt. De fyra karlarna 
slog, de fyra kvinnorna räfsade och sedan hjälptes de åt att lägga gräset i 
hötåget. När slåtterfolket återvände hem breddes höet ut i gårdarnas hem-
hägnader och fick torka där. Holmslättan brukade ge som resultat ett som-
marlass hö på varje gård. Om holmlotterna minskade eller ökade i värde 
jämkade man dem. — Trots att skärgården har undergått storskifte, fortsät-
ter hopslättan på holmarna. 

Bortsett från hemhägnaderna och byängen var den övriga slåttermarken 
belägen på Vålö och Tostholma. På Vålö var ängsmarken delad i sex lotter 
som hävdades av två och två grannar ihop. Dessa lotter har inte gått på 
omgång, utan så långt man kan minnas hävdade slåtterlagen samma lott 
år efter år. På Vålö fanns det små hölador på bergknallarna invid ängarna 
där höet sattes in. 

På Tostholma var ängsmarken utråad i 12 tegar; de byttes inte, utan 
varje bonde behöll sin teg år efter år. I byängen, belägen väster om byn, 
fanns tolv skiften, och varje granne innehade en teg i vart skifte, samma teg 
år efter år. Ännu under tiden närmast före storskiftet skulle bönderna börja 
slåttern på samma dag, det var Kristinadagen som var ängesdagen. Man fick 
börja arbetet kl. 4 på morgonen, sedan några av de äldsta gått upp rålinjerna 
mellan de olika tegarna. 

Finnöborna brukade fara i skärgårdslott dels i den yttre skärgården och 
dels i den mellersta, som var belägen mellan Fjärdharu och Gåsharu. Den 
sistnämnda hävdades gemensamt av finnö-och överbodaborna och var för-
delad i två lotter: Vidskär och Kuggskär. På Vidskär var det mera ängs-
mark och på Kuggskär mindre. Om överbodaborna det ena året for till Vid-
skär så for finnöborna till Kuggskär; alla for ut tillsammans och delade 
höet lass om lass vid hemkomsten. Året därpå var det finnöbornas tur att fara 
till Vidskär. 

Också i utskären var ängarna delade i två lotter, östra Mörskär samt Luko-
skär och västra Mörskär. Bönderna var uppdelade i slåtterlag av vilka det ena 
omfattade Västergård, Hanna och Kersa och det andra Husians, Niskans 
och Jönsa. Två hjon for från varje gård. De for ut med en jakt och färden 
räckte två dagar och en natt. Höet bars otorkat till båtarna, och när man kom-
mit hem kördes allting upp till ett och samma ställe där det fick torka, och 
först därefter fördelades det lass om lass. Om ett slåtterlag ena året for till 
västra Mörskär for det följande år till östra Mörskär och Lukoskär. 

På Flattö, som Finnö hade gemensamt med Överboda och kapellansbo-
stället, låg de båda byarnas ängstegar före lantmäteriet kors och tvärs om 
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varandra, utan att någon som helst ordning och reda kunde iakttas. — När 
lantmäteriet kom, drogs en rålinje upp mellan de två byarnas områden; 
förut hade ingen sådan funnits. — Alla ängar på Flattö var lövängar. De var 
utråade i tegar, och varje bonde i Finnö innehade åtminstone 3 tegar på 
Flattö. Byängen i Finnö har varit skiftad i sex delar så långt någon kan min-
nas, och varje bonde kunde slå och köra in höet från sin del utan att det 
någonsin blev gräl med grannarna. 

När överbodaborna for i skärgårdslott i Finnö mellersta skärgård, bru-
kade tio hjon fara ut, två från varje gård. Utom Vidskärs-Kuggskärsslot-
ten hade Överboda holmslåtter bara på Skagholm, belägen i Karlby skärgård 
men tillhörig Överboda. Också på Skagholm slog man samtidigt från alla. 
gårdar. Höet togs hem otorkat och kördes efter hemkomsten upp till går-
darna lass om lass; det blev sällan mer än två sommarlass för var gård. På 
Flattö hade varje bonde två stora ängstegar. Ängarna var tydligt utråade, 
så var och en visste var han hade sitt. Man hade samma ängar år efter år 
och var och en slog, räfsade och körde in för sig. På Flattö hade överboda-
borna egna ängslador, de stod på bergknallar rätt långt från tegarna. Små-
ängarna på Överboda hemland låg i flera skiften. Varje skifte var 
delat i fem tegar, så att varje bonde hade en del i varje skifte. 
Dessa tegar gick på omgång och byttes årligen. Också själva byängen var 
utråad i fem tegar av vilka varje bonde innehade en teg år efter år under 
en längre tid: »när avundsjukan steg opp blev det ombyte, inte annars, man 
kan ju inte åra det man göder.» Då ängstegarna hade jämkats lottades te-
garna ut mellan bönderna, och så hade de igen sina tegar många år i följd. 
Det sista samfällda råandet företogs 1879; »då sattes sista rårna». Hemhäg-
naderna i Överboda var rätt små. Hela höskörden från skärgårdsslåttern, 
Skagholm, Flattöängarna, småängarna, byängstegarna och hemgärdan bru-
kade bli 30 sommarlass på var gård under goda år; var det ogynnsam väder-
lek blev höskörden bara omkring 20 lass. Denna hömängd, 20-30 sommar-
lass, var innan åkrarna togs upp och hösådd blev allmän, den vanliga på alla 
Kökarhemman. 

Det enda jordbruksredskap som nyttjades var ett litet årder med vilket 
potatislandet träddes tidigt på våren för att jorden skulle torka. Tre veckor 
före midsommar brukade man sätta potatisen; sättfåror kördes med årdret. 
Bänkarna gjordes ungefär alnsbreda. Var det ont om potatis, skar man sätt-
potatisen i små bitar och satte ut de olika bitarna. Ogräset sladdades bort 
med en sladd tillverkad av en gammal dörr, försedd med stenar som tyngd. 
Före blomningen kupade man med årdret. Potatislanden gödslades kraftigt 
för att man skulle få god skörd. Den lämpliga upptagningstiden sammanföll 
med höstmarknaden, och de kvinnor som hade stannat hemma fick sörja för 
att potatisen kom ur jorden. 
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Hjälpfoder. Sälting, som anses stå närmare vassen än de egentliga grä-
sen, har det inte funnits särskilt rikligt av i Kökar. I Karlby, Hellsö och 
Österbygge har det funnit så mycket, att man har haft sältingsslåttern under 
delning. I Karlby och Hellsö hade bönderna särskilda sältingstegar, i Öster-
bygge bärgade alla bönder gemensamt. 

I Karlby var förr den s. k. Viken helt bevuxen med sälting, och varje 
bonde hade två tegar där, den ena tegen i öster—väster, den andra i söder 
—norr. Gränserna mellan tegarna utmärktes av råpålar med inskurna bo-
märken. Sältingstegarna, Långtegarna, stod under vatten på våren då vattnet 
gick upp över hela Viken, och ännu vid slåttertiden var det så blött att man 
inte kunde köra där med häst. Sältingen drogs därför i land på stora alrus-
kor. Numera har Viken blivit så upptorkad att all sälting gått ut. Inom Karl-
by ägor växer det nu sälting bara ute vid Husö, och sältingsslåttern där föl-
jer med rövasslotten vid Husö. 

Hellsöborna hade sälting ute på Skagen. Sältingslättan var uppdelad i sex 
lotter som innehades så, att de två grannar som hopslättade återfick samma 
lott vart sjätte år. Sältingen slogs med lie och kördes hem med höskrindan. 
De två grannar som var i lag slog tillsammans och körde hem lass om lass. 
Lagen var 

Smeds och Killö 4) Trunsö och Stans 
Norrstu och Sörstu 5) Ells och Tommols 
Klås och Lass 6) Joss och Påvals. 

Österbyggarna brukade slå sälting i en stor uppgrundad mar på Vålö. 
Alla tolv bönder for ut till Vålö på samma dag, och sältingen delades mellan 
dem innan den kördes hem för att torkas. Den kördes hem med kärra, fastän 
det var så blött att vattnet gick över hjulnaven. Karlarna gick ner sig och 
skällde och svor så länge arbetet varade. Kvinnorna gallskrek för att iglar 
sög sig fast vid dem. Det skreks ofta så att hästarna blev skrämda och vag-
narna välte. Det hörde till vanligheten att man körde omkull ett par, tre 
gånger. Det hela var så »herrans eländot» att det kallades för »Vålö-rolig-
heten». 

Rövass, som gavs som tillfoder åt kor och får, ansågs av många vara lika 
bra som hö. Man får inte slå rövass för flitigt, då slutar den att växa. Slättarna 
skar antingen vassen från båt eller också vadade de i vattnet upp till ar-
marna medan de skar vassen med lien. Rövasslåttern försiggick så snart hö-
slåttern var över, ibland först i augusti. Vassen bands ihop i stora kärvar, som 
ställdes på tork mot väggar eller gärdesgårdar. 

Karlby var rövasslåttern delad i sex lotter, som hävdades av två grannar 
i lag och gick årom mellan lagen. Lotterna är enligt en överenskommelse, som 
ingicks 1908: 
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62. Rövass bäres upp för att torka. 

Insjön, tillhörde 1908 Johans och Simons, 
Norr- och Södersund, tillhörde 1908 Matta och Jönna, 
Östan i Husösund, Brändholm, Idholm, tillhörde 1908 Jeppa och Larpes, 
Norra delen västan i Husösund, tillhörde 1908 Olars och Pella, 
Södra delen västan i Husö sund, tillhörde 1908 Micks och Bengts, 
Listenholm, Husö liderna, Engholm, Lindö, tillhörde 1908 Heka och 
Sörgård. 

Denna delning fortsätter ännu, men på senare tid har den inte upprätt- 
hållits så noga som förr. 

I Finnö gick tre och tre grannar ihop i röjslåttlag. Lagen var: 
Husians, Niskans och Jönsa. 
Hanna, Kersa och Västergård. 

Det växte rövass på flere olika ställen som gick årom mellan lagen, det var 
inte en stående delning. Så snart höanden var över, for lagen ut och skar rö, 
och efter hemkomsten bytte man lass om lass. 

Inom Hellsö har det inte funnits någon särskild röslåtterdelning, utan rö-
vasslotten följde med holmlotten. I Österbygge följde rövasslotten däremot 
med fiskevattenlotterna. Det fanns rikligt med rövass inom en del av vatten-
lotterna, inom andra fanns det bara litet, så bönderna ansåg att det var be- 
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kvämast att låta rövassen följa ryssjesättningarna, som årades. De gamla gum-
morna, som inte följde med ut till fiskelägena, hade oftast att sköta rövass-
slåttern. De for ut och skar, band vassen i kärvar och såg till att den blev or-
dentligt torr. »Det var ett tungt arbete, då man vod i vattnet, men man kap-
pades alltid om vem som skulle hinna mest. När gummorna träffades och skröt 
över sina många kärvar så hade alla mest och det hela slutade med hiskeliga 
gräl.» 

I Överboda fanns det fem rövasslotter som årades mellan bönderna. En 
jämkning av lotterna företogs omkring 1910, emedan det hade börjat växa 
vass vid Gammelhamn, där det förr inte funnits någon. Efter denna jämk-
ning kallades de fem lotterna: 

Södervik 4) Holmarna 
Norrvik 5) Svarvbokil. 
Gammelhamn 

Rövassen skall inte ha varit fördelad före lantmäteriet utan all sjöslätta 
skall därförinnan ha företagits gemensamt. — Numera har delningen gått ut. 

Resultatet av rövasslåttern brukade vara 4-5 lass för varje gård. Ännu 
för 50 år sedan ansågs rövassen som ett oumbärligt vinterfoder, och då var 
det många kökarbor som begav sig till fasta Åland eller Finland och slog 
rövass för att säkra sitt vinterbehov av foder. 

Så länge också mossan var ett viktigt tillfoder, hade varje by ett eller 
flera mossaland, där det växte rikligt med vitmossa; dessa land var fredade 
för bete under sommaren. Karlbybornas bästa mossland var Kälskär, men 
i deras stora skärgård fanns det också andra holmar, där det växte ymnigt 
med mossa. Hellsöbornas bästa mossafång var Öland, där det växte så mycket 
att det räckte för hela byns behov. — Vid storskiftet förblev denna holme 
samfälld för alla bönder. — Även i Österbygge och Finnö skärgårdar har det 
funnits tillräckligt med mossa för alla i byarna, både besuttna och obesutt-
na; i Överboda har det varit mindre gott om mossholmar, men det har i 
alla fall räckt till. »När solen kom hög på himlen, och smälte snön på hol-
marna, då for vi ut och tog mossa.» Mosstagningen företogs i regel på vå-
ren, trots att arbetet då var mycket otrevligare och trots att höstmossan 
har mer näringsvärde än vårmossan. Det var kallt och svårt att få lös mos-
san; mosshämtarna fick lägga sig på knä på marken och klösa upp mossan 
med fingrarna. Mossan stoppades i säckar och kördes hem till fähuset. Den 
fick inte torka, utan skulle hållas fuktig. Mossan gavs som tillfoder åt både 
kor, får och getter; det ansågs dock allmänt att korna mjölkade svagt av 
detta foder. 

Eftersom det funnits tillräckligt med mossa, har mosslanden inte hört 
under delning. Vem som helst, både besuttna och obesuttna, har fått ta hur 
mycket mossa som helst. Om någon hade det så illa ställt, att han måste fara 
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60. Lövtagning med lövhugg. 

ut efter mossa redan i november, var också det tillåtet, fastän det inte sågs 
med blida ögon av alla. — Numera används inte mossa som vinterfoder. Alla 
holmar betas och fåren äter upp mossan under sommaren. 

Jämte mossa användes i viss utsträckning också ljung som vinterfoder. 
Av ljung fanns det så mycket, att delning inte förekom. 

Skogstäkt. Såsom redan ofta omtalats har barrskog inte förekommit 
i Kökar, utan skogsmarken är där glest bevuxen med småvuxna alar, rönnar 
och björkar. En av de viktigaste förmånerna ifråga om skogen utgjordes där-
för av lövtäkten. Också med avseende på bränsle, gärdsel, barktäkt och nöt-
plockning var dock skogsmarken av betydelse för öborna. Skogsmarken var 
inte lika noggrant uppdelad mellan byamännen som ängsjorden utan nyttja-
des såsom betesmark samfällt; med avseende på löv- och barktäkt, bränsle 
och gärdsel samt nötplockning har den tidvis hört under delning. Jämlikt 
lagen skulle oskiftad skog, hopskog, nyttjas så att grannarna hade rätt att 
ta löv och öva hygge efter sin andel i byn, men om någon inom byalaget 
så krävde skulle var och en få sin enskilda del att nyttja. Skogslotterna sy-
nes inte ha årats; vådan därav framhålls bl. a. i ett tingsprotokoll från 1665, 
som rör Sottunga. Det heter däri i samband med ett holmskifte att om häv- 
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den ginge årom skulle grannarna inom kort utöda alla lövskog som växte 
där» Också på sådana holmar där slåtter- och betesrättigheter årades be-
höll en bonde år efter år nyttjanderätten till skogen. 

Olika slags »partiella» skogsdelningar förekom. T. ex. i Lemland, Lemböte, 
'hade bönderna 1641 sin svedjeskog bytt, medan j or d s k o g en låg obytt, 
och på Bergö i Sund yrkade en bonde 1643 på skifte av lövskogen, varvid 
alltså barrskogen skulle förbli odelad.42  Detta skifte avsåg sannolikt en för-
delning av lövtäkten. I Töftö i Sund begärdes 1649 skifte på den n y u p p-
r unna lövs ko g e n. Härvid skulle för en av bönderna göras avräkning 
för den skog han redan huggit:" Ett annat sätt att fördela lövtäkten i oskiftad 
skog var att låta antalet kärvar gå till delning. I Saltvik hade man på 1650-
talet så ordnat att det antal lövkärvar som fick huggas skulle stå i relation 
till böndernas jordemarktal; år 1660 anklagar Boetius Murenius en bonde 
som tagit för sig för mycket: »Anno 1659 emoot domar quistat aallööff efter 
100 marker jord som han sielf bekenner 70 k[ärvar]. Hela granlaget flasade 
och åstad, och retta sig mehr efter en lagbrytare och opstussare, än efter 
afgångna domar.»44  Där det växte hassel sattes nötplockningen under delning. 
Vid vårtinget 1654 klagade en del i Föglö över att obehöriga gjorde intrång 
i deras hasselskog, för vilken de var högt skattlagda. Vite om 40 mk blev 
utsatt. I Sottunga lät bönderna 1685 utsätta vite för dem som i deras nötskog 
tog för sig så mycket nötter att han bar på sig av dem.45  

I jordeboken 1661 är skogsbristen i Kökar observerad: »ingen skogh, 
uthan för någre små Ene och Ahlebuskar». Även i de talrika hemmans-
synerna från slutet av 1600-talet är skogsbristen oftast omnämnd." 

År 1672 instämde kapellan Per Portulinus alla bönder i Finnö för att de 
vägrade honom att nyttja skogen på Flattö efter hans andel. Kapellanen för-
klarade inför rätta att han på Finnö hemland hävdade slåtterland teg om teg 
med finnöborna men ej var delägare i skogen på Flattö. Finnöborna invände 
häremot att aldrig någon präst, varken herr Pers fader eller herr Gabriel, 
hade hävdat skog på Flattö och både andra kökarbor och föglöbor vittnade 
att kapellanerna av urminnes hade varit avstängda från nyttjanderätten till 
skogen på Flattö.47  

Under 1700-talet utfärdades många vitesförbud mot olaga skogstäkt. Karl-
byborna lät 1702 sätta ut vite för dem av de kringboende grannarna som 
gjorde skada med lövkvistande eller barktagande inom Karlby ägor." Vid 
tinget 1732 lät Erik Eriksson från Hellsö på samtliga byamäns vägnar sätta 
ut vite för var och en som förövade övervåld på deras ärvingsbjörkar och 
alar genom att hugga av de telningar som växte upp omkring dem." Av ett 
mål från 1754 framgår att hellsöborna vid denna tid hade sin skogsmark 
fördelad i skogslotter. Detta år stämde hellsöböDderna en båtsman, Erik 
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61. Lövkärvar hopsatta till stack. 

Sjökar, för olaga lövtäkt. Då Sjökar anförde att han inte huggit björklöv 
utan endast 30 kärvar allöv samt att bonden Matts Henriksson gett honom 
tillstånd att hugga allöv på dennes del av skogen, befriade rätten honom.5° 
År 1749 begärde tolv grannar i Karlby att deras 1 i 11 a, unga Biö rk- a s p-
o c h alskog skulle fördelas mellan dem för att den mer sparsamt skulle 
räddas och bevaras. Eftersom de var kronobönder förständigades de att hos 
landshövdingen anhålla om att skogen i kronobefallningsman Daniel Mans-
nerus närvaro skulle delas av tvenne nämndemän efter vars och ens skatt.51  
År 1766 lät karlbyborna sätta ut vite för dem som utan tillstånd tog band-
stakar i Karlby skog.52  

En tvist som pågick under många år gällde överbodabornas rätt till sko-
gen på stora Ubbenholm. Vid tinget 1749 anhöll finnöborna om att få vites-
förbud mot olaga nyttjande av byns skog, för att ingen utom byn skulle göra 
lövbrott eller annat intrång där. Rätten beslöt att då BB 10:5 förbjöd intrång 
på ägor av dem som inte hade del däruti borde finnöborna få ha sin björk-
skog ifred.53  Två år senare kärade överbodaborna till finnöborna för att de 
ej längre tilläts nyttja lövskogen på Ubbenholm, som de av ålder hade 
varit berättigade till, fastän de inte var ägare till själva marken. Svarandena 
hänvisade till att överbodaborna aldrig hade haft någon laglig del i lövsko- 
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gen, eftersom de varken hade del i marken eller i det omgivande fiskevattnet. 
Överbodaborna hade inga vittnen att åberopa då alla bönder i byn var parter 
i målet!" Till ting år 1760 hade överbodaborna som vittnen för sin sak låtit 
inkalla strandfogden Erik Mickelsson som hade bott i Kökar i 40 år. Han 
sade sig av gamla män ha hört att finnö- och överbodaborna ägt Ubbenholm 
gemensamt, och att överbodabönderna där hade brukat hämta bark att färga 
sina skötar med. En karlbybo vittnade detsamma. Överbodaborna förklarade 
att då långt före detta all lövskog blivit delad mellan dem och finnöborna 
hade skogen på Ubbenholm lämnats obytt till samfällt n y t t j and e, 
och yrkade därför ånyo på att erhålla del i den. Finnöborna invände häremot 
att berättelsen om skogsdelningen var ett blott och bart antagande som inte 
kunde bevisas. De hänvisade dels till häradsrättens dom av 1738 om vite 
för den i Finnö byalag, som förfördelade någon annan vid mosstagning på 
Ubbenholm innan alla var ense därom, dels till 1749 års dom om hygge på 
björkskogen. Överbodaborna hävdade dock, att då de var samfällt äga n-
d e i alla ägor med finnöborna, kunde de inte i detta avseende ställas utan-
för byalaget, men de lyckades inte få någon ändring till stånd.55  

Om någon av bönderna i byar där skogen var uppdelad mellan bya-
männen önskade få nyfördelning eller jämkning till stånd, ledde det i många 
fall till tvistigheter med åtal som följd. År 1763 anhöll Isak Klemetsson i 
Hellsö att rätten skulle bevilja byalaget laga skifte på byns lövskog. Han 
påstod sig vara mycket lidande och knappast ha det ringaste lövbrott. Två 
av de närvarande byborna bestred skiftet under hänvisning till att de som 
varit sparsamma skulle bli förfördelade, om de skulle vara tvungna att gå 
i nytt byte och skifte. Någon laga delning av skogen hade inte 
förekommit, utan den nyttjades i enlighet med en överenskommelse 
inom b y a 1 a ge t, vid vilken delning de begärde att bli bibehållna. Saken 
hänsköts till landshövdingen." 

Vid skattläggningen 1768 besiktigades skogen med en noggrannhet som 
inte lämnade något övrigt att önska. I Österbygge fann synemännen några 
alar här och där vid sjöstränderna och i några små kärr, för övrigt bara 
enbuskar. I Hellsö växte det något mera al än i Österbygge och dessutom 
fanns det på Gottklubben en manshög gran; denna hade dock redan börjat 
torka. På Överboda ägor fanns det enrisbuskar, al och en del hasselskog. 
Finnöborna hade al vid stränderna av Finnö och Flattö samt några aspar och 
björkar ute på stora Ubbenholm, vilka dock var av så svag växt att de 
inte kunde nyttjas till annat än lövtäkt. I Karlby fanns mest och bäst skog: 
al, asp, björk och surappel fanns både på storholmarna och på hemlandet. 
Dessutom fanns det hasselbuskar här och där på hemlandet och vidare en två 
alnar hög tall, som dock, i likhet med Hellsögranen, hade börjat torka. Skatt-
läggningsinstrumentet innehåller inga uppgifter om hur bönderna nyttjade 
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63. Hägnad av gammal typ, bestående av enris och albuskar. 

sin skogsmark, samfällt eller enskilt. Åtminstone i Österbygge synes man 
under denna tid haft skogen under delning, för 1779 yrkade en av bönderna 
på jämkning av byns skog.57  

I uppsocknen var skogsmarken fördelad mellan grannarna på många olika 
sätt. I en by kunde all lövskog vara fördelad, i en annan kunde alskogen vara 
undantagen vid fördelningen av lövskog, i en tredje var t. ex. bara gran-
skogen bytt. Gränserna mellan olika skogslotter utsattes i regel med b 1 e k-
n i n g ar i träden men de kunde också markeras av stora träd, vägar o. dyl. 
Där skogen inte var på något sätt fördelad skulle grannarna säga till varand-
ra innan de började hugga timmer och ved. Ett mål om äganderätt till löv-
skog avdömdes 1770. Johan Johansson i Björsboda hade stämt fem. bön-
der i Hummersö för att de nyttjade lövtäkten på en ängsklev som han var 
ägare till. Hummersö byamän bestred hans äganderätt till skogen på ängen, 
vartill Johan svarade att den som äger ägor också äger vad som där växer. 
Hummersöborna vidhöll sitt påstående att han bara innehade höbärgningen. 
Häradsrätten tillsade dem emellertid att om Johan ägde själva ängen kunde de 
inte ha skogen där." I Sonnboda lät Mickel Eriksson 1775 inkalla två av 
sina grannar angående jämkning i den hälft av byns skog som ha innehade 
tillsammas med dem. Den ena av dessa grannar sade att detta var en obil- 
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lig begäran; han hade själv varit sparsam med sin skog, men Mickel hade 
sålt mycket timmer, bl. a. många hus åt kökarbor. Skogen hade delats 1752, 
och denna delning borde oryggligen hållas. Häradsrätten prövade skäligt att 
tillåta Mickel genom syn utröna om hans andel i skogen var av sämre och 
magrare jordmån än grannarnas. Saken togs upp vid följande ting, varvid 
synemännen förklarade att Mickel verkligen hade sämre skog, men Markus 
bestred fortfarande jämkning; nu beslöts att alla bybor borde höras.59  

I Sommarö yrkade Johan Johansson 1779 på jämkning av skogen. Hans 
grannar anförde att år 1731 hade länsmannen och två nämndemän jämkat sko-
gen och lottning om sko g s h o p a r n a hade då skett, varför någon vidare 
skogsjämkning inte ansågs nödig. Johan hade utött sin skog och nyligen opp-
huggit två hus som han sålt och nu var det hans avsikt att av grannarna 
få ersättning för vad han själv förstört. Skulle delning ske borde den för-
rättas av lantmätare, och om det blev utrett att Johan haft sin behöriga 
del borde han stå för hela kostnaden. Rätten beslöt att jämkningen skulle 
företas av en lantmätare och två nämndemän. Var och en av bönderna skulle 
behålla sina gamla skogshopar men andelarna beräknas strikt efter jorde-
marktalet, och kostnaderna delas lika av alla. Ingen skulle ha rätt att hugga 
till avsalu mer än vad skattläggningen upptog av saluhygge."'' 

I Juddö beslöts 1777 att ingen granne i h o p s k o g en skulle få öva 
hygge utan att samtliga byamän hade beslutat därom.61  En mycket utförlig 
beskrivning av en skogsdelning härrör från Bråttö 1778. Där hade bonden 
Erik Andersson stämt sin granne Matts Danielsson för olaga skogshygge på 
Eriks enskilda skog. Matts ville inte vidgå att skogen var delad mellan Erik 
och honom själv, fastän han erkände att två nämndemän för sex eller sju 
år sedan jämkat dem emellan; de hade gått upp två olika rålinjer, så att 
ingen riktigt visste vilken rå som skulle gälla, och denna förrättning hade 
inte blivit fastställd av någon domstol; därförinnan hade skogen varit sam-
fälld. De båda nämndemännen vittnade att de för sex, sju år sedan, då de låg 
på en segelresa, av Matts och Erik blivit uppmanade att gå upp en rågång 
i Bråttö-skogen. Efter Eriks och Matts anvisningar hade de börjat vid Gräs-
viksören, vid en tall, som både Matts och Erik antagit till änder å, efter-
som förut inga rår funnos. Därifrån hade de på bråttöbornas anhållan gått 
ett stycke in åt skogen och märkt sju eller åtta träd, men Erik, som tyckte 
sig bli lidande av den påbegynta rågången, sade att de gick för mycket på 
honom eller på hans skog. De hade därför gått tillbaka och huggit bort de 
gjorda blekningarna på två av de sista träden; de övriga märkena hade väl 
också bort tas bort, men det blev inte av. Sedan gick de en ny rågång om 
vilken grannarna var ense. Vid slutet av förrättningen hade Erik påmint 
om de felaktiga märkena, varvid Matts sagt: »du skall hugga dem bortt, du 
har dem på din lott», varav ytterligare var att sluta att de hade varit ense 

246 



om den senare rågången. Matts blev dömd att böta för olaga hygge.62  I Sot-
tunga företogs 1793 ett mycket omfattande skifte av skogsmarken, varvid 
bönderna genom lottning erhöll egna andelar såväl i byns tall- och granskog 
som i björk- och alskogen.63  

I Karlby där det fanns tillgång på hassel beslöt bönderna 1776, att ingen 
skulle få plocka nötter innan deras uppsyningsman hade bestämt dagen 
därtill. Då skulle det gå två hjon från varje gård. Inhysingar och utbysfolk 
skulle inte få befatta sig med nötplockning.64  Följande år hade extra nämnde-
mannen och uppsyningsmannen i Karlby, Matts Eriksson, väckt åtal mot 
änkan Margareta för att hon plockat nötter under förbjuden tid. Ett vittne 
berättade att han på Matts Erikssons begäran före den lovliga nötplocknings-
dagen hade gått hem till Margareta för att visitera och funnit en massa 
nötter hos henne. Margareta måste erkänna sig skyldig och dömdes att 
böta.65  

År 1798 anklagade bonden Matts Mattson, på Karlby nummer 9, sin granne 
Anders Henriksson för att denne huggit tre lass albuskar på Matts skogs-
skifte Degersten. Anders berättade att han hade kommit till Kökar från en 
annan landsdel och därför inte så noga känt till skogsskiftena. Han hade 
huggit lövet i god tro emedan några av grannarna sagt honom att skogshopen 
tillhörde hans hemman, som hade skiftet bredvid Mattssons; skiftena var inte 
skilda av någon rå. Nämndeman Samuel Johansson som hade varit och synat 
på Mattsons enskilda skogshop vittnade att hygget endast bestått av al-
buskar, men dessa hade blivit avhuggna så nära roten att de svårligen 
skulle kunna växa upp igen. Till följande ting hade parterna ingått för-
likning; Matts skulle få hugga lika mycket al på Anders enskilda skogs-
hop.66  

På grund av hygge, lövtäkt och betesgång avtog skogen i Kökarbyarna 
mer och mer. I Karlby blev tillgången på bränsle så knapp att bönderna 
1827 måste fatta ett formligt beslut om att deras yttermedfolk skulle vara 
skyldiga att skaffa sig bränsle från andra orter; de motiverade detta be-
slut med att de knappast själva kunde hålla sina stugor varma under vin-
tern.67  Mot insamling av nötter på Karlby byalags holmar och övriga ägor 
hade vite utsatts redan 1820.68  I Brändö by i Kumlinge, där det fanns mycket 
hasselskog, beslöt bönderna 1844 att alla bygrannarna varje höst skulle 
plocka nötter med samlad han d.6° 

Våren 1859 åtalade Hellsö byalag en bonde i Österbygge för att han hade 
brutit löv på Hellsö bys samfällda skogsmark, men målet måste nedläg-
gas i brist på bevis.70  Vid intrång på skog hade ägaren rätt att ta vedermäle. 
År 1881 lät en bondson i Hellsö, Johan Erik Söderlund, stämma August 
Eriksson från Österbygge; Eriksson stämde samtidigt Söderlund angående en 
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grimma som gått sönder. Österbyggebon hade i Hellsö bys samfällda skog 
avverkat enar och alar, och då Söderlund kommit dit hade han tagit släden 
från Eriksson. Denne tog med våld tillbaka hästen och därvid gick grimman 
sönder. Häradsrätten beslöt i enlighet med förordningen om skogarna i lan-
det av 1851 att Eriksson skulle böta 4 mark (1 rubel silver). Då Eriksson 
tillstod att han med våld försökt hindra Söderlund att ta hästen i pant fick 
han i enlighet med samma förordning ytterligare böta 38 mark 40 penni. 
Släden skulle återlämnas.'' Vid tinget 1888 klagade Johan Erik Pettersson 
från Överboda över att bondesonen Engelbert Brunström från Finnö hug-
git ett lass albuskar på Petterssons ängsmark. Lasset värderades till 4 mark, 
och Pettersson yrkade på att dessutom få 6 mark i ersättning för den skada 
i höskörden som han åsamkats genom att buskarna, som skyddade gräsväx-
ten mot sol och vind, huggits bort. Målet tog uppskov. Från följande ting 
uteblev kontrahenterna» 

Under den tid som den muntliga traditionen omfattar har lövtäkten va-
rit av stor betydelse vid kreaturens vinterutfordring. Lövet kvistades i au-
gusti, asp- och rönnlöv åt hästarna och alla slags löv åt de andra djuren. 
Om det blev storm under höstskötfisket brukade allmänheten fara hem och 
kvista löv, men ofta sköttes hela arbetet av kvinnorna och barnen. Vid arbetet 
nyttjades lövhugg. När lövet var kvistat fick det stå och torka någon dag 
och bands sedan till kärvar. Det löv som inte rymdes under tak stackades 
på en bergklack som sluttade åt alla håll. Kärvarna radades så att mitten av 
stacken blev högst och regnvattnet kunde rinna av. Överst lades ett tak av 
enris. Den som var flink kunde på en dag skära omkring 50 kärvar löv. Kär-
varna räknades i tjog; såsom vinterförråd behövdes på varje hemman inemot 
20 tjog. Vid lövtäkten beskattades både alar, björkar, rönnar och aspar. Has-
seln lämnades; den hassel som fanns ville man ha till bandstakar.73  

I Karlby brukade bönderna kvista mycket löv inom sina storstycken på 
holmarna. För lövtäkt samt vedhuggning hade varje bonde dessutom uppe i 
skoggen väster om insjön två skogslotter, som de behöll år efter år. Bön-
derna hade själva gått upp rårna kring de 24 skogslotterna, och då rå-
linjerna var klara lottades andelarna ut mellan bönderna. Sedan lottningen 
var gjord högg var och en sitt bomärke i råträden; där två skiften gränsade 
mot varandra höggs bomärkena in på vardera sidan av trädet; där t. ex. 
Micks ena skogslott gränsade mot Simons fanns Micks bomärke på den ena 
sidan av en al, Simons på den andra. Innan man skar in bomärkena yxades 
alen flat, och sedan skars bomärket djupt in i stammen; då var det synligt i 
50 år. 

I Hellsö skall grannarna ha haft sin skog fördelad med avseende på ved-
hygge och lövtäkt ännu i mitten av 1800-talet, men därefter »gick delningen 
ut sig», och under tiden fram till storskiftet fick var och en hugga ved och 
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ta löv var han ville inom byns ägor. Inte heller i Österbygge har skogen 
i mannaminne varit utskiftad med avseende på vedhuggningen, utan var 
och en har huggit var som helst inom hembyns ägor. Sitt löv brukade Ös-
terbyggeborna kvista nere vid Vålö-maren, där marken var utskiftad och 
var och en visste var han för året hade rätt att ta löv. 

Finnöborna hade stadiga skogslotter, belägna dels på hemlandet, dels på 
holmarna, där de kvistade löv och tog ved. Fram till storskiftet hade de 
skogen på Flattö och Karlen gemensam med överbodaborna; på Flattö 
var den utskiftad men på Karlen fanns inga 'särskilda lotter. De hade ingått 
en överenskommelse med överbodaborna om att finnöborna fick hugga alskog 
på Flattö mot att överbodaborna fick hugga alskog på Finnödelen av Karlen; 
björk- och aspskogen på Flattö hade Överboda byamän inte avstått ifrån utan 
nyttjade den själva, var och en inom sina tegar. Uppe på Karlen hade över-
bodaborna inte särskilda skogslotter, där tog var och en vad han ville, det 
gick på rus. 

2. Betesgång och stallsutfodring 

Betesmarken i Kökar utgjordes av skogsmark, bergig och karg, belägen 
dels på hemlanden, dels på betesholmar, samt ängsmark. Eftersom skogsmar-
ken, som redan framhållits, nyttjades samfällt var betesgången underkastad 
byalagets kontroll. Utnyttjandet av betesmarkerna, uppförandet och underhål-
let av nödiga hägnader, den tid under vilken hägnaderna skulle vara istånd-
satta, det antal kreatur som varje bonde fick hålla och märkningen av krea-
turen, allt detta reglerades genom byalagets överenskommelser. Den som var 
missnöjd med byalagets beslut kunde vädja till högre instans. Jämlikt lagen 
skulle bönderna om någon del av hägnaderna var bristfällig sammankomma 
till grannstämma och syna skadan; om den som befanns skyldig inte var 
nöjd med detta utslag skulle man hålla sockensyn och låta sex ojäviga män 
syna, och om inte heller detta räckte till att skaffa tvisten ur världen skulle 
saken dras inför tinget [Kr LL BB 8: 1]. Lagen inrymmer noggranna bestäm-
melser också om hur länge åker och äng skulle vara i hägn samt vem det 
ålåg att underhålla hägnaderna. Där olika byars ägor stötte ihop och den 
ena byns åker och äng gränsade mot åker och äng i den andra byn skulle by-
arna stänga efter sitt skattetal, men om en bys åker och äng var belägen 
invid en annan bys betesmark ålåg det den förstnämnda byn att hålla 
hägnaderna i stånd [KrLL BB 26: 6]. Där olika byars betesmarker stötte 
ihop, där fick klöv gå om klöv [KrLL BB 26: 7]. Alla hägnader skulle vara 
i stånd till Valborgsmässan [KrLL BB 9: 4], och ängsmark skulle hållas i 
hägn till Mickelsmässan [KrLL BB 14: 3], åker så länge säd stod ute. 
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Inom byarna var hägnaderna uppdelade efter byamål, och vid sina gemen 
samma hägnadssyner kontrollerade bönderna att allt var i laga skick. Böter, 
orsakade av ogilla åkergårdar och ängsgårdar, förekommer ofta i de åländska 
saköresregistren från 1500-talet. Någon gång gäller tvisten själva hägnads-
synen; t. ex. 1546 blev en bonde från Sottunga åtalad för att han uteblivit 
från hägnadssyn: »Dömdes Nils Persson i Sottunge sack tiill 3 mk fför thet 
han war nempd tiill gorsynne man oc icke war ostad .»1  Böndernas rätt att 
hålla boskap var ofta reglerad i proportion till deras jordinnehav, vilket ju i 
anseende till den gemensamma betesmarken var fullt rättvist. På Åland lades 
jordemarktalet till grund för sådana beräkningar. Enligt saköresregistret 
1546 dömdes en bonde från Sonnboda till böter »fför thet han holler mera 
boskap en som tillbörliger er heller en han har iorden tiill ...»`' 

Huru holmbetena i Kökar utnyttjades ger de knapphändiga källorna inte 
besked om. Det är möjligt att vissa holmar redan under 1500-talet, i likhet 
med vad som senare varit fallet, nyttjades gemensamt av hela byalag som 
bete för getter och kalvar, medan andra holmar var uppdelade mellan de 
enskilda bönderna. Enligt en notis i 1544 års saköre fick tre bönder från 
Finnö betala böter för att de låtit sin boskap beta på Olof Jönssons i Karlby 
holme,3  men av denna korta uppgift framgår varken om det var slåtter-
eller betesrättigheten till holmen som Olof Jönsson innehade, eller om han 
hade holmen för ett år eller för en längre tid. 

Vid betalningen av den extra skatt som går under namn av Älvsborgs 
lösen 1571 skulle allmogen avstå en tiondedel av all sin lösegendom. I varje 
socken skulle kyrkoherden och länsmannen förteckna böndernas kontanter, 
deras metallföremål och deras hästar och boskap, uppskatta det hela i pen-
ningar och dra av en tiondedel. Från de åländska socknarna föreligger en 
utförlig skattelängd bara från Kumlinge, från övriga socknar finns endast 
skattebeloppet i penningar antecknat. I Kökar utgick skatten för de flesta 
bönderna med 2-3 mark; en skatt på tre mark motsvarar t. ex. 1 häst, 1 ko, 
2 får och 2 getter. Enstaka bönder betalade dock betydligt mera, skattebe-
lopp om 6, 8 och 10 mk förekommer.4  Kreatursantalet kunde sannolikt växla 
högst betydligt bara med några års mellanrum; under år med dålig höskörd 
och en påföljande lång och kall vinter, som krävde mycket foder, kunde ut-
skärsbonden tvingas att slakta en stor del av sin boskap, liksom han å andra 
sidan under goda år kunde utöka sin ladugårdsbesättning.5  

Under förra hälften av 1600-talet ger de s. k. boskapslängderna besked om 
kreatursantalet. Enligt längderna för 1620 och 1639 utgjorde det i de fem 
egentliga Kökarbyarna: 6  
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1620 Hästar Tjurar Kor Ungnöt Får Getter Svin 

Karlby 15 bönder . . . 7 9 63 10 113 86 2 
Hellsö 10 » . . 2 40 7 105 94 1 
Österbygge 12 » 3 7 48 14 118 71 
Finnö 6 » • • • 3 32 10 77 57 
Överboda 5 » • • 2 25 2 53 37 1 

1639 
Karlby 11 » • • 7 33 8 79 45 2 

Hellsö 10 » . . . 3 1 42 20 112 84 1 
Österbygge 11 » 3 1 35 19 117 69 2 
Finnö 6 » • • 3 18 10 81 49 4 
Överboda 5 » . . 3 21 8 60 36 3 

I skattläggningsjordeboken 1661 är betesmarken i Kökar inte närmare be-
skriven, utan det heter bara att det fanns »Nödtorfftigt mulbete emellan 
bergen.»' Under äldre tid var det inte kreaturens betesmark som var om-
sluten med hägnader, utan det var åkrar och ängar som inhägnades. I Kökar 
var de stora allmänna betena, Karlen på Karlbylandet och Sommarö på 
Hellsölandet, avstängda genom värjohägnader. I dessa hade bönderna vissa 
andelar att underhålla. Efter 1661, då alla hemman i hela Kökar var i det 
närmaste lika stora, och hemmanen inom samma by alldeles lika, hade alla 
bönder lika stora andelar i dessa hägnader. År 1670 beslöt häradsrätten att 
gärdesgårdarna mellan Karlby och Finnö-Överboda skulle uppföras i en-
lighet med BB 26: 6, men om finnöborna som förut ville ha sin mjölk-
plats på Karlby ägor, så skulle de »efter Wahnan» ge karlbyggarna vederlag 
genom gärdande.S 

När kreaturen togs ut på våren fick de först beta på ängarna. I besluten 
om vilken tid ängarna skulle vara fredade utsattes därför både den tid på 
våren när boskapen skulle föras bort, och den tid på hösten när de igen 
fick släppas på ängarna. Under 1600-talet, då det ej längre fanns åker i Kö-
kar, gick väl besluten merendels ut på att boskapen skulle släppas på ängar-
na så snart slåttern var över. I tingsprotokollet för 1683 ingår en överens-
kommelse som gäller Flattö, samfälld mellan Finnö, Överboda och kapellans-
bolet. På kapellanens begäran kom grannarna vid tinget överens om att Flattö 
vid laga plikt skulle vara i hägn vid Valborgsmässan och inte ges upp förrän 
efter Olofsmässan.9  

Överenskommelser om att bygrannarna på samfälld mark fick beta en-
dast så många kreatur som svarade mot deras jordetal bekräftades även 
under 1600-talet vid häradsrätten. I Saltvik t. ex. anhöll gemene man 1642 
att det skulle tillåtas dem att beta sin boskap i ängarna efter öre och örtug 
eftersom var och en skattade och utgjorde sina utlagor till kronan. Härads- 
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rätten fastställde detta och utsatte ett vite om 40 dr smt för den som bröt mot 
beslutet." Att bönderna inte på alla håll i socknen gillade sådana beslut fram-
går av en notis i Acta visitatoria 1660, däri det heter att Erik Persson »opbet 
med några andra emoot lag, domar och ordning i olaga tijd Skeduijks engen 
med flera creatur efter jordatalet än skäligt och lijkmätigt är ...»71  

På de hemman, där höskörden var så knapp att den inte trots olika slag 
av hjälpfoder förslog för kreaturens vinterutfodring, var man nödsakad att 
sända djuren på lega till uppsocknen. En sådan överenskommelse ligger bak-
om ett rättsfall från 1663, då Henrik Olsson, bonde på Kyrkogårdsö, kärade 
till Anders Henriksson i Hastersboda. Denne hade tagit Henriks ko till 
lega och på våren, när de andra bönderna lät valla korna, låtit sina kor 
gå ovallade. Henriks ko, som den tiden på våren var svag och utsvulten, blev 
liggande i ett moras; Anders dömdes att ersätta Henrik för den skada han 
lidit. Legovillkoren nämns inte.12  

Uppgifter om avkastningen av boskapen ingår bara i undantagsfall i 
tingsprotokollen. År 1673 stod hustru Anna från Karlby anklagad för att 
ha mjölkat andras kor och lagat ost av mjölken; hennes dotter Brita sades 
ha gjort 9-12 lispund ost under vintern. Härtill svarade hustru Anna att 
hennes dotter efter tolv kor under en vinter kunde få 6 lispund ost. På till-
frågan varför ingen annan kunde få lika mycket svarade hustru Anna att 
hon ju inte kunde veta varför Gud inte unnade andra lika mycket." 

Getterna, som på denna tid var nästan lika talrika som fåren, ställde ofta 
till trassel och bråk, och på många håll kom byalagen överens om att getter, 
som inte vallades, skulle avskaffas. I Sottunga beslöt bönderna 1655 att get-
terna antingen skulle vallas av särskilda vallpojkar eller också avhysas.14  

Saltvik beslöts 1658 att ingen fick låta valla sina getter på samfälld mark 
där det fanns hasselskog, ty de åt upp den så att den för alltid förstördes: 
»Michel i Borbo moste öffuergiffua låta walla sina gethar i Borbo, hasel-
skogen opätes, så at han kan aldrig wexa. Elfest gör han skada på muulbethe 
och slotterlandet för och sedan thet slås. Han kan köra getherna på sin 
skog. Jag skal låta akta efter them, och köra them tijt som han skal lösa 
them igen för pengar.»15  Också följande beslut från Saltvik förtjänar att 
anföras: »Hela granlaget wille samsettia sig at föra bort alla getherna Wal-
burgi tid i sådan trång bygd efter ti (ngs) domen ty fast barn böra walla 
them i huus och vhr huus, så försummas ofta och ofta göra the skalkhet i 
annarss hägna. Sådana gethar äre skadedjur och göra wenner til owenner.» 
I Föglö beslöts år 1663 i flera byar att den som inte ville eller hade förmö-
genhet att låta valla sina getter ur hus och i hus skulle lägga stock på 
djurets hals och h ä 11 a om dess hals och fot. Skulle getterna ändå göra 
skada borde de föras till utöar, i annat fall skulle de få dräpas." 
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I de talrika hemmanssynerna från början av 1700-talet anges lägenheter-
nas tillgång till betesmark vara mycket dålig. Ett hemmans förmåga att hålla 
kor uppskattades inte högre än att man kunde uppföda 3-4 kokreatur, och 
det framhålls att man under vintern delvis måste livnära dem med mossa, 
som samlades på bergen. Under stora ofreden blev boskapen dels nedslaktad 
av sina ägare, dels tagen av fienden. I tingsprotokollet för 1722 omtalas att 
ryssarna tre veckor före jul år 1715 hade strövat omkring i Hellsö och tagit 
ifrån bönderna deras kreatur. Hos Erik Mattsson hade tre kor lämnats kvar, 
men dessa hade sedermera slaktats av hans grannar. En av dem som an-
klagades för slakten erkände att han hade sett Eriks märke på några av 
korna, men försökte urskulda sig med att det då inte hade funnits något 
annat livsuppehälle för dem, men de anklagade ådömdes detta oaktat stora 
böter.' 

Liksom under 1600-talet förekom hästar sannolikt inte på alla gårdar, 
och hästuppfödning tycks sällan ha förekommit. Kyrkoherden i Föglö kla-
gade vid 1713 års ting över att en del i socknen hade vrenska hästar. Efter-
som de inte hade råd med att hålla sig med ston borde de låta valacka sina 
hästar. Rätten beslöt även att alla de, som inte hade ston, skulle vara skyl-
diga att valacka sina hästar." Den som inte hade egen häst måste vid behov 
låna av grannen. I ett mål mellan en hellsö- och en österbyggebo beräknades 
att lega för en häst under en dag skulle vara lika stor som dagspenningen 
för en karl, eller 1 dr 16 öre." 

Getter hölls i stort antal. Vid ett tillfälle, då en kvinna klagade över att 
en get hade försvunnit, anförde hennes grannar att geten troligen hade gått 
ner sig; i februari, då geten försvunnit, låg det ofta små isbroar mellan hol-
marna där getterna försökte ta sig över. På detta sätt hade karlbyborna 
under loppet av några få år förlorat inte mindre än 60 getter.2° Vid denna 
tid hade svinskötseln blivit rätt allmän. Svinen gjorde lika mycket skada 
som getterna, varigenom olika åtgärder mot denna skadegörelse vidtogos. 
Vid vintertinget 1704 anmälde en del karlbybor att deras grannars svin gräv-
de upp marken för dem. Det beslöts därför att så snart tjälen gått ur jorden 
skulle svinen föras ut till holmar. År 1749 antog karlbyborna vite för dem 
som hade sina svin oringade.21  

Under 1700-talet utsattes en mängd vitesförbud angående hägnadsplikt. 
År 1706 lät samtliga bönder i Överboda stämma Matts Eriksson i Finnö för 
o h ä g n. När målet kom upp hade dock parterna förlikts, men de anhöll 
om att för framtiden 12 dr smt skulle påläggas den som inte hägnade or-
dentligt kring sina ängar. 22  I Karlby utsatte byamännen 1707 vite på 10 dr 
smt för den som släppte in hästar eller boskap i byns s am f ä l ld a äng 
så länge den var i hägn, och samma böter skulle drabba den som släppte in 
främmande boskap.2  Vid tinget 1723 beklagade sig kapellanen över sina 
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grannar i Karlby, Överboda och Finnö för att de emot förra vanligheten hade 
börjat att var för sig stänga omkring sina ängar och därigenom kom att 
åsidosätta den forna hägnaden på gärdesgården. Häradsrätten ålade 
bönderna att nu som förr hägna gärdesgården och även kring ängarna.24 

I fråga om ängarna på Flattö beslöt finnö- och överbodaborna 1727 att ingen av 
byamännen skulle få 'släppa in kreatur där från 1 maj och till dess att slåttern 
var över; 25  tre år senare utsattes vite om 5 dr smt mot bete på ängarna efter 1 
maj och innan höet bärgats.26  År 1732 klagade samtliga finnö- och överboda-
bor att österbyggebornas boskap brukade simma över Farklintsund och gå 
upp och beta på ängarna på Flattö. Österbyggeborna borde därför åläggas 
att stänga så som det förut hade varit stängt. Österbyggeborna anförde att 
det fölle sig mycket lägligare att stänga på Flattösidan. En horsholmabo vitt-
nade att det förhöll sig så, och rätten ålade därför finnö-överbodaborna att 
själva stänga på Flattö om de ville ha sina ängar fredade. Bönderna i Finnö 
och Överboda anhöll därefter om att det varje gång som något kreatur sim-
made i land yttermed v at t u g å r de n, skulle det erläggas 1 dr smt i vites-
bot. Vid tinget 1738 beklagade sig en bonde i Österbygge över att grannarna 
hade rivit ned skiljegården mellan Österbygge och Hellsö ägor på Vålö. Det 
blev därför vid vite förbjudet att riva ner denna gärdesgård eller att göra 
vägar över den.27  År 1755 kom bönderna i Österbygge överens om att byns 
samfällda äng skulle vara i hägn från 1 maj och till åtta dagar efter slåtterns 
slut. Under denna tid skulle ingen få släppa in boskap där, och inte heller 
skulle det vara tillåtet att tjudra kreatur på de inom ängen befintliga sten-
backarna, om inte något kreatur var så utsvultet att det inte kunde nära 
sig annorstädes. Häradsrätten godkände detta beslut.28  Vid tinget 1758 lät 
sex bönder i Hellsö stämma åtta bönder i Österbygge för våldbetande på 
Vålö. Hellsöborna angav att österbyggarna hade släppt in boskap på ängen 
innan hellsöborna hunnit slå, och österbyggarna försvarade sig med att de 
hade låtit tillsäga hellsöborna innan de släppt ut sin boskap, vilket kärandena 
förnekade. Då bevis inte kunde företes, dömdes österbyggarna att ersätta 
den skada som uppkommit.2" 

Enligt de bestämmelser som ingår i byggningabalken i 1734 års lag skulle 
en laggill gärdesgård vara två alnar hög och så tät att det endast var två 
alnar mellan varje störpar. Kring ängarna skulle hägnaderna vara i stånd 
första maj och hållas stängda till dess allt var inbärgat [BB 5: 3, 4, 51. 
lagen ingår vidare bestämmelser om att svinen skulle ringas så snart tjälen 
hade gått ur jorden och liksom i husesynsordningen av 1681 heter det att bro-
fogdarna skulle ta fast ()ringade svin, vilka sedan finge lösas för 2 mk; ville 
ägaren ej utlösa dem på detta sätt skulle han stämmas inför tinget, och där-
efter skulle ägaren få betala dubbelt för varje svin [BB 11: zl]. Om någon in-
om byalaget släppte 'kreatur i gärde, äng, hage eller ut på öar innan grannar- 
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64. Kalvarna förs ut på sommarbete. 

na kommit överens därom, var han förfallen till böter [BB 9: 7]. Byggninga-
balkens många bestämmelser om hägnader, betesgång, vallning m.m. kom-
pletteras ytterligare i det allmänna byordningsprojektet, på de orter där 
detta antogs. 

I Kökarbyarna gick antalet husdjur antagligen ansenligt tillbaka under 
de svåra åren på 1750- och 1760-talen. År 1761 klagade öborna över att de 
hade stor brist på foder. De hade så få kreatur, att hela avkastningen av 
boskapsskötseln gick åt till deras eget livsuppehälle och ingenting blev över 
till avsalu.3° Vid skattläggningen 1768 heter det att ingen av bönderna var 
ägare till 6 kor, utan de flesta fick dra sig fram med 2-4 kor, 4-6 getter 
och lika många får. Skattläggningsinstrumentet ger noggranna upplysningar 
om betesmarkens utsträckning samt om de ägoförhållanden som var rådande 
mellan byarna. Karlby hade mulbetet för den stora boskapen samfällt med 
Finnö, Överboda och kapellansbolet och på Amborsö hade byn betesmark 
samfällt med Överboda. Dessutom hade byn bete för får, getter och ung-
boskap på 21 större och mindre holmar. Överbodaborna hade utom betet 
på Karlen holmbete på 11 holmar, som byn innehade enskilt, och på 12 holmar, 
som överbodaborna ägde tillsamman med Finnö byalag i den s. k. mellersta 
skärgården. Finnö by hade inte något bete på sitt eget hemland; utom betet på 

255 



Karlbylandet och betet i den mellersta skärgården innehade de tillsammans 
med Österbygge lilla Ubbenholm; och vidare hade de 10 egna holmar. 
Betet i Finnö ansågs vara något bättre än betet i Överboda på grund av att 
finnöborna hade mera lövträd. 

Österbygge hade betesmark tillsammans med Hellsö på Sommarö samt i 
hagarna och på slåtterholmarna sedan slåttern slutförts. Bete för får, getter 
och ungboskap hade de på 48 småholmar, av vilka de flesta dock var sådana 
att man där inte kunde föda mer än ett par, tre getter eller får 3, 4 eller 
5 dagar om året. Vidare hade Österbygge byalag mulbete på Packlonskär till-
sammans med utöborna, hälften av lilla Ubbenholm med Finnö samt hälf-
ten av Nötbergsskär, i vilken holme Hellsö ägde andra hälften. Hellsö hade, 
förutom betesmarken på Sommarö, mulbete på ängar och slåtterholmar 
efter slåttern samt vidare betesmark ute på 68 småholmar, varav de flesta 
var så karga att bara 1-2 getter eller får kunde betas där 1-2 dagar un-
der året, »ja äfwen finnas sådane uppå hwilka ett sådant kreatur ej kan 
taga fult Måhl.» 

Vid tinget 1791 lät karlbyborna stämma in samtliga bönder i Finnö och 
Överboda för att få dem förpliktade att dela upp mulbetesmarken på Karlen. 
Då behörig stämning inte tagits ut, kom målet inte upp.31  

Under de sista decennierna av 1700-talet avhandlades åtskilliga frå-
gor angående boskap och bete vid tinget. År 1769 lät Isak Klemetsson i 
Hellsö stämma sina grannar för att deras svin gjort skada i hans äng. Rät-
ten beslöt att den hellsöbo, som under den tid på året då svin kunde göra 
skada fann oringade svin på sina ägor, borde säga till ägaren att ta bort dem 
och ringa dem; om detta inte skedde fick svinen saklöst skjutas.32  Vid tinget 
1770 lämnade karlbyborna in en skrivelse som innehöll att samtliga bya-
män i nämndeman Isak Klemetssons närvaro hade kommit överens om att 
ingen inom byalaget skulle få ha svin, att Korsö holme blivit bestämd till 
bete för kalvar och getter samt att varken hemmansåbor, båtsmän eller in-
hysingar skulle få beta sina kreatur på Karlby äng eller på byns slåtter-
holmar, innan de blivit avbärgade och samtliga byamän lämnat sitt sam-
tycke till deras uppgivande.33  

En utförlig överenskommelse inlämnades 1772 av hellsöborna: »Som 
igenom flere inritade oseder händt, at wåre ägor så til lands som watn blifwit 
så af oss sielfwa vanwårdade som af Inhysingar och utbysfolck åverkade, så 
hafwa vij härmedelst ödmjukast anhålla Welat 

lmo at alle i byen befintlige ängar skola hållas så länge i hägn och fre-
dade til des de blifwit slagne och höet öfw'er alt inbärgadt och at eij något 
annat slags kreatur än bockar för den tiden der insläppas skola. 

2do at eij någon slags Boskap, utom får, getter och Späkalfwar må å 
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Långskär insläppas före än fjorton dagar före midsommaren, hvarifrån de, 
så snart hemlandet blifwit bärgadt, skola föras. 

3tio at hwar hemmans åbo skall hafwa sin hegnad i stånd satt sist tre 
veckor före midsommaren, äfwen som dem eij skall wara tillätit at tjudra 
sin Boskap på ängarne, derest de eij skulle finnas lytta och ofärdiga. 

4to at Inhysingar och Båts män eij må äga rättighet, at å byens allmänna 
beteswall få walla mer Boskap och Creatur än Bygrannarna tillåta.»34  

Denna överenskommelse stadfästes av häradsrätten, som även fastslog 
10 dr smt:s vitesbot för överträdelser. Följande år blev tre av hellsöbönderna 
vid häradstinget åtalade för brott mot denna överenskommelse och dömdes 
att böta.35  1786 anklagade Överboda fem bönder en bonde i Finnö, Johan 
Mattsson, för bristfällig ängshägnad, och Mattsson genstämde dem för att de 
inte hade gått hägn a d s s y n i rätt tid; dessutom hade han instämt två 
av dem särskilt för att de på bete hade haft hästar, vilka hade flöja t. 
Hans påstående, att gärdesgården blivit bristfällig på grund av att hästar från 
Överboda rivit omkull den, bemöttes av överbodarna med upplysningen, att 
hästarna hade blivit utförda till holmarna, innan gärdesgården gick sönder; 
de förklarade att de var nödsakade att låta sina kreatur ta sin föda i inägor 
och hägnader långt in på sommaren och att de inte ansåg inhägnader nödiga 
eller brukat syna hägnaderna förrän den tiden var förbi; de hade gått 
hägnadssyn den 19 juni. Häradsrätten fastslog att emedan vittnen intygat 
att hästarna varit ute på holmarna, då gärdesgården gick sönder, måste Johan 
Mattsson, enligt BB 5: 4, böta för bristfällig hägnad och utdömde böter för 
17 störsmål eller 34 alnar med 12 öre smt för vart störsmål. Käromålet om 
hägnadssynen lät häradsrätten förfalla, eftersom ingen viss synetid var före-
skriven.36  Vid tinget 1797 lämnade nämndeman Johan Ersson in ett b y-
stämm ob e s 1 u t från Hellsö, enligt vilket bönderna kommit överens om 
att till den 18 maj alla gärdesgårdar som hägnade för deras äng skulle vara 
i fullt och laggillt stånd.37  

I Karlby ingick byamännen en utförlig överenskommelse år 1799. Anders 
Henriksson på nummer 11 hade stämt in alla sina bygrannar för ohägn. Han 
berättade att hans grannar på våren lät sina kreatur beta byns samfällda 
äng t.o.m. den tredje juni, och på hösten, innan alla grannar bärgat sitt hö, 
betades den också. Både led och grindar i gärdesgården vid byns betes-
mark brukade stå öppna, med den påföljd att främmande 'kreatur kom 
in. Dessutom borde betandet på byns samfällda holme Espskär hädanefter 
inskränkas till bete för spädkalvar och killingar, helst betet för andra krea-
tur vore otillräckligt. Svarandena genmälde att de var ense om att allt 
detta berodde på att det inte rådde någon ordning i byn. De hade därför 
beslutit hålla bystämma för att avskaffa alla olägenheter. Till denna 
hade också Anders Henriksson blivit kallad men vägrat att komma. De övri- 
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ga hade då sammanträtt, och sedan de överlagt om bästa medlet att hämma 
alla oseder, hade de författat en skrift om att 

alla byns ängar 1 juni skulle vara stängda och inga kreatur efter be-
rörda dag finge insläppas och 

att alla hägnader omkring byns betesmark skulle hållas laggilla 
samt alla led och grindar, även det s. k. skiljogårdsledet mellan Karlby och 
Överboda by, skulle hållas stängda samt att icke några andra kreatur än 
spädkalvar och killingar finge insläppas till bete på Espskär. Mot överträ-
delse fastslogs vite om 3 RD 16 sk. På tillfrågan sade Henriksson att han 
var nöjd med dessa beslut utom ifråga om datum för ängens hägnande eme-
dan han ansåg att ängen skulle ta skada om den fick betas längre än till 15 
maj; dessutom ville han ha vite för den som släppte in kräk innan allt hö 
var inbärgat. De övriga föreslog nu 20 maj som lämplig stängningsdag och 
avgörandet överlämnades till häradsrätten. Denna beslöt att ehuru BB 5: 4 
bjöd att äng skulle stängas 1 maj, ville rätten, med hänsyn till »det här å 
orten och i synnerhet i Kökar Capell gäll, där p:na bo warande kalla luft-
strek», tillåta Karlby byamän att upphöra med betande på deras samfällda 
äng den 15 maj. Vite om 3 RD 16 sk. utsattes och vidare fastslogs att efter-
som BB 5: 5 och 6 tydligt utstakade hur med betande skulle förfaras, då en 
eller flera av ägarna i en äng hade sina skiften avbärgade, borde detta iakt-
tas vid enahanda vite. Beslutet skulle uppläsas i kyrkan vartannat år, och 
bevis därom skulle tas för att detta skulle kunna nyttjas vid eventuell lag-
sökning." 

I det föregående har flera olika beslut beträffande holmbetet anförts. 
Ett mål från Sottunga 1751 är av stort intresse; byns holmar gick årom med 
höslåttern men inte med betet, och i detta ville kärandeparten ha ändring. 
Svarandeparten ansåg, att eftersom holmarna av uråldriga tider varit fördela-
de så att envar av bönderna ständigt haft vissa holmar till bete, borde det 
få förbli så. Kärandena kunde inte förneka att det förhållit sig så men ansåg 
att det vore lagenligt, att den som nyttjade ängslandet också skulle få nyttja 
betet. Häradsrätten fann för sin del, att kärandena inte emot BB 11: 1 kun-
de betagas friheten att få beta sina kreatur på samma holmar som de för 
året hade som slåtterland och beslöt att de omtvistade holmarna såväl till 
äng som bete skulle gå årom samtliga grannar emellan. En liknande tvist 
uppkom 1771 mellan finnö- och överbodaborna. Erik Mattsson från Över-
boda berättade vid tinget, att både Finnö och Överboda hade del i slåtter-
holmen. Vidskär, som byarna bärgade var sitt år. Det hade förr alltid varit 
brukligt, att den som bärgat även haft bete där, men det hände under-
stundom, att den by som inte bärgade ändå betade där, vilket förorsakade stor 
oreda grannarna emellan. Han anhöll därför å egna och sina grannars väg-, 
nar om att vite skulle utsättas för dem som brukade sådan o or d entli g- 
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h e t. Häradsrätten beslöt fastslå ett vite av 10 dr smt för den sam förde 
kreatur till holmarna ett sådant år då den andra byn bärgade där. Härom 
skulle finnöborna underrättas.3" 

Tio år senare lät Överboda byamän stämma finnöborna för att de inte 
låtit överbodabornas kor beta på byarnas samfällda holme Flattö; finnö-
borna hade genstämt för att Överboda-boskapen betat på Finnö bys en- 
skilda äng, som var belägen invid Flattö. Saken bilades genom överenskom-
melse att överbodaborna inte under vårtiden skulle föra några kreatur till 
Flattö men att de efter slåttern skulle ha rätt att föra dit två kalvar eller 
ungnöt var samt dessutom bockar:") 

Vid samma ting förtaltes att brofogden Ljungberg, bosatt i Degerby, hade 
satt Erik Mattsson i Överboda att se till, att ingen i Kökar hade sina svin 
oringade. Nu hade sju hellsöbönder blivit stämda för denna förseelse, men 
de kunde inte överbevisas. Det beslöts därför att Matts Eriksson skulle ha 
tillsyn över att svinen i Hellsö blev ringade i vederbörlig tid, vid det ansvar 
som BB 4: 5 utstakade; dessutom utsattes 10 dr smt böter för den som ej 
hade sina svin märkta på sådant sätt, att de kunde skiljas från grannarnas:" 

Är 1793 kärade bonden Johan Isaksson i Karlby till Tomas Tomasson och 
hans svägerska Valborg; till Tomasson för att dennes får ätit upp 
Johan Isakssons hö och till Valborg för att hon hade hörts säga, att fåren 
borde lämnas där de var eftersom de inte kunde få bättre dagar än att 
äta ur Johan Isakssons höstack. Inför rätta berättade käranden att hans 
hustru varit sjuk då höet skulle bärgas och att han därigenom haft så litet 
hjälp att han varit nödsakad att sätta höet i stack ute på Brändholmen. Då 
han fått höra att Tomas hade fört sina får ditut, hade han genast gärdat kring 
stacken med al och en, men fåren hade fortfarit med sin skadegörelse. Tomas 
förklarade å sin sida att holmarna efter slåttern var allestädes till 
b e t an de samfällt och att det var en allmän sed och en för var och 
en erkänd rättighet att släppa kreaturen på vilka holmar som helst. Tomas 
råkade föra sina till Brändholmen utan att veta, att Johan hade en stack där 
och ännu mindre att han ej stängt omkring den. Johan nekade inte till att 
grannarna efter höbärgningen brukade föra sina får till vilka holmar de ville, 
men han tyckte att Tomas kunde ha fört dem till en holme där det inte stod 
hö. Härtill svarade Tomas att också de andra grannarna årligen brukade 
ha höstackar på holmarna, men att de brukade stänga försvarligt kring dem. 
I anseende till att betet på holmarna var samfällt och att risgården kring 
stacken varit bristfällig blev Tomas Tomasson frikänd» 

Vid tinget 1783 anhöll Överboda byamän om fastställelse av en om mu 1-
b e t e t träffad förening. Ingen av dem skulle om sommaren ha 
flere kreatur på bete än den andra, nämligen sex kor, två ungnöt och 10 får. 
Det vite som de själva utsatt, 1 RD 32 sk. specie, fastställdes av rätten." 
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Åtta år senare hänvisade en bonde i Överboda, Erik Mattsson, till denna 
överenskommelse mot vilken hans granne, Isak Mattsson, hade brutit. Erik 
Mattsson ville ej påyrka böter utan endast erinra om överenskommelsen. 
Eftersom Isak Mattsson visserligen hade mottagit immission på hemmanet 
men hans fader hade bibehållit värdskapet, ansågs han inte vara pliktig 
att svara i målet.44  

En liknande överenskommelse träffades 1797 på en bystämma i Hellsö. 
Ingen av byamännen skulle på den samfällda mulbetesmarken eller ängen 
få utsläppa fler än nio k 1 a v b un d n a n öt och av får och getter tillsam-
mans 24. Om någon av åborna höll en tjur, skulle den få släppas på bete 
utan beräkning av ovannämnda antal kreatur.'" Liknande överenskom-
melser ingicks bl. a. i Horsholma, Sonnboda, Sottunga, Juddö och Hasters-
bada. En av de mest detaljerade överenskommelserna ingicks 1788 av 
Kallsö byalag. Tre av byamännen hade stämt in de övriga angående betet 
i byns hagar och ville få dem förpliktade att godkänna ett beslut, att endast 
10 fullvuxna boskapskreatur per hemman skulle få beta där, men ifall 
byamännen skulle finna att hagarna tålde flera, kunde efter särskild över-
enskommelse sådant tillåtas; för dessa kreatur skulle man betala till gran-
narna efter lämplig taxa. De två byamän, som motsatte sig detta, sade att 
enligt en gammal dom skulle 16 kreatur och 2 hästar vara tillåtna. Deras 
motparter påpekade då att denna dom angick byns hela betesmark, sådan den 
varit beskaffad då denna överenskommelse ingicks och innan marken blivit 
intagen till hagar. Parterna kom slutligen överens om att ingen på våren skul-
le få släppa in sina kreatur i beteshagarna, förrän alla åbor kommit överens 
om den lämpliga tiden. Beteshagarna skulle få nyttjas endast för mjölkande 
kor, och varje bonde skulle få föra dit 10 djur, utom bytjuren, som byborna 
höll ett år i taget. Om någon ville ha flere kor än 10, skulle han till varje 
granne, efter att ha inhämtat deras bifall, betala 5 sk. 4 rst. Skulle så 
hända, att någon åbo genom tillfällighet inte hade 10 kor att släppa in i 
beteshagarna så skulle de övriga för varje ko han hade mindre i hagarna 
betala honom 21 sk. 4 rst. för sommarbetet. Samtidigt förenade sig parterna 
om ängsmarkernas betande efter det att höet blivit inbärgat och om åkerns 
betande efter det säden blivit införd, sålunda att ingen av grannarna vid 
vite fick släppa in sina kreatur på dessa ställen, förrän alla åborna kommit 
överens om tiden därtill, ej heller släppa in andra kreatur på ängarna 
än 2 hästar och 10 mjölkande kor. Om någon hade mera kor, skulle betal-
ningen för dem inbegripas under ovannämnda avgift för gräsbetet; i åkrarna 
skulle hästar ej släppas in. Vidare skulle grannarnas kalvhagar nyttjas 
på samma sätt som övriga beteshagar, men endast spädkalvar släppas dit, 
och om den ene bonden hade flere kalvar än den andra skulle för var kalv 
betalas 4 skillingar för hela årsbetet, varvid likväl inte något visst antal 
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kalvar för varje åbo skulle utsättas, utan skulle så många som hemmans-
borna förmådde lägga till få släppas in i kalvhagarna emot nämnda avgift.4G 

Vid tinget 1786 behandlades ett mål angående kreatursmärken. Erik 
Persson i Finnö hade vid noten sagt att Johan Mattsson hela vintern haft 
ett får som hela byn visste inte var hans, och i anledning härav hade Mattsson 
stämt Persson för att ha beskyllt honom för tjuvnad. Fåret hade som märke 
högra örat av och två inskärningar i det vänstra örat. Det hade varit vitt 
när det förts ut på sommarbete, men när det togs hem var det gr å b r i c-
k o t och hade visserligen högra örat av men inga skåror i det vänstra. 
Mattsson påpekade, att skur o r i öron kunde växa samman och berättade 
att hans styvmor, av vilken han fått fåret, hade samma märke på sina får 
som inhyses Isak Eriksson, varför Mattson frågat Isak om denne mist något 
av sina får. Isak hade på Mattsons begäran utfärdat ett intyg om att han 
väl tillförne haft högra öra av på sin boskap men att han för 3 år tillbaka 
ömsat märke, emedan det var flera som hade samma märke. Han hade inte 
haft andras får och ej heller mistat någon boskap för villomär k e s 
skull. Mattson framhöll, att om han hade någon annans får, var det av 
misstag förbytt, och tillvitelse för tjuvnad fick inte ske. Målet tog uppskov; 
vid följande ting befanns, att parterna hade förlikts.47  

De villkor som gällde för legofä kommer till synes i ett par mål där 
komministern i Kökar, Carl Ekrot, var inblandad. I ett mål 1760 var han 
instämd av sockenskomakaren Henrik Sundgren angående en ko. På hösten 
hade Ekrot tagit kon på lega, och på vårvintern hade kon kalvat men kort 
därefter störtat. Kalven skulle, enligt landets se d, tillfalla Ekrot, 
men Sundgren ville ha betalt för kon, som han ansåg hade störtat av brist 
på föda. Ekrots ombud sade att kon varit så gammal att den tappat alla 
tänder vid Kyndersmässtiden, trots att den gnidits i munnen med salt. Den 
hade inte lidit brist på föda, utan hade först fått grovt hö blandat med 
halm, men sedan tänderna lossnat hö utan halm, vilket annars brukades 
bara för ungboskapen; men sedan allt höet blivit slut, hade den i likhet 
med all annan boskap fått bara halm. Komministern påstod, att kon hade 
varit alltför mager då han mottagit henne och därför hade hon inte hunnit 
äta upp sig så att hon hade näring av hullet, när foderbrist tillstötte, varför 
skomakaren borde avstå också från kons hud. Eftersom komministern inte 
haft annan nytta av kon än kalven borde skomakaren dessutom betala för 
kons föda från Mikaeli till dess kon sattes i hus i mitten av oktober 4 öre 
kmt om dygnet, och 12 öre kmt per dygn för den tid kon stått inne. Till 
detta svarade skomakaren, att kon hade gett så mycket mjölk att födan 
måste anses betald. Rätten beslöt att eftersom komministern fått kalven 
skulle skomakaren slippa betala födan och få huden.48  

Följande år blev Ekrot stämd på nytt. En utsocknesbo hade lämnat 
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honom kalvar på lega på sådana villkor, att sedan han haft dem tills de 
burit och han haft nyttan av dem, skulle de ges tillbaka. Nu hade flera 
år gått, och ägaren fordrade att få kreatur av den godhet och ålder de haft 
när de bort återställas. För den tid Ekrot hållit dem utöver den avtalade 
tiden skulle han betala 9 dr kmt per år. Ekrot påstod å sin sida att han 
enligt avtalet skulle återställa korna i samma skick han mottagit dem och 
nekade att ge stora kreatur. Häradsrätten beslöt enligt HB 12: 2 att ägare 
till inlagt gods som är kvickt bör återfå det sådant som det är när det 
fordras. Ekrot ålades därför att ge två unga kor, och eftersom han hållit 
dem i sex år utöver avtalet betala 108 daler till ägaren." 

Till tinget 1790 hade Lisa Nordberg på Husö stämt sin styvson Daniel 
angående en kviga, som hon sedan sex år tillbaka skött åt honom; nu hade 
han tagit samma kreatur igen, men hon ville avstå endast en kviga. Rätten 
hänvisade till att då arvingarna i ett sterbhus av husbonden i sterbhuset 
betingade sig förmånen att låta ett eller flera kreatur bli kvar i boet tills 
arvingarna framdeles komme i behov av dem, hade alltid e f ter landets 
uråldriga sed detta skett med sådant förbehåll, att då arvingen skulle 
utbekomma sitt kreatur, borde han låta sig nöja med ett av lika slag, ålder 
och godhet som det husbonden behöll. Det kunde varken med lag eller 
billighet förenas, att någon utan vedergällning skulle vara skyldig att för 
annans räkning uppföda en kalv till dess denna hunnit bliva duglig och 
nyttig ko och därpå mista kreaturet, då det skulle börja ge ersättning för 
den föda det erhållit. I betraktande härav prövade häradsrätten rättvist 
att Daniel Nordberg i stället för den 1 1/2  år gamla kviga, som han vid 
arvskiftet utom lott och byte erhållit, nu skulle få ett lika gammalt och 
gott kreatur och återställa den ko han redan med orätt tillägnat sig. 
I Skogboda hade en bonde låtit stämma en inhysing vid namn Anna, och 
Anna hade tagit ut genstämning. Bonden hade tagit emot 2 får av Anna; 
för det ena skulle hon dock själv bestå fodret. Bonden påyrkade, att då han 
hela året födde Annas får, skulle han i ersättning få behålla avkastningen, 
antingen fåret skulle få ett eller två lamm, men ullen skulle tillfalla Anna. 
För det får Anna skulle ge foder åt, hade hon lämnat alltför litet, och därför 
hade han stämt henne. Detta får hade fått två lamm och då bondhustrun 
genast satt sitt märke på bägge lammen hade Anna stämt dem för detta. 
Bonden förklarade, att hustrun märkt dem därför att det var vanligt att 
man på våren märkte kreaturen innan de släpptes ut. Eftersom Anna såsom 
inhysing inte hade något går d s m ä r k e hade bondhustrun satt sitt eget 
märke på fåren för att skilja dem från andra och inte för att hon avsåg 
att tillägna sig dem; målet slöts med förlikning.-)° 

sin beskrivning över Åland berättar Radloff att man på ett mantal 
uppe på fasta Åland räknade 20 fullväxta kreatur, i Föglö 25-30 och i 
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65. Karlby kreatursmärken. Fårens öron är avritade från ryggsidan. 

Kumlinge över 40. Getter hölls på de flesta skärgårdshemman. Korna, som 
var små och utan horn, stillades med hö och halm, varvid man beräknade 
2 lass hö för en ko under vintern. I skärgården hade de flesta bönderna bara 
en häst; i Kökar var det många som var helt utan. Om osttillverkningen 
på Åland säger Radloff att god ost tillverkades i alla socknar, men en verklig 
näringsgren var osthandeln bara i några byar i Föglö.51  Också kökarborna 
brukade vid denna tid regelbundet saluföra ost, men de kunde antagligen 
inte tillverka ost i lika stor mängd som de av Radloff åsyftade Föglö-
byarna. 

Enligt en statistik över sammanlagda boskapsantalet inom socknarna 
år 1805 fanns det i Kökar följande antal husdjur: hästar 49, kor 316, ung-
boskap 98, får 449. Oxar fanns det inte. Tjurar och getter upptas inte i 
förteckningen.52  

Under loppet av 1800-talet, då så småningom allt flere yttermedkarlar 
bosatte sig i Kökar, ingick bönderna kontrakt om mulbetesrättigheterna 
med sina yttermed. Ibland ledde frågan om yttermedfolkets rätt till mulbete 
inom de olika byarna till process. I Finnö stämde byalaget år 1801 strand-
fogden Isak Eriksson för att han nyttjat bete på Flattö. När målet kom upp 
lämnade ett ombud in ett av kapellanen i Kökar utgivet bevis att han 
givit Isak Eriksson tillstånd att för den andel Hamnö kapellansbol ägde i 
Finnö ägor skulle Isak få beta sina kor därstädes, eftersom kapellanen själv 
inte begagnade sig av sin rättighet. Mot detta invände finnöborna att de 
enligt urgammalt bruk hade avstängt kapellanens ägor emot rätten att nyttja 

263 



betet på samma äng.53  Tidvis synes det ha förekommit att ,kökartorna tagit 
emot kreatur från uppsocknen på bete; vid en sockenstämma 1810 fann bön-
derna att detta borde förbjudas.54  I Hastersboda beslöt byamännen 1825 att 
ingen av dem skulle ha rätt att ge utbysmän, hantverkare, torpare eller inhy-
ses lov att beta sina kreatur på byns samfällda ägor utan allas bifal1.55 I Karlby 
kom bönderna två år senare överens om en viss avgift som yttermedfolket 
skulle erlägga för rättigheten att hålla kreatur på byns allmänna bete.54  

Också andra frågor rörande boskapsskötseln än sådana som angick häg-
nadsplikt och betesrätt kom upp vid tinget. I Föglö anhöll kyrkoherden, 
för att få bättre ordning till stånd, om att häradsrätten skulle ålägga Björn-
boda byamän att varje år vid Jakobsmässtiden skilja både de unga och 
gamla gumsarna från fåren och hålla dem åtskilda ända till september 
månads slut. Kyrkoherden ville ha denna ordning införd därför att då gum-
sarna som vanligt släpptes på bete tillsammans med tackorna, utan att de-
alls skildes åt, föddes lammen så tidigt på vintern att det var svårt att 
livnära dem tills sommaren kom.57  

Såsom tidigare nyttjades också under 1800-talet vissa betesholmar ge-
mensamt av alla byamän. Vid tinget 1813 lämnade Hellsö byamän in en skrift 
däri de förklarade sig nödsakade att utsöka häradsrättens dom angående 
oskick på två betesholmar, Långskär och Invanskär, som förr varit samfällda 
betesholmar för bockar, getter och spädkalvar. För framtiden skulle de 
återigen nyttjas på sådant sätt, och alla bockar och getter skulle föras dit 
i slutet av maj och spädkalvarna allra senast åtta dar före Johanne.58  

Den gamla tvistefrågan mellan Finnö-Överboda och Österbygge angående 
skiljegården på Flattö togs under 1800-talet upp flera gånger. Samtliga 
finnö- och överbodabönder lät 1838 stämma tio byamän från Österbygge. 
Sommaren 1836 hade en del av Österbygge-boskapen simmat över från 
Sommarö till Flattö. Deras ägare blev tillsagda att se efter att det inte 
skulle upprepas, men följande sommar simmade kreaturen igen över sundet, 
utan att ägarna gjorde det minsta för att hindra det; den skada de åstad-
kommit belöpte sig till 50 lispund hö för varje hemman, utom 120 lispund rö 
och sjögräs. Österbyggeborna borde därför ersätta skadan och ta bort krea-
turen; det sistnämnda hade bonden på Västernäs redan gjort. Österbyg-
garna påstod att det fordom hade funnits en hägnad på Flattö, medan mot-
parten förnekade att där funnits någon sådan. Saken tog uppskov.59  Följande 
år vittnade båtsman Djurman att han nog hade sett kärandenas äng på 
Flattö inhägnad, men att han inte visste vem som hade stängt. Då finnö-
överbodaborna inte kunde förneka att de hade sin äng gränsande mot sva-
randenas betesmark, blev deras käromål förkastat. På kronans vägnar inlade 
kronolänsman vad." Hägnaden synes därefter ha blivit återuppförd. År 
1856 lät byamännen från de tre byarna anställa syn på Flattöhägnaden och 
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66. Hellsö kreatursmärken. 

kom därefter överens om att Finnö och Överboda byamän skulle underhålla 
den del av hägnaden som gick från Lökvikgrynnan till det s. k. västra 
Farklintgrundet, och därifrån vidare till Prästladudden. Österbygge byamän 
åter skulle underhålla hägnaden från Prästladudden till Svarvbokilskläppen. 
Hägnaden skulle varje år sättas i stånd före maj månads utgång och den 
som var försumlig härvid skulle böta 5 rubel silver. Under sommaren 1856 
skulle byamännen turvis hålla vakt för att förhindra att Österbygge kreatur 
trängde in på Flattö. I kostnaden för syneförrättningen och för förliknings-
skriften skulle alla deltaga till lika lo t t."1  1869 stämde finnö- och över-
bodaborna samtliga Österbygge byamän för att deras del av hägnaden på 
Flattö var bristfällig, men då det blev utrett att hägnaden låg nere också 
på Finnö-Överboda avsnittet förkastades klagomålet. Vid detta till-
fälle anfördes det inför rätta att det stängselvitsord kungliga förordningen 
av den 9 februari 1802 utsatte var gällande i Kökar."2  Ännu år 1887 togs 
frågan om hägnaden på Flattö upp inför rätta; Österbygge byamän anförde 
att Finnö-Överboda bönderna i augusti 1887 hade sagt upp överenskom-
melsen från 1856, men att de lagligen borde förpliktas att också för fram-
tiden underhålla sina hägnadslotter. Finnö- och överbodabönderna påstod 
att de inte längre hade någon nytta av en hägnad, som inte skyddade deras 
ägor från intrång av andras kreatur. Häradsrätten ålade dem dock att även 
för framtiden underhålla sina andelar i hägnaden."> 

I den värjohägnad som avgränsade allmänna betesmarken på Karlby 
landet skulle Finnö- och Överboda-bönderna underhålla ett visst avsnitt. 
Varje bonde hade flera olika andelar av olika längd. I den del som gick 
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under namnet Långgård hade varje överboda- och finnöbo 40 famnar att 
underhålla, i de andra, Korsäng, Tresteg och Sandvik, hade de kortare 
andelar. Bomärken, inristade i gärdsgårdsstörarna, angav var den ene bondens 
avsnitt slutade och den andras började. Vid tinget 1853 blev flere bönder 
stämda för odugliga hägnader. Tvenne nämndemän hade förrättat syn och 
inlämnade till rätten ett utförligt protokoll däröver. Häradsrätten beslöt 
att hägnaderna vid vite av 10 rubel silver skulle vara iståndsatta inom maj 
månad samma år." Vid allmän bys tä mm a 1874 kom bönderna i Finnö 
och Överboda överens om att de varje år skulle sätta sina andelar i a 1 1-
männ a hägnaden mellan Överboda äng och Karlbetet samt hägnaden 
på Flattö i stånd före den 9 maj. Den som försummade detta skulle böta 
12 mark och därjämte skulle arbetare anställas att laga hägnaden på den 
tredskandes bekostnad. Häradsrätten stadfäste beslutet i stöd av kejserliga 
förordningen av 19 december 1864 om ägors fredande mot skada av hus-
djur." Vid häradstinget 1893 hade fyra bönder från Överboda stämt fyra 
från Finnö angående betesskada i Överboda storäng. De kärande klagade 
över att finnöborna låtit de andelar i hägnaden mellan ängen och Karlbetet, 
som tillskiftats dem, förfalla. De svarande påstod att överbodaborna brukade 
föra sin boskap till allmänna betet tidigare än vad finnö- och karlbybön-
derna, i enlighet med en ingången överenskommelse, brukade föra dit sin 
boskap; detta medförde att betet inom kort blev alltför knappt för boskapen, 
som därför med våld tog sig in på den angränsande ängen. De hade, såsom 
det på orten var vanligt, satt sina andelar av hägnaden i stånd före mid-
sommaren och anhöll om att bli frikända. Ett vittne berättade att gärdes-
gården, i likhet med andra hägnader i Kökar, bestod av hoplagda enrisbuskar 
och att hägnader av detta slag, om de var i behörigt skick, nog utestängde 
boskapen. Ett annat vittne anförde att överbodaborna hade för sed att på 
våren, innan mulbetet avstängdes, låta boskapen beta på Storängen och att 
bete kunnat äga rum utan att gräsväxten for illa. Då vissa av finnöbornas 
andelar i hägnaden dock bevisligen varit i mycket dåligt skick dömdes de 
försumliga att ersätta den skada som deras kreatur gjort på Överboda äng." 

Skogsmarken i Kökar undergick storskifte först i början av 1900-talet. 
Till dess utnyttjades såväl betesholmarna som de två stora allmänna betes-
markerna, Karlen och Sommarö, på hävdvunnet sätt. På inägorna, som hade 
undergått storskifte ett par decennier tidigare, hade den äldre ordningen 
upphört i samband med skiftet. 

Under den tid den muntliga traditionen omfattar har boskapsskötseln 
bedrivits i sådan omfattning att avkastningen därav inte bara räckt till för 
det egna hushållet utan också givit smör, ost och kött till avsalu. 

Följande skildring avser de sista decennierna av 1800-talet. Bönderna 
hade för det mesta 5-7 kor. Tjurhållet gick i tur mellan gårdarna; varje 
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bonde höll tjur ett år i taget. Det årades alltid i samma ordning, och den 
som visste, att han var i tur, såg till att han då hade en duglig tjur. 

För en ,ko beräknades för vintern sex sommarlass hö om 250 kg, för en 
tjur lika, för ett ungnöt fem lass om man hade gott om hö. I regel fick man 
ersätta en stor del, ibland inemot hälften, med tillfoder av olika slag, löv, 
halm, mossa, ljung och gäldricka. Var och en hade ett par tunnor torkade 
gälor stående i fähuset. Gälorna blev bättre om man slog hett vatten över 
dem; gälvattnet kokades inne i stugan. Höet tog ofta slut på våren. Man 
hade för sed att på Vårfrudagen gå till fähuset och göra en gubbe i en vrå 
av ladan av det hö som fanns kvar, blev gubben tillräckligt stor, bar det 
över med korna. 

För att fodret alls skulle räcka var det nödvändigt att man under våren 
gjorde ett par resor efter halm. Två lass halm beräknades motsvara ett 
lass hö. Rövass ansågs ha mer näringsvärde, 11/2  lass rövass beräknades 
motsvara ett lass hö. Den mossa som togs på våren jämställdes med ljung, 
tre lass mossa eller ljung svarade mot ett lass hö. Kökarborna fick ofta fara 
lång väg efter halm; stod det inte att få i Föglö, for de till Korpo eller Nagu, 
ibland ända till Åbo. När mossa användes som kofoder mjölkade korna rätt 
mycket, men det var svag mjölk som gav dåligt smör. 

Allt arbete med korna ålåg kvinnorna. De ville inte ha någon karl i 
fähuset, och inte ville karlarna gå dit heller. Korna utfodrades tre gånger 
om dagen: på morgonen med hö eller gröda, c:a 4 kg, på middagen med 
gäldricka och på kvällen med hö, vårtid oftast halm, mossa eller ljung. 
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Det har visat sig svårt att få precisa uppgifter om hur mycket en ko 
brukade ge i mjölk om året. Det vanligaste synes ha varit att en ko gav 
600-700 liter. Under hösten stod korna i sin, på vårvintern kalvade de, 
och under våren blev det mjölkbrist på grund av att fodret var för magert. 
Ett ordstäv säger att om kon mjölkade ett ådägg fullt med mjölk på Vår-
frudagen så bar det över med henne. 

Alla bönder hade en häst. Det var så svårt att komma tillrätta 
utan häst att fastän den fordrade mycket vinterfoder var det ingen av 
bönderna som försökte klara sig utan dragare. Unghästarna brukade köpas 
till Kökar. En tid inköptes många hästar från Estland, det var små och 
livliga hästar som kom därifrån. — Hästarna var billiga där; enligt ett ord-
stäv kunde de köpas för en rubel och en hemlagad ost. — De fålföl som 
köptes kastrerades i regel mycket tidigt. Så länge det inte förekom något 
åkerbruk behövdes hästarna endast för olika körslor, ofta långa och farliga 
färder på gungande blåis. Anton Karsten talar i sin Kökarskildring om den 
»för sin elastiska gång på den farliga höst- och vårisen vidt kända lilla 
kökarhästen».67  För en häst beräknades för vintern 8-10 sommarlass hö 
som utökades med bröd, halm och löv. Hästarna sköttes av karlarna; för 
det mesta var det husbonden själv som hade arbetet om hand. Hästarna 
stillades liksom korna tre gånger om dagen: på morgonen med 4-5 kg hö, 
på middagen med sörp av råghalm och vatten och på kvällen med 4-5 kg 
hö, som på våren ofta ersattes med halm eller löv. Den som kunde gav 
hästen ett bröd om dagen, en halv kaka morgon och kväll. Sörpan tillsattes 
gärna med rågmjöl. Halmen till sörpan skars sönder på ett lieblad som låg 
tvärs över en så. 

Får och getter fick gå ute större delen av året. På våren, när tackorna 
hade lammat, fanns det ofta 20-30 får på gårdarna, på hösten, när slakten 
var över, brukade det finnas 15-20 kvar. För fyra får beräknades för 
vintern detsamma som för en ko, 1-1 1/2  lass hö samt dessutom sjöfo-
der, löv och ljung. Den som hade rikligt med gälor gav gäldricka också 
åt fåren, vilket ansågs som ett verkligt kraftfoder för dem. Fåren hölls i 
hus 4-5 månader, de släpptes ut i slutet av april och togs in framemot jul. 
Om det föll snö tidigt, hände det att man satte dem i hus en tid, för att 
så snart snön smultit undan igen släppa ut dem. För hösten 1909 står det 
i Bonds dagbok: »då kom vintern sex veckor före jul, den vara tre veckor 
och så blev det blitt igen så att två veckor före jul var boskapen bara ute 
igen.» Före midsommaren lydjades fåren första gången för året, och sedan 
klipptes de inte förrän just innan de togs in för vintern. De hade då bättre 
och tjockare ull än på våren; varje fullvuxet får gav 2 kg ull om året. Under 
vintern fick fåren löv på morgonen, hö på middagen och löv, sjöfoder, mossa 
eller ljung på kvällen. Löv ansågs som utmärkt fårföda; allövet var på 
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grund av dess bittra smak minst bra. Fåren mjölkades ännu i mitten av 
1800-talet, men mot slutet av detta århundrade var detta sällsynt. 

Getter hade man 5-6 på varje hemman, en bock, 2-3 hörnor och några 
killingar. När det var blida vintrar strök getterna ute året runt och sökte 
sig föda. Om det blev riktigt kallt togs de in i hus, men så snart väderleken 
tillät släpptes de ut igen. De utfodrades liksom fåren med litet hö och mycket 
löv; på våren fick de också halm. Om det var en kall vår, så att getterna 
stod i hus ännu vid den tid då bönderna for efter mossa, fick de mossa 
att äta; för det mesta var de redan ute vid den tiden på året. »Getrövarnas» 
bedrifter utgör en aldrig sinande källa till historier; en get ansågs vara väl 
så klok som en litet dum karl. Getterna var ytterligt tjuvaktiga och gick 
inte att stänga inne, de gick med samma lätthet över enrisbalkar som över 
stengärdesgårdar. De åt allt. Så fort ingen såg till dem stal de sig in i 
boningshusen och trampade uppför vindstrappan för att stjäla av de mat-
förråd som förvarades däruppe. Att mjölka en get var ett »eländot» arbete; 
så fort den kom åt, trampade den i mjölken eller sparkade omkull stävan. 
Det var kvinnornas arbete att mjölka härnorna; skulle någon gång en karl 
mjölka, var det bäst att han klädde sig i kjolar, annars fick han aldrig 
fatt på geten. En god härna gav tre liter mjölk om dagen, 1 1/2  liter morgon 
och kväll. Getterna kom alltid självmant hem till mjölkningstiden. När de 
stod inne utfodrades de på morgonen med hö, på middagen med sjöfoder 
eller löv och på kvällen med halm eller mossa. Om någon i byn på vintern 
kom hem med ett hölass från en holme och getterna var ute, hade han 
plötsligt omkring sig trettio getter som slet åt sig allt vad de kunde; då 
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var det ingen möjlighet för en ensam karl att klara sig, utan han måste ropa 
på hjälp. — Getterna började försvinna från Kökar under första världs-
kriget, då sädesodlingen togs upp, för de åt regelbundet upp all brodd på 
våren och när sädesodlingen i början av 1920-talet blev allmän utrotades 
getterna helt; 1925 såldes den sista geten. 

De som upplevat den gamla tiden i Kökar och kan berätta om hur ord-
ningslöst det var, när bockar och härnor hela året runt sprang omkring 
och gjorde illa, brukar påpeka att också svinen bidrog till osnyggheten. På 
varje hemman fanns det ett par svin; det var svin av den svartbrokiga 
rasen. Under sommaren löpte de fritt omkring och fick söka sin föda var 
de ville. Med denna klena utfodring vägde de sällan mer än 40-50 kg 
när de skulle slaktas, trots att de göddes 4-5 veckor före slakten. Svinen 
grävde upp ängar och potatisland; på våren satte man klavar på dem för 
att de inte skulle ta sig genom gärdesgårdarna, men detta hjälpte inte stort. 
För att de inte skulle böka upp marken fick de i trynet en ring, som inåt 
hade skarpslipade spetsar, men de grävde ändå ner sig. När svinen skulle 
ringas måste två hjon hjälpas åt, en höll fast och en ringade; svinen skrek 
så »dårligt» att det hördes över hela byn. När hösten kom togs ringen bort. 
Liksom getterna löpte svinen ur hus och i hus. Särskilda svinstior fanns 
det bara på ett fåtal gårdar. I Karlby fanns nere i Viken en stor lergrop 
där svinhopen höll till på dagen om sommaren. Svinen grävde ned sig så 
man bara såg ryggen av dem, och det var ett omtyckt nöje för pojkgly-
pingarna att skjuta till måls på dem med pilbågar. När kvällen kom begav 
sig svinflocken upp till en övergiven bastu vid Jönna där de sov över natten. 
Det hördes liv och skrik därifrån i flera timmar innan alla fått liggrum, 
och tidigt på morgonen var de igen i farten, grävde upp gräsrötter, sökte 
drav och annat slikt. — Hönsen hör till 1900-talet, det lönade sig inte att 
hålla höns så länge all säd måste köpas. De äldre anser fortfarande att 
hönsen är till mera skada än nytta. 

Också yttermedkarlarna hade i regel en eller två kor och 5-6 får och 
getter. I mannaminne har deras boskap fått gå på allmänna betet antingen 
utan avgift eller mot en mycket liten slant. Det har, vad man minns, endast 
förekommit ett par, tre hushåll, som bara haft getter och ingen ko, och man 
har allmänt förundrat sig över att de kunnat komma till rätta. Häst höll 
yttermedkarlarna inte; för nödvändiga körslor fick de låna häst av bönderna. 

Under tiden före storskiftet var det endast hemhägnaderna som stängdes 
enskilt av varje bonde. Alla övriga hägnader underhölls gemensamt. En 
stor mulbeteshägnad sträckte sig tvärs över Karlbylandet, från Röjviks-
skär, sunnan på land, till Oppsj öns södra strand och från norra stranden uppåt 
förbi Heka till rån mot Överboda och därifrån ner till Sandvik. Den under-
hölls av Karlby, Finnö och Överboda byamän samt av kapellanen. Karlby 
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bornas del räckte från Röjviksskäret till Heka, där vidtog finnö- och över-
bodabornas del. Den sista delen stängdes av prästgårdstorparna. I Karlby-
delen hade varje granne två olika delar att stänga, en närmare och en 
fjärmare, som mättes opp och lottades ut. Hela råbalken var uppbyggd av 
stenar och enris. Under vintern trycktes enkvistarna ihop av snön, varför 
balken ofta måste repareras. På våren gick bönderna gårdssyn tillsammans. 
Varje gårdsdel var utmärkt med hemmanets bomärke, inhugget i en gärds-
gårdsstav, och om det var fel på balkdelen skrev man en lapp om saken. 
Sedan fick ägaren köra dit nya enrisbuskar och alkäppar. Också i hägnaderna 
kring byängen och kring de övriga avstängda ängarna hade varje bonde 
sina bestämda delar, som avsynades vid samma tillfälle. I Finnö har bönderna 
så långt någon kan minnas stängt enskilt kring sina tegar i byängen, men 
övriga hägnader och mulbeteshägnaden mot Karlen hade de gemensamt. 
Varje finnöbonde hade tre olika delar i Karlbalken och på våren, ungefär 
samtidigt som karlbyborna, brukade de gå gårdssyn. Där en bondes del 
började stod en grövre påle sorn var oppyxad på ena sidan, där hemmanets 
bomärke var inskuret. Det var inte så kinkigt med dessa gärdesgårdsmärken, 
bara det liknade de rätta var man nöjd. — Kreaturen fick i regel gå ovallade 
hela sommaren igenom. 

I de östra byarna, som hade Sommarö som sitt gemensamma bete, gick 
en mulbeteshägnad från Långholmsudd och till Tunkärr. I Hellsödelen av 
Sommaröbalken hade varje hellsöbonde två delar, en i närheten av byn, 
en mera avlägsen. Innan boskapen släpptes ut, synades balken av alla bön-
derna tillsammans. Under tiden närmast före storskiftet fanns det en råbalk 
också på Vålö, från Trångsund till Låppö-fjärden, som avgränsade hellsö-
bornas del av Vålö. Också denna hägnad underhölls gemensamt av bönderna 
i Hellsö och Österbygge. 

I Hellsö skall det under tiden närmast före storskiftet förutom Sommarö-
balken och hemhägnaderna ha funnits stängsel endast omkring stora byängen, 
allt annat låg ostängt. Gärdesgården kring byängen underhölls gemensamt. 
Den synades alltid mycket noga för att boskapen inte skulle kunna ta sig 
in på ängen. 

Också i Österbyggedelen av mulbeteshägnaden mot Sommarö hade varje 
bonde två delar att underhålla, en på nära håll och en längre borta. Bön-
derna brukade gå gårdssyn tidigt på våren, innan boskapen släpptes ut. 
Ängarna på Vålö och Tostholma låg ostängda, men stora byängen var ordent-
ligt stängd. Gårdens bomärke på en stör visade var varje bondes del började, 
och den som fann fel på sin balk förde dit enris och alstörar och bättrade 
på, innan gårdssyn hölls. Förr, när det inte fanns åkrar, var det inte så 
viktigt med hägnaderna under sensommaren, men på försommaren skulle 
allt vara ordentligt i hägn. För att österbyggarnas kor inte skulle gå upp 

271 



på Flattö och göra skada på ängarna har man underhållit råbalken längs 
Flattösund; den ena hälften underhölls av Finnö-Överboda, den andra av 
Österbygge. 

Kalvar, lamm och killingar märktes med hemmanets märke när de var 
ett par veckor gamla; svinen har inte varit märkta under den tid man kan 
minnas. När kreaturen märktes fick man inte göra klipporna för små, eller 
de bitar som klipptes ut för smala, så att märkena kunde växa ihop och bli 
svåra att skilja från andras märken. Varje gård har haft samma märke 
så länge man kan minnas. 

I mannaminne har ingen lämnat bort kor till vinterutfodring. Främ-
mande kreatur, från uppsocknen eller annorstädes, har inte tagits emot 
på bete. Ingen i Kökar har hört talas om att det varit bestämt hur många 
kreatur som fick finnas på varje gård. Var och en försökte hålla största 
möjliga antal, även om djuren under vinterhalvåret fick så litet foder, att 
de när sommaren kom inte orkade stå på benen, utan måste bäras ut. 

I Karlby säger de äldsta sig ha hört, att kreaturen en tid fördes direkt 
ur boskapshusen till allmänna betet på Karlen. Under tiden före storskiftet 
var betesgången ordnad så att boskapen, då den tagits ut på våren, fick gå 
fritt omkring i byn ända till avhägnadsdagen. I Karlby var det inte någon 
viss dag som var avhägnadsdag, denna bestämdes efter gräsväxten. Under 
en lång följd av år var 10 juni avhägnadsdag i de västra byarna. Den dagen 
fördes alla kor och hästar från Karlby, Finnö, Överboda och prästgårds-
ägorna till Karlen. Där fanns inte några fähus, utan korna gick ute dag 
och natt. Röjning av Karlbetet kom aldrig i fråga. Karlbygummorna hade 
sin mjölkplats vid Oppsjöns norra strand, och korna kom för det mesta dit 
självmant. Om det var bråd tid, brukade små kopojkar på kvällen köra 
ihop korna till mjölkningsplatsen, de fick en smörgås till aftonvard för sitt 
besvär. Hästarna togs hem till tiden för slåttern. Efter slåttern fick de gå 
fritt omkring, särskilda hästhagar förekom inte. 

1 Finnö gick kreaturen till en början fritt omkring på Finnö och Flattö. 
På avhägnadsdagen fördes alla kor och hästar ner till stranden och fick 
simma över sundet till Karlby, varifrån de drevs upp till Karlen. Finnö-
gummorna for på mjölkning kl. 7 och kl. 4 till sin mjölkplats på Karlby-
området. Också från Överboda fördes en del av boskapen på försommaren 
till bete på Flattö, en del betade hemom byn. På avhägnadsdagen fördes 
kor och hästar till Karlen. 

När slåttern var över togs alla kor bort från Karlen och fick gå och beta 
på de slagna ängarna och i bybackarna ända till senhösten. På de ängar, 
där man ämnade slå grödan, släpptes de inte in. Då korna gick hemma om-
kring under hela sensommaren och hösten hade kvinnorna det möjligt och bra, 
för korna kom och ställde sig utanför dörren när de skulle mjölkas. 
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Fåren och getterna fördes på avhägnadsdagen ut till betesholmar. I man-
naminne har man inte inom Karlby haft för hela byalaget samfällda get- och 
kalvholmar. Alla holmar, som var så små att de inte slåttades utan endast 
betades, var uppdelade mellan byamännen. De var delade i 12 delar, så att 
varje bonde fick sina holmar, som han innehade i en lång följd av år. Om 
holmbetet av någon orsak föreföll att vara orättvist fördelat, måste man 
jämka upp det; därefter lottades delarna ut på nytt. Ute på betesholmarna 
fanns det bara några dagars bete för ett par får, så det var ett ständigt 
flyttande. Efter slåttern lämnades bara gumslammen kvar ute på beteshol-
marna; övriga får fördes tillsammans med kvigor och tjurkalvar till stor-
holmarna, där det var flera grannar om varje holme och betet gick årom 
i likhet med slåttern. På storholmarna kunde kräken gå en längre tid; när 
betet tog slut där, fördes boskapen på nytt till Karlen och fick gå där tills 
de sattes i hus. Härnorna togs hem i augusti, för de skulle med ut till fiske-
landen. Kalvarna fördes mera sällan ut till holmar utan hölls hemma vid 
gården i en hägnad där drickeslammen fick göra dem sällskap. 

Finnöborna förde i början av maj sina får till Killingholm eller Mjoö. 
Gårdarna var uppdelade på två beteslag: 1. Husdans, Niskans och Jönna och 
2. Hanna, Kersa och Västergård. Före Johanne klipptes fåren och fördes 
sedan till holmarna i den mellersta skärgården; på senare tid har överboda-
borna aldrig nyttjat betet där. I mellersta skärgården hade var och en av 
finnöbönderna sina holmar år efter år, det var stående. När slåttern var 
över togs fåren hem från holmarna och fick gå fritt omkring en tid, men 
fördes sedan på nytt upp till betet på Karlen. 

Överboda hade inte lika många betesholmar som Karlby och Finnö. De 
getter som skulle mjölkas fördes till holmar i närheten av byn, Runholms-
kläpp och Norr- och Södersmåholm har varit samfällda getbetesholmar, dit 
alla fick föra sina getter. Övriga holmar, som Överboda hade skilt från 
Finnö, var delade i fem delar som gick årom. Så snart som möjligt fördes 
alla får till Karlen, där de fick gå tills de snöade ner sig. 

När fåren vid jultiden skulle hem från Karlen utsattes en bestämd dag 
som hemtagningsdag. Då var det ofta flera hundra får som skulle skiljas åt; 
lammen följde alltid med sina mödrar. Först skildes de olika byarnas får åt 
och drevs hemåt. Finnöfåren togs över med skötbåtar; det gick 14-15 får 
i varje båt. I hembyarna delades fåren upp på de olika gårdarna; därefter 
drev var och en sina får hem till sina hemhägnader, där fåren klipptes 
innan de fördes till boskapshusen. 

Också i Hellsö och Österbygge fick boskapen tidigt på våren gå var den 
ville på hemlandet; ängshägnaderna var då synade och iståndsatta. Om man 
hade skäl att frukta att hägnaderna inte var tillräckligt hållbara sattes små 
pojkar och flickor att valla kreaturen, men vanligen fick boskapen gå oval- 
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lad. När betet hemmavid blev så dåligt att det var risk för att kräken skulle 
ta sig in i byängen måste de föras bort. Kalvar och svin fördes inte heller 
här ut till holmar; kalvarna sattes in i små hägnader vid gården och svinen 
fick löpa var de ville. På avhägnadsdagen fördes alla kor, ungnöt och hästar 
från Hellsö till Sommarö, där de fick gå i lag med Österbyggeboskapen. De 
brukade inte blanda sig med varandra, utan Hellsöboskapen gick för sig och. 
Österbyggekreaturen för sig. Vid mjölkningsdags kom alla Hellsökor vand 
rande till hellsögummornas mjölkningsplats. Någon enda gång hade de en 
utbysko med sig, den fick någon av småglyttarna driva över till Öster-
bygge mjölkslätt. Från Hellsö gick alla gummor tillsammans för att mjölka, 
och alla småungar rände efter. När gummorna mjölkat, lade ungarna sig 
på rygg under korna och mjölkade de sista skvättarna i munnen åt sig; på 
det sättet blev de skickliga i att mjölka. En del kor drev tillbaka upp i sko-
gen, innan de blivit mjölkade. Då skickades en kopojke efter dem; det var 
inte svårt att få tag på sådana, eftersom det vimlade av barn på mjölknings-
platsen. 

Det brukade gå så mycket kreatur på allmänna betet på Sommarö, titt-
betet började tryta mot slutet av juli, och så fort slåttern var över måste 
boskapen tas därifrån. Hellsöboskapen fick gå och beta på de ostängda ängs-
klevarna men släpptes inte in på byängen, där man skulle slå grödan. Öster-
byggekorna drevs från Sommarö över till Vålö, där de ofta fick stanna ända 
till hösten. Allmänna mjölkningsplatsen var belägen vid Vålö udd dit gum-
morna från Österbygge rodde. Om det växte upp nytt gräs på Sommarö hän-
de det att korna drevs tillbaka dit ett tag, innan de togs hem. Senare på 
hösten, när det började bli kallt, togs korna in i boskapshuset och fick på 
dagarna gå och beta i hemhägnaden. Hästarna, som behövdes hemma under 
slåttertiden, togs från Sommarö redan i slutet av juni; när folket for ut 
till fiskelanden släpptes de lösa på hemlandet. 

Hellsö var alla småholmar indelade i 12 lotter. Dessa holmar var så små 
och obetydliga att det ansågs onödigt att låta dem gå på omgång. Var och 
en hade så långt man minns innehaft samma holmar. När fåren fördes ut 
på dessa holmar, hade de bete bara ett par dagar, och fårflyttningen var 
ett arbete som återkom flera gånger i veckan. Så snart slåning►en var över 
på de större holmarna, Kösholmen, Långskär och Kalvskär, flyttades fåren 
dit. Där följde betesrättigheten med slåtterrättigheten. Endast gumslammen 
blev kvar ute på småholmarna och flyttades flitigt för att bli feta innan de 
slaktades för Helsingforsresan. Fåren togs på senhösten från holmarna och 
fördes på nytt till Sommarö. 

Också i Österbygge var de små betesholmarna fördelade på tolv lotter, men 
där gick de årom mellan bönderna. De holmar som låg nära byn, Stubbskär, 
Stenskär, Stenskärskläppen och Bersskär, nyttjades som getholmar av alla 
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tolv bönderna, dit kvinnorna två gånger om dagen rodde ut för att mjölka 
getterna. Fåren fördes ut till betesholmarna på avhägnadsdagen. De drevs 
ihop på norra byns få,rberg vid Kille sjöbod eller på södra byns vid Ståns för 
att klippas, innan de skulle ut till holmbetet. Karlarna gick och vaktade att 
fåren inte rymde, och kvinnorna klippte. Det var flera hundra får, och de 
förde ett leverne som hördes över hela byn. När andtiden var förbi, fördes 
fåren över till slåtterholmarna, där betesrättigheten följde slåtterrättigheten. 
Lammen lämnades ute på slåtterholmarna ända tills det föll snö, men de 
gamla fåren togs bort i mitten av september och fördes till Sommarö. Där 
fick de stanna ända tills det blev tid att sätta in dem i hus; då samlades 
de på nytt på fårberget och klipptes, innan de togs in. 
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X. Handel. 

Strömmingsfisket inom Östersjön och Bottniska viken var under 1500-
och 1600-talen av stor betydelse för Sveriges livsmedelsförsörjning. I ett 
brev utfärdat av Gustav Vasa 1539 heter det att både köpstadsmän, bergsmän 
och den meniga allmogen i Sverige hade beklagat sig över den nöd »som 
the fatigemen öffwergår, ath them så ringe tilföringh skeer, aff Finlandh, 
och synnerligen mett salt fiisk och Torfiisk Tesligeste Bräder och tiärw». 
Dessa varor skulle därför inte få sändas ut ur riket. I seglations- och handels-
ordningen för Finland 1550 stadgades, att inga fiskvaror skulle sändas till 
Lybeck, Reval eller annorstädes. All fisk skulle sändas till Stockholm eller 
andra svenska städer; dock gjordes undantag för »Torre Lakar, Nårs, och 
annan sodane fisk som man icke så mykyt behöffuer her j Rikit».1  

En inte ringa del av de fiskvaror som infördes till de östsvenska städerna 
kom från skärsocknarna i Åland och Egentliga Finland. I tullräkenskaperna 
för Stockholm på 1500-talet ingår ett stort antal uppgifter om denna varu-
införsel. Enligt räkenskapslängden för 1566 infördes sålunda från skär-
socknarna i norra delen av Egentliga Finland: 

Torsk 136 läster 5 1/2  t. Torr id 8 skeppund 15 Ltt. 
Strömming 61 läster 11 1/2  t. Nors 1 skeppund 19 Ltt 
Krampesill 48 läster. Smör 9 1/2  t. 8 1/2  Ltt. 
Spettfisk 355 klovar. Bockskinn 1 1/2  deker. 
Torra gäddor 12 Ltt. Getskinn 1 1/2  deker. 

Från Åland infördes samma år: 
Torsk 72 läster. Salta gäddor 15 1/2  t. 
Strömming 13 läster 6 1/2  t. Salta abborrar 3 1/2  t. 
Spettfisk 358 klovar.`-' 

Skärbönderna seglade med egna skutor över till Stockholm och till andra 
städer vid östkusten och Mälaren. De tidigaste tullräkenskaperna avser 
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strömpenningarna, alltså avgiften för dem, som for in i Mälaren. Ar 1558 
inräknades under tiden september—december omkring 850 båtar upp- och. 
nedför Strömmen. Trafiken varierade år från år; 1568 redovisades bara om-
kring 260 resor i vardera riktningen, 1597 passerade ej mindre än 876 fartyg 
tullbommarna; av dessa kom 3/4 från finländska orter.3  På grund av käl-
lornas knapphet är det omöjligt att ange hur livlig den åländska seglationen 
till städerna i södra Finland och Estland var. Att skärgårdsbönderna sökte 
sig dit ännu efter det förbud däremot hade utfärdats framgår bl. a. av upp-
gifter i saköreslängderna.4  

Tack vare sin möjlighet att segla in i Mälaren kom ålänningarna i direkt 
kontakt med Mälardalens {köpkraftiga befolkning, såväl med herrgårdsfolk 
som med bergsmän och bönder. Av dem kunde de få bättre pris än i Stock-
holm, där utbudet var störst. År 1563 framhölls för borgerskapet att de inte 
skulle hindra eller uppehålla någon som i sina lovliga ärenden ville lägga ge-
nom Strömmen.5  Under de tre sista decennierna av 1500-talet började man 
göra en allt bestämdare skillnad mellan skärkarlarnas handelsresor och den 
egentliga bondeseglationen, varvid skärböndernas handel, som ju motsva-
rade medeltidens husbehovshandel, kom att räknas såsom en mera gynnad. 
kategori. Enligt en förordning av 1570 förbjöds sålunda de som idkade segla-
tion att fara genom Stockholms ström, med undantag för skärkarlarna, vilka 
bibehölls vid sin gamla rätt att fara in i Mälaren och byta fiskvaror mot 
spannmål.6  I handelsförordningen av 1580 heter det dock att alla som korn 
från Norrland och Finland alltid först skulle bege sig till köpstäderna för 
att byta fisk mot säd; om stadens borgare inte inom två dygn hade gett de 
skärbönder som kom med små båtar tillfälle att lossa sin last ägde dessa 
frihet att draga på bygden och försälja sin fisk bland landsborna.7  

I tullräkenskaperna växlar uppgifterna om fiskarbåtarnas hemorter i 
mycket hög grad. I en del längder anges bara inom vilket landskap båtla-
gen hörde hemma, i andra är antingen hemsocknen eller också både hem-
socknen och hembyn nämnda. Eftersom Kökar tillhörde Föglö socken, är 
det endast de sistnämnda längderna som är givande i detta sammanhang. Den 
tidigaste utförliga längden redovisar strömpenningarna år 1556. I denna 
längd är omkring 30 båtlag från Kökar antecknade. De införde sammanlagt: 

Strömming 453 1/4  t. Späck 6 1/2  t, 13 1/2  Ltt. 
Torsk 10 3/4  » Smör 1 Ltt. 
Tran 50 åmar 32 marker.8  

Under senare hälften av 1500-talet införde kökarborna enligt tullängderna 
huvudsakligen torsk och mycket litet strömming. Tullängden för 1567 är ty-
pisk för denna tid. På 16 båtlag infördes: 
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Strömming 23 1/2  t. Salt gädda 8t. 
Salt torsk 260 t. Salt abborre 4 » 
Spettfisk 220 klovar.9  

Utöver de rena sifferuppgifterna kan man ur tullräkenskaperna utläsa ock-
så andra fakta, som belyser skärböndernas handel på denna tid. Båtarna 
var av allt att döma små, och samma båtlag återkom flera gånger under året. 
Rätt ofta är tvenne namn utsatta för ett och samma båtlag; för det mesta 
var kompanjonerna hemma på samma ort, men det förekommer också att 
de var hemmahörande på olika orter. Sålunda seglade kökarbor ibland till-
sammans med bönder från Föglö och Kumlinge. Flera gånger omtalas det 
att fogden på kungens besked hade köpt saltfisk av skärkarlarna. År 1568 
lämnade åtskilliga bönder från Föglö och Kökar torsk eller strömming för 
salt, varvid 1 1/2  tunna torsk eller 1 1/4  tunna strömming gavs i utbyte mot 
1 tunna salt.1° År 1571 utgick betalningen antingen i salt eller i penningar; då 
gavs för 1 tunna torsk 15 mark eller 1/2  tunna salt, och för 1 tunna ström-
ming gavs 16 mark.11  De varor som kökarborna själva upphandlade var för-
utom salt och säd troligen främst lin, hampa och järnvaror. 

Under de ständiga handelsgrälen på 1600-talet skärptes ytterligare skill-
naden mellan den egentliga bondeseglationen och den husbehovshandel som 
bedrevs av de skärgårdsbönder, som inte odlade säd utan levde av fiske, 
sälfångst, fåglafänge och boskapsskötsel. Skärkarlarnas seglation fördrogs 
allt fortfarande av städernas borgare, vilka samtidigt gjorde allt vad de kun-
de för att inskränka bondeseglationen. Handelsordinantian av 1614 upprepar 
bestämmelsen om att rätten att fara igenom Stockholms ström skulle vara 
förbjuden för alla utom för »rätta skärkarlar».12  År 1617 blev dessa bestäm-
melser ytterligare preciserade. Nu förbjöds seglation för alla andra än för 
dem som bodde på Åland eller i Korpo, Rimito, Töfsala, Nagu, Kimito och 
Tenala samt i Nylands skär och som var rätta skärkarlar. Härvid gjordes 
gällande att de bönder som var skattlagda endast för åker och äng skulle 
uteslutas och seglation vara medgiven bara för dem som var skattlagda för 
fiske och sälfångst. Skärbönderna skulle ha rätt att segla till vilka sjö-
städer som helst i Finland, Estland och Ingermanland, men i Sverige bara 
till Stockholm, varvid dock den fria genomfarten genom Strömmen fortfa-
rande var tillåten.13  År 1641 förbjöds slutligen denna genomfart också för 
dem. Som orsak angavs att de på mångahanda sätt hade missbrukat sina pri-
vilegier och idkat landsköp och att de till skada för städernas borgerskap hade 
uppfyllt landet med opackad och oduglig strömming. Alla skärkarlar från 
Finland och Åland som seglade på Stockholm och som efter stadgar och sed-
vana hade brukat fara in i Mälaren, skulle hädanefter stanna på östra sidan 
av Stockholm och lägga till vid »vanliga bron», d.v.s. nuvarande skeppsbron, 
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eller Nybroviken vid Östermalm. Under tiden från 1 augusti och till 1 no-
vember skulle de ha rätt att idka fri handel med dem som kom med sina 
båtar inifrån Mälaren, och som brukade lägga till vid Munkbron, vid Klara 
sjö eller vid Västermalmen. Mälarbönderna och skärkarlarna fick köpslå di-
rekt med varandra så länge handeln rörde sig om spannmål, strömming, 
torsk eller penningar.14  Alla dessa förbud synes dock ej ha blivit tillämpade. 
Antalet av de finländska socknar, vars inbyggare hade rätt att bruka seg-
lation, blev med tiden utökat, och färderna genom Strömmen tycks inte ha 
upphört helt och hållet. 

Nya handelsförordningar utgavs upprepade gånger under senare hälften 
av 1600-talet. Av stor betydelse var en förordning av 1672 enligt vilken man 
skulle få segla med egen avel men inte med varor som var upphandlade. 
Enligt en resolution av 1689 skulle seglation vara tillåten endast för socknar 
som gränsade till havet. Samtidigt inskärptes det ånyo att man endast fick 
segla med egen avel och inte med uppköpt. I handelsförordningen av 1696 
heter det att genomfarten genom Stockholm, som skärkarlarna en tid 
bortåt hade nyttjat, ånyo hade blivit missbrukad och liksom 1642 hade man 
försport att skärkarlarna genom sina resor och sin omkringfart i landet hade 
försummat sitt arbete och sin näring hemma. De stränga bestämmelserna från 
1642 upprepades; skärkarlarna skulle stanna vid den hamn vid Östermalmen 
som blivit därtill förordnad och tiden för den fria handeln utsattes igen till 
tre månader. En särskild jordebok skulle upprättas för de distrikt inom vilka 
seglationen var tillåten med specifikation till by och bonde på dem som 
hade rätt att segla.'5  

I kökarbornas tillvaro spelade de årliga handels- och marknadsresorna en 
mycket stor roll. Segelresor företogs flera gånger om året.16  Under våren 
bestod lasten av fisk, sälspäck, sältran, fåglar och ägg, på hösten av fisk, 
kött, smör och ost. Ibland medfördes sannolikt också levande boskap. På vå-
ren var färre båtlag på resa än på hösten, då så gott som alla husbönder gav 
sig i väg. Böndernas segelresor ansågs vara så nödvändiga att de gällde som 
laga orsak för uteblivande från instämning till ting» Vårresorna gick till 
Stockholm och Reval samt till Åbo, där en viktig marknad inföll vid mid-
sommartiden. Höstens matresa gick till Stockholm, och därjämte företogs 
enstaka Åboresor under senhösten. Störningar i seglationen betydde stort 
avbräck för bönderna. År 1678 heter det i en anhållan om skattelindring att 
bönderna år 1676 inte hade kunnat göra mer än en resa av orsak att lands-
hövdingen utgett en skrivelse om att allmogen inte skulle resa till Stock-
holm eftersom det fanns fientliga skepp och kapare i farvattnen. Sedan hade 
alla dugliga skutor blivit instämda till Åbo för att föra över krigsfolk. Där 
låg de en tid, men sedan fick de fara hem med tomma skutor, och på detta 
sätt hade hela sommaren gått förlorad för dem.18  
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Det framgår inte hur länge resorna brukade räcka. Vid god vind gick re-
san till Stockholm sannolikt på ett par dygn, men var det ihållande motvind 
kunde färderna dra långt ut på tiden. Två uppgifter ur Acta visitatoria är 
ganska belysande. År 1637 klagade bönderna i Vårdö över hur svårt det 
var att skaffa kyrkvin, emedan de bodde så långt från städerna »och thå the 
reesa, gåår stundom fort, stundom liggia the några månar på wägen.»19  Vid 
en visitation i Kumlinge, där samma fråga behandlades, föreslog prästen att 
kyrkvinet skulle tas från Saltvik men kyrkvärdarna gruvade sig »för then 
longa väghen och mena sigh samma kunna hempta ifrån Stocholm».2° 

Tullräkenskaperna från 1600-talet är inte lika upplysande om kökarbornas 
handel som 1500-talslängderna. Den utförliga längden för 1624 t. ex. är av 
intresse endast om hela Åland behandlas som enhet, ty båtlagens hemorter är 
helt summariskt anförda. Den enda skeppare som med säkerhet kom från 
Kökar var Hans Mickelsson från Karlby. Han kom till Stockholm under 
våren och hans last är typisk för årstiden: 

Aska 3 t. Torra gäddor 1 Ltt 
Saltfisk 4 3/4  t. Kalvskinn 3 st. 
Ägg 100 st. Ådor 18 » 
Sälskinn 6 » Allor 8 par. 

Bonden Jöns Olofsson, som besökte Stockholm på hösten, var möjligen 
från Kökar. Hans last utgjordes av21: 

Sälspäck 8 Ltt En get 
En tjur Strömming 28 t. 
En ko Sälhudar 3 st. 
Ett får Talg 15 marker 

Eftersom Jöns Olofsson hade med sig ett så stort antal strömmingstunnor 
kan man ta för givet att han medförde en del av dem »på frakt». Uppgif-
ter om hur frakt- eller komissionshandeln var ordnad förekommer rätt säl-
lan, trots att frakthandel måste ha varit ytterst vanlig. I allmänhet tycks 
alltså komissionären fyllt sin uppgift till belåtenhet. År 1643 lät Jöns i Hum-
mersö stämma Matts från Bråttö angående en frakthandel. Matts hade haft 
med sig en halvtunna kött för Jöns räkning, och då Matts för denna inte 
hade erhållit mer än en tunna korn, vägrade Jöns att betala någon frakt. 
Matts anmärkte att köttet hade varit surt och att han därför i Uppland bara 
fått en tunna korn för det. Rätten ansåg att Jöns hade kärat i oträngt mål, 
och dömde honom att omedelbart betala ut fraktpengarna.22  

Handeln med saltfisk var noga övervakad. I Stockholm stads privilegier 
1636 stadgades att all saltfisk, som skulle säljas, skulle föras till Packare- 
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torget för att besiktigas, packas och cirklas, innan något därav fick säljas el-
ler köpas. Om varan var undermålig skulle den konfiskeras, om den var 
alldeles oduglig skulle den kastas i sjön.23  Priset på saltströmming höll sig 
under en lång tid av 1600-talet omkring 4 daler smt. I allmänhet torde skär-
karlarna för en tunna strömming ha kunnat erhålla två tunnor råg.24  

Det framgår inte att kökarborna skulle ha bedrivit olovlig handel. 
Vådan av landsköp framgår av ett rättsfall vid Hammarlands ting 1677. Bon-
den Lars Olsson från Överby hade hösten 1674 gått i f ör b j u d e n hamn 
i Sollentuna och bytt ett parti strömming mot spannmål å 2 1/4  tunna. Han 
och hans halv skeppar e blev upptäckta och tagna till Stockholm och 
hälften av deras spannmål blev i enlighet med punkt 8 i 1666 års tullordinan-
tia konfiskerad; den förverkade spannmålen fick ålänningarna återlösa för 
6 dr kmt per tunna.25  Spannmål var otvivelaktigt som förut deras vik-
tigaste inköpsvara. Av spridda notiser framgår det att skärgårdsborna under 
1600-talet inköpte en del av sin spannmål i Reval. Andra varor som upphand-
lades där var lin, hampa och tåg. 

Uppgifter om att främmande fiskköpare kom över till Kökar för att upp-
handla saltfisk förekommer sällan; inom den åboländska skärgården var detta 
vid denna tid en vanlig företeelse. Också vid fasta Åland brukade fiskköpare 
uppehålla sig. Vid ting i Finström 1677 påminte jägmästaren på Åland om 
att bönderna i sina skepphus inte skulle få hysa Sigtuna- och Torshälla-bor, 
vilka sedan några år tilbaka hade företagit sig att ligga under Geta fiske-
lägen med öl, brännvin och tobak som de bytte mot fisk. Landshövdingen 
hade förbjudit allt landsköp av detta slag, endast mot säd skulle fisk få by-
tas?' År 1693 angavs vid tinget i Föglö »en ung person» Henrik Sundberg, 
för att han låg vid Föglölandet och handlade med salt, brännvin och tobak. 
Sundberg påstod att han hade överståthållarens pass på att resa över, och 
berättade att det på slottskansliet hade sagts honom att det var lovligt att i 
skärgården byta fisk mot varor. Passet blev uppläst, men då däri intet var 
nämnt om handel godkände rätten inte Sundbergs förehavanden, utan beslöt 
att hans gods och köpmannavaror skulle tas i beslag. Om han inte skulle 
kunna skaffa sig bevis på att han hade rätt att driva handel, skulle han 
dessutom bli bötfälld. Det framgår inte om det var salt eller färsk fisk som 
Sundberg ville byta till sig, förmodligen var det saltfisk han var ute efter.27  
Handeln med färsk fisk onhänderhades vid denna tid till största delen av 
Stockholms fiskköpareskrå, vilket hade rätt att i alla skärgårdar köpa upp 
så mycket färsk fisk som det kunde. I Stockholm fiskköparämbetes skråord-
ning av 1636 var denna handel i detalj fastställd.28  

Under åren 1707 och 1708 var en kommission sysselsatt med förarbeten 
till en specialjordebok över de socknar där seglation skulle vara tillåten. Ett 
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fullständigt förslag blev inlämnat 1709, men innan detta förslag hade hunnit 
bli fastställt inbröt stora ofreden, som för en lång tid gjorde slut på både 
böndernas och skärkarlarnas seglation. Efter stora ofredens slut började 
städernas borgerskap på nytt gå till attack mot bondeseglationen. Vid riks-
dagarna under 1720- och 1730-talen anhöll de upprepade gånger om att all-
mogens seglation skulle inskränkas i enlighet med de äldre förordningarna.29  
Ett förslag till seglationsstadga för allmogen i Åbo län och Österbotten före-
låg färdigt 1747. I detta förslag upptogs en mängd kontrollåtgärder för att 
seglationsfriheten inte skulle kunna missbrukas. Seglationen skulle som ti-
digare vara inskränkt till vissa socknar och innan skepparen seglade hem-
ifrån skulle han av närmaste kronobetjänt få intyg på att varan var av egen 
avel. Vid Blockhusudden utanför Stockholm skulle båtlagen antecknas både 
till by och bonde. Vidare skulle det utses särskilda lastageplatser där allmo-
gebåtarna skulle visiteras både vid in- och utfarten. Vid utresan skulle 
bonden inte få medföra annat än vad han själv kunde behöva. Denna seg-
lationsordning blev utsatt för skarp kritik och dess fastställande sköts upp 
från riksdag till riksdag. Slutligen gjorde sig vid riksdagen 1765-66 en ny, 
liberal syn på den inhemska handeln gällande, och allmogen tillerkändes 
rätt att segla till vilka orter som helst inom riket för att avyttra sina pro-
dukter där det ställde sig fördelaktigast." — Vid skattläggningen 1768 i Kökar 
är seglationsfriheten inte, som inom andra åländska byar, antecknad som en 
tillgång, antagligen av den orsaken att kökarborna inte idkade fraktfart. 

Under 1700-talet var Stockholm fortfarande kökarbornas egentliga av-
sättningsort. Vad som var deras viktigaste handelsvaror framgår av ett intyg 
utfärdat av häradsrätten. Detta innehåller att kökarborna inte förde andras 
varor till Stockholm eller andra städer utan själva hade strömming, torsk, säl-
späck, sälhudar och ost att sälja. Under loppet av 1700-talet sjönk småningom 
kökarbornas viktigaste handelsvara, saltströmmingen, i värde och strömmings-
tunnan upphörde att gälla lika mycket som två tunnor spannmål.31  Det var 
västkustsillen som började konkurrera med strömmingen på den svenska 
marknaden; i fiskeristadgan av 1766 omtalas sillen såsom »nu mera i Riket 
en ömnog wara».32  Prisen på både råg och saltströmming växlade naturligt-
vis efter tillgången på varan. Ett gott strömmingsår, då det fanns mycket 
strömming till salu, kanske man bara kunde få »tunna mot tunna», medan man 
ett annat år kunde erhålla betydligt mer. Som försäljningspris för handels-
societeten i Stockholm 1769 upptogs för en tunna strömming av bästa slag 
54 daler kmt , medan samtidigt en tunna ritorr råg av bästa sort kostade 39-
40 dr. En tunna strömming av sämre slag kostade 48 dr kmt, en tunna råg av 
sämre slag 37-38 dr.33  

Enligt taxan för bompenningarna vid Vaxholm 1742 skulle »en stor 
Ålandsskuta» betala 8 öre, och »en mindre Ålandsskuta» 4 öre. Av andra 
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69. Storbåt. 

uppgifter i taxan framgår att en båt som betalade 8 öre var på tio läster och 
en båt som hade att betala endast 4 öre var på fem läster. Vidare upptogs i 
taxan »små fartyg» på 2 1/2  läst, som i bompenningar betalade 2 öre. För 
»Östgötebåtar» och andra småbåtar betalades ingenting:4  I förteckningen 
över hamnpenningar som erlades i Stockholm 1783 upptas bland andra 
båttyper »skuta eller baks från finska skären eller Åland» om fem lästers 
dräkt. Sådana båtar betalade i hamnpenning 4 skillingar specie. En »Östgötha 
skärgårds eller sköt-båt» med kajuta skulle likaledes betala 4 skillingar, en 
mindre sådan, utan kajuta, 3 sk. En av punkterna i förteckningen förtäljer 
att »Böndernas seglation ifrån Åland och Finska skären emot förra tider an-
senligen tiltagit», och att de nu seglade »med större och til byggnaden med 
fasta däck och tre master bättre försedda fartyg, än tilförne».33  

I skattläggningsinstrumentet från Kökar 1768 omtalas att bara en och annan 
av bönderna var ägare till en k aj u t b å t. Enligt de uppgifter från slutet av 
1700-talet som ingår i det åländska kronofogdearkivet kan de dåtida Ålands-
skutorna indelas i tre olika slag, större skutor, sannolikt redan då benämnda 
galeaser, som lastade 25-60 famnar ved; mindre skutor, jakter, som lastade 
10-25 famnar samt de minsta fartygen, stor- eller kajutbåtarna, som rymde 
22-15 famnar. Fem famnar ved motsvarar omkring fyra svåra läster.36  
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Under den tid båten låg i Stockholm bodde skärbönderna ombord. Att 
detta kanhända inte alltid var så angenämt framgår av ett tingsärende från 
slutet av 1600-talet, vari det omtalas hur en stockholmsk b r o kik ar e hade 
roat sig med att reta en kökarbo.37  Under liggtiden i staden skulle alltid 
någon inom båtlaget tjänstgöra som båtvakt, och om något under den tiden 
blev bortstulet måste vakten ersätta skadan. Vårdslöshet vid vakthållningen 
ledde då och då till tingssak. Vid vintertinget 1706 i Föglö anmälde Matts 
Hansson från Karlby att Olof Henriksson från Finnö och Matts Tomasson, 
som sedermera dött, av Södermalms kämnersrätt blivit dömda att tillsammans 
betala 58 dr kmt till Matts Hansson för pengar som blivit stulna medan de 
var satta att vakta båten. Skepparen på båten, Matts Eriksson från Finnö, 
vittnade att detta var sant och Olof dömdes att betala 29 dr kmt till Matts 
Hansson.38  År 1723 kom ett fraktgräl mellan två karlbybor upp vid tinget. 
Johan Isaksson hade låtit stämma sin granne Olof Mårtensson på grund 
av att Johan under den nyss förflutna krigstiden hade skickat en halvtunna 
torsk att försäljas men aldrig bekommit den rågtunna som erhållits för tors-
ken. Olof genmälde att då han hösten 1716 skulle leverera rågtunnan åt 
Johan hade denne varit tillfångatagen av fienden, och Olof hade därför gett 
rågtunnan åt hans syster. Häradsrätten dömde Olof att ersätta Johan med 
9 dr kmt och själv söka Gertruds barn för rågtunnan.3" 

Belysande för skick och bruk inom båtlagen är ett mål år 1775 mellan två 
bönder från uppsocknen. Per Karlsson i Sanda hade låtit inkalla Erik Matts-
son angående sk e p p a r lön på en båt som de haft tillsammans. Erik på-
stod att han hade rätt till lön, vilket Per bestred. Nämnden intygade att det 
på orten inte var vanligt, att den som hade del i ett fartyg skulle betala något 
åt sin medbroder för att denne var skeppare. Då lika mycket folk hölls av 
två intressenter, brukade den som var skickligast därtill vara skeppare, och 
rätten erkände därför att Per hade rätt att vägra betala ut lön.4° Följande 
år fordrade Tomas Mattsson från Hellsö ersättning för ett segel av sin granne 
Johan Eriksson. Eriksson berättade att han hösten förut hade seglat till 
Stockholm med en kajutbåt, i vilken han och Tomas Mattsson hade var sin 
hälft. Båten förde segel som tillhörde Mattsson. Det hade varit svårt väder, 
dock inte så svårt att man behövde ta ner något segel, På grund av att 
fockmasten förut haft fel hade den sprungit, så att seglet hade hamnat i 
sjön och i den starka sjögången hade det inte kunnat bärgas. Nu hade Johan 
Eriksson lovat, att så länge han och Tomas Mattsson hade båten ihop var han 
villig att släppa till focksegel. Nämndeman Isak Klemetsson som hade varit 
med på båten intygade att Johan Eriksson hade visat all önskvärd försiktig-
het. Eftersom det ansågs utrett att Eriksson varit försiktig och att det inte 
varit svårare väder än att man hade kunnat nyttja alla segel, kunde han 
inte dömas att ersätta det som gått förlorat, i all synnerhet som han hade 
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erbjudit sitt focksegel till gemensamt nyttjande så länge bägge intressen-
terna hade del i båten.41  Vid tinget 1772 berättade två bönder från Sanda 
att de hade blivit väderdrivna till Gottland, över Öland kommit till Kalmar, 
därifrån landvägen till Grisslehamn och sedan postvägen hem. De anhöll 
om att erhålla litet hjälp av sina grannar och sockenbor, och det beslöts att 
föglöborna skulle betala 3 dr, sottungabor 2 dr och kökarborna 1 dr var. 
Det beslöts även att sockenborna i framtiden på samma sätt skulle under-
stöda dem som hade råkat i sjönöd.42  

År 1765 hördes allmogen inom tingslaget om de ville förena sig om en 
fisksaltarstämpel, men sedan tingsmenigheten upplyst domaren om att nå-
got intressentskapsfiske inte bedrevs på orten blev någon sådan stämpel inte 
antagen." Handeln med färsk fisk låg under 1700-talet till största delen i 
händerna på Stockholms fiskköparämbete.44  I skråprotokollen ingår åtskil-
liga upplysningar om fiskhandeln inom den åländska skärgården:" Fiskkö-
parämbetets system med vissa bestämda uppköpshamnar tillämpades även på. 
Åland." År 1724 ingår i protokollsboken en förteckning över åtskilliga ham-
nar i den åländska skärgården, men bland dem är inte Kökar med. I proto-
kollet av den 2 januari 1734 ingår emellertid en anteckning som lyder: 
»hambnen Kiökase med Helse By samt hela distrikten och alle der om-
kring liggiande Byar.»4" Uppöarna fördes inte till Kökar hamnen; såväl 
Husö som Hästö och Kyrkogårdsö räknades till Små-Sottunga hamn:" Un-
der mitten och slutet av 1700-talet utbyggde ämbetet sitt hamnsystem allt 
längre österut och norrut." 

År 1741 ersattes fiskköparnas gamla skråordning från 1636 med ett nytt, 
utförligt reglemente. Enligt detta skulle de olika hamnarna vid varje års-
skifte fördelas mellan ämbetsbröderna. Den fiskköpare som först anmälde sig 
i en hamn skulle ha första börd, och fick köpa upp till dess hans sump blev 
fylld. Tack vare sin sammanhållning och sin stränga organisation lyckades fisk-
köparna hålla fiskprisen nere. Prisen kunde dock växla rätt mycket i olika 
delar av skärgården. År 1720 utgjorde lispundspriset i Roslagen 3 dr kmt för 
gäddor, 2 dr för abborre och 6 mk kmt för mört.5° Vid ett ämbetsmöte 1752 
upplästes ett brev, som hade anlänt från sockenmännen i Föglö. I brevet be-
gärdes förhöjning på fiskpriset: för gäddor till 3 dr, för abborre och gärs till 
2 dr och för mört till 1 dr 16 öre kmt per lispund. Eftersom samtliga ämbets-
bröder höll före, att tillökning i köpet inte kunde ske utan vars och ens 
ögonskenliga skada, fastställdes, att den av ämbetsbröderna som själv eller 
genom sitt folk i någon hamn på Åland betalade mer än vad som dittills varit 
vanligt, nämligen 2:16 för gäddor, 1:16 för abborre och 1 dr kmt för mört per 
lispund skulle vara förfallen till 50 dr smt böter till lådan; »må man heldre 
fara därifrån med tom Sump, än sig sielf och andra ämbetsledamöter til ska-
da öka priset, samt i fall Socknebourna ock skulle vid ett slikt tilfälle wilja 
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stå wid gamla kiöpet, så tillåtes icke någon af ämbetet fara til och handla 
förr och innan sådant blifwit ämbetet i gemen kundgiordt och thet likaledes 
wid femtio dalr Silf mts vite». Detta beslut skulle i brev meddelas föglöbor-
na.31  I ett protokoll några år senare, 1758, är antecknat att gäddpriset i Föglö 
ökats från 10 mk till 3 dr pundet för gädda.52  De stockholmska fiskköparna 
hade inte uteslutande privilegium på fiskhandeln, utan en del ålänningar 
hade egna sumpar med vilka de transporterade färsk fisk. Vid tinget 1772 
kärade fiskköparen Matts Fogelström i Hästö till Matts Mattsson i Sommarö. 
Matts Mattsson, som hade lånat en fisksump av Fogelström, hade lovat att ge 
i frakt 12 öre kmt för varje lispund fisk, men ville nu rygga överenskom-
melsen." 

Anders Forsberg har givit en utförlig skildring av färskfiskhandeln inom 
skärgården under tiden före skråtvångets avskaffande. Den öståländska skär-
gården var då indelad i sex hamnar: 

Brändö fiskköpardistrikt, som omfattade de åtta nordligaste byarna 
i Brändö kapell, inom vilket fiskköparna under goda år kunde tillhandla 
sig 1.800-2.000 lispund levande gäddor. Distriktet besöktes årligen av tre 
sumpar. Hamnplatsen eller fästarstenen hette Utterklubb. 

Lappo distrikt, som var sammansatt av byar från fyra skilda kommu-
ner. Hamnplatsen kallades Lappohamnen, hamnstenen Ånskär. 

Kumlinge distrikt, som omfattade denna sockens tre byar. Även där 
var gäddfisket betydande och konkurrensen om »Kungshamnen» var stor. 

Till Föglö distrikt hörde större delen av Föglö kommun. I denna 
socken var gäddfisket inte av någon större omfattning. Hamnen hette Ris-
öran. 

Till Sottunga distrikt hörde de byar som bildade Sottunga kapell 
samt några byar i norra Föglö. Där ankrade fiskköparna vid Finnö byland. 

Kökars distrikt, som omfattade Kökars kapell, var det mest be-
tydande och det mest eftersökta. Därifrån skall årligen ha utskeppats tio å 
tolv sumplaster, i genomsnitt uppgående till sammanlagt 2.000 lispund.54  

Fiskköparna återkom år efter år till samma trakter och lärde sig känna 
ortsbefolkningen väl. Trots att de tillämpade skråtvånget var de ofta välsedda 
gäster. Anders Forsberg berättar härom: »Den då mest ansedde och mest 
omtalade fiskköparen hette Blomstedt. Denna köpman var ständigt en väl-
kommen gäst bland gubbarne i den åländska skärgården. Ännu i dag berättas 
åtskilligt om Blomstedt. Hans ankomst om våren var synnerligt glädjande. 
Ty på Blomstedts sump fanns alltid något, som för gubbarne tagit slut, näm-
ligen tobak och bränvin.»55  

Fastän fiskköparna hade lyckats ordna sin uppköpsverksamhet så att 
ingen 'konkurrens kunde förekomma och prisen hölls nere, var fiskköparpun- 
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den väl tilltagna. Köparen vägde själv upp fisken. Ett lispund fisk skulle till-
sammans med kassens vikt vara 23 skålpund, men fiskköparpund om 27-28 
skålpund var inga sällsyntheter. Vid vägningen användes ett träbesman 
upphängt i ett hamptåg; om tåget gjordes tillräckligt grovt blev bessmanet 
föga känsligt. »Men detta missförhållande blev snart glömt; ty 'vågmästaren' 
hade noga studerat konsten att 'smörja'. På alla fiskköparsumpar hörde bränn-
vinstrakteringen till ordningen för dagen. Och brännvinet hade då såväl som_ 
nu förmågan att trots motigheter göra förhållandet emellan köpare och 
säljare godt»." 

Vid en sockenstämma i Kökar i januari 1807 beslöt bönderna att ingen, vid, 
vite av 1 Riksdaler 32 skillingar banco, framdeles skulle sälja levande gäd-
dor till Stockholms fiskköpare för mindre än 1 Rd rgs eller 32 sk. banco för 
lispundet om hösten, vilket pris även skulle hållas om våren till den sista 
maj; därefter skulle priset sänkas till 20 skillingar banco mynt för den öv-
riga delen av våren. För levande abborre skulle priset under hösten vara 
21 sk. (4 öre) per lispund och om våren 16 sk. samma mynt'''.  I november 
samma år kallades församlingens husbönder ånyo till sockenstämma i Finnö 
gästgivargård för att dryfta prisen på levande fisk. Kökarbornas beslut att 
inte sälja under 1 Rd riksgälds mynt för varje lispund gädda, hade inte god-
tagits av uppköparna, varför man sett sig tvungen att sänka priset till 40 
skillingar rgs mynt för ett lispund levande gäddor under hösten och fram 
till 1 maj och 32 sk. under försommaren, samt för levande abborrar 24 sk. 
samma mynt. Fastän de närvarande fiskhandlarna, Johan Nordström, Petter 
Nordling och Madam Fröbergs dräng, Petter Westerström, anmälde missnöje 
också med detta pris, blev det för framtiden stadfäst som ett bestämt pris 
i Kökar.58  

Skråtvånget upphävdes i Sverige år 1846. Därefter började skärgårds-
borna allt mer och mer föra levande fisk till Stockholm med egna sumpar. 
Tack vare konkurrensen mellan fiskköparsiumparna och bondsumparna blev 
prisen bättre för skärgårdsbönderna. I mitten av 1800-talet betalades ett lis-
pund levande gäddor en lång följd av år med 2 Rdr rgs per lispund. 

De svenska fiskköparna fortsatte att sända sina sumpar över till den fin-
ländska skärgården ända fram till 1914, men antalet svensksumpar minskade 
år från år samtidigt som härlänningarnas sumpar ökade i antal, och under 
åren före 1914 var det bara ett par svenska sumpar mot ett par tiotal åländska 
och åboländska. De åländska sumparna hörde hemma i Föglö, Sottunga, Kö-
kar, Kumlinge och Brändö.Åtskilliga av de stockholmska fiskhandlarna var 
från Åland. De hade börjat som fiskköpardrängar på svensksumparna och 
tjänat upp sig; i flera fall hade de konserverat en fiskköparänka och fått 
överta fiskhandeln. Det sägs att det under åren före första världskriget 
fanns 32 utförsäljare av fisk på Hamnbron i Stockholm, av vilka bara två 
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var infödda svenskar; de övriga var ålänningar och åbolänningar. Åtminstone 
fem skall ha varit från Kökar; av dem var Westerberg från Karlby, Tomasson 
från Hellsö, Eriksson från Österbygge och två Nordbergar från Kyrkogårdsö. 

En österbyggebo, som under många år seglat som fiskköpardräng, berättar: 
»Fiskhandlarna höll sig med två sumpar, en sommarsump och en vintersump. 
Sommarsumpen var omkring 42 fot i längd och vintersumpen var nära dub-
belt så stor, c:a 80 fot. Båda sumparna hade sumphållet i aktern. De var rig-
gade med en mast och förde storsegel, toppsegel, klyvare och fock. I sommar-
sumpen tog vi in 130-150 lispund levande fisk och i vintersumpen 250-300 
lispund; nu när dom går med motor lägger dom in 700 lispund där man förr 
la in 300. Först i april bruka vi segla en resa i Stockholms skärgård, där 
det blev öppet vatten tidigare än på vår sida. Jag bodde på Kökar på vin-
tern, och det hände att jag for med häst över isen till Mariehamn och därifrån 
med turbåten, och i Stockholms skärgård låg skepparn och väntade i öppet 
vatten med lilla sumpen. Den andra resan under våren gick österut, och då 
tävla sumparna om vem som skulle hinna först, vi smög oss ut nattetid 
och försökte segla kortaste vägen. Vi for ofta till Korpo så där tidigt på 
våren, där fick vi köpa idfisk. Det var inte lätt att få full last då, utan vi 
fick segla kringom många byar och fråga. Följande resa bruka gå till Kö-
kar, dit for ofta flera samtidigt. Då bruka vi samråda, så en for till Karlby, 
och en till Hellsö och en till Österbygge. Så fort vi fick full last for vi tillbaka, 
med riktigt bra vind gick hela resan på ett dygn, men efter vanligheten segla 
vi från Kökar på morgonen, klarera ut från Degerby på eftermiddagen, var 
i Furusund nästa morgon och kom på kvällen till Stockholm. Två dagar och 
en natt. Vi ville ogärna kryssa med fisklast, och gick det så illa att vi måste 
vända på Ålands hav, betydde det att vi kom fram med bara en tredjedel av 
lasten levande — Degerby, Nyhamn, Klysö och Rödhamn var ställen där vi 
bruka ligga och vänta. I bästa fall höll fisken sig levande i en vecka. Vi 
rannsakade flera gånger i dygnet, rörde omkring med stora flatbottnade hå-
var. De fiskar som såg svaga ut håva vi opp, och så rensa och salta vi dem. 
Förr bruka dom salta ner i fjärdingar, men vi salta dom alltid i lådor. Om 
vi hade flera lådor med saltad fisk sände vi dem från Mariehamn med tur-
båten på konossement till firman. När vi hade kommit fram och fått lasten 
lossad vände vi genast om och for tillbaka, vi bruka hinna med sex Kökar-
resor före midsommar. Sedan kom slåningen och då hade ingen tid att fiska. 
Då drogs båtarna opp för att skrapas och tjäras, dom drogs upp på Finnö. 
Alltid när skutorna drogs opp hölls det ett herrans roligt supkalas, dit bjöds 
alla som var med och hjälpte. Det bjöds på smörgås och brännvin, köttsoppa 
och dricka och kaffe med flera sorters dopp. Ägaren bestod. På kvällen korn 
hela massan med objudna gäster och sedan dansa vi hela natten. I slutet av 
juli segla vi ännu ett par resor med lilla sumpen, men sedan for folket ut till 
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fiskelägena och då lönade det sig inte att fara hit. På hösten börja vi segla 
med stora sumpen, och det höll vi på med tills isen lag. Vi ankra ute på 
Gullskärsfladan, ,och en sump fick alltid köpa full last innan någon annan 
fick börja köpa opp».5° Fiskköpardrängarna brukade segla omkring och köpa 
opp med en liten julle. Ännu mot slutet av 1800-talet var det en del som hade 
råsegeltacklade jullar, båten var ungefär 14 fot lång och seglet nära 4 alnar 
brett. Om kökarborna själva kom ut till sumpen och sålde blev de trakterade 
för att de hade gjort sig besvär, de skulle ha en fisksup med smörgås som 
tilltugg och så litet tobak. På den stora sumpen var det tre mans besättning, 
men den seglade man ännu sent på hösten. Det hände ofta att sista resan 
måste gå med bogser i isen, då for många sumpar på en gång för att det skulle 
bli billigare. 

Åren 1870-1890 var 3 kronor för lispundet vanligt pris för gäddor. Se-
dan övergavs lispundsräkningen, och man började räkna med vikter på 10 
kg; till ,en början kallades vikterna nypund. Åren 1900-1914 brukade fisk-
köparna ge fem mark vikten; fick de då fem kronor i Stockholm, var de nöjda, 
för kursen stod 1 krona = 1,38 mark. Inalles avgick ungefär 12 sumplaster 
årligen med inalles 20.000-30.000 kg levande fisk. 

Fiskköparna befattade sig aldrig med 'saltfiskhandeln, den omhändertogs 
också under 1800-talet av kökarborna själva. Under förra hälften av år-
hundradet var Stockholm fortfarande den vanligaste avsättningsorten, och 
många varor köptes fortfarande där. Vid hemkomsten måste lasten uppges 
för tullbetjäningen, och de som kringgick detta förbud riskerade att få sina 
varor beslagtagna. Listorna på konfiskerade varor visar vad som inköptes. 
År 1865 beslagtogs t. ex. på Kökarj akten »Begynnaren» följande varor: spik, 
järnskopor, yxor, skridskor, bandknivar, kaffebrännare, kardor, skrubbor, 
spadar, skyfflar, liar, mässingsknappar, bresilia, vitriol, bomullstyg, tyg till 
bolstervar, en tröja, kaffe och socker, knivar och gafflar.6° 

Betalningen för fisken var beroende av varans kvalitet. Vid tinget 1855 
avgjordes ett mål mellan två bönder från uppsocknen, varvid den ene stod 
anklagad för att ha sänt undermålig fisk till Stockholm. I de kärl som han 
hade sänt att försäljas hade det funnits mindre fisk än vad det borde ha 
funnits, ty i bottnen av kärlen hade strömmingen varit föst och inte 1 a g d. 
Betalningen skulle ha blivit 20 riksdaler rgs för fullgod vara, men denna gång 
hade 4 riksdaler avdragits per tunna.61  I Kökar började man tidigare än i 
andra socknar att rada in fisken i försäljningskärlen genast den blivit ren-
sad. Så sent som 1898 skriver fiskaren Anders Forsberg att det vanliga 
i skärgården var att fisken först föstes i stora tunnor, för att senare radas 
in i mindre kärl. Fastän alla fiskare erkände att det var bättre att genast rada 
fisken, var det bara kökar- och utöborna som brukade göra det.62  

Enligt den muntliga traditionen brukade kökarborna på 1850-talet fara 
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till Stockholm flera gånger om året, i april—maj och i september—november. 
Vid vårresorna nyttjades ofta skötbåten, det var lättare att ta sig fram med 
den än med jakten, och lasten var inte tung. Den utgjordes av salt sik, 
gudingar, palvat fläsk och fårkött. Svartbröd och salt nötkött hörde också 
till de varor som det alltid fanns åtgång på. Kökarborna landade vid Flott-
bron och låg där och sålde från båten tills allt var slutsålt. Viktigare än vår-
resan var höstens marknadsresa. Den företogs vid Mikaelitiden, då det var 
höstmarknad i Stockholm. Höstresorna företogs alltid med jaktbåten och 
lasten utgjordes av saltfisk, smör, ost, talg, palvat fårkött och svartbröd. 
Strömmingskärlen såldes ofta åt fasta kunder som skulle ha ett kärl år 
efter år; det var mest fjärdingar som gick åt. Kökarborna skötte själva om 
att kunderna fick sina strömmingskärl. Saltgäddan och salttorsken, som var 
mer trögsålda än saltströmmingen, togs ofta om hand av vissa hökare, och 
detsamma gällde om smör och talg. Vårresan gjordes i regel av karlarna, men 
på hösten skulle kvinnorna alltid med. De samlade ihop ett lager matvaror 
åt sig som de själva sålde, det var smör, ost och kött, och på det sättet skaf-
fade de sig egna pengar att köpa kläder för. Om kökarborna inte fick avsätt-
ning för sina varor i Stockholm seglade de inåt Mälaren. En del for varje år 
till Uppsala där det var bättre åtgång än i Stockholm på sådana varor som 
salt gädda och salt torsk. Resorna till Sverige var farligare än färderna 
österut, som hela tiden gick inomskärs. Så långt man minns har det dock 
aldrig hänt att stockholm,sfarare »förlorat». 

Segelresor till Åbo företogs titt och tätt. Från Hellsö och Överboda seg-
lade man genom Hellsö skärgård till Kråkskär i Korpo, därefter norr om 
Korpo Finnö förbi Vattkast, Melis och Krampen och slutligen över 
Erstan; med god vind kunde man vara i Åbo på tio timmar. Från Karlby, 
Österbygge och Finnö seglade man genom Köpmansskärssund mot Korpo. 

På våren brukade kökarborna fara till Åbo för att sälja sälspäck och säl-
hudar. Späcket, som var saltat och packat i stora tunnor, såldes till gar-
verierna; det förekom ytterst sällan att späcket brändes till tran innan det 
såldes. Fram till 1890 betalades gott pris för sälspäcket, men sedan blev det 
så stor import av valolja, att späcket sjönk i pris. — En del kökarbor brukade 
före midsommaren fara till Åbo för att sälja krokskötströmming. Resan 
företogs till Persmässmarknaden den 17 juni. Förutom strömming, som den 
tiden på året var ganska nödsåld, sålde man salt sik, palvat kött, fåglar och 
svartbröd, ibland också mört, som hade åtgång bland arbetsfolket. Vid Pers-
mässmarknaden brukade det löna sig att köpa virke, näver, tjära och lin. 
Dessutom köpte man mjöl, kaffe, socker, brännvin och skorpor, pjeskbottnar, 
till Johanne. Också i Åbo hade kökarborna fasta strömmingskunder. Under 
höstmarknaden var dock priset på saltströmming i allmänhet dåligt, emedan 
utbudet var så stort. Däremot kunde de som på senhösten for in till Åbo med 
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strömming som fångats under oktober—november, alltid räkna på mycket 
goda pris, för den senfångade strömmingen var alltid av högsta kvalitet. 

Det mesta av den krokskötströmming som fångades under våren fördes 
till Reval. Förutom Reval besöktes i Estland också Baltischport, ibland också 
Hapsal. Till Reval räknades 72 sjömil eller 18 svenska mil, till Baltischport 
48 sjömil eller 12 svenska mil. Resan från Kökar till Reval brukade räcka 
tre dagar om man for raka vägen, men kökarborna brukade ofta fara omkring 
till byarna i Nagu, Hitis och västra Nyland för att få full last. Laster upp till 
100 tunnor var vanliga; i regel räknade man 10 tunnor 1 ton fastän tun- 
nan vägde 120 kg. Från Hangö udd gick färden till Reval på 16-18 tim-
mar. Farleden från Kökar gick rätt österut till Hitis — endast om det var 
storm brukade man gå via Aspö — och från Hitis till Hangö udd. I Hangö, 
Hästö—Busö eller Porkala klarerade man ut. Allt efter årstiden for revalsfa-
rarna med jakt eller sump; om man kunde få last av färsk fisk tog man 
sumpen. 

Det var inte lika allmänt att fara till Reval som att fara till Stockholm. 
Det fanns vissa revalsfarare, som for år efter år och tog de andras varor i 
frakt; övriga kökarbönder for bara någon enstaka gång av nyfikenhet med till 
Reval." Skepparen for till olika byar och tog in last till dess han hade båten 
full; i frakt betingade han sig vanligen 50 kopek för heltunnan. Skepparen 
förde bok över vad var och en skulle ha; vanligen köpte man rågmjöl, längre 
bakåt i tiden omalen råg. Mjölet köptes fram till 1890-talet i mattor om 100 
kg, som kostade 15 rubel. Alla ville också ha Rigabalsam och tobak, men 
det var förbjudna varor som måste smugglas ut; det var tillåtet att föra ut 
endast ett halvstop brännvin. 

I Reval löpte en bom kring hela hamnområdet. Utanför den fick ingen 
ligga med varor, men inom den fick man lägga till var som helst. Det var 
förbjudet att koka ombord så länge man låg i hamnen. Gubbarna måste gå 
upp till kokhuset för att laga mat åt sig; någon enstaka gång följde kvinn-
folk med till Reval, och då var det naturligtvis de som gick till kokhuset. 
Från hamnen var det lång väg till det ställe, där kökarborna under slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet alltid handlade. Det var hos en han-
delsman som hette Grönlund och var barnfödd i Kyrkslätt; Grönlund blev 
senare svensk konsul i Reval. Kökarborna kunde varken tyska, ryska eller 
estniska, men hos Grönlund fick de tala svenska. Också andra större fir-
mor hade alltid någon som kunde svenska, varför språksvårigheter inte före-
kom. Då kökarborna hade anlänt till Reval, gick de upp till Grönlund och 
blev bjudna på välkomstsup och öl. Om han inte själv köpte lasten, förmed-
lade han den till någon annan firma. På firmans bekostnad kördes fiskkär-
len upp till vrakgården. Vrakmästarna hällde ut all lake, så att det blev 
rum för mera fisk i kärlet, varför man alltid måste ha med sig ett kärl med 

291 



lös fisk, packströmming, att packa överst i halvtunnorna. Med ristjärn gjor-
de sedan vrakmästaren ett märke i locket, oduglig vara blev helvrak Sedan 
kökarborna blivit av med lasten kunde de övergå till inköpen. De stora kvar-
narna hade sina agenter, springare, som kom ner till båtarna och gjorde re-
klam för firman. De firmor man köpte hos hette Rothermann, Brockhausen 
och Makaroff. Hos Grönlund köptes tågvirke, detta var tillverkat av ren 
hampa och av bättre kvalitet än vad man fick annorstädes. Tåg till telnar 
i näten köptes i stora rullar. Andra varor inköptes sällan; både kläder och 
kolonialvaror var belagda med tull. Salt köptes inte i Reval, man gillade inte 
det ryska bergssaltet. Det strömmingspris, som betalades i Reval var ganska 
lågt jämfört med vad man kunde få på andra orter, men dels var det svårt 
att på annat håll få åtgång på vårens saltströmming och dels var avsätt-
ningen så enkel, då hela partiet togs av ett och samma handelshus. Man kunde 
få 25-40 mark för strömmingstunnan i Helsingfors 1890-1918 medan man i 
Reval kunde få nöja sig med 18 mark för tunnan. I Reval var det avsättning 
också för färsk abborre; ingen i hemlandet köpte abborre dåförtiden. Abbor-
rarna fick säljas från båten, men av saltfisken fick inte ett kärl säljas sides 
med. Bonds berättar om sin enda Revalsresa: »Till 1913 var Reval och 
Baltischport vanliga mål. Efter kriget tog revalsresorna slut. Estländarna 
köpte inte fisk, de sålde själva till Ryssland. Jag var över 50 år, när jag 
första gången for till Reval. Det var på sommaren med strömming. Jag for 
med min bror, som var bonde i Hellsö. Han hade en jakt som bar 70-80 
tunnor. Vi for först till Österskär och lasta in en del tunnor för dem. Från 
Österskär for vi till Borstö. Där slog vi till strömming och tog in så vi fick 
fullt. Därifrån segla vi till Hangö, för att klarera ut vid tullstationen. Vi 
fick en tullare ombord som visiterade i en halv timme. Vi låg där ett par 
dagar i storm, så lugna det så vi kunde fara, men när vi kom till Revalsjön 
blev det storm igen. Allt bröd vi hade i vår kista blev förstört av väta. När 
vi kom till hamnen fick vi änteligen fast i en lång bro, men det blåste så 
hårt att vi inte själva orka hala in båten utan ryssarna kom och hjälpte 
oss och dom blev nöjda och glada när dom som lön fick en näva strömming 
per man. I Reval gick vi omkring till handelsmännen och hörde vem som 
betala bäst. Dom kunde tala svenska, så det var inte svårt med språket. Där vi 
fick bästa priset, där lämna vi våra papper och så klara dom den saken 
åt oss. Handelsman sände hästar och vagn till båten och förde all vår ström-
ming till vrakgården. Där togs locken bort och laken hälldes ur. Alla som 
sände strömming till Reval sände med en halvtunna lös strömming. Sedan 
packa vrakmästarn i så mycket strömming som dit gick, och sedan fick vi 

betalt 8 1/2  rubel för var tunna. I frakt fick vi 70,  kopek för tunnan. 

Vi låg bara ett par dagar i Reval, ena dagen körde vi upp, och andra dagen 
köpte vi. Där vi köpte, hos Grönlund, tala handelsman själv svenska. Vi 
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70. Strömviingsflottaj i Helsingfors hamn. Skutorna i förgrunden är från Kökar. 

köpte mjöl, rågmjöl i säckar och vetemjöl i pudpåsar 1 gt. pund.). Lite 
socker köpte vi och vetebrödsajor, fyrkantiga och goda, köpte vi också. 
Snus köpte vi och gömde noga. Vi skar upp ett par mjölsäckar och stoppa in 
snuset och sömma tillhopa igen så tullmannen inte visste nånting. Bränn-
vin köpte vi bara två flaskor. När tullen kom ombord bjöd vi dem på te, de 
fråga om vi hade brännvin och jag sa vad vi hade och att jag aldrig tänkte 
komma tillbaka, och han sa att inte beror det på en flaska. At alla dem som 
skickat strömming hade vi köpt mjöl för alla pengarna, kanske något litet 
blev över för dem som hade skickat mest. Hemresan gick utan besvär. När 
vi kom ut från Reval hade vi tjocka men på morgon klarna det. Hela re-
san drog två veckor»." 

Vid medlet av 1800-talet började kökarborna allmänt besöka höstmark-
naden i Helsingfors. Vid denna tid började det bli allt mindre lönande att 
sälja saltströmming i Stockholm, och därjämte verkade tullen i Sverige av-
skräckande. Under senare hälften av 1800-talet och till närvarande tid har 
Helsingfors varit kökarbornas viktigaste avsättningsort. Helsingforsmark-
naden hölls under många år den 3-4 oktober och ett kännspakt inslag i 
marknadsbilden var skogen av master vid Salutorget. För kökarborna var 
Helsingforsresan årets stora upplevelse, som ingen avstod ifrån; många gamla 
kökarbor har under femtio års tid varje höst besökt marknaden i Helsing-
fors. 

Resan till Helsingfors företogs under en så stormig årstid, att man alltid 
for hemifrån i god tid. Den som kom först fram hade rätt att lägga till närmast 
torget; till dagen före marknaden låg skutorna och väntade ute på redden 
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för att inte behöva betala hamnpenningar. Resan räckte en vecka i motvind, 
tre dagar i medvind; man seglade bara på dagen och sökte hamn till kvällen. 

Saluvarorna var salt strömming, salt torsk, palvat kött, smör, ost och 
svartbröd. Det mesta av strömmingen såldes till fasta kunder, som skulle 
ha samma slags kärl år efter år; en del tog fjärdingar, andra åttingar. En 
kökarbo kunde ha upp till 40-50 hushåll som kunder, och det var en insti-
tution som ärvdes från generation till generation; i ett par fall har en sådan 
förbindelse rått under fyra generationers tid. Förhållandet mellan kunderna 
och kökarborna var särdeles gott; många bodde under Helsingforstiden hos 
sina kunder. Kökarborna avverkade under marknaden en kort och hektisk 
period av sällskapsliv: »Vi var så hemstäm,da i Helsingfors. Det var den roli-
gaste tiden under hela året att få komma till Helsingfors och hälsa på alla 
sina strömmingsbekanta och höra om de fått vara friska under året, och vad 
som annars hade tilldragit sig. Vi var liksom storsläkt med Helsingforsborna». 

För det mesta gick kommersen väl undan, och hela lasten blev avyttrad 
till gott pris. Om det hade varit ett givande strömmingsår, räckte pengarna 
till inköp av så mycket matvaror och andra nödvändiga ting, att den kom-
mande vintern var tryggad, någon enda gång kunde det hända att lasten 
inte fann avsättning i Helsingfors; då seglade några till Borgå med det som. 
återstod. Men det hände sällan, för den som inte hunnit sälja allt under mark-
naden vände sig till en kommersehandlare, som övertog allt som var kvar. 
Kökarbornas saltfisk hade så gott namn, att man inte brukade behöva truga. 
Sådana kommersehandlare var bl. a. Kuriloff, Schokin och Arthur Nyman. 
»Nyman var en vänlig karl, som köpte allt till gott pris. Hämt hit allting 
bruka han säga». De marknadsfarare som inte bodde hos sina kunder låg 
ombord på sina båtar. De hade mat med sig för 3 veckor och kokspis fanns 
ombord. På de större jakterna kunde det vara 4-6 huslag på varje båt. 

De hemmavarande väntade otåligt på att marknadsfararna skulle åter-
vända. Från Karlby och Överboda brukade de skicka utkikar upp till Vak-
tanböte för att speja utåt havet; därifrån kunde man se tre, fyra mil till 
sjöss. Det var alltid husbondefolket som for till Helsingforsmarknaden, och 
när de hade kommit hem brukade ungdomarna få göra en resa till Åbo. 
Av de strömmingspengar som erhölls i Helsingfors skulle alla i hushållet 
ha sin andel. Omkring år 1890 brukade de fullvuxna sönerna på gården få 
ungefär 100 mk var, och de som var i 15-16 års åldern 50-60 mk. Också 
barnen skulle ha sin slant; en ofta upprepad hotelse ute på Ören var: »om du 
inte gälar, blir du utan strömmingspengar i höst». Efter det »allmänheten» 
börjat fara till höstmarknaden i Helsingfors, och det alltså var omöjligt att 
besöka Mikaelimarknaden i Stockholm, brukade många av de äldre göra 
en Stockholmsresa i oktober, och därmed fortsattes till fram på 1880-talet. 
Vårresorna till Stockholm fortsattes också av en del, men samtidigt var 
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71. Fiskmarknad i Helsingfors 1928. 

det många som på våren for till Helsingfors med fågel, salt sik och palvat 
kött. 

Handeln i städerna var en utpräglad penninghandel. Vid sidan av denna 
kvarlevde till 1800-talet slut byteshandel i begränsad skala. Byteshandel 
förekom bl. a. vid Salo eller Uskela marknad, där saltfisken i stor utsträck-
ning byttes mot säd. Bytesförhållandet stod i proportion till utbudet, var 
det gott om saltfisk, kunde skärgårdsborna få nöja sig med tunna mot tunna, 
var det mera ont om fisk kunde de få upptill 2 tunnor." 

Under förra hälften av 1800-talet förekom det också, att kökarborna 
seglade till olika herrgårdar i Åboland; bl. a. brukade vissa av kökarborna 
besöka Qvidja i Pargas för att byta saltfisk mot säd, potatis och ärter. 

Så länge de regelbundna marknadsresorna förekom, fanns det ett flertal 
jakter och sumpas i varje by. En del av marknadsskutorna ägdes av två 
bönder i lag, någon enstaka gång var det tre eller flera ägare. En tid ägde 
t. ex. Jönna, Smeds och Johans en båt i hop, den kallades allmänt för Tre-
skepparj akten. Ägarnas antal ökade ibland genom att flera syskon ärvde in 
sig i en skuta; det har därför varit mycket vanligt att lagbåtar innehafts 
av två bröder eller två svågrar. När båten hade två ägare, var de i regel 
skeppare vartannat år. Skepparvärdigheten var bara »till namnet», det var 
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mest praktiskt att bara en stod för båten när den skulle klareras ut i tull-
stationer och hamnar, då skepparens namn alltid efterfrågades. 

I en jakt som två bönder var »båda om» ägde de alltid hälften var. Den 
byggdes gemensamt, och alla utgifter delades på hälft, alla frakter likaså. 
När båten blev slut, delades den upp mellan ägarna; i allt trävirke, alla tåg, 
block och segel skulle de ha hälften var. 

På marknadsresorna var utom ägarna och deras hustrur oftast ett par 
andra familjer ombord som for på frakt. När någon var med för första 
gången måste han »bestå för gula ben», bjuda alla ombord på kaffe, vete-
bröd och brännvin. Under vistelsen i Helsingfors hörde det också till ord-
ningen, att varje hushåll ombord skulle bjuda de andra på kaffe. 

När alla räkenskaper för marknadsresan var klara, skulle båtägarna 
hålla frakten, och bjuda alla som varit med på kalas; mången gång blev 
kalaset så grundligt att behållningen av fraktpenningarna blev ganska liten. 
Skepparen bjöd på smörgås, brännvin, mat och kaffe, och de hushåll som va-
rit med ombord gjorde kaffelag och tog kaffepåsar med sig då de kom. Efter 
maten pratades det en stund, så bjöds kaffe 5-6 gånger beroende på hur 
många hushåll som varit med. Det var ofta rejäla kalas som räckte hela nat-
ten. 
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I. Byggnadsskick. 

Eftersom inte en stock tjänlig till husbygge har funnits att få i Kökar, har 
inbyggarna i alla tider varit tvungna att köpa sitt byggnadstimmer. I stäl-
let för timmerstockar anskaffades ofta en timra, ett hus som byggts färdigt 
upp till takbandet och sedan märkts ned; därjämte köpte man gamla hus, som 
revs och flyttades. När kökarborna i mitten av 1600-talet skulle bygga ett 
träkapell i stället för den då svårt förfallna klosterkyrkan, byggdes en timra 
i Saltvik och fraktades därifrån med båt till Kökar.1  För det mesta beställdes 
timrorna på närmare håll, i Föglö eller Korpo. 

Då ett hemman blev öde, blev dess byggnader snabbt omhändertagna av 
grannarna. Vid tinget 1606 upptogs frågan om det berättigade i detta husflyt-
tande, och därvid tog nämnden kökarborna i försvar: »Effter för:ne men boo i 
Hafsklipporne och haffue ingen skog och för theres fattigdom, Bode Nempden 
för them, at the bliffue förskonade med böterne och intet saakfälte». Vid 
samma ting anhöll hustru Brita från Österbygge, som hade för avsikt att ta 
upp -ett ödehemman, om tillstånd att få flytta en gammal timmerstuga från 
Husö, innan någon hann bränna upp den. — Husöhemmanen låg vid denna 
tid öde. Hon erhöll befallningsmannens tillstånd till detta.`' 

Med hänsyn till denna virkesbrist är det förståeligt att kökarborna i det 
längsta försökt bättra på och reparera sina byggnader. Av flera olika orsaker 
har det dock varit svårt för dem att underhålla husen under längre tidrymd. 
Dels medför det fuktiga havsklimatet att husen relativt snabbt tar röta, 
dels har en skadegörande insekt, den s. k. husbocken, gjort skada på allt trä-
virke. Vid en husesyn 1714 antecknades i protokollet, att det på gården inte 
fanns ett enda dugligt hus, utan att alla var fullkomligt förfallna »helst der 
i Kiökar huusen eij länge wara kunna för ett särdeles slag Mask, som timb-
ret förtärer».3  Även i skattläggningsinstrumentet 1768 observeras detta fak-
tum: »et slags Insect igenombårar och förtärer Timret uti theras Boningshus, 
så at the efter 12 eller 14 års förlopp, äro aldeles obrukbare, oacktadt the 
både med kalck och Tiära sökt förwara them ther[e]mot». I sin Ålandsbe-
skrivning skriver Radloff: »Cerambyx Rusticus (3) och Tenebrio Caraboides 
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72. På Trunsö i Hellsö är gården ännu kringbyggd. 

äro skadeliga kräk uti Kökars Capell. De finnas der til sådan mängd, at de-
ras Larver genombåra väggarne, och inom få år aldeles förstöra invånarenas 
bygnader. Olägenheten är så mycket känbarare, som dessa Öboer sakna 
gång på skog. At Cerambyces förstöra qvarlemnade trädstubbar, omtalas af 
Linnee, men at de kunna på kort tid fördärfva timrade hus, lär beklageligen 
vara nytt.»4  

Till följd av alla dessa svårigheter och bekymmer prutades byggnads-
behovet ner till det minsta möjliga. Vid syn på Olof Mårtenssons hemman i 
Hellsö 1701 antecknades: en liten stuga med förstuga framför gavelväggen, 
två bodar, ett fähus och en halmlada; med mindre kunde säkerligen ingen 
komma tillrätta. Av en hemmanssyn 1714 får man reda på vilka byggnader 
som ansågs behövas på en någorlunda välbyggd gård. I mangården skulle 
byggas bagarstuga, gäststuga och farstu under ett tak, ett visthus, en bod, ett 
avträde samt en port till mangården; i ladugården fähus, fårhus, lador, bastu 
och nere vid sjön ett redskapshus.6  — Någon väderkvarn är inte 
nämnd, men sådana fanns åtminstone på en del gårdar. I en notis från 1675 
omtalas, att en bonde köpt en väderkvarn från Korpo.7  Tvistemål angående 
beställda timror förekommer någon enstaka gång. Vid tinget 1758 lät två 
bönder i Skogboda stämma Isak Mattsson i Karlby för att han inte ville 
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73. Boningsstuga av gammal typ. Karlby. 

betala det härbärge, som de efter ackord hade huggit upp åt honom. Saken 
slöts med förlikning, och kärandena avstod från vidare talan mot att Isak 
gav dem 5 marker sälspäck och ett par sälskinnsskor vans 

Av de brandstodsföreningar, som bönderna ingick, framgår det att 
kökarborna inte hade några riebyggnader, vilket ju med hänsyn till att 
de köpte all säd var helt naturligt." I mitten av 1700-talet då en ny brand-
stodsförening inom Föglö antogs, blev en noggrann förteckning över alla 
byggnaders värde uppgjord. För de byar, där bönderna inte hade egen skog, 
gjordes en särskild värdering, varvid alla hus upptogs till dubbelt högre 
värde än i mer skogrika byar." Vid tinget 1785 anmäldes, att både Sunds och 
Lemlands allmoge hade förenat sig om att rior skulle byggas på 200 alnars 
och bastur på 100 alnars avstånd från andra hus. Detta beslut omfattades 
också av Föglö sockens allmoge; för kökarborna var bara bastun aktuell." 
Ansökningarna om brandstod ger upplysningar inte bara om vilka byggnader 
som fanns på en gård utan också om husens storlek. Den 7 juni 1794 ned-
brann de flesta byggnaderna på Norrstu nr 1 och Trunsö nr 6 i Hellsö. De 
byggnader som förstördes på Norrstu var: ett boningshus, som inrymde en 
sätesstuga, 9 alnar i fyrkant och försedd med spis och bakugn, en farstu 4 
alnar bred och en anderstuga; på södra sidan i mangården ett annat bonings- 
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hus med stuga som var 9 1/2  aln lång och 9 alnar bred, farstu och två kamrar, 
av vilka den ena var 6 alnar bred och 7 alnar lång och den andra lika 
lång men bara 3 alnar bred; vidare en bod 5 alnar i fyrkant, mellan denna 
bod och en lada en annan bod ov 3 1/2  alns bredd, inrättad genom till-
sättande av stockar. I östra delen av mangården fanns en bod 6 alnar i fyr-
kant, uppsatt med två väggar av stockar och två av bräder. Vidare hade det 
brunnit ett fähus 10 1/2  aln långt och 7 alnar brett, inrett med golv och elva 
bås. Fähuset var med en låna hopbyggt med fårhuset, 7 alnar i fyrkant. 
Stallet stod för sig, det var 5 alnar i fyrkant och inrett med golv och en 
spilta. Vidare antecknades en foderlada, 8 alnar i fyrkant inom knutarna, och 
en annan lada som var 6 alnar i fyrkant.'2  

Ett sockenstämmoprotokoll från 1807 upplyser oss om att eftersom 
åbornas fiskehus inte var inbegripna i allmänna brandstodsföreningen, hade 
ett stort antal hemmansåbor ingått en överenskommelse om att vid varje 
timad vådeld på ett sådant hus, vare sig bättre eller sämre, till den drabbade 
betala 8 sk. banco med förbehåll att var och en måste förse sig med försvar-
liga spisar i sina fiskehus. Protokollet är undertecknat av 33 husbönder." 
Vid tinget 1852 lämnade kökarborna in en skrift med innehåll, att de beslutat 
skilja sig från moderkyrkoförsamlingen i allt vad brandstod beträffade. Varje 
hemmansägare inom Kökar skulle för framtiden betala 10 kopek smt till en 
gemensam brandstodskassa samt åsätta alla olika byggnader ett visst värde 
för att vid eventuella eldsvådor skadan skulle kunna gottgöras, varvid var-
je hemman till lika del skulle betala, om kassan inte räckte till." Så länge 
hemmanen var av krononatur, ålåg det innehavarna att uppföra och under-
hålla ett visst antal hus men när gårdarna blivit inlösta till skatte fick bön-
derna bygga hur de ville. 

Någon reglerad byplan har inte kunnat konstateras för någon av byarna. 
Såsom tidigare nämnts låg de flesta gårdarna fordom längre upp från stran-
den men har sedermera flyttats närmare sjön. Somliga gårdar torde ha flyt-
tats upprepade gånger. Upplysningar om gårdarnas tomtplatser förekommer 
sällan i domböckerna. Av ett rättsfall från Finnö 1858 framgår att tomtplanen 
inom byn betraktades som oskiftad. En av bönderna, Anders Gustaf Pon-
tin, anhöll om att hans granne Daniel Brunström skulle förpliktas att flytta 
en bastu som stod alltför nära Pontins gårdshus. Brunström anförde att efter-
som tomtplanen inte var skiftad och bastun alltså inte var uppförd på Pon-
tins enskilda mark, kunde Pontin inte kräva att den skulle flyttas. Häradsrät-
ten ansåg att Brunström hade rätt i sin vägran och förkastade käromålet 
som obefogat. Drygt trettio år senare, efter storskiftet, lät Pontin stämma Da-
niel Brunströms efterträdare på hemmanet, I. W. Brunström, för att få 
bastun flyttad och uppvisade inför rätta en karta över att bastun stod på 
mark som blivit Pontin tillskiftad. Brunström bestred att bastun stod på 
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Pontins mark och sade att också om så vore fallet skulle han inte vara pliktig 
att flytta den eftersom delägarna inom samfälligheten vid storskiftet kommit 
överens om att alla byggnader skulle stå kvar; några bevis för denna över-
enskommelse hade han dock ej. Saken tog uppskov, och när Brunström inte 
heller på följande ting kunde bevisa att någon sådan överenskommelse, som 
han åberopat, verkligen hade ingåtts, blev han av häradsrätten ålagd att flytta 
bastun." 

Det nuvarande byggnadsskicket i Kökar har en föga ålderdomlig prägel. 
Många gamla husbönder har under sin livstid byggt upp eller byggt om alla 
hus på sin gård. Trähusen anses hålla stånd i högst 60, 70 år. Under den 
tid som den muntliga traditionen omfattar har det på en ordinär Kökargård 
funnits följande byggnader: ett boningshus, en bodbyggnad, ofta bestående 
av en eller ett par utkamrar och bodar, ett visthus, ett stall, ett fähus med 
lada och lider, .en väderkvarn, en bastu och en sj öbod. Vidare har man haft 
ängslador på slåtterholmarna samt fiskehus och saltbodar i utskären. — På 
Niskans i Finnö, som var gästgiveri, fanns det förr flere byggnader än på nå-
gan annan gård, »där var bodar backen runt». Numera står bara en av de 
gamla gästgiveribodarna kvar. 

På de flesta gårdarna ligger husen kringspridda över en mer eller mindre 
backig och oregelbunden gårdsplan. Helt kringbyggda gårdskomplex saknas. 
De äldre sagesmännen framhåller dock, att på de hemman som hade en plan 
gårdstomt, försökte bönderna förr alltid bygga någotsånär i fyrkant. Enligt 
en rekonstruktion var Klås i Hellsö helt kringbyggd ännu omkring 1850. 
Eftersom husen i regel är av ungt datum, kan man inte vänta sig särskilt ålder-
domliga byggnadskonstruktioner. Själva husgrunden är i regel låg, då bygg-
naderna ligger på berg. Som byggnadsvirke användes helst tall. Under 1800-
talet timrades alla hus med utknutar; inne i själva knutskåran timrades en 
varmknut över stockens halva tjocklek. Väggarna myssjas ordentligt i fog-
ningen mellan stockarna; också kring dörr- och fönsterkarmar myssjas om-
sorgsfullt. Taken är åstak, byggda med rösten som timrats ända upp till kropp-
åsen. Förr var taken täckta med näver; barktak, som ofta omnämns i äldre 
syneinstrument, kan ingen erinra sig. Nävertakens konstruktion var densamma 
som annorstädes på Åland, med trädet vilande mot väggbandsstocken medelst 
en uthuggning i själva trödet. Trödet radades tätt för att hålla värme, ovan-
på lades näverflikar och överst runda takvedar, fasthållna av en långsgående 
språte. Nävern till taktäckningen köptes i regel på trätorget i Åbo. Om taken 
skulle göras varma, lades fyllning av mossa eller torv mellan träd och näver. 
Över takvedarna lades stadiga tvärslåar fasthållna med rotkrokar. Näverta-
ken beräknades hålla »ett litet mannaminne», d.v.s. 50-60 år. På gaveln 
spikades vindbräder, som förr gjordes med profilerad kant. Under höststor-
marna var taken utsatta för svåra påfrestningar, och det förekom att man 
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74. Boningshuset på Micks i Karlby. 

surrade fast taken med tåg, när det blåste upp till storm. En anteckning ur 
Bonds dagbok hösten 1897 kan anföras som illustration till detta: »Den 15 
november var sydväst vind, och jämt väder, om natten steg det över till 
nordvästen och blev full orkanstorm den starkaste som rasat på Kökar på 
det här hundratalet, den lade kull gärdesgårdar i alla byar, och tog bort så 
mycket tak att ingen vet berätta att sådant hänt förut på 1800-talet». 

Under 1870-talet kom pärttak i bruk. Till Karlby skaffades en pärthyvel 
på vilken bönderna själva hyvlade pärtor. Allteftersom nävertaken gick sön-
der, blev de ersatta med pärttak, men dessa visade sig i hållbarhet vara 
nävertaken mycket underlägsna; trots målning och flitiga reparationer varade 
de bara i omkring 30 år. Omkring sekelskiftet började en del lägga pappertak 
av asfaltpapp, de visade sig vara både hållbarare och bättre än pärttaken. — 
Halmtak har inte förekommit. 

Brädfodringen av husen blev vanlig i mitten av 1800-talet. Till en början 
nöjde man sig med att beslå de väggar där vädret mest låg på, men redan 
vid sekelskiftet var de flesta boningshusen helt beklädda med stående bräd-
fodring. Ungefär samtidigt med brädfodringen kom också rödfärgningen. 
De som nu är äldst kan erinra sig den tid, då alla hus i Kökar ännu var 
gråa. Numera är egentligen bara sjöbodarna och ladorna gråa. Även farstu- 
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75. På små ställen var boningshuset av denna typ. Österbygge. 

kvisten framför byggnaderna hör till de nyheter, som införts i mannaminne, 
förr hade husen endast ett litet tak ovanför dörren och en stor trappsten 
framför. Sedan kom den öppna farstukvisten med tak och två bänkar. Den 
för Kökar typiska, helt inbyggda farstun är inte äldre än omkring 50 år. 
År 1898 brann boningshuset på Micks i Karlby en sommardag då alla på 
gården var borta på barndop hos Pella. På hösten köpte Micks-husbonden 
från Sibby i Sund den nuvarande boningsbyggnaden, sådan den ännu står. 
Micks farstu blev sedan efterbildad inte bara på gårdarna i Karlby utan 
även i de andra byarna. 

Under senare hälften av 1800-talet lät en del bönder uppföra stenhus 
åt sig. På Trunsö i Hellsö byggdes ett stort och rymligt tegelhus omkring,  
1864 och på Pella i Karlby uppfördes på 1880-talet ett boningshus av slagg-
tegel från Dalsbruk. I Hellsö lät husbonden på Tommols 1896 uppföra ett 
boningshus av gråsten; det kommer att stå under oöverskådlig tid, men det 
är fruktansvärt kallt. På ett slaggtegelhus i Hellsö, nere vid västra sundet, 
kan »Kökarfarstun» utförd i tegel studeras. 

Boningshusen på bondgårdarna var till övervägande del parstugor med 
långfarstu mellan boningsstugan och anderstugan. Det hände ofta att de 
båda stugorna inte uppfördes samtidigt utan med många års mellanrum. 
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76. Bodrad på Jönna i Karlby. 

En variant av denna plantyp visar långfarstu i mitten av huset, stuga på 
ena sidan och två kamrar på andra sidan om farstun; t. ex. på Mattfolks 
i Österbygge, där boningshuset skall vara omkring 80 år gammalt, finner 
man denna typ. Långfarstun på Mattfolks är numera ensam i sitt slag, men 
ännu på 1870-talet skall det ha funnits långfarstu på nästan alla gårdar. 
Långfarstun var försedd med dörr i vardera ändan. Då boningshusen i regel 
var byggda i öster—väster kallades dörrarna norrfarstudörrn och sörfarstu-
dörrn. De som ville ha fler utrymmen i huset timrade in en liten kammare 
i farstun och bibehöll bara en smal gång till den ena dörren; så var det 
förr på Stans i Hellsö, och så är det ännu på Heka i Karlby. 

Inredningen i kökarhemmen skiljer sig inte från heminredningen i den 
omgivande skärgården. På de äldsta gårdarna finns dörr- och fönsterfoder 
i enkel empirstil, och här och där finner man gångjärn och dörrbeslag av 
ganska dekorativ form. Fönstren var förr betydligt mindre än nu; ännu 
på 1870-talet stängdes de till natten med träluckor. Ett ovanligt inslag i 
inredningen, som fordomdags var rätt vanligt, var namnbräden från havere-
rade fartyg i farstun ovanför ingångsdörren till stugan. 

En stor murad spis, med bakugn för ett dussin brödkakor, finns ännu 
kvar på de flesta gårdarna. De första järnspisarna kom för omkring 60 år 
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77. Stall av gammal typ. Österbygge. 

sedan; de murades in vid sidan av den öppna härden. Lampor kom i bruk 
på 1880-talet; till dess arbetade husfolket på vinterkvällarna vid skenet av 
brasan på härden. 

Diagonalt mot spisen stod förr matbordet, oftast långsmed gavelväggen. 
På yttre sidan av bordet fanns en långstol, ett litet säte utan ryggstöd. Av 
lösa möbler fanns det vidare några trebenta pallar, en matstol, en vaggstol, 
något litet väggskåp och en eller flera vaggor. Långs två av väggarna gick 
väggfasta bänkar, förr byggda omkring mullbänkarna, senare försedda med 
utdragbara lådor, där ett och annat förvarades. Vid stugans ingångsdörr stod 
en skänkhylla, där husgeråden hade sin plats. Den övre delen var en öppen 
hylla, den undre delen ett slutet skåp. 

Beroende på stugans storlek fanns det tre, fem eller sju väggfasta sängar 
långs den inre långväggen. Från översängen till spisen gick en sänghylla, 
spissängen eller sopvråsängen, därunder var vedvrån. Liggplatserna var 
under vintern fördelade så att husbonden och värdinnan och något eller 
några barn sov i den yttre av de nedre sängarna, medan gammelfar och 
gammelmor sov i den som var närmare spisen. Flickorna och pigorna på 
gården sov i den ena av översängarna, drängarna och sönerna i den andra 
och barn i olika åldrar i spissängen. »Egen säng kunde man inte tänka på 
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78. Stenfaus i Österbygge. 

på den tiden». Framför sängarna hängde sängtäcken som kunde dras för 
halva sängen. Vintertid bäddades sängarna med bolster, vepor, ryor och 
skinnfällar. Fastän skinnfällarna på vintern piskades ute på snön och ryorna 
hängdes upp i bastun för att lopporna skulle brännas ur dem, var det svårt 
att i de väggfasta sängarna hålla sängkläderna fria från ohyra. Därför är 
så gott som alla väggfasta sängar borta, »det var renligheten som tog bort 
dem». 

Under sommaren, då det boddes ut, stod sängarna finbäddade och orörda 
i flera månader. De bäddades med broderade lakan och en trave kuddar 
med påsydda örngott, och på alla mellanstolpar hängdes prydnadshanddukar. 

Golvet i stugan skurades varje lördagskväll. Under sommarsöndagarna 
ströddes finhackat enris över golvet och på julaftonen var det förr sed 
att värdinnan skulle breda ut rö över hela golvet. — En del använde i 
vardagslag ryska bastmattor som golvmattor, »det var snygga och viliga 
mattor». Runt alla väggar i stugan fanns det enkla trähängare där alla 
världens saker hängdes upp: kläder som skulle torka, nät som skulle lappas, 
härvor av ull-, lin-, hamp- och bomullsgarn, fårskinn som skulle beredas 
och sältossor som var under arbete. En vägg var fullhängd med bössor 
av olika kalibrar, från stadiga 10-kilos sälstudsare till lätta kulgevär. Där 
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79. Ängslada. 

sågs också långkikare, kruthorn och hagelpungar. I taket hängde brödspett 
med hålkakor, och på hjältar och åsar låg olika slag av virke som tagits in 
för att torka. Av prydnadssaker förekom förr porträtt av svenska kungen 
och ryska kejsaren i broderlig sämja. De granna porslinstallrikarna i skänk-
hyllan, gipshundarna, speglarna och olika minnesföremål var hemförda av 
sjömän. Små fartyg, inbyggda i flaskor, äggkransar gjorda av brokiga sjö-
fågelägg och blanka mässingsdrag, använda endast som prydnad, var mer 
originella inslag i interiören. 

Så många bodar som bönderna i skogrika trakter håller sig med, har 
det naturligtvis inte funnits på Kökargårdarna. I regel har det funnits bara 
ett visthus och en kammarrad som inrymde ett par sovbodar och klädbodar. 
Visthuset var under äldre tid i regel timrat på stolpar, ännu i mitten av 
1800-talet fanns det många sådana; den sista stolpboden revs på Killö i 
Hellsö i slutet av 1880-talet. — Om matboden var timrad i två våningar, 
förvarades i regel sjöredskapen på matbodvinden. Tvåvåningsbodar med 
svalgång kan ingen minnas; troligen har det aldrig funnits sådana. Utkam-
rarna, som ofta hade eldstad, var inredda med väggfasta sängar och ett litet, 
i väggen fastgjort klaffbord. Då flickorna om somrarna sov i utkamrarna 
brukade pojkarna gå och knacka på fönstren för att komma in. I en del 
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80. Stensatt brunn. 

sovbodar fanns det stadiga dörrlås, ibland t.o.m. en bom för dörren. »Det 
skulle ju nog låddas vara låst, men det låset gick opp bara det var passliger 
röst utanför.» 

På de gårdar där det funnits ett särskilt häststall har detta varit hopbyggt 
med en stallslada, hästladan, där det foder som var beräknat för hästen 
förvarades. Eftersom det inte på någon gård har funnits mer än en häst, 
var inte stallet stort, men på vintern kunde det ändå bli så kallt där inne 
att spillningen frös, men om man bara lade ett tjockt täcke på hästen 
klarade den sig gott. På de gårdar, där det inte fanns någon särskild stalls-
byggnad, stod hästen i fähuslidret. Själva fähuset var i regel ungefär 8 alnar 
i fyrkant. Korna stod vända mot ytterväggarna i var sitt avbalkade bås. 
I ett hörn av fähuset fanns en fårkätte och ett bås för svinen. Getterna 
togs inte gärna in i fähuset utan de fick hålla sig ute i lidret. De hade 
små klavar om halsen och var fastbundna vid väggen. Under senare hälften 
av 1800-talet byggdes stenfähus på ett tiotal gårdar. Det första var fähuset 
på Bonds i Överboda, uppfört sommaren 1864. — Numera blir dessa stenfähus 
ombyggda och försedda med fodervind och körbro. — Mot slutet av 1800-talet 
började bönderna allmänt bygga utkällare av sten; dittills hade källaren 
utgjorts av en grop under stuggolvet. 

Bastu för bad, för mältning och för rökning av kött har funnits på alla 
gårdar. Bas'tuugnen hade sin plats innanför dörren. Under andra hälften 
av 1800-talet eldades bastun varannan vecka för bad men under senare 
tid inte lika ofta. Samma lave användes för mältning och för bad. I mitten 
på 1800-talet hade de flesta gårdar egen kvarn, men mot slutet av århund- 
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81. Grind av gammal typ. 

radet, då man allmänt hade slutat att köpa spannmål och övergått till att 
köpa mjöl lät bönderna kvarnarna förfalla. I Karlby, där det omkring 
sekelskiftet fanns ett tiotal väderkvarnar revs den sista, Jepp-kvarnen, på 
1930-talet; denna kvarn var den sista i hela Kökar. 

Sjöbodarna är viktiga byggnader. De är i regel byggda alldeles i strand-
brynet så att man från boden kan komma direkt ner i båten. Båthus, byggda 
ute i vattnet är inte »Kökarmod». Sjöboden har rektangulär plan och är 
byggd utan svale. De äldre sjöbodarna är timrade av stock, de yngre är 
genomgående byggda av plankor. I ett litet loft över en del av boden 
har smärre fiskeredskap sin plats. I bodarna förvaras fiskkärl och fiskred-
skap av olika slag samt segel, åror, båtshakar, isbillar, notkrokar, sälbroddar, 
pickstavar, vettar, fiskkorgar, flötesverke m.m. På yttre sidan av väggarna 
finns spikar för upphängning av flunder- och abborrnät. Fiskebodarna på 
fiskelägena underhålls inte mera lika omsorgsfullt som förr utan får förfalla. 
På Ören fanns det omkring år 1900 ett 20-tal hus. Sedan dess har det byggts 
bara något enstaka fiskehus därute. Många av fiskehusen från äldre tid 
har taket öppet till ryggåsen, andra har mellantak byggt som två- eller tre-
vådstak. I äldre tid var spisen vanligen murad av gråsten men på senare 
tid har man i de flesta fiskehusen murat tegelstensspisar. Utom boningshus 
finns det på fiskelägena små fyrkantiga saltbodar, där salt och fiskkärl 
förvarades. De är merendels uppförda av bräder. 

De flesta husen på fiskelägena har ingångsdörr på gaveln, en del har 
ingång på långsidan. I svalen finns en sköthylla, där de hoprullade skötarna 
lades upp på lördagen när man for hem. Om bragderna inte hade hunnit 
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torka, hängdes de i stället upp inne på stugans skötåsar, lösa åsar, som vilar 
på klobbar på stugans gavelväggar. Inne i stugan har spisen sin plats i en 
vrå vid ingångsdörren. En stor del av utrymmet upptas av väggfasta sängar, 
ibland upp till sex sådana sängar. Sängarna är korta och breda så att tre, 
fyra hjon kunde sova i varje säng. I många av de äldre fiskehusen är 
sängarnas kanter och sängstolpen mellan sängarna snidade i ålderdomliga 
former. Under gavelfönstret, i många stugor husets enda fönster, står alltid 
ett bord, ett fristående bord eller en väggfast skiva med ett snedstöd under. 
Om det finns två fönster, står det ofta ett bord också framför det andra. 
Lösa pallar och smala träbänkar har funnits i alla fiskehus, men små 
vägghyllor och ålderdomliga små skåp ingår mera sällan i inredningen. Om 
väggytan medger, finns d'et smala väggfasta bänkar. Under sköttiden var 
golvet oftast fullt av vaggor, men dessa blev ej kvar på skäret över vintern, 
utan deras beboare flyttade ut och hem i dem. 

Ett av husen på Ören är uppfört av sten. Det var en österbyggebo som 
i slutet av 1800-talet murade upp ett fiskehus vid en klippa, som bildar 
bakväggen i kojan; det förefaller att vara av bestående slag. Sedan de 
regelbundna fiskelägesfärderna upphört mot slutet av 1920-talet, har många 
flyttat hem sina hus, och andra har låtit sina förfalla till den grad, att 
grannarna slutligen eldat upp dem. 

En stor del av det virke som användes till hustimring, till reparationer 
på olika byggnader samt till redskap o. dyl. utgjordes förr av sjövirke, som 
drivit i land eller som bärgats i öppna sjön." Så snart någon fick en aning 
om att d'et fanns virke att bärga tog han till årorna och rodde hur långt 
som helst. Under äldre tid ålåg det strandridaren att ha uppsikt över allt 
som bärgades ur sjön, men denna syssla blev sedermera indragen. Endast 
de äldsta bland sagesmännen kan erinra sig att de hört talas om strand-
fogden. 

Den som fann virke ute i skärgården lassade genast så mycket som 
möjligt i sin båt och for hem med det. Det som inte rymdes i båten staplades 
upp på en närbelägen strand, ibland med bärgarens bomärke inskuret i 
varenda planka. Det är många som anser att det inte lönade sig att skära in 
bomärkena, för den som kom på staplarna brukade ändå lägga beslag på 
dem: »Ett bomärke på en planka är inte svårt att lönnhålla. Och nog måste 
ju var och en medge att d'et var förargligt för den som kom sist; undra på 
att de for av med högarna. Sen vart ,det panik om någon fick reda på det». 
Den som inte hade gott om hjälp i eget hem brukade ingå bärgarlag med 
en granne, båda for ut tillsammans och delade virket på hälft. Det var ingen 
skillnad om det var inom en annan bys skärgård man bärgade, man fick ta 
allt vad man såg. — »En gång då två bönder från Karlby, Matt-Johannes och 
Pell-Pär, var vid Klovskärsudden och bärga samtidigt med Klovskär'in blev 
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kökarborna bortvisade men det brydde de sig int om, utan tog ändå för 
sig. Klovskärsbon anmälde saken hos länsman i Degerby, men hade ingen-
ting för det, för länsman sa bara att den som är likast får bärga. När 
Klovskär'in klaga att kökarborna slitit virket ur händerna på honom sade 
länsman: ja då beror det på han som är starkast.» — Efter det att strand-
fogdesysslan hade indragits övergick benämningen strandridare till öknamn 
på dem som »alltför tida for och sträckte kring stränderna», om dem 
sades det: »Vad skall int han få som är sån strandridare». 

När det rörde sig om större mängder virke, 10 tolfter eller därutöver, 
skulle fyndet ges upp till tullen eller befallningsmannen, och därefter hölls 
auktion på hela partiet. Om det var stora auktioner brukade det samlas 
mycket folk, både från Föglö, Houtskär och Korpo. De som hade varit med 
och bärgat försökte alltid lösa in så mycket som möjligt, helst allt vad de 
bärgat. För strandflutet virke fick bärgaren 1/3 av värdet i bärgarlön, och 
för det som bärgades i öppen sjö erhöll han hälften. Under segelskutornas 
tid hände det ibland att hela däckslaster lämpades överbord. Ett av de 
sista åren av 1800-talet strandade en så stor last ute vid Svartharu i Karlby 
att det dröjde ett par veckor innan allt var slutbärgat. Då hölls det auktion 
på hela partiet. Det sägs att åskilliga hus i Kökar är byggda av de plankorna. 
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XII. Hantverk och hemslöjd. 

Båtar och båtbygge. De klinkbyggda båtarna återgår på båttyper som 
redan under förhistorisk tid var allmänna inom Skandinavien. Ett typiskt 
drag för den fornnordiska båten var att den hade spetsig för och akter. 
Ett annat för de förhistoriska båtarna utmärkande drag var att båtarnas 
längd var jämförelsevis stor i förhållande till deras bredd. Fiskebåtar, som 
mycket nära ansluta sig till denna förhistoriska båttyp, nyttjas allt fort-
farande på många håll inom den finländska skärgården. 

På Åland, där utfisket varit ett viktigt näringsfång för en stor del av 
befolkningen, har man haft behov av stadiga och sjödugliga men samtidigt 
lättseglande fiskebåtar. De uppgifter från 1500-talet om en fembords skötbåt 
och en fyra bords torskbåt som tidigare anförts (se s.. 72) härrör ur ett 
kungsgårdsinventarium, men likadana båtar ingick sannolikt redan vid denna 
tid också i skärgårdsbondens båtbestånd. En skötbåt med fem bord bör ha 
varit minst 20-22 fot lång. I saköresregistret för 1545 omtalas en 14 alnars 
båt, också denna troligen en skötbåt.1  År 1556 omtalas i Kastelholms inven-
tarium en skäribåt med 28 alnars köl, alltså en liten skuta, och 1568 om-
nämns en »ny skäribåt» med 9 bord.2  

Inom skärgården vid Sveriges södra Östersjökust blev båtarna av sniptyp, 
sannolikt på 1600-talet, utträngda av båtar med tvär akter. Denna båttyp, 
som först skall ha tagits i bruk inom Blekinge, vann spridning allt längre 
mot norr upp till Sörmland och södra Upplands skärgård. Längre norrut 
höll snipbåten stånd. Den representerar allt fortfarande den vanligaste båt-
typen längs Bottniska vikens kuster. Inom den åländska skärgården har 
man nyttjat såväl spetsgattade som tvärgattade fiskebåtar. Enligt en uppgift 
från Lemland 1684 hade en bonde från Jersö tvärgattad båt.3  

De skriftliga källornas uppgifter om båtar är i regel föga upplysande. 
En uppgift i ett bolagskontrakt från Kökar år 1661, enligt vilken den ena 
bolagsmannen tillerkänns del i skut an med tamp och ty g4  ger vid 
handen att det här är fråga om en större båt än den vanliga skötbåten. 
I samband med handeln har nämnts att färdbåtarna under 1600-talet var 
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82. Eka. 

• 

försedda med kajuta. Vid de tidiga vårresorna har skötbåten intill senaste 
tid, som nämnts, nyttjats som färdbåt, antingen färden gått till Stockholm 
eller Helsingfors. 

I bouppteckningar och andra handlingar från 1700-talet ingår ofta upp-
gifter om båtar, men i allmänhet anges bara båtens pris. År 1709 fick en 
finnöbonde betala 184 dr kmt, 1/2  lispund sälspäck och ett sälskinn för en 
skuta som han köpte i Korpo.5  En ny skötbåt värderades vid samma tid 
till 12 dr smt." Av olika handlingar framgår det att båtar om 5, 4 och 3 bord 
var vanliga. Om en 2-bordsbåt heter det år 1706 att den hade 5 alnars köl.7  
Av skattläggningsinstrumentet 1768 framgår som tidigare nämnts att endast 
ett fåtal kökarbor då hade egna kajutbåtar. Under 1800-talet var det ytterst 
vanligt att bönderna i de öståländska skärgårdssocknarna gemensamt lät 
bygga fartyg för fraktfart. Kökarbönderna deltog endast i mycket ringa 
omfattning i dessa företag, och fraktfart var inte någon verklig näringsgren 
i Kökar. 

Ända fram till mitten av 1800-talet skall det ha förekommit skötbåtar 
riggade med råsegel, men i allmänhet hade skötbåtarna dåmera sprisegelrigg, 
medan marknadsbåtarna var tacklade med jaktrigg. Skötbåtarna hade ofta 
sprisegel utan bom; segel av denna typ kallades snedsegel. Spristången satt 
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fast i seglet för gott, och när man skulle tackla av rullades seglet upp på 
spristången. Seglet hölls utspänt med tvenne skot. — Till jullen nyttjas 
ibland ännu segel av denna typ. — Om seglet var fastgjort med tåg kring 
masten tog man på en gång ned både segel, mast och stång. Spristången 
var i regel fastgjord i en spristroff vid masten. På 1860- och 1870-talen 
började man sätta in två master i skötbåten, då sades att båten förde parsegel. 
Förseglet saknade bom, men akterseglet hade en ungefär 7 alnar lång 
bom, som stödde mot masten med bomtjugan. Omkring år 1900 började 
man segla med parsegel och fock för att det skulle gå lättare att kryssa. 
Focken hissades med fockfall, som gick över en trissa fastgjord i mastögat 
i toppen av .förmasten. De flesta hade fockseglet fastgjort direkt i stammen, 
men en del satte upp en alnslång bom i fören. Det förekom att man gjorde 
jaktrigg med gaffelsegel och fock också till skötbåten. Denna rigg nyttjades 
vid långfärder och vid utseglingen till fiskelägena, men då man från fiske-
lägena begav sig ut till skötgrunden för att lägga ut skötarna, togs den stora 
masten ned och parseglen sattes upp. Ute på grynnorna togs vanligen båda 
masterna omkull, men om det var svag vind kunde man hålla akterseglet 
uppe; då lades bommen upp i en tjuga, sudnickan, som var fastsatt vid 
båtrelingen. 

Marknadsskutorna hade en mast och förde fyra segel, storsegel, toppsegel, 
klyvare och fock. Storseglet hade både bom och gaffel, gaffeln stödde mot 
masten med en klava, och i bomändan fanns en märla som hakades på en 
krok på masten. Skoten gick till knapar på surfen och aktergaveln. Vanterna 
gick till ringar på sudkanten och låstes med träbitar. I masttoppen fanns 
mastöga med blockskiva för klyvarfallen. — Stora förbåtar, som nyttjades 
för ved och kreatur, var mest utan segel. 

I mannaminne har man på varje hemman brukat ha 4-5 båtar, då 
jaktbåten, eller 'del i jakt, är medräknad. Alla båtar, utom roddsumparna 
med fiskhåll, har byggts med tvär akter. De kallas gavelbåtar, i motsats till 
båtarna med spetsig akter, snytbåtarna. Gavelbåtar anses svara bättre mot 
sjön. 

Båtarnas dimensioner var: 

Längd Bredd Bordlag Last 
jakt 42-50 fot 14-16 fot 12-13 50-60 tunnor 
skötbåt 20-22 » 7-8 » 6-7 15-20 » 
roddsump 16-17 » 6 » 5-6 
julle 16-17 » 6 » 5-6 
öka 10-12 » 4-5 » 

Båtarna har i regel byggts hemma i Kökar; de flesta karlarna har varit 
skickliga båtbyggare. De som var kända för särskilt gott handlag var natur- 
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ligtvis mest eftersökta som arbetshjälp. Det skulle helst bara vara två till 
att bygga en skötbåt, »annars blev det för många åsikter». I båtbyggandet 
deltog i allmänhet bara karlarna, men när båttängerna skulle sättas på 
brukade kvinnorna vara med och hjälpa till med att hålla i borden, till dess 
tängerna satt ordentligt fast. 

Virke till båtarna anskaffades från Föglö, Korpo eller Nagu. Helst togs 
virket från de östra socknarna, emedan Föglö-virket ansågs vara både 
hårdare och kvistigare. Kökarborna brukade få gå med skogsägarna och 
söka kölstycke, mången gång fick de ,det gratis, då skogsägaren inte hade 
intresse av ett så krokigt stycke. Också till spanterna, vrängerna, sökte man 
upp krokigt trä. Svårast var att hitta lämpligt virke till de vindor och 
kinnungar varmed de första bordlagen, skulle skarvas; det måste vara grova 
stockändar för att man skulle få ut hela stycket och dessutom vindvridna. 

Båtbyggena sattes i gång på vårvintern innan karlarna skulle ut i sälj akt. 
Allt virke sågades för hand. Vid detta arbete gick man helst lag, så att 
man var tre, fyra man i laget. Stockarna lades upp på två meter höga 
bockar, en karl stod uppe, de andra stod på marken. Ett bra dagsverke 
var att såga ett tiotal bräder. 

Skötbåtarna byggdes inne i stugan, de rymdes inte i något uthus. »I mitt 
minne har det byggts båtar i de flesta stugorna i Karlby. Kvinnorna gilla 
inte det byggnadsäventyret, men de fick bara nöja sig. Det såg nog inte 
för grant ut inne, och man fick nogsamt akta sig för elden, men det brann 
sällan. Vi arbeta bara i dagsljus och måste ha båten inne vid pass en månad. 
När den skulle ut tog vi upp ett hål mellan gavelfönstren. Jullar och ökor 
byggdes i lämpliga uthus. När man börja bygga stora höskullar ovanpå 
fähusen flyttades allt båtbyggeri dit.» De verktyg som behövdes var yxa, 
hyvel, krokhyvel, navare, borrsväng, hammare och kniv. Ökorna, av vilka 
det ofta fanns ett par på varje gård, var byggda utan köl; de förleddes med 
ett par stänger under för att inte slitas i onödan när de drogs upp på land. 
När en kölbåt skulle byggas, började båtbyggaren med att ans opp kölen. 
Ett lämpligt tallstycke höggs upp med yxa 'och hyvlades med fjädror i övre 
kanten. Stävarna, framstammen och bakstammen, formades »efter huvudet». 
Framstammen fästes vid kölen med snedskarv, som förstärktes med endym-
lingar. Bakstäven, gjordes ca 20 cm bred. På inre sidan högg man ur en 
bit för att få fäste för det stycke, på vilket aktergaveln skulle vila. 

Skötbåten byggdes med ungefär 6 tum breda och 1 tum tjocka bord; 
för jullen var motsvarande mått 5 tum och 3/4  tum. För att båten inte skulle 
bli rank måste de första bordlagen skarvas. Ur lämpliga vindklabbar tog 
man ut cirka 3 alnar långa vindor som sattes till första bordet, sanbordet, 
i för och akter. Vid andra bordet högg man in kinnungar, vilka också måste 
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vara ganske sneda för att det skulle bli ordentligt utslag på båten. Bord-
veden basades ute på gården vid öppen eld; när det var gavelbåtar som 
byggdes behövde man basa bara åt fören. När borden skulle sättas på platsen, 
ristade man först av med knivsudden hur de skulle fästas, och sedan skru-
vades de fast med båttänger. Vid för och akter fästes borden med spik, där-
emellan med enpinnar, som sattes in med fyra tums mellanrum. Enpinnarna 
togs ut med pinnborr, smidd av smeden i Hellsö. De var 2 tum långa och i 
grovlek med en femtumsspik. Enpinnens huvud sattes åt yttre sidan, och 
på inre sidan klövs den och en blägd kördes in och låste fast pinnen. När 
man pinnat fast en omgång började man med en ny tills alla borden var 
på sin plats. De som var särskilt noggranna hyvlade av nedre bordets övre 
kant, så bordlagen låg vackert mot varandra. Övre kanten av översta bordet 
formades med hyveln tills båten fick »sin ställning». När båten var bordlagd 
började man med spanterna, vrånglaget. Vrängerna till skötbåten höggs 
1 å tum tjocka och 2 tum breda och till jullarna lika tjocka men inte fullt 
så breda. De höggs till så de svarade mot bordläggningen och fästes på 
sin plats med enpinnar och blägder. Båtbyggaren klämde fast dem med 
skruvtång vid översta bordlaget och satte sedan knäet emot så de gick ned 
i sian så tätt som möjligt. Till skötbåten behövdes omkring 14 vränger för 
att den skulle bli tillräckligt stadig. Längs inre sidan av översta bordet 
fästes en två tum bred list, tullbordet, och mellan den och suden stacks 
tullarna in. För varje åra nyttjades antingen två tullar eller endast en, 
försedd med ett årband. Sian mellan borden tätades med Bitåg. Till dessa 
togs sihår av kalvskinn, som kardades och spanns till tåg på en vev; både 
kardningen och spinningen utfördes av männen. Vid hårt väder nyttjades 
till skötbåten skidbord, lösa, 7 tum breda bord. 

I skottet framme i fören fanns hål för förmasten och i mitt-i-bettan hål 
för den andra masten. Nedtill stödde masterna mot en mastsko. Bak-i-bettan 
var fastsatt ungefär en meter från båtens akter. De båda bettarna var lika 
breda som avståndet mellan två vränger och fästes med .fyra bettaknän. 
Längs aktergaveln gick kuren, täckt med bräder. På det aktre bänkskottet, 
alltså framsidan av kuren, ristades båtens tillverkningsårtal och ägarens 
initialer, förr ägarens bomärke. Det kallas titelbladet. Ovanpå vrängerna 
i båtbottnen lade man in bräder, tild, som gick från skottet i fören till bak-
i-bettan. Ett kort bräde, skjutklabben, hindrade skräp att komma in under 
tildet. Till sist gjordes roder och styrpinne; rodret fästes vid båten med 
rors-låsningar, smidda hos smeden. När båten var färdigbyggd tjärades den 
först innantill och vändes sedan upp och ned och tjärades på yttre sidan. 
Under vintern sattes båtarna inte in i båthus utan drogs upp på stranden 
och stjälptes upp och ned. Så snart isen gått bort på våren sköts de åter ut, 
men innan dess blev de översedda och reparerade om så behövdes. En 
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83. Storbåt under byggnad. 

skötbåt, som underhölls ordentligt, kunde hålla i nära 30 år. Den största 
påfrestningen fick den utstå under vårvinterns isresa. 

Också jakterna byggdes förr i Kökar. I byggandet brukade tre, fyra 
män ta del. Jaktbåtarna byggdes nere vid stranden, och allt eftersom 
bordlaget reste sig byggdes stärtor upp på vardera sidan. Liksom skötbåtarna 
byggdes jakterna med vindor och kinnungar och med tvär akter. Borden 
var omkring 8 tum breda och 1 1/2  tum tjocka och vrängerna 4 tum breda och 
3 tum tjocka. De stora fisksumparna byggdes med spetsig akter och fiskhåll 
i aktern av båten. Också roddsumparna, som var av ungefär samma storlek 
som jullarna, hade fiskhållet i aktern. Många hål genom hållet sörjde för 
att vattnet hölls friskt. Numera har fisksumpar av denna typ nästan helt 
försvunnit, både stora och små sumpar har nu fiskhåll i mitten av båten. 

Särskilda kyrkbåtar, som ägdes gemensamt av vissa bönder eller av 
hela byar, har inte förekommit under den tid som den muntliga traditionen 
omspänner. Äldre uppgifter saknas från Kökar men från Föglö finnes upp-
gifter om kyrkbåtlag. Inom laget höll en bonde båt för ett helt år, eller 
också höll lagmedlemmarna båt en gång i sänder. Också i Kökar har man 
av ålder haft för sed att fara många tillsammans till kyrkan, och då tog 
man den båt som var lämpligast. Båten skulle ha plats för tre par roddare. 
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Kyrkfolket rodde i lag, och roddarlagen bytte när man kommit halvvägs. 
När man for från Karlby bytte man vid Ömsanudden i Jorpessjön. I Öster-
bygge brukade kyrkfolket gå till dem som bodde söder i byn och fara med 
dem. Södholms storgrynnan kallas också Halv-vägsgrynnan för att roddar-
lagen brukade byta där. I Hellsö har de stora strömmingsnotbåtarna nyttjats 
såsom kyrkbåtar. 

Laggning. Båtbyggeriet var ett arbete som inte återkom årligen. Med 
tillverkning av tunnkärl måste männen däremot syssla varje vinter. Då 
handel med saltfisk varit av så stor betydelse för kökarborna, har de varit 
tvungna att iaktta överhetens bestämmelser om fiskkärlstillverkning.8  

Utförliga bestämmelser om hur fiskkärl skulle vara beskaffade ingår 
bl. a. i fiskeristadgan av 1766. Tunnans storlek, sedan medeltiden fastställd 
till 48 kannor, förändras ej: »En hel Tunna för salta Fiske-waror bör in-
nehålla emellan dess bottnar 48 Swenska Kannor, och de mindre derefter 
noga lämpas.» Vidare stadgas att »Til Fiske-warors insaltning, som til Salu 
ärnas, böra endast brukas hel, half, fierndels, åttondels och sextondels 
Tunnor, med stadiga Kryss och Stafrar, samt tilräckelige och goda band 
försedde, som alla af Tunnmätare eller Hamne-fogdar i orten, skola Krönas 
och mätas, innan Fiske-waror til salu deruti insaltas, och det wid \varans 
förlust». Angående de träslag av vilka fiskkärlen skulle tillverkas innehåller 
stadgan bestämmelsen att de borde göras av ek, bok eller gran, men inte 
av furu eller tall, vilket virke ansågs vara mindre lämpligt vid insaltning 
av fisk. Den som bröt mot denna bestämmelse dömdes att plikta, dock 
gjordes undantag för innevånarna på sådana orter där det inte fanns till 
räcklig tillgång på grankärl. Den uppsyningsman som var vårdslös i utövan-
det av sitt ämbete dömdes till dryga böter: »Den Tunnemätare eller Hamn-
fogde, som med dess af wederbörande gillade Märke, kröner undermålige 
Fiske-käril, pligte för wårdslöshet Tjugu Dal. Silf:mynt och fylle skadan; 
Sker det af upsåt, straffes efter 8 Cap. 3 § Hand. Balk.» 

I Kökar började man på 1770-talet att vid tinget utse särskilda krönare 
att besiktiga och kröna fiskkärlen. De har kallats laggkärlskrönare, inte 
hamnfogdar; dessa sysslor synes inte varit förenade. Tidigare utförde nämn 
demännen eller andra förtroendemän inom byarna kröningsarbetet, utan 
särskilt förordnande. Vid tinget 1774 anmälde nämndeman Isak Isaksson. 
från Karlby, att han under flera års tid betjänat sig själv och andra inom 
Karlby fiskelag med laggkärlskrönande, men då han inte erhållit något 
ordentligt förordnande därtill anhöll han hos häradsrätten om att få förord. 
Samtidigt anmälde nämndeman Isak Clemetsson i Hellsö att han betjänat 
sina grannar på samma sätt och anhöll om förord för att söka fullmakt. 
Två bönder, Matts Eriksson och Tomas Mattsson, båda från Karlby, lämnade 
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84. Kimbarna radas in. 

in liknande ansökningar, och vidare anhöll Erik Eriksson i Husö om att 
bli antagen till krönare på Husö, Finnö och Kyrkogårdsö, medan Erik 
Jansson ville bli krönare i Hästö fiskelag. Bonden Mikael Bertelsson från 
Österbygge hade redan tidigare ansökt hos landshövdingen om krönare-
fullmakt och uppmanades att inför häradsrätten uppvisa sin krönarekanna 
innan han befattade sig med någon laggkärlskröning." — Vid följande års ting 
anmälde Tomas Eriksson att det inte fanns någon laggkärlskrönare inom 
Finnö-Överboda och anhöll om förord att söka fullmakt, vilket även bevil-
jades. Samtidigt anhöll Johan Eriksson från Kyrkogårdsö om att få bli 
krönare därstädes. — Året därpå, 1776, inställde sig bonden Erik Andersson 
och anhöll om att få bli krönare i Söder-Jurmo och Utö.1° — Vid mitten 
av 1770-talet var alltså alla byar försedda med krönare. Även under 1800-
talet utsågs laggkärlskrönare inom de olika byarna. Kontrollen över krö-
narnas verksamhet var sträng, och de krönare som inte ansågs ha fullgjort 
sin skyldighet blev instämda till tinget och fick erlägga dryga böter. 

I fiskeristadgan av 1766 ingår en bestämmelse om att strömmingskärlen 
skulle vara försedda med sprund, varigenom lake skulle kunna hällas in 
i kärlen. Bottnarna skulle vara lodrätt inpassade och »sprundet hwarigenom 
Lakan inlåtes, så båradt, at när den sidan af kärillet ligger öfwerst, såten 
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af bottnarne stå rätt upp och ned, på det sådane Tunnor med trygghet kunna 
i Fartyg inlastas». Av ett rättsfall från 1845 framgår att såväl strömmingskärl 
med tapphål som tunnkärl utan hål nyttjades i mitten av 1800-talet. Vid 
tinget detta år klagade nämligen en dräng över att han blivit bestulen 
på ett strömmingskärl, och vid rannsakningen beskrev han kärlets utseende: 
det var en halvtunna, försedd med hans husbondes bomärke och 1844 års 
kröningsmärke. I halvtunnan hade funnits två hål med tappar för att inlägga 
lake. Emedan kärlet hade börjat läcka hade sprickorna varit översmorda 
med talg. Den anklagade försökte fria sig från beskyllningen genom att 
förklara att han brukade upphandla tomma laggkärl och året förut köpt 
tio strömmingshalvtunnor från Reval. Ett vittne som hördes i saken påpe-
kade att det omtvistade kärlet inte kunde vara från Reval, då det inte 
fanns något märke efter packarens järn i kanten. Drängens husbonde 
anmärkte dessutom att han inte hade sålt kärl med hål och tappar till 
Reval.11  

Virke till laggkärlen kunde skärgårdsborna länge få till billiga priser. 
Karl Nordberg skriver 1908 därom: »I den 'gamla, goda tiden' förrän såg-
bolag och enskilda skogsägare hunnit sköfla skogen på Åland och i sydvästra 
Finlands kusttrakter, köpte våra fiskare 30 å 40 fot långa furor till ett pris 
af 2 å 3 mark stycket, hvaraf strömmingskärlen, hufvudsakligast half-
tunnor förfärdigades. Under det tillverkningen af halftunnor nästan h.o.h. 
upphört och ersatts af fjärdingar, har äfven en betydande förändring 
i fråga om materialet hvaraf kärlen förfärdigas ägt rum. I stället för det 
goda, icke flottade virket ha våra fiskare varit nödda och tvungna att 
använda det dåliga vattenblötta utskottsvirket ifrån ångsågarna».12  Från 
Kökar for man till grannsocknarna och köpte virke till fiskkärlen. Granvirke 
ansågs vara bättre än tall, men det granvirke som stod till buds var ofta 
så fullt av kvistar, att fiskkärlen i regel gjordes av tallvirke. Det blev 
ofta så att de som for till Åbo brukade ta i land i Korpo och beställa virket. 
Det var bäst om man själv fick vara med och hugga och fick söka ut helt 
kvistfritt virke. Till banden användes hassel; i några av Kökarbyarna hade 
man hassel tillräckligt för eget behov, men t. ex. i Hellsö räckte det inte till, 
utan hellsöborna brukade hämta hassel i Sottunga. 

Då man hade fått köpa virket på rot och det hade huggits under som-
maren, fick det torka under hösten. Efter jul började man med tunnkärlen. 
Tallstammarna sågades vid stranden till lämpliga bitar avsedda för olika 
kärlstorlekar. Såg användes endast till detta, för övrigt var yxan det mest 
nyttjade redskapet. Hasselkäpparna till banden klövs och knivades upp 
med bandkniven. Hasselkäpparna sattes i knivbänken och klämdes fast med 
fotsparken medan bandet täljdes slätt och lagom tjockt. Det virke, som 
skulle användas till stavar, kimbar, synades omsorgsfullt, och all bark och 
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85. Knivbänk. 

ytved höggs bort för att kärlen skulle bli fullt prima. Med hjälp av kilar 
klövs klabbarna i fyra delar, och sedan detta var gjort började man klyva 
kimbarna. Därefter urholkades de på insidan och rundades på utsidan, och 
kanterna hyvlades sneda. Med kimbmall kontrollerades att kimbarna fick 
de rätta måtten för det kärl, som de var avsedda för. Banden fogades ihop 
med två vinkelhak, svep. När kärlet skulle ihop tog man två band och 
radade in kimbar i dem. Detta var ett arbete vari två personer måste hjälpas 
åt, den ena tog ett band i vardera handen och höll dem på lämpligt avstånd 
från varandra, den andra plockade in kimbar så att bara en smal öppning 
återstod då trängankimbarna sattes i. Till sist drevs en smal stav, kilkimben, 
in i hålet, så att alla stavar slöt tätt till varandra. Utom det bandpar, som 
redan satt på, behövdes ytterligare ett eller två par, beroende på kärlets 
storlek. Dessa band krängdes på med hjälp av en bandhake. Insidan av 
kärlet käftades ur med käftyxan till dess att den blev tillräckligt slät. 
Ändarna på kimbarna täljdes lika långa. Ett par centimeter innanför kimb-
ändarna gjordes med krysjärnet det krys, i vilket bottnarna skulle fällas in. 
Till halvtunnor gjordes bottnarna av flere bitar, till fjärdingar och åttingar 
av två bitar, den ena något större än den andra. De cirklades ut med 
passare, och måste passa exakt in i kryset för att kärlet skulle bli fullt tätt. 
Bottnen drevs in i kärlet med yxhammaren. Fiskkärlen mättes därefter av 
laggkärlskrönaren med ett krönt 5-litersmått. På senare tid har det inte 
funnits en krönare i varje by utan 2-3 inom hela Kökar. Fjärdingen bör 
rymma 30,  liter och åttingen 15 liter, ,och när detta hade kontrollerats, slog 
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krönaren sitt märke på kärlet. Tapphålen borrades först när kärlet var 
färdigt packat. 

Tillverkningen av fiskkärlen var ett arbete som utfördes med största 
omsorg: »Var och en gjorde sitt bästa med fiskkärlen». Det var ett drygt 
arbete att varje vinter göra 20-30 tunnor i små kärl. När man började 
köpa tunnkärlsvirke från ångsågar erhölls det kapat i lämpliga stycken, 
vilket ju innebar en viss arbetslättnad. Omkring 1900 började en del att 
köpa färdiga fiskkärl men de flesta fortsatte att på gammalt sätt tillverka 
sina fiskkärl själva; många gör det ännu. 

Nätbindning. Ett annat årligen återkommande arbete var nätbindningen. 
och en årlig utgiftspost var kostnaderna för hampa och lin; ingendera av 
dessa växter har någonsin odlats ute i Kökar. Det är helt naturligt att 
öborna försökt hålla reda på var dessa för dem så viktiga varor stått att få 
för billigaste pris. Sedan långt tillbaka torde man handlat lin i Sverige eller 
Finland och hampa i Estland. Under krigs- och annan nödtid var det ofta 
svårt att få köpa lin och hampa till överkomligt pris. År 1661 beklagade sig 
hospitalsprästen i Föglö över att han förgäves försökt få köpa lin både i 
Stockholm och Reval.13  

Ett av åren före stora ofreden klagade kökarborna vid tinget över att 
det lin de köpt i Åbo hade stigit till ett pris av 16 öre marken; ungefär sam-
tidigt upptas i bouppteckningar 5 dr per lispund för lin och 4 dr för hampa, 
samt för 1 mark ohäcklat lin 4 öre.14  Vid skattläggningen 1768 påstod kökar-
borna att hampan under flera år varit så dyr att inköpa, att deras fiske knap-
past avkastat mer än vad som gått åt till bragdernas inköp och underhåll. 
Någon enstaka gång omnämns i domböckerna att folk från andra orter 
sände skötar till Kökar för att bindas. År 1795 framgår det av ett tings-
protokoll att en Bråttö-båtsman hade sänt garn till Kökar för att få en sköt 
bunden. Att lösa ut sköten hade kostat 1 Rd.1  Vid denna tid fanns det 
förmodligen inom alla skärgårdsbyar en eller flera personer som för betal-
ning band bragder åt andra, men i regel torde husfolket på de flesta gårdar 
ha bundit de bragder som behövdes på gården. Den bindlön som erlades var 
inte stor. Vid 1826 års ting instämdes skomakaren Matts Fagerström från. 
Sottunga-Finnö av en torpare i Kumlinge angående bindarlön. Torparen ha-
de av Fagerströms garn bundit en sköt som var 27 famnar lång och 5 alnar 
djup, och fordrade i arbetslön 12 sk. rgs för varje famn, eller tillsammans 6 
RD 36 sk rgs. Ett vittne, som hördes i målet, berättade, att han både i Föglö 
och Korpo låtit binda skötar av 5-6 alnars djuplek, och för dem betalat 
bara 3 skillingar per famn. Nämnden framhöll att det vanliga priset för 
bindning av en sköt, av samma storlek som den nu omtvistade, var 3 Rd 
rgs, och häradsrätten fastslog detta som ett lämpligt pris." 
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86. Letningsplats vid stranden i Överboda. Grytan är tillverkad av en mina. 

Enligt Anders Forsberg skall fiskarbefolkningen i den öståländska skär-
gården under 1700-talet för det mesta ha inköpt Hälsinglands-lin i Stock-
holm. Under förra hälften av 1800-talet började det svenska linpriset stiga. 
Ett lispund hasplat lin betingade sig slutligen ett pris av 1 RD. Då tavast-
länningarna kunde utbjuda ett lika gott gulgrönt lin som det svenska till ett 
billigare pris, började Längelmäkilinet att konkurrera ut det hälsingländska.' 

Kökarborna har under den tid den muntliga traditionen omspänner bru-
kat köpa så gott som allt sitt lin. i Helsingfors vid höstmarknaden. Hampa, 
som nyttjades till notar, mjärdar och ryssjor, har man så långt någon kan 
minnas köpt i Reval. Också tågvirke har i stor utsträckning inköpts från Est-
land; de ryska hamptågen ansågs vara de bästa som stod att få. Både lin och 
hampa köptes oberett och häcklades och spanns i Kökar. 

Så länge kvinnorna skulle både häckla och spinna garnet till ström-
mingsskötarna varade deras arbetsdag från kl. 4 på morgonen och till sena 
natten. Långt efter det karlarna hade gått till vila satt kvinnorna uppe och 
spann. 1 bindningsarbetet tog alla del, män, kvinnor och barn. Att binda not, 
mjärdar och ryssjor ansågs vara karlarbete, medan bindningen av skötar och 
nät mer betraktades som kvinnfolksgöra. Att skjuta not och nät på teln 
var karlarbete, att laga, bygga, bragder som gått sönder ålåg kvinnfolket. 

323 



Denna skillnad var dock inte strängt genomförd, utan den i hushållet som var 
särskilt flink att binda fick hållas vid det och behövde inte arbeta med an-
nat. Barnen började hjälpa till i 9-10 års åldern. Bindnålen var gjord av 
hassel eller try; särskilt fina nålar gjordes av bock- eller kohorn. Vid bind-
ning av större bragder brukade man i sista maskan på varvet sätta en mask-
bit, också denna var tillverkad av horn. Vid hornarbeten måste man först 
såga sönder hornet, därefter ströks talg på och så baddades det vid en låga 
tills det blev så mjukt att det kunde bearbetas. Vidare behövdes vid bind-
ningsarbetet en bindkavel och en bindstol. 

En sköt brukade man antingen binda på längden eller på djupet, på 
juf ten. Skulle man binda på längden rände man ut skötens djup; band man 
på djupet, rände man ut dess längd. De flesta brukade binda skötarna på 
längden, och då rände de ut 7-8 tjog maskor, beroende på hur djup skö-
ten skulle bli. Till en åttatjogare rände man ut 160 maskor, detta svarade 
mot ett djup av 5 alnar. — Sidan av en maska kallades axel, och avståndet 
mellan knutarna kallades varv. En utdragen maska är alltså = 2 varv. En 
sköt bands med 38-40 varv under aln. De som var mycket flinka att binda 
tyckte det gick fortare att binda sköten på annan led, i så fall lade man upp 
1400 maskor eller 70 tjog. När man hade ränt ut första varvet stecka man av 
med en stor tränål, kallad steckningsnål eller enöga. Med nålen drogs steck-
bandet, som höll fast sköten vid bindtjugan, genom maskorna. Under arbetet 
med en sköt fick man stecka av upprepade gånger. En flink bindare kunde 
på en dag binda en famn på en åttatjogare, om han band på längden och ar-
betade i 10-12 timmar. Den vanligaste knuten var råbandsknop. För varje 
knut måste man dra till ordentligt, så att det inte uppstod en skrinnknut. 
Ett annat förargligt fel var att vid bindningen gå förbi en maska, då uppstod 
en oxe. Varven närmast telnarna bands av grövre garn än sköten i övrigt. 
Sedan återstod ännu att skjuta på teln. Vid 'skjutningen gick sköten ihop 
ungefär till hälften; skötar, som innan de var skjutna var 38 famnar 
långa, mätte såsom färdiga vid övertelnen ca 20 famnar. Nedertelnen var 
längre, slakare skjuten. En 'sköt fick inte bli vare sig för styv eller för slakt 
utskjuten då fiskade den inte bra. Förr användes både boode skötar och boad 
not, d.v.s. bragden hade dubbla övertelnar, en klenare och en grövre. 

Att binda en hel sköt räckte för en van bindare 4-6 veckor, beroende 
på skötens djup. Den som hade andra arbeten att utföra kunde hålla på med 
en sköt en hel vinter. Ungdomarna brukade hålla bindtalko, då tog de med 
sig sitt arbete, sin bindstol och några smörgåsar till kost. Innan de begav 
sig hemifrån brukade husbonden ta ett kol ur spisen och dra ett streck över 
sköten, för att kunna 'kontrollera hur mycket som blivit bundet. At den som 
band för betalning gavs på 1870-talet 5 mark i bindlön för en sköt. I början 
av 1900-talet betalades 8-9 mark. 
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87. Repslagning. 

För att kvinnorna skulle få det litet mindre arbetsamt började de som 
hade råd därtill i mitten av 1800-talet köpa färdigt lingarn. Detta inköptes i 
Stockholm. Några decennier därefter kom bomullsgarn i bruk. Därom skri-
ver Anders Forsberg: »Under de första åren af 1870-talet började en och annan 
fiskare i åländska skärgården tillhandla sig svenskt 26 nummers 3-trådigt 
fiskargarn, tillvärkadt af bomull. Det nya garnet betraktades af fiskarene 
öfver allt med nyfikna blickar »Nog är det jämt och vackert spunnet», ljöd 
det från allas munnar. De mera radikala fiskarene förfärdigade genast skötar 
af bomullsgarn, men blott på försök. I första hand var man försiktig. Man 
använde då ofta i ena hälften af skötan lingarn och i den andra hälften bom-
ullsgarn. Och till hvilken erfarenhet kom man med detta? Jo, lingarnet uti 
dessa skötar hade en varaktighet af omkring fyra å fem år, och bomullsgarnet 
åter varade 14 å 15 år. Bomullsfisknäten hade vunnit en glänsande seger; ty 
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88. Repslagarvagn. 

sedermera visade det sig, att välspunnet bomullsgarn i alla afseenden var 
som fiskargarn lika praktiskt som lingarn, och att en välskött bomullsgarns-
sköta varade 18 å 20 år, medan en lika välskött sköta af lingarn varade blott 
9 å 10 år.»18  

Den första som i Kökar nyttjade bomullsgarn var bonden Karlberg på 
Larpes i Karlby. Han seglade på Stockholm med levande fisk och hörde ta-
las om det nya garnet där. Omkring 1880 skaffade han sig skötgarn av bom-
ull. Bomullsskötarna ansågs ha många fördelar framför linskötarna, de var 
lättare att underhålla och det visade sig även att de inte blev uppätna 
av märlorna som alltid gått illa åt linskötarna. På 1890-talet började en del 
köpa nät i Åbo eller Helsingfors. De maskinbundna skötarna, som var av 
finare garn än de hemmabundna, visade sig fiska mycket bra. De inköptes 
utan telnar och gjordes färdiga hemma. — Allt fortfarande köps de flesta 
bragderna utan telnar. 

Ryssjor och mjärdar är fortfarande oftast hemmabundna. Själva ryssjan 
binds med 24-25 maskox under aln, medan storbåggarnet, som går från 
sista gjorden till storbågen, binds med bara 12 varv under aln. Beroende på 
vilken kavle som nyttjas, binds 12-13 varv mellan gjordarna. Man börjar 
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89. Bastvev. 

med 20-24 maskor, och vid varje gjord görs 5 utökor. I ingångarna, i vilka 
man förr band omkring 20. varv, binds numera ca 30, och vid vart annat 
eller vart tredje varv gör man sex oxar. De trådar, som är spända från sista 
gjorden till snytbandet, kallas stilltrådar. 

För tillverkningen av linor till fiskbragderna hade de flesta bönderna en 
bastvev och en repvagn. Bast erhöll man förr genom att repa upp de bast-
mattor i vilka det ryska rågmjölet var packat; vidpass 1880 slutade man 
repa bastmattor till linor. Hampa användes förr till notar, mjärdar, 
ryssjor och tåg, varför åtgången på hampa var ganska stor. Den hampa som 
skulle spinnas till garn häcklades, medan hampan till tåg kammades med. 
hampkam. Till 'skötfärgningen togs under savantiden på våren bark av let-
björkar. Först skalades nävern av — den nyttjades till eldtände — och sedan 
togs ett lager bark. Barken lades att torka i solen, blev den ordentligt torkad 
kunde den sparas hur länge som helst. De som köpte letbjörkar åt sig i grann-
socknarna köpte alltid hela björkar, de kostade inte så mycket och det var 
alltid efterfrågan på björkvirke till skaklar, redskapskaft o. dyl. 

Innan bragderna togs i användning färgades de. Till färgen kokade 
man asklut, i vilken man sedan baddade björkbark, till dess den gett ifrån 
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sig tillräckligt färg. Sedan silades barken bort, och leten fick svalna. När leten 
var tillräckligt avsvalnad lades skötarna ned och fick ligga någon halvtimme. 
Förr ålåg d'et kvinnorna att koka skötfärg, men sedan björkleten under 1890-
talet ersattes med köpt skötfärg, har färgningen övertagits av männen. Ryssjor 
och mjärdar färgades med tjärvatten. 

Varje bonde i Kökar måste hålla sig med en ansenlig mängd fiskbrag-
der. Mot slutet av 1800-talet kunde en välförsedd bonde i Karlby äga föl-
jande redskap: 

28-40 st. småskötar, 
6-9 st. storskötar, 

10-12 st. rumskötar, 
1/6 andel i strömmingsnot, 
1/6 andel i fjällfisknot, 
1/12 andel i löjnot, 

1 st. lillnot, 
30-40 st. mjärdar. 
40-60 st. ryssjor, 
10-12 st. abbornät, 
8-10 st. siknät, 
8-10 st. flundernät. 

Härtill kom ljuster, krokredskap och torsksnören. — Enligt fiskeristatisti-
ken 1927 fanns det i Kökar sammanlagt 3.885 skötar, 1.000 nät och 5.000 
ryssjor, eller i medeltal per hushåll cirka 22 skötar, 8 nät och 40 ryssjor.19  

Spånad och vävnad. För kvinnorna upptogs en stor del av vintern, våren 
och försommaren av arbete med spånad och vävning. Ju längre bakåt i ti-
den, desto större del av den textila utrustningen förfärdigades hemma. Med 
hänsyn till kökarbornas regelbundna handelsresor kan man dock anta att 
öborna i större utsträckning än vad som förekom inom jordbrukarbyar med 
mera utpräglat självhushåll köpt sig både kläder och tyger. 

Några spånadsväxter har som nämnt icke odlats av kökarborna, men ull 
för eget behov har de sannolikt alltid haft att tillgå. Äldre uppgifter om 
dräktskicket förekommer  sällan. Köptyger som nämns är t. ex. kläde, fris, 
kamlott, kalmink, sattin, kattun och buldan. Den vadmal som vävdes hemma 
sändes till Stockholm för att färgas och stampas. Som tidigare framhållits 
fanns det sedan början av 1700-talet en skräddare i Kökar. Till en början ha-
de denne inte mera arbete än att han hade tid att sy också åt sottunga-
borna. Förutom åt bönderna och deras husfolk skulle skräddaren för bönder-
nas räkning sy kläder åt båtsmännen. I ett skräddarkontrakt från Föglö 1761 
upptas sylön för följande plagg:20 

Manskläder. 

Skinnpäls  
Pajrock  
Vadmalsrock med häktor 
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Vadmalsrock med knappar  1:16 
Vadmalströja med fickor och knappar  1: 
Vadmalströja med häktor  :16 
Skinntröj a  :16 
Skinnlivstycke  :12 
Klädeströja med fickor och knappar  1: 8 
Livstycke av randigt tyg  :24 
Fårskinnsbyxor  :12 
Sämskbyxor  :24 
Buldansbyxor :12 

Kvinnfolkskläder. 

Sattins tröja  1:— 
Kattuns kofta :24 
Tryckt lärftskofta  :24 
Kallminkslivstycke  :16 
Lärftströj a  1:— 
Livstycke av randigt tyg  :16 

I en sockenrannsakning i Föglö i slutet av 1700-talet, angående överflödigt 
nyttjande av sidentyger, heter det att kvinnorna nyttjade huvudbonad och 
halskläden av siden till 5-6 ombyten för varje kvinna och att endel hade 
börjat använda hela klänningar av siden, somliga t.o.m. övertåg till fotsida 
pälsar av bästa ostindiska siden. Andra klädde sig i dyrbara halvsidentyger, 
bomullstyger eller utländska kamelotter och spetsar. Husbönderna påstod 
att de till detta siden- och spetsöverflöd fick betala lika mycket som i skatt 
till kronan. Tjänsteflickorna fordrade fyra, fem gånger högre lön än härads-
stadgan tillät för att kunna klä sig 'så fint som möjligt. Allt detta överdåd 
borde stävjas. Husbönderna ansåg dock att deras hustrur och döttrar borde 
få nyttja mössor av svenskt 'sidentyg i färg med sina övriga kläder. Den 
dräkt, som av ålder nyttjats och som bestod av en lång kjortel och en 
kofta med långa s. k. skört samt halsduk fästad nere på ryggen, borde bibe-
hållas. Dessa kläder var dels randiga och dels enfärgade och sydda av ylle, 
bomull eller kamlott. Mankönet borde förbjudas att nyttja sidentyg samt 
silverfickur, sko- och hattspännen av silver och silverknappar.21  I Radloffs 
Ålandsbeskrivning 1795 omtalas att manfolket använde korta jackor, som 
vid högtidliga tillfällen helst skulle vara av blått kläde, samt bomullsstrum-
por och silverspännen. Kvinnorna hade koftor och förkläden av kattun, kam-
lott eller annat 'köpt tyg, en del hade siden. Deras svarta kläder bestod 
vanligen av sidenkofta och kamlottskjol. Mössor och halskläden av siden hade 
de flesta. I dagligt bruk nyttjade kvinnorna hemvävda kläder. Det ansågs 
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som en stor heder om en flicka hade en hel mängd sådana i sin brudbod.22  
Ännu i mitten av 1800-talet var det många olika sorters klädesplagg som 

tillverkades hemma. Så länge också allt skötgarn var hemspunnet och alla 
bragder bands i hemmen hade kvinnorna dock inte tid att syssla med annat än 
det nödvändigaste i fråga om kläder och sängkläder, och vävnadskonsten var 
därför föga uppodlad. Det mesta som skulle vävas, vävdes i tuskaft. I de 
gårdar där det fanns många kvinnor, fick den som var skickligast sitta i väv-
stolen dagarna i ända under ett par månaders tid på vårvintern, »efter jul 
skulle blaggarnsskjortan in» hette det. Också på försommaren, innan slåttern 
började, kunde man räkna med några lugna veckor, men omkring 1 juli sat-
tes vävstolen undan och togs sedan in igen först efter jul. 

Det lin- och blångarn som användes vid vävning var i allmänhet hem-
spunnet. När bomull i mitten av 1800-talet började användas köptes däre-
mot färdigt garn. Ett arbete som tog en avsevärd tid i anspråk var kard-
ningen och spinningen av ullgarnet. På en gård med 8-10 personers hushåll 
behövdes det årligen 15-20 kg ull. Så långt man kan minnas har kvinnorna 
vid kardningen nyttjat dels grova skrubblor, fastsatta i en skrubbstol, och 
dels finkardor, som de höll i handen. Om en kvinna fick sitta i fred och karda 
en hel dag, kunde hon till kvällen vara färdig med 1 kg ull. Spinningen gick 
långsammare, en van spinnerska kunde under en dag spinna 1/2  kg ull. — 
Av 1 kg okardad ull erhölls ca 600 gr färdigt garn. — I sådant garn som 
skulle stickas till arbetsvantar brukade man ofta spinna in svinhår; getrag-
gen nyttjades däremot inte. Alla flickor och kvinnor kunde sticka, det lärde 
sig småflickorna redan innan de lärde sig binda sköt. Ingen i Kökar kan 
numera sömma vantar, sockor eller mössor. Efter vad de gamla minns från 
sin bardom, nyttjades sömmössor dåmera bara av de äldsta gubbarna. 

Det mest ansvarsfulla av ullspånaden var förr att spinna det garn som 
skulle användas till segel, det skulle vara tunt och ytterligt hårt tvinnat 
garn. Numera finns det ingen som själv vävt yllna segel. I medlet av 1800-
talet vävdes allmänt blaggarnssegel,men de blev småningom utkonkurrerade 
av bomullsseglen. På 1890-talet vävdes enbart bomullssegel. Att väva segel 
var ett tungt arbete, man fick slå till flerdubbelt mot vid vanlig vävning; för 
att vävstolarna inte skulle börja hoppa, lades stora stenar som tyngder på dem. 
— Seglen förfärdigades sedan av karlarna. Det fanns vissa gubbbar som var 
särskilt skickliga att skära till segel, och de anlitades av dem som inte var 
så säkra på hand. Sömma segel kunde alla karlar. 

En sängutstyrsel bestod, enligt en uppgift från 1866, av en rya, ett täcke, 
ett storbolster, fyra dynor, ett ylle- och ett linnelakan, en handduk och ett 
sängomhänge.23  Ryorna vävdes ännu i mitten av 1800-talet antingen helt utan 
mönster eller med en enkel rutmönstring. Senare, då de storblommiga ryorna 
kom i bruk, var det många flickor från Kökar som for upp till Föglö för att 
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90. Ett epresentativt Kökar-par, avporträtterat på 1880-talet. 

lära sig väva rosryor där. Bolstertyget vävdes förr ibland av hel-
ylle men i mannaminne mest av halvylle, med lingarnsvarp och ylleväft. 
Också veporna vävdes i regel med linnevarp och ylleväft. Helst skulle man 
ha av sommarullen, lydjan, till veporna; med både varp öch väft vita fick 
man de vackraste veporna, men merendels vävdes de med vit varp och 
grå väft. Veporna, som förr alltid vävdes i tuskaft, vävs numera med flera 
skaft och på mycket tät sked. 

Till kläder vävdes vadmal och halvylletyg till männens vardagskläder, 
sars till kvinnornas kläder och lärft till alla underkläder. Till särkar åt kvin-
norna och paitar åt männen vävdes ofta av linblår, det blev stickiga och hår-
da underkläder. Till bättre särkar gjordes överdelen av finare garn och 
underdelen, som inte syntes, av blaggarn. Benkläder för kvinnorna kom i 
bruk på 1800-talet. Till dess radade kvinnorna på sig flere kjolar ju kallare 
det var, men när de var med ute i vinterfiske och kjolarna frös och stod 
rakt ut hjälpte det inte hur många kjolar man än hade på sig. Den som hade 
råd nyttjade på vintern kläder av hemmaberett fårskinn, karlarna hade både 
tröja och byxor av skinn och kvinnorna hade korta pälsar. 

Under 1800-talet brukade man sända den vadmal som skulle nyttjas till 
helgdagskläder till Åbo för att färgas och stampas. I mannaminne har man 
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dock i regel använt köptyg till männens kyrkkläder. Alla karlkläder, både 
vardagskläder, kyrkkläder och skinnkläder, syddes av skräddaren. Den första 
som skaffade symaskin till Kökar var skräddar Sundström i Hellsö, som på 
1880-talet köpte maskin åt sig. Den äldsta mansdräkt man minns bestod av 
blå knäbyxor, blå rock, grann rutig väst, svarta skor med silverspännen och 
svart hatt med utstående brätten. Långbyxor kom i bruk på 1870-talet. Under 
de sista decennierna av 1800-talet köptes manskläder färdiga i Helsingfors, 
där kläder stod att få billigare än i Stockholm och Reval. Det enda i kläd-
väg som köptes i Reval var arbetskläder av vitt blaggarnstyg. I Stockholm 
köpte man vid denna tid inga andra klädesplagg än svarta och brokiga siden-
huvuddukar åt kvinnorna. Stycke och mössa användes in på 1860-talet av en 
del gamla gummor, de övriga kvinnorna hade huvuddukar. Till kvinnornas 
kläder vävdes halvyllesarstyg; om det skulle användas till kyrkkläder sändes 
det till Åbo för att pressas. Klänningarna syddes med vida veckade kjolar 
och tillsittande liv. Till kyrkdräkten nyttjades ännu på 1880-talet svart siden-
förkläde. 

Anton Karsten skriver 1892 om kökarbornas klädedräkt: »Kvinnfolket 
skiljer sig kvarken i hälg eller söcken från vanliga åländska allmogekvinnor. 
Männerna använda i hvardagslag de karaktäristiska knäbyxorna, ofta af 
skinn, de långa grå yllestrumporna och de varma, men formlösa sälskinns-
tossorna. Stickmössan på hufvudet och någon läderjacka, dragen på den 
röda bussaronen, fulländar den praktiska dräkten. De flesta af dessa plagg 
hålla dock på att alt mer vika för hälgdagskläder, köpta hos judarna i sta-
den och de efter allmän snitt tillskurna vadmalskläderna. Icke ens de forna 
karaktäristiska bruddräkterna hafva kunnat bibehålla sig till annat än den 
mångfärgade höga brudkronan och det smaklösa guldglittret. Språket beva-
rar ett och annat ord på fordom använda klädespersedlar, hvilka numera 
alldeles försvunnit ur bruket.»24  
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XIII. Mathushållning. 

Fisk, sälkött och fågel, mjölk, smör, ost och boskapskött har varit viktiga 
beståndsdelar i kökarbornas kosthåll. Allt detta kunde de skaffa sig på 
sina egna ägor, tillgången kunde vara rikligare och knappare, men den tröt 
aldrig helt. I fråga om spannmålen, som också utgjorde en utomordentligt 
viktig del av födan, var de däremot hänvisade till köp och byte. De äldre 
skriftliga källorna innehåller sällan uppgifter om mathushållningen, men 
när det under krigs- och nödtider omtalas hur svårt det var för kökarborna 
att komma tillrätta, är det alltid bristen på spannmål som framhålles. 

Hur dominerande spannmålen kunde vara under vissa förhållanden 
framgår av den utspisningslista Boetius Murenius år 1653 uppgjorde för 
hospitalsinternerna i Föglö hospital. För en person beräknades under ett år: 

4 tunnor 4 kappar spannmål av alla slag 11 kappar i månaden) 
5 5/8  marker humle 
1 lispund 2 marker smör 
12 marker fläsk 
2 1/2  lispund kött 
12 lispund saltfisk 
1 lispund 6 marker salt till kokning. 

Han beräknade att man av 32 kappar råg kunde baka 200 kakor; om varje 
person fick c:a 40 sådana kakor i månaden gick det 6 1/4  kappe råg, i månaden 
på varje person till bakning; återstoden, 4 3/4  kappe, skulle användas till 
dricka roch till matlagning. För att man skulle få tillräckligt mjölk för 
tolv personer beräknade han att det skulle behövas två kor. I en notis om 
hospitalskosten som ingår i Acta visitatoria 1661 omtalas att internerna 
anhållit om att få lin till fiskbragder så att de själva skulle kunna fiska 
»effter the tröste icke dageligh äta salt fisk om wåår, sommar och höst emot 
theras sedwenia i skärgården.»1  

Under senare delen av 1700-talet, då strömmingsfisket under en lång 
period slog fel, ingår det i ,olika handlingar beskrivningar på kökarbornas 
mathushållning. Vid ett urtima ting 1757 rannsakades i Kökar om spannmål 
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som öborna hade räddat från ett vrak; kökarborna förklarade att bristen 
på brödföda under de senaste åren hade varit så stor att de varken mot 
kontant betalning eller genom böner hade kunnat erhålla någon spannmål. 
Därför hade de, när en jakt med spannmålslast hade strandat vid Jusskär 
och hela lasten hade hamnat på sjöbottnen, hos sina strandfogdar anhållit 
om att få bärga lasten. Då strandridarna varken hade svarat ja eller nej 
hade de på eget bevåg bärgat den sjöskadade spannmålen.2  

År 1761 omtalas det att kökarbornas näringsfång, fiske och sälj akt, hade 
slagit fel och att många av kapellborna »flere resor» hade fått vara utan 
bröd och knappast hade kunnat bestå sig så mycket mjöl att de ibland 
hade kunnat koka välling.3  I sin anhållan om ny skattläggning 1766 framhöll 
de att spannmålen hade tilltagit så i dyrhet att de inte haft råd att köpa sig 
tillräckligt därav. De hade därför varit tvungna att reda sig med så litet 
att många av dem under långa tider inte hade fått smaka en beta bröd 
utan fått vara nöjda, om de hade mjöl tillräckligt att koka tunn välling. 
Under den tid ,de bott ute vid havsklipporna i fiske, hade det varit sådan 
brist på bröd att äta och på ved att koka med, att de måst nöja sig med 
att blanda en liten näve mjöl i vatten och förtära detta.4  I skattläggnings-
instrumentet 1768 heter det att kökarborna måste leva så sparsamt att de 
inte hade råd att äta färsk strömming annat än under den tid de låg ute 
i skötfiske. Det sades vara allmänt bekant att öborna fastän de var spar-
samma i sitt levnadssätt flera tider på året måste vara utan bröd samt 
leva av salt fisk och med vatten blandad mjölk. — Även om en del av 
dessa uttalanden är överdrivna kvarstår i alla fall som faktum att tillgången 
på brödföda mången gång var ytterligt knapp. 

I sin beskrivning över Åland 1795 kommer provinsialläkaren F. W. 
Radloff in på frågan om spannmålsåtgången per person och år. Han beräk-
nar att årsbehovet för en person var 2 tunnor säd, men anmärker därvid 
att åtgången var mindre i många skärgårdshem. Det åländska kosthållet 
beskrivs av honom på följande sätt: »Ålänningen är ej van at lefva vid 
dålig Föda, och nyttjar äfven vid mindre gynnande årsväxt altid ren Råg 
til sit bröd. Salt fisk, bestående af Strömming, Braxen och Id, är tillika 
med färsk och torkad fisk, mjölk, smör, ost och kött de allmännaste Såfvel-
varor. Den som fånga Skälar, använda altid köttet til föda. Kökarsboerne 
nyttja äfven Skälspäcket och tilreda deraf med mjöl, klimpar, hvilka de kalla.  
Skälkropp, och anse för en smaklig mat. Under Segelresor bestå Ålänning-
arne sig den mästa vällefnaden, och sparas den tiden ej kött och smör. 
De bruka äfven et slags surt, mjukt och fast bröd, som ganska länge kan 
förvarrls, och hvilket kallas Svartbröd. Tilredningen af detta bröd sker på 
följande sätt: Mjölet blandas ganska hårdt i degspadet med kräkla, och 
sedan står degen väl täckt öfver natten, följande dagen knådas den 3 gångor, 
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91. »Skiiribytta» för mjöl. 

och sista gången tillägges gästen. Straxt det börjar gäsa, bakas brödet något 
tjockt, och gräddas på vanligt sätt; men sedan sättas kakorna åter i ugnen 
flere på hvarandra, och ömsas stundom, at icke en kaka altid blir ofvanpå, 
utan alla lika gräddade».5  Mot slutet av 1700-talet torde kökarborna ha 
börjat odla potatis. Det var bonden Matts Johansson, född 1757, och bosatt 
på Storhanna i Överboda, som först införde potatisen till Kökar. En träd-
gårdsmästare som hade köpt strömming av Matts Johansson hade gett denne 
tio stora, röda potatisar, som han satte ut. På hösten fick han 1/2  fjärding 
potatis, varav han till sina släktingar gav 2-3 vara 

Från slutet av 1700-talet föreligger uppgifter om husbehovsbränning i 
Kökar. Någon större omfattning kan denna brännvinsbränning icke ha haft 
eftersom all säd måste köpas. Då föll det sig säkert lägligare för husbön-
derna att vid behov köpa denna vara i Vaxholms kronobränneri. Vid en 
sockenstämma 1811 beslöt bönderna att varken församlingens husbönder, 
söner, döttrar, tjänstefolk eller inhysingar skulle köpa brännvin eller ta 
emot sådant till försäljning. Gästgivaren i Finnö skulle däremot alltid 
ha ett brännvinsförråd, så att bönderna hos honom kunde få brännvin till 
husbehov. Till ungdomarna fick han däremot inte sälja.' Under 1820- och 
1830-talet kom kaffe i bruk. Till en början var kaffet blott en högtidsdryck, 
men det synes ganska fort ha blivit en oundgänglig dryck. I en länsmans-
berättelse 1859 om Föglö sägs det t.o.m.: Folkets huvudvanor är att leva 
väl och överflöda i.s. med oerhört kaffedrickande.8  

Ännu i mitten av 1800-talet köptes mjöl i Stockholm, men under senare 
hälften av detta århundrade inköpte de flesta i Reval stora förråd av billigt 
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ryskt mjöl, packat i bastmattor. Redan i mitten av 1800-talet köptes mera 
mjöl än omalen säd. Det var endast rågmjöl, som anskaffades i större mängd. 
Vetemjöl köptes i små pudpåsar, kornmjöl nyttjades mycket litet. Under 
äldre tid bakades rågbröd bara ,ett par gånger om året. — Då en bod i 
november 1845 brann upp på Ers i Överboda gick råg, korn, ärter, malt 
och gryn, tillsammans ungefär 1 1/2  tunna förlorade och samtidigt brann 
»Bröd efter en Rysk mjölmattan bakning.° — En rysk mjölmatta vägde 
omkring 100 kg. — I en länsmansberättelse år 1867 berättas att det, under 
vintern hade försports brist på brödföda överallt utom i Kökar, där kapell-
borna varit så väl försedda med ryska mjölmattor, att 'de haft mjöl utöver 
eget behov.10  

I början av 1800-talet var den potatismängd som sattes ut inte större 
än 19-20 tunnor för alla bönder tillsammans.11  År 1872 uppges att varje 
bonde satte ut 3-6 tunnor och skördade 15-20 tunnor.'' Vid slutet av 
1800-talet hade potatisodlingen ytterligare tilltagit men öborna hade dock 
inte så mycket egen potatis att det skulle ha räckt för hela årsbehovet. 
De var därför hänvisade till att årligen köpa potatis. En stor del av den 
potatismängd som uppköptes hämtades från Baltischport och andra orter 
i Estland. Sedan medlet av 1800-talet har potatis ätits en eller två gånger 
dagligen, från hösten och långt fram på vårvintern. 

Under den tid som den muntliga traditionen omfattar har fisken för det 
mesta förtärts färsk eller saltad, och mera sällan torkad. De fiskar som skulle 
beredas till torrfisk hängdes upp på ett snöre med små mellanrum 
emellan eller också radades de ut på bergen för att torka. På vintern gav 
torrfisken en välkommen omväxling till den saltade fisken. Torkad ström-
ming har inte förekommit; det sägs att om man bredde ut strömming till 
torkning på bergen tog flugor och maskar hand om ena hälften och måsarna 
om den andra. Inte heller har det i mannaminne förekommit att fisk torkats 
i ugn. Soltorkad fisk, torsk och gädda, var däremot en god och omtyckt 
föda om den var väl saltad och omsorgsfullt torkad. Den torkade torsken 
brukade lutas svagt för att bli smaklig. Om den legat länge i salt vattnades 
den ur en dag, därefter hälldes vattnet bort och lutvatten kokat på aska 
hälldes på. Fisken svällde ut allteftersom den fick stå, och när den var 
alldeles mjuk togs den upp och sköljdes i vatten tills all lut gick ur. Salta 
gäddor lutades inte; de lades endast i blöt innan de kokades. Det enda 
fiskslag som köptes i Kökar var de s. k. gråsidorna, vilka användes till 
lutfisk. Man köpte dem av de svenska fiskköparna. Rökt strömming har 
inte förekommit, surströmming har ingen ens hört talas om. 

Ett förråd av saltfisk fanns alltid på alla gårdar. Abborre och mört 
saltades ned huller om buller i ett tunnkärl och närhelst det passade ökade 
man på förrådet genom att salta ner mer. Strömming, gädda och torsk 
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saltades och packades var sort för sig, strömmingen i halvtunnor eller 
fjärdingar, gäddan ,och torsken i fjärdingar. Under goda fiskår brukade 
varje hushåll hålla sig med en halvtunna strömming och en fjärding gädda 
och torsk. Det är en allmän åsikt, att kosthållet var avsevärt bättre under 
'sommaren än under vinterhalvåret emedan man på sommaren fick äta färsk 
fisk flera gånger i veckan, på fiskeläget flera gånger om dagen. Då vinter-
noten drogs i någon by inställde sig gärna folk från de andra byarna för 
att få färskfisk åt sig, som de sedan betalade igen när de själva drog not. 
Till och med löja åts under vintern för att det var så ont om färsk fisk. 
Strömming och gädda var inte vardagsmat i alla hushåll utan de fiskslag 
som oftast förekom var abborre, mört, flundra, torsk och ål; simpor och 
sjuryggar åt man ogärna. Det vanligaste sättet att tillreda fisk var kokning. 
När det fanns potatis att tillgå, lades fisken ovanpå potatisen och kokades 
på det sättet. När man inte hade potatis, kokades fisksåd med rotbitar och 
avvisp av rågmjöl. Strömmingssåd ansågs gott, men torsksåd var inte om-
tyckt; den salta torsken är så mager att soppan blir alldeles fettlös. 

Under vårvintern gav 'sälköttet ett välkommet tillskott i mathållningen. 
Sälköttet var mycket hållbart; sälar som fångats i nät kunde hänga en 
vecka i nätet utan att köttet tog fel. Ungt, fett kutkött stektes och betrak-
tades som en läckerhet. Köttet av gamla sälar stektes mera sällan utan 
kokades oftast till köttvälling med rotbitar och ärter. Någon enstaka gång 
har det förekommit att sälkött torkades i ugnen och åts torrt. På våren 
när fågeljakten börjat var stekt fågel daglig mat. Som omväxling kokades 
fågelsoppa ,och fågeLköttvialing. Av inmaten; kokades fågelgröt, som åts 
med fågelfeta, smält fågeltran, som sägs smaka bättre än smält smör. För 
vinterbehov saltades en halvtunna fåglar på varje gård, liksom man även 
saltade in en del sälkött till vinterförråd. 

Maträtter av boskapskött kom i vardagslag sällan på bordet. Det var 
egentligen bara en kort tid på hösten som boskapsköttet var en stående 
rätt, för övrigt var det helgdags- och kalasmat. Den första måndagen i 
september 'slaktades bockarna, ty bockköttet skulle säljas på marknaden. 
Den största slakten var i november, då man ofta slaktade en ko och alltid 
ett par får, ,en get och ett svin. Under slaktveckan fick man den bästa maten 
under hela året, färskt kött eller fläsk mest varje dag. 

Även med avseende på mjölken var kosthållet bäst under sommaren. 
Mjölktillgången var någorlunda riklig då korna gick på bete; under den 
tid då det inte fanns något åkerbruk utan all jord låg som äng, där korna 
fick beta, skall mjölken ha varit mycket bättre och kraftigare än nu 
för tiden. Under höstmånaderna stod korna i sin. Då kuddarna efter jul 
hade kalvat, fick man igen mera mjölk och smör. På vårsidan då det blev 
dåligt med kofodret avtog mjölken igen och i april brukade' de flestas kor 
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gå i sin på nytt och sedan fick man klara sig utan mjölk och smör, till dess 
att korna kunde släppas ut på bete. Under den tid då korna stod i sin 
tog man sirap på brödet i stället för smör. På våren, när det blev tillgång 
till sjöfågelägg, gräddades tunna pannkakor som lades på brödet i stället 
för smör. 

Komjölken gick till största delen till smör och ost; endast småbarnen 
fick färskmjölk att dricka. Genast efter mjölkningen silades mjölken upp i 
stora träbunkar och fick stå tills grädden stigit ordentligt. Grädden skum-
mades då av och kärnades till smör. Den sura mjölk som blev kvar hälldes 
i en stor bytta och blandades med vatten till blanddricka, som var den vanliga 
måltidsdrycken. 

Mjölken silades förr upp i träbunkar, som baddades i ,enrislag för att 
hållas rena. I början av 1870-talet var träbunkarna helt utkonkurrerade av 
stenskålar, vilka åter vid sekelskiftet ersattes av mjölkbunkar av bleckplåt. 
Mjölksilar av bleck skall ha nyttjats allmänt redan i mitten av 1800-talet. 
Som siltapp användes en enriskvist. 

När marknadstiden närmade sig kokades ost i alla gårdar. Det var 
egentligen bara under sommaren korna gav så mycket mjölk att det räckte 
till ost. Osten lagades med löpe, som köptes av de svenska fiskköparna. 
Mjölken värmdes upp i en stor gryta, varefter löpet tillsattes. Det bildades 
genast en mängd ostklunkar som togs upp, lades i ostformen och formades 
till fyrkantiga ostar. Den ost som kokades av helmjölk blev god och höll sig 
länge mjuk, den som kokades av skummjölk blev snart seg. Vasslan åts som 
maträtt med tillsats av färskmjölk. Då det kokades ost skulle varje barn ha 
ostristor, små ostar, som radades upp på bräden att torka. Marknadsostarna 
lagades på lördagarna i augusti och september av de gamla gummor som var 
hemma i gårdarna. Det hette att de måste ha skinntröjan på under kokningen, 
om osten skulle lyckas. När skötfolket kom hem på kvällen undfägnades de 
med vassla. Några av ostarna sparades till jul, men de flesta såldes under 
marknadstiden. 

På de gårdar där det fanns mycket mjölk kokade man sötost. En stor 
kittel färsk mjölk värmdes upp och som ostämne togs antingen sur kärnmjölk 
eller löpe. När man kokat mjölken i sex, sju timmar bildades en söt, ljus-
brun massa. Sötosten breddes på bröd och åts som sovel. Av råmjölken, som 
erhölls från de första sex målen efter det kon kalvat, kokades råmjölks-
vassla eller också tillsatte man litet mjöl och gräddade mjölken i ugnen till 
råmjakskaka. Under sommarhalvåret brukade alla i hushållet äta fil; till 
filen nyttjades undermjälk för att eden skulle bli så lång som möjligt. Skulle 
det vara »fint», åt man filen med socker och kanel. 

Den komjölk, som gavs åt barnen att dricka, blandades i många hem ut 
med getmjölk. Också när man satte fil, hällde man ofta i hälften komjölk och 
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92. Säden har bretts ut på ett segel för att torka. 

hälften getmjölk. Om undermjölken var bra blev det god fil. På sådana ställen 
där det inte fanns ko sattes fil av enbart getmjölk. Smör av getmjölk nytt-
jades ej. Getost kokades på samma sätt som komjölksosten. De äldsta säger 
sig ha hört, att fårmjölkning förekommit under deras föräldrars tid; i manna-
minne har fåren aldrig mjölkats. 

De som hade råd köpte vid höstmarknaden hela årsbehovet av mjöl och 
gryn. På senhösten hade man ett stort bak. Om man bakade av 70 kg erhölls 
150-180 bröd, 5-6 spett med 30 kakor på varje. Vardagsbrödet var surt råg-
bröd, utbakat till kakor med hål i mitten. Sedan brödet torkat en tid på 
spett i stugtaket packades det i tunnor och förvarades i matboden. Till julen, 
till slåningstiden och till Helsingforsresan, samt däremellan till kalas av olika 
slag, bakades svartbröd. Jästen till svartbrödet erhölls vid bryggningen; den 
lades på blånor och fick torka. 

På 1880-talet började kökartorna köpa pressjäst i städerna; jästen pac-
kades i en flaska, som sänktes ned i brunnen för att jästen skulle hålla sig. 
Av surbröd och svartbröd kokades en rätt som kallas besa. Surbrödsbesan, 
som kokades på hålbröd och vatten, var inte så märkvärdig, men om det fanns 
svartbröd i huset, kunde matmor koka bättre besa, som bestod av bröd, vat-
ten, sirap och potatismjöl. Fram på vårkanten började det i många hem bli 
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»snött» med brödet; då delade matmor ut rågbröd på söndagarna, de vuxna 
brukade få en halv kaka var, barnen en fjärdedel. 

Vetebröd bakades bara till jul, och även då måste degen ofta blandas 
ut med rågmjöl. Vetedegen bakades förr ut till runda bullar. Vetebrödsläng-
der, småbröd, kringlor eller sockerkakor förekom inte under 1800-talet. 
Däremot köptes skorpor för bjudningar ,och för namnsdagskalas; från Reval 
hämtades som nämnt ett slags små vetebröd som kallades sajor och i Åbo 
handlades stora skorpor. 

De flesta brukade köpa färdiga gryn. I väderkvarnarna fanns det sällan 
grynverk och grynstampar fanns det bara på några få gårdar. T. ex. i Karl-
by har det i mannaminne funnits grynkvarn bara på en enda gård, och den 
brukade grannarna låna, om de ville stöta gryn åt sig. Havregryn, inte pres-
sade utan krossade, köptes i Helsingfors eller Åbo. 

Särskilt karaktäristiskt för Kökarkosthållet under äldre tid var bered-
ningen av olika sorts palt. Till mörtpalt användes mörtrom, som rördes ihop 
med rågmjöl tills man fick en hård deg, som kokades i vatten. Rompalten var 
torr och har i mannaminne inte, tillretts särskilt ofta. — Talesättet att Öster-
byggarna uppfötts med rompalt är inte berömmande. 

Torskpalt tillreddes av torsklever, som stektes i en het panna tills allt 
det feta smält ut. Rågmjöl som hade brynts tills det blev brunt, blandades med 
leverfetan till en stadig gröt; av detta rullades runda paltar, som pressades 
in i torskhuvud och kokades i vatten; denna rätt ansågs vara utmärkt god. 
Torskpalt av rom tillreddes ej, man åt inte torskrom. 

Fågelpalt gjordes av fåglarnas inälvor, hjärtan, levrar och dylikt, som 
blandades med rågmjöl och kokades i vatten. Paltarna torkades i ugn och 
dugde att spara en längre tid. 

Fågeltranpalt gjordes av fågelfetan, som smältes i en panna tills den blev 
flytande, då man rörde i mjöl, så att man fick en stadig deg. Denna formades 
till paltar 'som kokades i vatten. Sådan palt kunde lagas också av salta fåglar; 
man kokade fettet ur fåglarna och lät det stelna så 'det kunde skummas av, 
då rörde man i mjölet och rullade små paltar av degen. 

Av sältran kokades sälpalt. Också till denna palt skulle man bryna mjölet 
ordentligt för att få smak på det hela. Sälpalten måste vara nykokad, den 
dugde inte att spara. Dessutom var 'den svår att hantera då den alltid ville 
falla sönder. Sälpalten räknades som sämre mat; den blev dock något bättre 
om man haft kutspäck att tillgå. 

Råddopalten gjordes av sälblod och rågmjöl, som blandades till en sta-
dig deg och kokades i vatten. Den ansågs god om man fick sovel till eller 
satte bitar av sälspäck i den. 

Blodpalt som lagades av ko- eller fårblod med rågmjöl ansågs smakligare 
än råddopalt. Blodpaltarna kunde sparas en tid om de torkades i ugnen. 
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Leverpalt tillverkades av boskapslever som maldes så fin som möjligt och 
sedan rördes ihop med rågmjöl. Degen kokades i vatten. 

Surpalten var inte vidare omtyckt men förekom ofta nog. Den första 
uppsättningen gjordes vid slakten på hösten efter det man hade kokat blod-
korv. I det spad, som korvarna hade kokat i, rörde man ner rågmjöl, var-
efter man formade paltar som kokades i vatten. Sedan skulle de surna i vid-
pass två veckor, innan man åt dem. Då kokades de upp i vatten. I detta vat-
ten kunde man sedan röra ned nytt mjöl till nya paltar, som sedan i sin tur 
fick surna, och så fortsatte man undan för undan. 

När det hade varit en större slakt bjöds under en lång tid på korv ett par 
gånger i veckan. Av får- och nötkött lagades flera sorters korv: köttkorv, 
grynkorv och blodkorv. Till köttkorven hackades köttet i en hackstock med 
hackjärn eller yxa, eller också klipptes det i småbitar med en sax. Därefter 
blandades köttet med talg och med hjälp av ett korvhorn matades korv-
maten in i korvskinnen. Till grynkorv blandades korvmaten ut med kokta 
korngryn innan den stoppades in i tarmarna och till blodkorven blandades 
blod och hackat kött och stoppades in i våmmen. Av småbitarna gjordes små 
ringkorvar. I äldre tid brukade man torka korvarna i ugnen så att de kunde 
sparas vintern över. Av får- eller koblod och rågmjöl lagades blodbröd, som 
likaså torkades och kunde förvaras nästan hur länge som helst. Av inälvor, 
som inte dög till annat, gjordes pellsmulor. De hackades fint, kokades och 
saltades ned i en bytta. Eftersom pölssmulorna var kokta gick det fort att 
tillreda en måltid av dem. Då det bakades bröd fick barnen göra en »pell-
smulkaka», ett degstycke täckt med pölssmulor. 

Under hösttiden såg matordningen i många hem ut på följande 'sätt: 
klockan 7, morgonvard, bröd, smör och mjölk, 
klockan 12, middag, potatis och korv eller fisk, 
klockan 8, kvällsvard, mjölvälling eller mjölgröt. 
På söndagsmorgonen har så långt någon kan minnas tillbaka alla i hus-

hållet fått kaffe. Till söndagsmiddagen hade alla som så hava kunde kokt 
kött med potatis eller köttvälling. Efter julen, när det började bli mer ont 
om potatis, fick man stöda mera på mjöl- och grynmat. Framåt våren hade 
spannmålsförrådet i många hem minskat så att husbonden genast det blev 
öppet vatten måste göra en vårresa, i äldre tid till Stockholm, senare till 
Helsingfors eller Reval för att få mera mjöl och gryn. Vårens kosthåll var 
i många gårdar: 

klockan 7: fisksåd med avvisp av rågmjöl, 
klockan 12: fågel- eller sälköttvälling med rotbitar och ärter, 
klockan 8: besa. 

Flera av de äldsta av mina sagesmän har upplevt att man under många 
veckor på vårvintern fick reda sig utan bröd, utan smör och utan mjölk. 
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Då åt man fisksoppa ett par gånger varje dag, ibland till alla mål. Så snart 
färskmaten kom, sälkött, fågel och färsk fisk, var det inte längre någon nöd. 
På vårens matsedel stod också olika äggrätter tillagade av sjöfågelägg. 

Under jularna hade man självfallet bättre mat än annars. Till middag 
på julaftonen skulle det vara färsk gädda och potatis och på kvällen åt man 
risgrynsgröt. Det var svårt med mjölken den tiden på året men de som hade 
delade med .sig så långt det räckte. De som inte hade mjölk hällde sirap på 
gröten, »det fela inga det heller». På juldagen skulle alla ha kaffe och jul-
bulle innan man for till kyrkan. Var och en i hushållet fick en stor rund jul-
bulle som man sedan fick hushålla med bäst man ville. Man skar in ett mark 
i sin bulle så det inte skulle bli byte. När kyrkfolket hade återvänt hem åt 
man köttsoppa med klimp, svartbröd och smör och juldricka till. I skym-
ningen drack man kaffe med smör och julbulle. Annandag jul skulle man 
ha blodkorv på morgonen, köttsoppa till middagen och kaffe på kvällen. På 
annandagens kväll försiggick Staffanssjungningen då byarnas ynglingar gick 
omkring i gårdarna och sjöng och blev trakterade, ibland med brännvin och 
mat, ibland bara med öl och svartbröd. 

Vid de talrika julgästabuden, vid bröllop, begravning och läsförhör du-
kade man upp allt vad huset förmådde. På en del gårdar dukade man ofta 
kalasbord också på söndagarna och bjöd sina släktingar; vid större kalas 
kunde matordningen se ut på detta sätt: 

Bröd, smör och brännvin. 
Färsk fisk med potatis, fisksup. 
Soppa på boskapskött med klimp, dricka. 
Sviskonsoppa. 
Mannagrynsgröt med sirap. 
Plättar med socker. 

På kvällen kokades kaffe ett obestämt antal gånger. 

Numera har Kökar andelshandel både i Karlby och Hellsö, där var och 
en kan köpa vad han behöver för dagen. Förr skulle hela vinterförrådet kö-
pas vid höstmarknaden. När kökarborna kom hem från stadsresan var båten 
nästan lika lastad som när de for. De hade med sig mjöl, gryn, socker, kaffe, 
ärter, lök, sirap, torkad frukt m. m. I matboden fanns saltfisk av flera olika 
slag, saltat säl- och fågelkött. Potatis och kål var ur jorden och endast slak-
ten återstod för att man skulle vara rustad för vintern. 

En viss uppfattning av hur en kökarbondes inkomster och utgifter förde-
lade sig omkring år 1890 ger följande uträkning för ett hushåll om 6 perso-
ner. På debetsidan har endast penninginkomsterna tagits med, inte potatis, 
mjölk, smör, ost, fågel-, säl- och boskapskött samt fisk, som förbrukades i det 
egna hushållet.13  
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Inkomster 

Vårströmming, 10 t. å 18 Ink = 
Höstströmming, 20 t. å 30 mk = 
Fjällfisk, 60 lispund å 3 mk = 
Säl, 12 lispund späck å 5 mk = 
Fågel 
Boskapskött 
Smör 20 kg 
Ost 20 kg 

180:-
600:-
180:-
60:-
40:-
30:-
20:- 
10:— 

Utgifter 

12 säckar mjöl 
20 kg vetemjöl 
15 kg mannagryn 
10 kg risgryn 
20 kg socker 
5 kg kaffe 
cikoria 
25 kg sirap 
5 kg sviskon 
russin o. kryddor 
3 paket te 
tobak 
konjak 
brännvin, 1 kagge 

500 kg salt 
virke till fiskkärl 

o. båtar 
tjära, 1/2  tunna 
till fiskbragderna 
halm, 4 lass 

behålln. till utskyl-
der, kläder etc. 

180:- 
18:- 

7:50 
5:- 

26:- 
20:- 
5:- 

20.- 
6:- 
6:- 
4:50 
8:- 

10:- 
20:— 236:- 

50:- 

150:- 
14:- 
80:- 

120:— 414:- 

470:- 

1120:— 1120:— 

Anton Karsten skriver 1892 om mathushållningen i Kökar: 
»Kökarsbons tillgångar lämna icke medel till ett öfverflöd, för hvilket han 

ej häller af naturen är anlagd. Hvarken i mat eller dryck är han någon kräs-
mage, tvärtom fördrar han mycket, som hans landsmän helt visst ej skulle 
smälta. Af fisk, fågel- själkött lefver han för det mesta. Kökarskvinnan är en 
mästarinna i att tillaga en oräknelig mängd favoriträtter med ofvananförda 
grundbeståndsdelar, och hvilka alla gå under det gemensamma namnet palt. 
— Sött tykker han äfven om. Vid fester öfverstrykas de stående rätterna 
förutom fisken ,och 'sviskonsoppan, risgrynsgröten och pannkakan med ett 
tjock lager sirap. Och samma välvilja kommer ock filbunken till del, när 
den i hvardagslag serveras en värderad gäst. Mot sin fisk, sina ostar och 
getfår-)bogar tillbyter sig kökarsbon i främsta rummet mjöl, skaffar sig 
trävirke och kolonialvaror, men aldrig återvänder han från stadsresan utan 
sin lilla kagge brännvin eller ett litet krus Riga-balsam. Och dock torde man 
få söka ett nyktrare folk än kökarsboarna. Öfverlastade personer ses nästan 
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93. Kristina Sundström visar upp nybakade svartbrödskakor. 

aldrig, ej ens vid bröllop och andra långvariga fester, där dock ingalunda 
dryckesvaror saknas. Men han älskar att taga litet brännvin med kaffet på 
morgonkvisten eller när han våt kommer i land med fiskbragderna. Och lika 
gärna bjuder han en »kaffeknorr» åt grannen, som kommer att språka om 
väder och vind, om fiskfångst och skytte»." 
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XIV. Storskif tet. 

Redan i det föregående har det framkommit många uppgifter om stor-
skiftet i Kökar. Det synes mig dock som om en kort framställning av skif-
tets förlopp skulle vara på sin plats som avslutning på denna skildring.' 
Skiftet gällde landarealen, som utgör 60),5 km2. 

Det första skiftet skedde inom alla byar efter den principen att endast de 
ägor som låg närmast byarna storskiftades, medan ängar och betesmark som 
iåg mera avlägset inte skiftades. Någon fullständig lösning av ägofördel-
ningens problem erhölls alltså inte genom dessa skiften, utan frågan om 
storskifteskomplettering blev ganska snart aktuell. Inte bara de tidigare 
storskiftenas ringa omfattning utan även det sätt varpå ägorna placerats 
gjorde en komplettering nödvändig. Vid det första storskiftet hade bönderna 
ofta följt asin gamla fördelningsmetod, som gick ut på att envar av delägarna 
skulle ha ägor både på »närmare och fjärmare» håll, och dessutom hade de 
i många fall påyrkat att få ägolotterna fördelade genom lottning; även vid 
storskifteskompletteringarna iakttogs ibland dessa principer. Utflyttning av 
gårdarna påyrkades varken vid storskiftena eller vid kompletteringsskiftena. 
Fiskevattnen är fortfarande °skiftade. 

Inom Finnö by gjordes anhållan om storskifte redan 1832, men dessa 
planer gick sedermera om intet. Ett storskifte inom byn komplicerades av 
att ägorna till en avsevärd del låg samfällda med Överboda bys och kapellans 
boställets ägor. År 1857 begärde kapellanen A. M. Lundenius storskifte av 
Finnö-Överboda-Hamnö samfälligheter och förordnande därtill blev utfärdat 
för lantmätare J. A. Stadius. Man beslöt att skiftet i huvudsak skulle om-
fatta byarnas ängsmark; skiftesförrättningen vidtog 1865. Innan det egent-
liga storskiftet kunde komma till stånd måste byarnas ägor avgränsas från 
varandra. Byamännen förklarade att Finnö och Överboda innehade samfälld 
ängsmark endast på Flattö och att Hamnö kapellansboställe, som vid denna 
tid innehades av pastor V. Grönroos, av ålder hade rätt att begagna vissa 
ägor inom båda byarna. I juni och juli 1866 blev de ägor, som skiftet skulle 
omfatta, uppmätta och graderade. Först avfattades Överboda bys enskilda 
ägor. Byns inägor var av ålder avskilda från Karlby byalags inägor och blev 
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nu avgränsade från Karlen, som var samfälld skogsmark för Karlby, Finnö, 
Överboda och kapellansbostället. Flattö blev uppdelad i två jämngoda delar, 
av vika Finnö och Överboda fick var sin del. Sist företogs avfattningen av 
ägorna på Finnö hemland. Vid graderingen av ägorna var nämndeman Petter 
Sjölund från Sommarö och torparen Daniel Sjölund från Ingby i Jomala när-
varande som godemän. Sedan ägorna graderats fortsattes i Finnö omedelbart 
med själva utskiftningen, medan skiftet i Överboda t. v. uppsköts. Inom 
Finnö by skiftades dels Finnö hemland och dels byns andel i Flattö. Ägorna 
uppdelades i grupper som fördelades mellan de sju delägarna, Finnö bys sex 
bönder och kapellansboställets innehavare. Angående ägornas placering be-
slöts att vissa ägor skulle placeras så som lantmätaren ansåg bäst, medan 
andra skulle fördelas genom lottning. Skiftet blev godkänt vid häradstinget 
1868. År 1899 ansökte finnöborna om att få sina samfällda holmar Lillholm, 
Ubbenholm och Norrbergsskär ,skiftade mellan byns hemman. Detta skifte 
genomfördes 1910; holmarna delades efter gårdarnas mantal och ifråga om 
ägolotternas placering beslöts att hemmanen nr 2, 3 och 5 som av gammalt 
hade byggnader på norra delen av Lillholmen borde få sina skiften därom-
kring, medan de övriga hemmanen skulle dela det som blev över. Skiftena 
på Ubbenholm och Norrbergsskär fördelades genom lottning. 

Mörskär, som finnöbönderna hade på arrende, kartlades 1867. Till fiskeläget 
räknades nio land: västra och östra Mörskär, Båtskär, Kobben, Nabban, Kå-
len, Käringen, Skitterkläpp och Huslandskobb. På öarna fanns 0,893 tunn-
land äng medan bergen utgjorde 106,503 tunnland. I juli 1875 erhölls sena-
tens utslag att Mörskär kronoholmar, som dittills varit utarrenderade, efter 
arrendetidens utgång, 31 dec. 1875, för framtiden skulle underligga Finnö 
bys sex hemman mot en stadgad årlig ränta. I enlighet med fiskeriförord-
ningen av 1902, som stadgade att byalags vattenrågångar borde fastställas, 
påbörjades råläggning inom Kökars skärgård. Därvid blev även Finnö 
skärgårds gräns mot Mörskär aktuell. Finnö byamän framförde som sin 
åsikt att en sådan gräns var onödig, vartill förrättningsmannen samtyckte, 
och rån blev därför icke utstakad. I augusti 1912 var i Kökar samtliga vatten-
rågångar mellan de olika byalagens vattenområden klara. 

Mellan Överboda byamän och kapellansboställets innehavare uppstod vid 
skiftet 1866 tvistigheter om den del av ägorna som skulle tilldelas Hamnö 
kapellansboställe. När parterna inte kunde sämjas i godo började överboda-
borna en process om saken. Enligt häradsrättens utslag av 11 mars 1867 
skulle kapellansbostället erhålla del i alla ängar enligt 4/16 mantal, men 
detta beslut blev ändrat av Föglö sockens ägodelningsrätt, som fastställde 
att andelen borde svara mot 1/16 mantal. I juli 1869 kom lägenhetsinneha-
varna överens om att skiftet skulle förrättas efter denna delningsgrund och 
därefter kunde utskiftningen av ägorna vidtas. Till samfällt begagnande un- 
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dantogs Munkvärvan och Munkvärvshagen samt det s. k. Träsket. Beträffan-
de vägarna gjordes eden överenskommelsen att 'de alla skulle dras till 4 
alnars bredd. Ägoskiftena placerades så att Hamnös andel först utbröts i två 
lotter, innan böndernas skiften placerades. Som samfällighet för Överboda 
fem bönder undantogs en sandplan och därefter uppdelades alla övriga ängar 
i fyra grupper, varav den fjärde utgjordes av ängarna på Flattö. Placeringen 
av ägolotterna överlämnades åt lantmätaren; skiftet fastställdes 1870. 

Åren 1909-1910 utfördes inom Överboda en omfattande storskifteskom-
plettering. En rågångskarta över Överboda bys skärgård hade avfattats 1903 
och fastställts 1906, varför gränserna mot andra byar och enstaka hemman 
var klara. Bönderna beslöt vid sammanträde i juli 1909 att skärgården skul-
le lämnas omätt och att skiftet huvudsakligen skulle omfatta samfälligheterna 
på Överboda hemland. Av den skogsmark som varit samfälld mellan Karlby, 
Finnö, Överboda och kapellansbostället hade Karlbys andel utbrutits 1901-
1903 (se s. 349). Skiftesförrättningen i Överboda slutfördes sommaren 1910. 
Efter det att gränsen mellan Runholm och Finnö bys mark dragits upp kom 
turen till samfälligheterna på Överboda hemland. Trots att lantmätaren ge-
nomgick alla tillgängliga handlingar för utredande av de trassliga ägande-
rättsförhållandena kunde han inte erhålla någon klarhet om andelsberäk-
ningen annat än för samfälligheterna Munkvärven och Träsket, som blivit 
undantagna såsom samfälligheter vid storskiftet; för uppdelningen av Karlen 
kunde inga andelsförhållanden uppspåras. Skiftet komplicerades ytterligare 
av att Överboda byamän frångick sitt tidigare beslut att lämna skärgården 
samfälld och i stället påyrkade att också hela skärgården skulle skiftas, så 
att de en gång för alla skulle få slut på alla tvistigheter. Rån mot Hamnö 
enskilda fiskevatten blev nu i det närmaste uppdragen. Angående Finnö-
Överboda samfällda holmar kunde ingen utredning om Överboda bys rätta 
andel vinnas. Överboda och Finnö byalag kom därför överens om att Finnö 
för all framtid skulle avsäga sig äganderätten till Karlen och några små sam-
fälligheter på och nära Överboda hemland samt all rätt till skytte och allt 
slags fiske vid Överboda land. Överboda byamän avsade sig på samma sätt 
alla anspråk på såväl land som vatten, bete, fiske och skytte inom den del av 
södra skärgården som hittills nyttjats samfällt av Finnö och Överboda byar. 
Förrättningsmannen beslöt att inte motsätta sig en »så synnerligen lämplig och. 
för framtiden för vardera byarna nyttig» överenskommelse. Genom detta be-
slut blev Finnö byamän helt och hållet skilda från Överboda storskiftes-
komplettering. 

Angående uppdelningen mellan Överboda och Hamnö beslöt man antaga 
mantalet som delningsgrund. I fråga om äganderätten till området Simsören 
pågick en process, och Simsören blev därför samfällt. Som samfällighet 
för Överboda och Hamnö avdrogs vidare en båtplats invid bron till Hamnö. 
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Som samfälligheter för Överboda byalag undantogs byns andel i Kummel-
skär såsom gemensam fiskes- och skyttesholme, Vikmansgrundet som sam-
fälld båtplats samt Skagholm och Skagholmsören. Angående ägornas place-
ring beslöts att kyrkoherden skulle få sin andel av Karlen omkring sitt gamla 
skifte samt det s. k. Lillrevet. Byalagets tidigare samfällda betesholmar de-
lades upp, varvid alla hemman fick del i flere holmar. Den sandplan som vid 
det tidigare skiftet blivit samfälld, delades mellan hemmanen nr 4 och 5. 
Sedan alla ägor slutligen utskiftats, gjordes ännu ett antal smärre inskränk-
ningar angående vägar o. dyl. Den 12 juli 1910 blev storskifteskomplette-
ringen slutförd. 

Den överenskommelse som gjordes om utbyte av Karlen mot holmarna i 
skärgården klandrades sedermera av finnöbönderna under motivering av 
att inte samtliga byamän deltagit i beslutet. Åren 1921-25 blev både Över-
boda och Finnö byar helt och hållet kartlagda och sedan detta skett enades 
man om att den gamla överenskommelsen skulle förbli gällande. 

Inom Karlby pågick storskifte 1881-1883. Skiftet förrättades av lant-
mätare J. A. Stadius. Bönderna påyrkade att skiftet skulle omfatta endast 
byns åkertäppor och ängsmark; skogen på ängarna skulle medfölja jorden. 
Såsom delningsgrund antogs gårdarnas skattetal. I fråga om placeringen be-
slöt man att potatistäpporna såvitt möjligt skulle placeras efter hävdegrund, 
och att fyllnad skulle ges i odlingsbar äng. Ägorna blev uppdelade i fem 
grupper: 

ägorna närmast omkring byn 
ängarna längre norrom och söderom byn 
ängarna längst i söder på hemlandet 
de ängar som låg på Idö, Korsö och Brunnskär 
ängarna på Lindö, Ängsholm, Listenholm, Bengtsholm, Idholm och 
Brändholm. 

De ägor som ingick i grupp 1 skulle placeras efter gårdarnas läge, de 
övriga skulle läggas i tolv lika lotter och genom lottning fördelas mellan 
hemmansägarna. Den delägare som inte erhölle ett så stort potatisland, som 
motsvarade hans andel, skulle få gottgörelse genom odling som skulle utföras 
samfällt av byamännen. Hela skogsmarken skulle förbli gemensam, liksom 
även alla fiskelägen, båtplatser och skyttelägen. Delägarnas tidigare överens-
kommeser om fiskerätt, skytte och dylikt skulle förbli orubbade. 

Detta skifte blev godkänt av Föglö sockens ägodelningsnämnd, men det 
blev inte fastställt av häradsrätten eller infört i länets jordregister. När 
karlbyborna 1901 beslöt utskifta ytterligare en stor del av sina ägor blev 
det tidigare skiftet, på grund av att det ej blivit fastställt, betecknat som ett 
sämjoskifte. Vid detta skifte hade hemmanen erhållit sina ägor i upp till 13 
ägolotter, och en reglering ansågs därför vara ofrånkomlig. Man beslöt att 
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det nya skiftet skulle omfatta såväl reglering av det tidigare skiftet som 
skifte av den orevade delen av hemlandet och vissa oskiftade holmar. På 
samtliga jordägares begäran lämnades den mindre skärgården orevad, av 
orsak att den i alla händelser även framdeles skulle nyttjas samfällt av bya-
laget. 

Vid detta skifte blev det nödvändigt att 'dra upp en rå över Karlbylandet 
mellan å ena sidan Karlby och å andra sidan Finnö, Överboda och kapellans-
bostället; någon äldre rå hade inte funnits och kartor fanns inte heller att 
tillgå. Man beslöt därför att rån skulle utstakas från råpunkten på Kummel-
backen rakt ut till den s. k. Gammeldalskleven vid stranden av Kökarfjär-
den, varvid Karlby skulle erhålla alla ägor på västra och Finnö, Överboda 
och Hamnö samfällt alla ägor på östra sidan av denna rålinje, vilken genast 
borde uppgås och rösläggas. Då rån följande idag gicks upp avvek den c:a 
40 meter från 'den egentliga, djupa Gammeldalskleven men det yrkades på 
att den ej skulle flyttas. Skärgårdsrån mot Överboda ville Karlby byamän 
dra rakt från röset nr 1 på Karlen och ut till mitten av Söderharu, varifrån 
råleden skulle dras till en gammal råpunkt på Ändör, detta emedan karlby-
borna av urminnes tid fiskat invid Söderharu. Denna linje blev även fast-
ställd, och man beslöt att isrevning ej var av nöden. Angående rån mot 
Klovskär hänvisades till den gräns som avfattats 1843. Vidare beslöt man 
att Skagholm och Skagholmsören i Karlby södra skärgård för alltid skulle 
tillhöra Överboda och gränsen däremot tagas enligt kungsådran. 'Manta-
let skulle utgöra delningsgrund. På Karlen skulle alla rålinjer mellan hem-
manen dragas till Oppsjön, och jordägarna förbehöll sig att få fördela dessa 
skiften genom lottning. Envar skulle vidare, så vitt möjligt, tilldelas både be-
tes- och mossholmar samt 'skyttesland. 

Såväl äng som annan jord inom skifteslaget skulle uppdelas oberoende 
av vad hemmanen förut hävdat. Likvid skulle ges på slåtterholmarna och i 
skärgården, dock sålunda att den som fick ägor på de yttre slåtterholmarna 
Korsö, Brunnskär och Idö också skulle få på de inre, Lindö, Ängshalm, Husö, 
Listenholm, Idholm och Brändholm. 

Till samfällt nyttjande bestämdes bl. a. hamnplatsen, granitstenbrottet 
samt Karlby byalags andelar i rålanden Ändör, Mälsör, Mellanhalder och 
Söderharu och till samfällt sälskytte undantogs holmarna Karlby bådar. 
Skiftet 'skulle verkställas under förbehåll att alla gamla servitutsrättigheter 
på fiskeland, även ifråga om andra byars rättigheter, skulle förbli orubbade. 

År 1903 fastslogs ånyo att alla byamän skulle ha del i byns hamnplats. 
Som samfällighet undantogs även sandtäkt samt skoltomt. Impedimenten på 
hemlandet skulle förbli inom vars och ens ägolott utan att inverka på för-
delningen av den graderade jorden och impedimenten i skärgården skulle 
tillfalla ägaren av närmaste land, men om det lät sig göra skulle därvid jord- 
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ägarnas uppgifter om den årliga avkastningen av yttre skärgårdens fågel-
skytte och duntäkt beaktas. I skärgården borde envar erhålla både betes-, 
moss- och skyttesland, och eftersom avkastningen av dessa land och grund 
var växlande på grund av väder och vind, så skulle envar få mindre grupper 
av holmar på flere ställen i skärgården. 

Angående omfattningen av de båda skiftena kan anföras att t. ex. hem-
manet nr 1, Jeppa, som vid jämjodelningen tilldelats 7,07 ha odlade ägor och 
del i 582,31 ha samfälld skogsmark, vid storskiftet 1907 erhöll 127,16 ha egna 
ägor och 12,8 ha:s andel i samfällda vägar och platser. 

I Österbygge anhöll en av bönderna år 1862 om att storskifte skulle för-
rättas, men då lantmätare J. A. Stadius anlände till byn förklarade tio av 
byns tolv bönder att de inte hade möjlighet att skaffa stängsel och att ett 
storskifte som inte kunde instängas inte skulle gagna någon utan bara bringa 
dem onödiga kostnader. Då bara tvenne bönder påyrkade skifte reste lant-
mätaren bort utan att ha vidtagit några åtgärder. Då han följande år på nytt 
infann sig framställdes förslag om att potatisåkrarna, ängarna och slåtter-
marken skulle skiftas men mulbetet och bergen förbli oskiftade. Följande 
dag hade dock hela byalaget beslutat att eftersom byns mark bestod av kala 
berg med här och där insprängda ängsfläckar och folkets huvudnäring var 
fiske och skytte, så var inte något skifte av nöden. De framhöll också att 
byborna, som måste skaffa både livsmedel, kläder och ved för pengar, inte 
hade några penningmedel att avstå till lantmätare och de anhöll därför om 
att hela förrättningen skulle upphävas. 

År 1880 anhöll bonden på nr 1 att då »mångfaldiga oredor och tvistighe-
ter» uppstått i byalaget borde storskifte förrättas; sex år senare anhöll samt-
liga hemmansägare om att storskiftet skulle inskränkas till hemlandet, d.v.s. 
Österbygge bys enskilda andel av Hellsö ö. Denna önskan motiverades med 
att, för det första, deras otaliga större och mindre skär och klippor var så 
ofruktbara att deras medtagande i skiftet bara skulle göra förrättningen 
onödigt kostsam, och att för det andra de fortfarande gott kunde enas om 
hur fiskevattnen skulle nyttjas gemensamt. Vid graderingen av ägorna bi-
träddes lantmätaren av en bonde från Tosarby i Sund och en fiskare från 
Hellsö. De ängar, som Hellsö byamän innehaft inom Österbygge ägoområde, 
utbyttes mot ängar invid rålinjen, vilken samtidigt blev uträtad. — Vålö 
räknades inte till hemlandet. 

Såsom delningsgrund både i potatisåker, äng och betesmark beslöt man 
nyttja mantalet. Placeringen av skiftena överläts till lantmätaren. Såsom 
samfälligheter undantogs först och främst nödiga vägar; också redan förut 
hävdade vägar förblev samfällda. Vidare undantogs det jordområde som en-
ligt kontrakt var avträtt till bostadsplats för byns skräddare samt vägen till 
hans båtplats vid sjön. Ytterligare undantogs hela den s. k. Nämmansfjärden 
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därför att höskörden på denna lågt belägna tillandning var så beroende av-
vattenståndet under skördetiden att man vissa år inte kunde få någon hö-
skörd där och det därför skulle vara orätt att påföra något enskilt hem-
man en sådan skifteslott. År 1892 var förrättningsprotokoll och rösebeskriv-
ningar uppgjorda. Lägenheterna hade erhållit ägor i följande antal skiften: 
hemmanen nr 9 och nr 12 i tre skiften, nr 3, 5, 8, 10 och 11 i fyra skiften, nr 
1 och 7 i fem ioch nr 2, 4 och 6 i sex skiften. Detta storskifte fastställdes 1893. 
— Vålö undergick skifte 1895 och detta fastställdes 1898. 

Åren 1912-1918 utfördes i Österbygge en omfattande storskifteskomplet-
tering. Innan skiftet påbörjades uppmanades byamännen av lantmätaren 
att genom ägobyten förminska sina skiftens antal, men bönderna motsatte 
sig detta och yrkade på rätt att inneha flera än sex skiften. Lantmätaren 
anhöll, under hänvisning till att de tidigare skiftena var så pass väl pla-
cerade att någon reglering inte skulle medföra nämnvärd nytta och i betrak-
tande av att förhållandena var mycket säregna, hos lantmäteriöverstyrelsen 
om att öborna skulle få inneha sina ägor i flera än sex skiften. I oktober 
1913 godkändes hans förslag till mångskifte med hänsyn till att befolkningen 
för sin utkomst var beroende av helt andra omständigheter än på fast-
landet. 

Av de vattenrågångskartor som fanns att tillgå framgick det att rårna 
såväl mot Hellsö och Finnö i Kökar som mot Korpo var uppgångna och rör-
lagda. Mot Finnö var rån alldeles klar med undantag för rån på Högbergs-
skär, varför rålinjen där utmärktes med ett i berget inhugget streck. I okto-
ber 1914 var byns omkretsrågång helt uppdragen. Emedan färder till Kökar 
var förbjudna under världskriget fortsattes skiftesförrättningen först 1918. 
Vid en gemensam rådplägning kom bönderna överens om att utbryta en väg 
för byalagets gemensamma behov, att delägarna av den oskiftade marken 
skulle få sin andel efter mantalet, eftersom detta varit delningsgrunden vid 
storskiftet, att ägorna skulle uppdelas i dels ängar, dels skogsmark, och att 
var och en skulle få del i dessa. Vidare skulle iakttagas att varje hemman 
erhölle skyttesland, betesland och slåtterland samt holmar bevuxna med 
mossa.- Lantmätaren placerade synbarligen skiftena. I juli 1918 blev alla 
rår uppgångna och rörlagda. Varje bonde skulle hävda sina nya ägor f.o.m. 
den 29 juli, men vid höbärgningen på holmarna skulle den gamla ordningen 
iakttas till ,den 15 augusti och ifråga om fårbetet skulle den förra ordningen 
gälla till den 15 september. Den 29 juli förklarades storskifteskompletteringen 
slutförd. 

I Hellsö by anhöll bonden Erik Johan Johansson Söderstu år 1877 om 
storskifte under hänvisning till att stridigheter om nyttjanderätten till mar-
ken ofta brukade förekomma inom byalaget och att det var fara för att bya-
männen inom en snar framtid skulle bli alldeles utan skog, eftersom sko- 
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gen begagnades oskiftad och utan ringaste omtanke. År 1883 anhöll samtli-
ga hellsöbönder i skrivelse till guvernören om att storskiftet skulle begränsas 
till byns hemland och påstod att de i annat fall skulle bli nödsakade att lämna 
sina hemman. Skiftet begyntes 1887. Det skulle enligt böndernas överenskom-
melse utföras på följande sätt 

åkrarna skulle få brukas 2 år framåt 
alla bönder skulle få del i Storängen 
alla bönder skulle få del i bästa ängen invid Österbygge rå 
ägorna skulle skiftas efter mantal och ägoskiftena placeras enligt 
lottning. 

Till samfällt nyttjande avskildes båtplatser, sandtäkt och lertäkt. 
När skiftesförrättningen återupptogs i augusti 1888 upplyste lantmätaren 

bönderna om att det vore alldeles onaturligt att skifta marken efter lott-
dragning då skiftena därigenom skulle bli olämpliga, obekväma och svåra 
att hävda. Han föreslog därför att var och en skulle få andel i Storängen 
enligt lottdragning men att de övriga ängarna och skogsmarken skulle 
delas efter lämpligheten; detta blev efter någon ordväxling beslutat. Vid 
detta tillfälle närvar som godeman endast G. F. Eklund från Berghamn; 
som skäl för att man inte kunde anskaffa någon annan ojävig man anfördes 
att alla i byn var släkt med varandra. 

Vid slutsammanträdet 8 juli 1892 yrkade ingen av jordägarna på någon-
slags likvid; de beslöt tillträda sina skiften samma dag. Den skiftade 
markens areal omfattade 417 ha, och hemmanen hade erhållit sina ägor i 
följande antal skiften: nr 7 och 11 i två skiften, nr 1, 4, 5, 6 och 12 i tre 
skiften och nr 2, 3, 8, 9 ,och 10 i fyra skiften. Ägorna hade kartlagts åren 
1887-1888 av Valter Nordström genom J. F. Widlund och skiftena hade 
1892 blivit ånyo utpålade och rörlagda av A. V. Schönberg. Skiftet blev 
fastställt 1893. 

År 1902 började man inom Hellsö att utstaka rån omkring byns skär-
gård och byns gränser mot Överboda, Kyrkogårdsö, Österbygge, Korpo 
och Houtskär blev nu utstakade. 

En kartläggning av Hellsö byalags ägor företogs i samband med stor-
skifteskompletteringen 1910-1914. Detta skifte skulle omfatta byns mulbete 
och skärgård. Bönderna anhöll att få sina andelar i skärgården i flera lotter, 
därför att de närmaste holmarna användes som betesholmar, medan yttre 
skärgården nyttjades för jakt och fiske. Sedan ägorna kartlagts samman-
trädde förrättningsmannen och bönderna, varvid beslöts att till samfällig-
heter undanta Öland, såsom samfällt fiskeland, två båtplatser vid västra 
sundet samt båtplatserna vid Ovasfjärden. Lerplanen och sandtäkten, som 
tidigare varit samfällda, delades nu upp. På byns andel av Sommarö skulle 
envar få både ängs- och skogsmark. Skärgården skulle delas i slåtterholmar, 
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bättre betesholmar och sämre betesholmar. Varje bonde skulle erhålla andel 
i vart och ett av dessa ägoslag. 

För att ingen skulle bli lidande i skyttesväg föreslog delägarna i skiftes-
laget att de tolv bästa fågelklipporna skulle lottas ut mellan hemmanen. 
Ytterligare fattades beslut om att alla hemmansägare hädanefter som hittills 
utan ersättning skulle få ha fiskehus, på Norrharu, Söderharu, Smågaddarna, 
Skarvgaddarna, Gåsskär och Fågelöran, samt att gärdesgården mot Öster-
bygge bys del av Önsholm skulle gärdas av alla bönder gemensamt. Vid 
ägoplaceringen erhöll hemmanen sina andelar i följande antal skiften: nr 8 
och nr 11 i fem skiften; nr 7 i sex, nr 1, 3, 4, 5, 6, 10 och 12 i sju skiften, 
nr 2 i åtta och nr 9 i nio skiften. Lantmätaren ansåg dock att något egentligt 
mångskifte inte förelåg, emedan de skilda holmgrupperna enligt gammal 
uppfattning kunde hänföras till ett holm- och skärgårdsskifte. Därigenom 
minskades skiftenas antal till sex eller därunder, varför förrättningen fick 
slutföras. Storskifteskompletteringen blev avslutad i december 1914. 

Tabell över de viktigaste skiftesförrättningarna 

Faststäl- 
Sämjodelning Storskifte lelseår Storskifteskomplettering 

Karlby 1881-1883 1902-1907 1907 
Hellsö 1886-1892 1893 1910-1914 
Österbygge 1886-1892 1893 1912-1918 
Finnö 1865-1866 1868 1919-1925 
Överboda 1865-1869 1870 1909-1910, 1919-1925 

Numera har fiskevattensskifte begärts inom en av byarna i Kökar. Blir 
detta fullföljt och visar det sig vara till fördel, så kommer väl även de 
andra byarna att låta skifta sina vatten. De små bysamfälligheter, som 
därefter återstår, kommer inte att inverka mycket på livet i byarna. 
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Tabell 1. 

Mantalslängds• i vilka barn och åldringar är 'utelämnade. 

Karlby Hellsö Österbygge Finnö Över- Kyrko- Hamnö 
boda gårdsö 

1675 . • . • 45 47 55 21 18 5 7 
1685  38 54 56 22 19 6 10 
1697  47 49 56 20 22 5 6 
1700  40 42 50 16 15 6 3 
1709  45 46 44 24 22 5 6 
1723  33 30 21 16 13 3 
1734  40 35 39 27 16 4 6 
1742  42 43 38 21 12 4 7 
1751  43 44 43 24 19 5 10 
1760  60 55 52 27 21 7 13 

Mantalslängder upptagande hela befolkningen. 

1770  128 108 105 59 39 9 20 
1780  122 119 100 62 37 13 18 
1790  109 103 72 60 43 13 15 

Tabell 2. 

Tabell som visar befolkningens tillväxt under 1800-talet; i ena kolumnen upptas 
bönder med familj (på Hamnö kapellanen med familj) i den andra hantverkare, båts-
män, torpare och inhyses. 

Karlby Hellsö Österbygge Finnö 
bönder bönder bönder bönder 

1800  109 11 91 15 94 7 54 10 

1810  105 10 90 16 90 7 44 11 

1820  107 21 98 18 100 9 54 14 

1830  106 27 102 11 80 8 50 20 

1840  116 25 100 12 99 9 56 11 

1850  105 21 102 20 93 8 60 10 

1860  109 30 102 26 86 16 46 11 

1870  108 24 109 25 104 11 50 20 

1880  99 31 105 44 95 25 59 31 

1890  112 58 103 61 93 16 66 32 

1899  120 74 114 37 98 23 47 42 

354 



Överboda Kyrkogårdsö Hamnö 
bönder bönder kapellan 

1800  40 3 9 10 11 
1810  44 3 12 8 
1820  40 6 12 7 14 
1830  35 8 11 1 2 22 
1840  38 3 9 4 24 
1850  37 3 11 2 4 22 
1860  35 6 13 2 19 
1870  39 4 10 3 7 29 
1880  37 16 12 3 3 33 
1890  36 34 11 4 1 45 
1899  49 33 10 6 1 61 

Skatteköp i Kökar: 

Tabell 3. 

1 år 1889 2 år 1821 3 år 1886 4 år 1894 
5 » 1757 6 » 1886 7 » 1910 8 » 1892 
9 , 1891 10 » 1847 11 » 1889 12 » 1891 
1 » 1887 2 » 1885 3 » 1886 4 » 1911 
5 » 1886 6 » 1886 7 » 1886 8 » 1887 
9 » 1886 10 » 1886 11 » 1885 12 » 1887 
1 » 1897 2 » 1886 3 » 1887 4 » 1886 
5 » 1886 6 » 1886 7 » 1886 8 » 1886 
9 » 1887 10 » 1886 11 » 1886 12 » 1889 

1 » 1887 2 » 1888 3 » 1885 
4 » 1895 5 » 1889 6 » 1887 
1 » 1889 2 » 1891 3 » 1891 
4 » 1890 5 » 1889 
1 » 1704 

Karlby  

Hellsö  

Österbygge  

Finnö  

Överboda  

Kyrkogårdsö 

355 



Illustrationer. 

Fotografierna nr 25, 26, 30, 34, 49 och 90 har 
jag erhållit av olika personer i Kökar. Bild nr 6 
härrör ur Finlands Nationalmuseums samlingar 
och bilderna 70, 71 och 93 är hämtade ur Hufvud-
stadsbladets bildarkiv. Bild nr 52 är tagen av 
G. Qvist, nr 53 av C. Mårtensen och bilderna nr 
54  56 av G. Röholm. Övriga fotografier är tagna 
av författaren. 

Om hemmansnamnen bör påpekas att den form 
som använts ifråga om en del hemman avviker 
från jordebokens form och ansluter sig till uttalet 
i Kökar 
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Noter. 

S. 9-20 

I. NATUREN. 

G. Granqvist, Den finländska skär-
gårdens hydrografi, s. 114 f. 
H. Hausen, Den åländska naturen i 
översikt, s. 33. 
T. Brenner, Finlands kuster, s. 21. 
H. Hausen, Ytgestaltningen i Åbo-
lands-Ålands skärgård och dess or-
saker, s. 51. 
E. Palmen, De omgivande haven s. 
91, 103. Muntligt meddelande av pro-
fessor G. Granqvist. 
H. Hausen, Ytgestaltningen i Åbo-
lands-Ålands skärgård och dess or-
saker, s. 31. 
A. Palmgren, Några drag av vegeta-
tionen och floran i Föglö socken, s. 
199. 
Ibm, s. 198. 
P. Palmgren, Djurlivet, s. 197. 
Ibm, s. 197. 
Ibm, s. 203. 

11. Ibm, s. 203, f. 
0. Sund, Torskfamiljen, s. 169. 
E. Häyren, Skärgårdens längszoner, 
s. 242. 

Ii. FÖRHISTORIA OCH MEDELTID. 

Landskapsarkeolog Matts Dreijer har 
välvilligt granskat avsnittet om 
Ålands forntid. 
M. Dreijer, Åland och ålänningarna, 
s. 9. 
C. F. Meinander, Die bronzezeit in 
Finnland, s. 121 f. 
N. Cleve, Svenskarna i Finlands järn-
åldersbebyggelse, s. 95. 

C. A. Nordman, Gottland och Upp-
land i Finlands forntid, s. 22. 
M. Dreijer, Landet Åland och Forn-
sveriges östgräns, s. 18. 
M. Dreijer, Då föglöborna togo lan-
det i besittning, s. 22. 
M. Dreijer, De försvunna runstenar-
na i Kökar, s. 31 ff. 
Uppteckning av förf. 
V. Solstrands ortsnamnssamling från 
Kökar, SLS nr 205. 
FMU I, s. 41.; Linbötee = Lemböte, 
Fyghelde = Föglö, Iurima = Jurmo. 
M. Dreijer, Kapellruinen på Signild-
skär, s. 3 ff. 
C. 0. Nordman, Medeltidskyrkogår-
den i Hitis, s. 12 ff. 
K. A. Bomansson, Om Ålands forn-
minnen och R. Hausen, Kökars klos-
ter. I ett åländskt brev av 1376 om-
nämns ett Hamnö; att detta skulle 
vara beläget i Kökar är inte bevisat. 
A. Schiick, Sveriges vägar och sjöle-
der, s. 247 f. L. M. Bååth, Upplands 
förvaltning, s. 650. 
R. Hausen, Kökars kloster, s. 61. 
K. A. Bomanssons samling. 
V. Nyman, Åländskt 1400-tal, s. 62. 
R. Hausen, Kökars kloster, s. 59 f. 
E. Bertell, Kronans och kyrkans jord 
på Åland under 1500-talet, s. 87. 
R. Hausen, Kökars kloster, s. 62 f. 
0. Hasslöf, Svenska västkustfiskarna, 
s. 453. 
J. E. Almquist, Den svenska fastig-
hetsrättens historia, s. 72. 
G. E. Klemming, Skrå-ordningar, s. 
289 ff. 
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S. 20-30 

R. Ahlbäck, Rätten till fiske i Skär- 45. 
gårdshavet, s. 1 f. 
E. Lönnroth, Statsmakt och statsfi-
nans i det medeltida Sverige, s. 43. 
R. Hansen, Birger Trolles Skatterä-
kenskap för Åbo slott 1463-64, s. 
323 ff. 

En bohusländsk hällristning visar 
fiske med handsnöre. 
FMU V, s. 311. 

Ryssjorna skall till Sverige ha införts 
av munkarna vid Varnhems kloster. 
I. Modeser, Den nordiska ryssjans ur-
sprung och ålder. 
FMU IV, s. 12. 
FMU VIII, s. 241. 
Svartboken, s. 51, 53, 54. 
Ibm, s. 65. 
Hälsingelagen, s. 276. 
R. Hausen, Kökars kloster, s. 71. 
FMU V, s. 349. 
FMU V, s. 404. 
N. Staf, Marknader och marknadster-
miner i Sverige, s. 191. 
Uppgifter i Ficks fotostatsamling i 
RA. Dessa uppgifter har jag erhållit 
av fil.dr Gunvor Kerkkonen. 
H. Munktell, Det svenska rättsarvet, 
s. 112. 

J. Frödin, Den nord- och mellan-
svenska byns organisationsformer 
och upplösning s. 14 ff. S. Erixon, 
Granne är grannes broder, s. 85. 
Om tillgången vid jordskifte stadgas 
i Östgötalagen BB 2 bl. a. att om 
bönderna inte kunde bli ense, skulle 
det som de flesta önskade få genom-
fört även genomföras, men om hälf-
ten ville ett och hälften ett annat, 
skulle de som fick medhåll av hä-
radshövdingen råda. 
Enligt Södermannalagen, BB 3, skul-
le en byaman som önskade jämkning 
vända sig till sina grannar och kräva 
rätt av dem, varefter jämkningen 
skulle verkställas av byamännen 
själva. 
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Enligt Kristoffers landslag hade ing-
en bonde rätt att köpa mer skatte-
jord under sig än han var fullsutten 
på. Kon. B 30: 2. 
V. Voionmaa, Studier i Ålands Me-
deltidshistoria, s. 77 ff. R. Ahlbäck, 
En åländsk skatteundervisning från 
år 1539, s. 5 ff. 
Om jorden ansågs duglig att odla 
fick den som ägde marken råda, 
men om träden växte på stenbunden 
mark skulle träden dömas att stå 
kvar. BB 33. 
K. G. Westman, Den svenska nämn-
den, s. 208 f. K. G. Westman anser 
att man av vissa stadganden i danska 
lagar kan utläsa följande utveck-
lingsgång: För äldsta tid bör antagas 
ett skede då tvistemål avgjordes av 
jordägarna i byn, varvid de antingen 
alla tillsamman träffade avgörandet 
eller också överlämnade det till tolv 
av dem utsedda män. Under det föl-
jande skedet, vilket företräds av tal-
rika lagrum, har folklig domstol bör-
jat göra sitt inflytande gällande, men 
utan att uttränga bystämman ur all 
befogenhet. Man ser hur mål som 
börjat handläggas vid bystämman un-
der vissa förutsättningar avslutas 
där, men under andra övergår till 
handläggning vid tinget, varvid detta 
tillsätter en nämnd att verka tvistens 
slitande; s. 80 f. 
H. Hjärne, Om den fornsvenska 
nämnden, s. 24. 
FMU II, s. 379. 

III. BEFOLKNINGENS STORLEK 
OCH VILLKOR. 

RA 2598. 
Ålands saköreslängder, s. 3. 
Schmedeman, s. 10. 
De tiondelängder som finns är brist-
fälliga. 
RA 6813, s. 42. 
J. Gardberg, Hushållning och by-
väsen, s. 572. 



Sockenstämma 1806, 10 febr. 
Sockenstämma 1805, 28 jan. 

n. 

Överboda Kyrkogårdsö 54. Fö t. 1812, 26 febr., § 2. 

1629 5 bönder 18 pers. 1 bonde 4 pers. 55. Fö t. 1804, 1 mars, § 81. 

längre tid i var gård. 
25. S. Andersson, Åländskt skärgårdsliv, 58. Sockenstämma 1810, 22 jan. 

s. 5 ff. 59. Sockenstämma 1828, 27 juli. 
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S. 30-42 

RA 6813, s. 71 ff., 103. 26. C.. Ramsdahl, Föglö i krig och örlig, 
RA 6813. s. 56 f. 
RA 7284. 27. Ibm, s. 56. 
Acta visitatoria, s. 578. 28. RA 7474. 
Ibm, s. 196. 29. C. Ramsdahl, Föglö i krig och örlig, 
V. Solstrand, Ur Ålands domböcker, s. 64. 
s. 76, Hembygden 1914. 30. Ibm, s. 64. 
Fö t. 1661, 25 okt. 31. Fö t. 1766, 12 mars, § 40. 
Fö t. 1663, 5 juni. 32. Fö t. 1751, 1 mars, § 24. 
Fö t. 1665, 25 sept. 33. Fö t. 1770, 5 febr., § 18. 
Fö t. 1687, 3 okt. 34. Fö t. 1714, 3 juli.  
Fö t. 1690, 25 febr. 35. Fö t. 1733, 10 sept. 
Fö t. 1696, 2 mars. 36. C. Ramsdahl, Föglö i krig och örlig, 
Ålands dombok 1657, f. 150 v. s. 71. 
C. Ramsdahl, Föglö i krig och örlig, 37. Fö t. 1728, 23 febr. 
s. 70. 38. Fö t. 1730, 1 sept. 
Fö t. 1664, 29 aug. 39. Fö t. 1812, 26 febr., § 2. 
Fö t. 1665, 25 sept. 40. Fö t. 1761, 11 febr., § 36. 
Fö t. 1640, 13 juli; 1676, 13 mars. 41. Fö t. 1774, 28 febr., § 25. 
Åldringar över 63, barn under 15 år 42. Fö t. 1787, 12 mars, § 13. 
är inte upptagna. I följande förteck- 43. Rotesystemet synes inte ha gillats av 
ning är endast bönderna och deras fattighjonen. År 1708 omtalas att de 
familjer upptagna. Den ena kolumnen fattiga i Föglö, som fördelats på oli- 
visar antalet bönder i varje by, den ka gårdar, inte var nöjda därmed; 
andra antalet personer, husbonden det framhölls då för dem att om de i 
inräknad. fortsättningen skulle visa missnöje, 

skulle de gå miste om denna förmån. 
Karlby Hellsö Fö t. 1708, 21 febr. 

1629 13 bönder 50 pers. 10 bönder 51 pers. 44. Fö t. 1803, 3 mars, § 104; 1807, 5 
febr., § 76. 
Bystämmoprotokoll på Ells i Hellsö. 
Sockenstämmoprotokoll 1825. 
Fö t. 1830, 30 mars, § 49. 

Österbygge Finnö 47. Fö t. 1801, 2 febr., § 48. 

1629 13 bönder 41 pers. 6 bönder 20 pers. 
48. Fö t. 1803, 3 mars, § 4.  

1638 12 » 39 » 6 » 22 » 49. Sockenstämma 1805, 28 jan. 

1638 12 » 36 » 12 » 41 » 
1649 10 » 32 » » » 
1659 11 » 36 » 9 » 30 » 
1664 9 » 23 » 7 » 31 

11 » 41 » 11 » 41 » 5 » 19 5 » 19 
11 » 36 » 11 » 36 » 5 » 17 » 5 » 17 » 
10 » 40 » 10 » 40 » 4 » 15 » 4 » 15 » 

1649 
1659 
1664 

1638 5 » 16 » 1 » 6 » 56. Fö t. 1824, 5 maj, § 70. 



S. 42-62 
Sockenstämma 1852, 15 jan. 
Sockenstämma 1864. 
K. A. Bomanssons samling. 
Statistisk årsbok. 
F. W. Radloff, Beskrifning Öfver Å-
land, s. 185. 
K. A. Bomansson, Om Ålands forn-
minnen, s. 22 f. 
A. Karsten, Från Kökar, s. 164 f. 

IV. ÄGOFÖRHÅLLANDENA. 

RA 2598. 
Kristoffers landslag, s. 473. 
GVR XVII, s. 127 f. 
Upplands dombok II, 1579, s. 76. Öst-
hammarsborna ville tillägna sig fisket 
vid Måsten, varvid Tranvikborna be-
vakade sin rätt till fiskeläget. 
RA 2601. 
GVR XXII, s. 369 f. 
R. Ahlbäck, En åländsk skatteunder-
visning från år 1539, s. 5 f. 
Ålands saköreslängder, s. 119. 
RA 2697. 
RA 2699. 
RA 2697. 
Ålands saköreslängder, s. 208. 
Ibm, s. 208 f. 
Ibm, s. 208. 
RA 2817. 
RA 2842. 
Enligt kyrkoherdarnas längder över 
ödeshemman 1585-1624 var följande 
antal öde i Kökar: 
1585 6 1612-1613 19 
1597 11 1615 10 
1602 17 1618 10 
1603 23 1624 11 
1608 12 

C. Ramsdahl, Föglö i krig och örlig, 
s. 52. De frihetsår som anslogs åt 
den som upptog ett ödeshemman väx-
lade. Vid slutet av 1600-talet var i 
Kökar 7 hemman öde; 4 i Hellsö, 1 i 
Karlby, 1 i Österbygge och 1 i 
Överboda. För ett av dessa utlovades 
16 års frihet, för tre 12 år och för tre 
8 år. Fö t. 1698, 8 aug. 
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C. Ramsdahl, o.a.a., s. 53; Fö t. 1639, 
8 nov. 
Fö t. 1650, 17 juli. 
RA 6813, f 48. 
RA 7284. 
Fö t. 1628, 9 okt. 
Acta visitatoria, s. 578. Enligt dom-
boken 1661 betalades ödesränta för 
följande antal hemman: 
i Hellsö 5 i Överboda 3 
i Österbygge 4 i Karlby 6 
i Finnö 2 i Söder-Jurmo 5 
Fö t. 1661, 25 okt. 
Fö t. 1664, 29 aug. 
Fö t. 1688, 13 febr. Vid samma ting 
blev gränsen mellan Hästö och Husö 
fastställd. 
J. Gardberg, Skifte och samfällt bruk, 
s. 17. 
Österskär hade innehafts av enskilda 
bönder som erlagt en smörskatt för 
denna »nyttighet». Vid skattläggning-
en 1768 klagade Österbygge byamän 
dock gemensamt över att deras ut-
komstmöjligheter hade minskats se-
dan Österskär blivit bebyggt. 
Urtima ting 1758, 24 aug., 27 sept. 
Fö t. 1749, 9 okt., § 12; 1771, 28 jan., 
§ 49. 
Fö t. 1767, 25 febr., § 32. 
J-E. Eriksson, Storskiftets genomfö-
rande på Åland, s. 24 ff. 
Jordeböcker i Lantmäteristyrelsens 
arkiv. 

Av de hemman som utgjorde 5/32 
nytt mantal utgick grundräntan före 
förmedlingen med 6 rubel 80 kopek. 
Efter förmedlingen utgick grundrän-
tan för 5/64 mantal med 2 rubel 80 
kopek. Därutöver betalades en stad-
geskatt som i Karlby utgick med 1/3  t. 
strömming, 7/15 lispund fjällfisk och 
1/4 lispund sälspäck, i Hellsö 1/3  t. 
strömming, 1/3  lispund fjällfisk och 
1/4 lispund sälspäck, i Österbygge 
med 1/5  t. strömming, 1/3  lispund 
fjällfisk och 1/8  lispund sälspäck samt 
i Överboda med 4/15 t. strömming och 
1/3 lispund fjällfisk. För Finnöhem- 



S. 62-72 

manen om 3/16 mantal utgick räntan 
med 7 rubel 60 kopek. Efter förmed-
lingen utgick grundräntan för Finnö-
hemmanen om 3/32 mantal med 3 ru-
bel 30 kopek samt 8/15 lispund fjäll-
fisk och 1/8 lispund sälspäck. Enligt 
senatens utslag av 2 maj 1906 för-
medlades grundräntan till 80 kopek 
och stadgeskatten om fisk och späck 
avskaffades. Enligt 1918 års mantals-
längd fanns i Kökar 18 odelade hem-
man, 22 var delade i två delar, 7 i tre 
delar och 1 i fyra delar. 

V. BYSTÄMMAN. 

G. Enequist, Nedre Luledalens  byar, 
s. 72, påpekar att tingsbeslut ersatte 
byordningar. Jämför S. Erixon, Byar 
och samfälligheter, s. 91 f., Mörby och 
Viby byars minnesböcker, s. XVIII 
ff., Svenskt folkliv, s. 205 ff. och S. 
Erixon, S. Ljung, Svenska byordning_ 
ar samt S. Ljung, Byordningar i 
Breareds socken. 
Fö t. 1767, 25 febr., § 31. 
Fö t. 1798, 20 febr., § 60. 
Fö t. 1792, 22 maj, § 89. 
Fö t. 1807, 5 febr., § 37. 
Den viktiga frågan om bystämmans 
utövande av rättskipning genom egen 
byarätt måste här förbigås, ty mate-
rialet är alltför knapphändigt. Vid 
häradstinget förekom vid ting efter 
ting sådana bagatellmål, att man frå-
gar sig om inte de allra flesta tvis-
tigheter drogs inför häradstinget. — I 
Österbotten har förhållandena varit 
annorlunda. Som svar på en förfrågan 
från södra Österbotten utgavs den 
bestämmelse av 1757 som ovan an-
förts. Den lyder i sin helhet: 

fall vid byrättens antagande av 
byamännen inte uttryckligen är sam-
tyckt att de vill åtnöjas med byrät-
tens beslut, må den, som vill besvära 
sig däröver, göra det vid häradsrät-
ten i orten efter föregången stäm-
ning; dock att i sådan händelse med 
verkställigheten av dessa byarättens 

beslut likafullt bör förhållas efter det 
som byordningen angående sådana 
besluts verkställande stadgar, så framt 
byamännen vid byordningens anta-
gande sig inte uttryckligen förbehål-
lit att över sådana beslut sig besvära. 
17 mars 1757, Jusleen, Samling af 
Bref, s. 453 f. År 1763 blev ett ärende 
angående bisittarnas ämbetsutövning 
aktuellt. Bonden N. hade överfallit bi_ 
sittaren i en byarätt, stadd i utmät-
ningsärenden hos N., med hugg och 
slag och okvädinsord, varför N. bli-
vit av häradets tingsrätt dömd att 
såsom edsöres brytare böta 100 dr 
smt och mista äran samt 10 dr smt 
för blodsår i huvudet, 10 dr smt för 
okvädinsord och 19 dr smt för sveda 
och värk. Då skydd för byarättens 
utskickade ej fanns utsatt i lag och 
förordning, såsom för andra rätters 
betjänte, anhöll hovrätten om att 
straff för överfall etc. på byarättens 
utskickade skulle utsättas till 20 dr 
smt jämte sedvanliga böter för sår 
etc. Fyra av hovrättens ledamöter 
hade anmält avvikande åsikt och 
önskade 40 dr smt i böter »såsom för 
frids brott», förutom lagenliga böter 
för hugg etc. Konungen biföll reser-
vanternas mening. 12. jan. 1763. Ugla, 
Samling af Kongl. Maj:ts Bref, s. 106 
f. Denna uppgift har jag erhållit av 
professor Bo Palmgren. Jfr, även 
Modee III, s. 2077. 

VI. FISKE. 

1. Utfisket. 
E. Bertell, Kronans och kyrkans jord 
på Åland under 1500-talet, s. 83, 
anser att Kökars fiskeri avser Hästö, 
som var en klosterholme. Skatten 
borde väl gått under namn av avrad 
om det var Hästö som avsågs. 
RA 2598, 2599. 
Årliga räntan 1543 och följande år. 
E. Bertell, Kronans och kyrkans jord 
på Åland under 1500-talet, s. 89. 
Ålands saköreslängder, s. 34. 
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RA 2800. 
RA 2737. 
Jfr E. Bertell, Kronans och kyrkans 
jord på Åland under 1500-talet, s. 88. 
G. E. Klemming, Skrå-ordningar, s. 
289. 
I slutet av 1500-talet blev en hitisbo 
instämd till ting för att han på not-
isen hade förolämpat fisken. P. Ren-
wall, 1500-luvun oikeuskäsitys, s. 2. 
K. A. Bomansson, Kastelholm, s. 147. 
Upplands dombok I, 1630, s. 77. 
SAOB, krampsill. 
Tull och accis 1624. 
Diarium Gyllenianum, s. 166. 
Fö t. 1683, 17 sept. 
Fö t. 1675, 27 aug.;, 1646, 24 juli. 
RA 7284. Jfr K. Vilkuna, Varsinais-
suomalaisten kansanomaisesta talou-
desta, s. 26. 
Fö t. 1664, 29 aug. 
Utredning rörande fiskerättsförhål-
landena, s. 268 f. 
S. Andersson har i uppsatsen »Bar-
tolomeus kommer med storm» utför-
ligt behandlat denna domboksnotis. 
Johan Stiernhööks åländska domböc-
ker, s. 99. På Gottland var under 
förra hälften av 1600-talet de olika 
fiskelägena sammanförda till åtta dist_ 
rikt, vart och ett ställt under en 
hamnfogde, som det bl. a. ålåg att 
föra listor över strömmingsfångsten 
och att uppbära den kronan tillkom-
mande skatten. I. Moberg, Landskap 
och bebyggelse på Gottland, s. 301. 
Acta visitatoria, s. 234. 
Ibm, s. 282. I den tryckta utgåvan 
står holla för halla; i originalet står 
på vartdera stället tydligt halla. 
Ibm, s. 275, 422 f. 
Fö t. 1669, 17 sept.; 1652, 18 mars. 
Fö t. 1676, 12 sept. 
Fö t. 1678, hösttinget. 
Fö t. 1679, 13 febr.; 1680, 30 aug. 
J. Tengström, Presterliga Tjenstgör-
ningen, I, s. 294 f. 
Acta visitatoria, s. 527; Fö t. 1665, 
25 sept. 
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31. Hamnskrå 1726; citatet ur Kristoffers 
landslag. 

32. Det vite som blivit utsatt upphävdes 
av landshövdingen. Fö t. 1829, 17 mars, 
§ 9 b. 

33. Fö t. 1730, 1 sept. 
34. Efter stora ofreden innehades Mör-

skärs fiskeläge en längre tid av Hout-
skärsbor. 

35. Fö t. 1760, 11 febr., § 37. 
36. Fö t. 1762, 27 april, § 15. 
37. Fö t. 1764, 6 mars. 
38. Fö t. 1767, 25 febr., § 71. Jfr. S. Erixon, 

Ett skärlag och dess arkiv. 
39. Fö t. 1767, 25 febr., § 36, 53. 
40. Fiskeristadgan 1766 ingår i Modee, 

s. 7344 f.; stadgan av 1771 ibm 
s. 494. 

41. Fö t. 1761, 11 febr., § 17. 
42. Fö t. 1768, 29 febr., § 28. 
43. Fö t. 1769, 22 maj, § 20. 
44. Fö t. 1770, 5 febr., § 53. 
45. Fö t. 1771, 28 jan., § 31. Vitet för fis-

ke utsattes till 20 dr smt. 
46. Fö t. 1775, 16 mars, § 44, 50. 
47. Fö t. 1775, 16 mars, § 42; 1777, 17 

febr., § 47. 
48. Fö t. 1777, 17 febr., § 39. 
49. Fö t. 1779, 22 mars, § 17, 18. 
50. Fö t. 1774, 28 febr., § 29. 
51. Fö t. 1782, 18 febr., § 29. 
52. Fö t. 1793, 7 mars, § 13. Samma sak 

kom trots förlikningen upp även på 
ett följande ting, då Isaksson begick 
ed på att han ej söndrat något på 
boden. 1794, 25 febr., § 55. 

53. Fö t. 1777, 17 febr., § 8. 
54. Fö t. 1779, 22 mars, § 48, 54. 
55. Fö t. 1797, 9 mars, § 72, 76; 1771, 28 

jan,. § 34. 
56. Fö t. 1801, 2 febr., § 64. 
57. Fö t. 1805, 21 febr., § 8. 
58. Sockenstämma 1808, 8 febr. 
59. Fö t. 1812, 26 febr., § 11. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

Fö t. 1824, 5 maj, § 49. 
Fö t. 1829, 
Fö t. 1830, 
Fö t. 1829, 
Fö t. 1835, 

17 mars, 
30 mars, 
17 mars, 
27 mars, 

§ 10. 
§ 13. 
§ 9 b. 
§ 28. 



S. 
Fö t. 1836, 10 maj, § 10. De viktigas-
te landen var Pattskär, Alboskär, 
Svartbådan, Hamnskär, Svartgadden. 
Fö t. 1838, 27 mars, § 39; 1859, 15 
mars, § 63. 
Fö t. 1871, 7 mars, § 17. 
I 1872 års fiskeriförening ingår också 
bestämmelser om krokskötfiske, se 
s. 124. 
Fö t. 1843, 7 mars, § 22. 
Fö t. 1844, 29 mars, § 18. 
A. Forsberg, Ålands strömmingsfiske 
III, s. 121 f. 
Fö t. 1826, 28 mars, § 8. 
Fö t. 1824, 5 maj, § 37. 
S. Andersson, Åländskt skärgårdsliv, 
s. 133 f.; P. A. Säve, Hafvets och fis-
karens sagor, s. 58. 
K. A. Bomanssons samling. 
Fiskeskär inom Hellsö ägor var det 
redan nämnda Norrharu, där Killö 
och Joss hade hus, Söderharu där 
Tommols och Stans fiskade, samt 
Gåsskär, där Norrstup  •Påvals, Ells 
och Smeds höll till. På Skarvgadda 
byggde Sörstu och Klås. Från Karlby 
byggde t. ex. Micks och Olars på Båt-
kobben i Hästö skärgård. Pella hade 
först hus på Gulskär, men flyttade 
sedan till Bogskär. 
Hanfolk och Mattfolk hade hus på 
Klysharu, Västernäs på Södharu, Ös-
terklys på Östergaddan och Väster-
klys  på Pattonskär. 
Briggs och Bonds hade hus på Bog-
skär, Storhanna på Båtkobben och 
Grisselkläppen och Ers på Husö Ören. 
K. Nordberg, En öståländsk skär-
gårdsby, s. 62. 
A. Forsberg, Ålands strömmingsfiske 
III, s. 121. 
0. Reuter, Förbättrad metod att in-
salta strömming, s. 78. 
K. Ideman, SLS 114, s. 14 f. 
Ibm, s. 25. 
Ibm, 24 f. 
Berättat av Evald Sundström. 
Berättat av August Westerberg. 
K. A. Bomanssons samling. 

94-124 

Kökar fiskargilles protokoll. 
K. Ideman, SLS 114, s. 13 f. 
Kökar fiskargilles protokoll. Enligt 
den noggranna fiskeristatistiken år 
1927 var antalet fiskare i Kökar då 
134. Av dessa bedrev 129 fisket så-
som huvudnäring; 132 fiskade med 
egen båt och endast 2 rodde på halv-
båt. Strömmingsfisket bedrevs med 
sammanlagt 3.885 skötar; fångsten var 
1.935 tunnor. Berättelse avgiven till 
Ålands landsting 1927, s. 63. 

2. Strömmingsnot- och krokskötfisket. 

G. Nikancler, Fiske vid uppenbar 
havsstrand och R. Ahlbäck, Rätten 
till fiske i Skärgårdshavet. 
Finströms ting 1601, 15 juni. Det 
framgår inte om notdragningen gäll-
de strömming eller fjällfisk; att jag 
upptagit det i samband med ström-
mingsnotdragning bygger alltså bara 
på ett antagande. 
Fö t. 1655, 12 febr. 
S. Andersson, Primitiv byteshandel 
på forna fiskelägen, s. 78, behandlar 
samma sak men företräder en annan 
uppfattning. 
Fö t. 1679, 13 febr. 
Fö t. 1664, 29 maj. 
Fö t. 1679, 16 sept. 
Fö t. 1687, 14 mars. 
Fö t. 1697, 3 aug. 
Fö t. 1708, 21 febr. 
Fö t. 1727, 15 febr. 
Fö t. 1729, 21 febr. 
Fö t. 1772, 17 febr., § 6. 
Fö t. 1773, 4 mars, § 34. 
Fö t. 1785, 21 febr., § 11. 
F. W. Radloff, Beskrifning Öfver 
Åland, s. 195. 
Fö t. 1775, 16 mars, § 6. 
Fö t. 1789, 7 mars, § 48, 55. 
Fö t. 1801, 2 febr., § 18. 
Fö t. 1841, 30 mars, § 28. 
Fö t. 1842, 1 april, § 39. 
R. Rosenberg, Några anteckningar om 
båtar och fiskeredskap, s. 150. 
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K. Nordberg, En öståländsk skär-
gårdsby, s. 55. Av Föglö dömbok 1860, 
20 mars, § 16, framgår det att bråttö-
borna av sin s. k. notdragarnot 
brukade få 1/4 i landslott. 
Fö t. 1851, 26 mars, § 31; jfr. Anders 
Forsberg, Ålands strömmingsfiske II, 
s. 43. 
Fö t. 1861, 26 mars, § 4. 
I ett förslag till fiskeriförordning för 
Åland, utarbetat 1863, borde det vid 
vite av fem rubel silver förbjudas att 
använda strömmingsnotar vid fjäll-
fiskfångst. Fiskeriförordningen 1872 
refereras enligt domboken 1898, 14 
mars, § 25. 
Bouppteckningspapper på Södergård 
i Karlby. 
I Houtskär, där strömmingsfisket med 
not varit av större betydelse än i Kö-
kar, har sedvänjorna varit mycket 
mera invecklade. Jfr A. Ringwall, 
Om fiske och fiskeregler i Houtskär, 
s. 80 ff. 
A. Forsberg, Ålands strömmingsfiske 
II, s. 76. 
S. Andersson, Åländskt skärgårdsliv, 
s. 122. 
Fö t. 1850, 25 mars, § 44; 1851, 26 
mars, § 31, 32, 33. 
Fö t. 1859, 15 mars, § 8. 
Fö t. 1861, 26 mars, § 4; S. Andersson, 
Åländskt skärgårdsliv, s. 123. 
K. A. Bomanssons samling; jfr. J. 
Gardberg, En drängs dagbok från 
Seglinge. 
Fö t. 1888, 14 mars, § 18. 
K. Ideman, SLS 114, s. 11 f. 
Ibm, s. 9. 

3. Fjällfisket. 
1. I Eckerö var ryssjefisket i slutet av 

1500-talet så allmänt att man år 1588 
ansåg sig föranlåten att bestämma att 
den bonde som »fikade och for» mer 
än han i proportion till sitt innehav 
av åker och äng hade rätt till, skulle 
ha förverkat sina ryssjor. Ålands sak-
öreslängder, s. 227. 

I ett inventarium från Haga 1559 
(RA 2695) och ett från Grelsby 1561 
(RA 2737) samt i en domboksnotis 
från Jomala 1588 (Ålands saköres-
längder s. 220) nämns grimnät. Skott-
nät nämns t. ex. i Haga inventariet 
1561 (RA 2737). Sådana nät ha an-
vänts mycket vid pulsfiske. 

RA 2648. 
Årliga räntan 1546-1569. 
I Sottunga delades fiskevattnen 1588 
efter vars och ens skatt, jfr. s. 49. 
Johan Stiernhööks åländska domböc-
ker, s. 16. 
Kö t. 1637, 3 okt. 
Fö t. 1647, 3 juli. 
Acta visitatoria, s. 407. 
RA 7284. 

Johan Stiernhööks åländska domböc-
ker, s. 89. 

Fö t. 1678, hösttinget. 
Fö t. 1682, 5 sept. 
Fö t. 1686, 25 febr. 
Fö t. 1652, 18 mars; 1680, 30 aug. 
Fö t. 1653, 29 mars; 1668, 2 mars; 
1664, 29 aug.; 1683, 19 febr. 

Fö t. 1686, 13 sept. 
Fö t. 1673, 28 april. 
Fö t. 1697, 1 febr.; 3 aug. 
Acta visitatoria, s. 466. 
Fö t. 1675, 8 mars. 
Fö t. 1691, 16 febr. 
Fö t. 1696, 2 mars. 
Fö t. 1698, 8 aug. 
Acta visitatoria, s. 275. 
Ibm, s. 331. 
Ibm, s. 157. 

Fö t. 1689, 18 febr.; uppgiften om att 
ett band bestod av fem marker torra 
gäddor härrör från slutet av 1700-
talet, men torde kunna anföras även 
i detta sammanhang. Fö t. 1771, 28 
jan. § 34. 

Viten, angående fiske inom byns 
ägor, utsattes bl. a. i Karlby 1739, 
1763, 1766; i Hellsö 1755; i Finnö 1765, 
1772, 1795; i Överboda 1798 och i 
Kyrkogårdsö 1769, 1793. För detta av- 
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snitt jfr. E. A. Virtanen, Itäkarjalais-
ten kalastusoikeudesta, s. 291 ff. 
Fö t. 1707, 26 febr. 
Fö t. 1724, 20 aug. 
Fö t. 1725, 22 sept. 
Fö t. 1726, 8 febr. 
Fö t. 1732, 4 sept. 
Fö t. 1738, 5 sept. 
Fö t. 1739, 26 mars. 
Fö t. 1755, 26 febr., § 10, 11. 
Fö t. 1755, 26 febr., § 16. 
Fö t. 1753, 19 mars, § 22. 
Fö t. 1756, 10 maj. 
Fö t. 1762, 27 april, § 14. 
Bl. a. i Juddö, Benö, Nötö och Överö; 
Fö t. 1763, 21 febr. 
Fö t. 1766, 12 mars, § 18. 
Fö t. 1766, 12 mars, § 12. 
Enligt den muntliga traditionen skall 
en kökarbo på 1700-talet i Sverige 
ha lärt sig att binda ryssjor. Oavsett 
vilket bevisvärde man tillägger en så 
sentida uppgift, är det ju tydligt att 
kökarborna vid sina årliga besök i 
Stockholm måste ha lärt sig känna 
olika nya redskap. Även fiskköpar-
drängarna som årligen kom till Kö-
kar kan ha medverkat till att nya 
redskap infördes; t. ex. sådana red-
skap som långrev och drag nämns på 
1700-talet i samband med fiskköpar-
drängarnas fiske. 
Den allmänna fiskeristadgan före-
gicks dels av ett utförligt förslag till 
allmän stadga 1762, dels av det s. k. 
Gyllenstiernas projekt 1765. 
Fö t. 1772, 17 febr., § 79. 
Fö t. 1775, 16 mars, § 6, 7, 10. 
Fö t. 1776, 8 mars, § 8; det är här 
fråga om Finnö i Sottunga. 
Fö t. 1770, 5 febr., § 41; 1771, 28 jan., 
§ 25. 

Fö t. 1773, 4 mars, § 10. 
Fö t. 1774, 28 febr., § 24. 
Fö t. 1772, 17 febr., § 27. 
Fö t. 1788, 3 mars, § 12. 
Fö t. 1767, 25 febr., § 56 ff; 1769, 22 
maj, § 9; 1775, 16 mars, § 55. 
Fö t. 1779, 22 mars, § 13.  

Fö t. 1776, 8 mars, § 7. 
Beslutet gäller också nötplockning, 
se s. 247. 
Fö t. 1779, 22 mars, § 27. 
Fö t. 1763, 21 febr. Det framhålls att 
vattnet varit samfällt för 3 (4?) gran-
nar. 
Fö t. 1779, 22 mars, § 16. 
Fö t. 1781, 5 mars, § 54. 
Fö t. 1782, 18 febr., § 35, 46. 
Fö t. 1794, 25 febr., § 12. 
1771 års fiskeristadgas bestämmelse 
att stötnoten skulle vara förbjuden 
under fiskelektid synes ibland ha 
fattats så att den var förbjden året 
runt. 
I tingsprotokollet står »Bo- eller 
Stötnot». 
Fö t. 1794, 25 febr., § 12. 
Vilken maskstorlek som var tillåten 
omnämns inte. 
Fö t. 1798, 20 febr., § 80. 
Fö t. 1798, 20 febr., § 9, 13. Bockhorn 
användes under äldre tid som sän-
ken, knappast som tafsar. 
Fö t. 1801, 2 febr., § 55; 1802, 8 mars, 
§ 7. 
Fö t. 1782, 18 febr., § 91. 
Fö t. 1786, 20 febr., § 51. 
Fö. t. 1810, 5 febr., § 28. 
Jfr. P. Gräslund, Harstena och Kråk-
marö, s. 83 f. 
Fö t. 1811, 21 febr., § 23; 1813, 24 maj, 
§ 4. 
Fö t. 1820, 25 febr., § 14. 
Enligt protokoll på Ells i Hellsö. 
Fö t. 1861, 26 mars, § 42. 
Fö t 1861, 26 mars, § 42. 
Fö t. 1861, 26 mars, § 4. 
Fö t. 1864, 20 maj, § 8. 
Fö t. 1898, 14 mars, § 25. 
K. A. Bomanssons samling. Torsk-
och strömmingsfisket bortsett. 
En utförlig skildring av stötnotfiske 
ingår i A. Forsbergs Gäddfisket i 
Ålands och en del av sydvästra Fin-
lands skärgård, s. 6 f. 

Berättat av F. Eklund. 
K. Nordberg, En öståländsk skär- 
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gårdsby, s. 51. År 1927 uppges för 
Kökar i fiskestatistiken 20.000 kg 
gädda och 4.500 kg annan fisk. Berät-
telse avgiven till Ålands landsting för 
1927, s. 63 

VII. SÄLFÅNGST. 

I Kastelholms inventarium 1548-
1549 upptas vikarsäl, morrungar och 
gråsäl. Av sälhudarna erhöll sälkar-
larna en hud till roddremmar 
och en hud gavs åt drängarna till 
skor. I samma inventarium omnämns 
också att hampa hade använts till 
sälgarn. RA 2623. 
Ålands saköreslängder, s. 3, 74, 80, 
85, 30. 
G. Nikander, Plägseder av rättslig 
betydelse, s. 4 ff. 
Klimpetrån enligt SAOB »ett slags 
(klimpig?) tran». 
B. Hedenstierna, Stockholms skär-
gård, s. 249. 
Ålands saköreslängder, s. 249. 
S. Andersson, Åländskt skärgårdsliv, 
s. 194 ff. 
Ålands saköreslängder, s. 188. 
Ibm, s. 215. 
I Abrahamssons utgåva av Kristoffers 
landslag 1726 är det domarregel nr 40. 
Räkenskaperna 1619-1634 är brist-
fälligt bevarade, och uppgifterna om 
sälstångskarlarna dessutom ytterst 
ojämna. 
RA 2917. 
Johan Stiernhööks åländska domböc-
ker, s. 8. 
Ibm, s. 54. 
Ibm, s. 89. 
Fö t. 1649, 23 aug. 
RA 7284. 
Fö t. 1664, 29 aug. 
Fö t. 1686, 25 febr. 
Fö t. 1691, 17 sept. 
Acta visitatoria, s. 184. 
G. Nikander, Plägseder av rättslig 
betydelse, s. 4 f. 
Acta visitatoria, s. 140, 219. 
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Ibm, s. 164. 
Fö t. 1750, 3 april, § 19. 
Fö t. 1774, 28 febr., § 19. 
Fö t. 1753, 19 mars, § 27. 
Fö t. 1755, 26 febr., § 19. 

1756, 10 maj. 
1758, 27 sept., § 13. 
1759, 9 maj, § 10. 
1771, 28 jan., § 47. 
1772, 17 febr., § 14, 15. 
1773, 4 mars, § 35; 1776 

1783, 10 mars, § 35. 
1777, 17 febr., § 38. 
1782, 18 febr., § 132. 
1801, 2 febr., § 56. 
1867, 5 mars, § 24. 
1769, 22 maj, § 17. 
1772, 17 febr., § 25. 
1778, 16 mars, § 35. 
1778, 16 mars, § 32. 
1772, 17 febr., § 25. 

F. W. Radloff, Beskrifning Öfver 
Åland, s. 228, 229, 197. 
Fö t. 1802, 8 mars, § 35; 1803, 3 mars, 
§ 68, 87, 95. 
Ordinarie och urtima ting 1812-16. 
Fö t. 1824, 5 maj, § 51; 1825, 15 mars, 
§ 7. 
Enligt protokoll på Elis i Hellsö. 
Fö t. 1845, 11 mars, § 14. 
Fö t. 1843, 7 mars, § 34; 1844, 29 mars, 
§ 24; 1846, 19 mars, inlaga; 1848, 29 
mars, § 40; 1849, 21 mars, § 41; 1850, 
25 mars, § 32. 
Den åländska säljakten skildras ut-
förligt av S. Andersson i Åländskt 
skärgårdsliv. 
När man drar dubbel drätt blir man 
ägare till hälften, se o.a. a. s. 162. 

Berättat av Oskar Karlström. 
Berättat av häradsdomare J. Holm-
ström. 
Berättat av Oskar Karlström. 

Berättat av Oscar Carlberg. 
I Söder-Jurmo spändes sälnäten ut 
över vikmynningar, så att man i dem 
kunde fånga sälar som krupit upp 

Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
§ 38. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 
Fö t. 

8 mars, 
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på land. S. Andersson, Åländskt 
skärgårdsliv, s. 192 f. 

59. Nätflötena är ibland försedda med 
hål för att kunna träs upp på ett 
snöre. Likaså på Jungfruskär enligt 
S. Andersson, o.a.a. s. 170. 

VIII. JAKT. 

Ålands saköreslängder, s. 138, 139. 
Ibm, s. 120. 
A. I. Arwidsson, Handlingar IX, s. 
263. 
Ålands  saköreslängder, s. 120, 194. 
Bidrag till Finlands historia IV, s. 281. 
Ålands saköreslängder, s. 234. 
Ibm, s. 50. I en bestämmelse om har-
jakt i Östgötalagen, BB 36: 5 heter 
det att den som griper haren får den. 
Schmedeman, s. 361 ff. 
Acta visitatoria, s. 157. 
Ibm, s. 275. 
Ibm, s. 331. 
Ecklesiastiska handlingar rörande 
Finland i Svenska Riksarkivet. 
Fö t. 1673, 28 april. 
Fö t. 1675, 8 mars. 
Fö t. 1675, 12 sept. 
Fö t. 1691, 16 febr. 
Fö t. 1656, 2 juni; 1657, 3 mars. 
Fö t. 1690, 25 febr. 
Fö t. 1691, 16 febr. 
Fö t. 1692, 12 sept. 
Modee II, s. 1034. 
Modee VII, s. 5401. 
Fö t. 1761, 11 febr., § 17. 
Fö t. 1770, 5 febr., § 17. 
Fö t. 1787, 12 mars, § 14, 15. 
Fö t. 1786, 20 febr., § 41, 42. 
Fö t. 1793, 7 mars, § 37. 
Fö t. 1800, 21 febr., § 48. 
Fö t. 1811, 21 febr., § 140. 
Fö t. 1820, 25 febr., § 8. 
Fö t. 1830, 30 mars, § 38. 
Fö t. 1803, 3 mars, § 103. 
Fö t. 1804, 1 mars, § 17. 
Fö t. 1803, 3 mars, § 49, 50, 51. 
Fö t. 1861, 26 mars, § 42. 
Fö t. 1859, 15 mars, § 53.  

Fö t. 1888, 14 mars, § 18. 
Fö t. 1888, 14 mars, § 17. 
K. A. Bomanssons samling. 
Berättat av Edvard Fagersten. 
Berättat av Evald Sundström. 
Berättat av Tomas Nordlund. 
Karlby storskifteshandlingar, 1902. 
S. Andersson har i Åländskt skär-
gårdsliv skildrat äggtäkt som nä-
ringsfång. 

IX. BOSKAPSSKÖTSEL. 

1. Fodertäkt. 

Jfr. G. Hafström, »Hamarskipt», s. 131 
f. G. Nikander, Allmendewasser, s. 49. 
Acta visitatoria, s. 263; E. Bertell, 
Kronans och kyrkans jord på Åland 
under 1500-talet, s. 85; Fö t. 1664, 
29 maj. 
K. R. Melander, Årsskiften i Finland, 
s. 96. 
V. Solstrand, Ur Ålands domböcker, 
s. 134 f. 
Fö t. 1665, 16 jan.; 25 sept. Det 
förefaller som om byamännens ge-
mensamma beslut i detta fall av dom-
stolen synes ha betraktats såsom för-
likning. Johan Stiernhööks åländska 
domböcker, s. 43. 
D.v.s. i jämförelse med uppgifter i 
samband med hemmanssyner och med 
uppgifterna i 1768 års skattlägg-
ningsinstrument. 
Fö t. 1670, 16 aug.; Acta visitatoria, 
s. 103. 
Fö t. 1669, 8 febr. 
Fö t. 1685, 4 maj; jfr jämkningen i 
Finnö, s. 50 f. 
Fö t. 1678, 18 febr. 
Fö t. 1655, 12 febr.; vid ting i Fin-
ström 1642 bestämdes att byborna 
skulle skära efter »öre och örtug». 
Johan Stiernhööks åländska dom-
böcker, s. 99. 
Fö t. 1710, 4 okt. 
Fö t. 1713, 12 mars. 
Fö t. 1707, 26 febr. 
Fö t. 1762, 27 april, § 9. 
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S. 
Fö t. 1755, 26 febr., § 25. 
Fö t. 1769, 22 maj, § 8. 
Fö t. 1771, 28 jan., § 27. 
Fö t. 1776, 8 mars, § 5. 
Fö t. 1779, 22 mars, § 12. 
Fö t. 1798, 20 febr., § 11; 1799, 18 
febr., § 9. 
Fö t. 1754, 5 mars, § 8. 
Fö t. 1758, 1 mars, § 19. 
Fö t. 1765, 9 mars, § 7. 
Fö t. 1786, 20 febr., § 30. Om dom-
stolen hade funnit att råflyttningen 
hade dikterats av illvilja hade böter-
na blivit betydligt större. 
Fö t. 1754, 5 mars, § 18. 
Fö t. 1800, 21 febr., § 16. 
T. ex. 1725 blev vite för mosstagning 
på Hästö utsatt till 4 dr smt. Fö t. 
1725, 22 sept. 
Fö t. 1738, 23 febr. 
Fö t. 1775, 16 mars, § 47. 
Fö t. 1801, 2 febr., § 60. Grannarnas 
ovilja var dikterad av att de ansåg 
att platsen behövdes till båtsmans-
tomt. 
Enligt den muntliga traditionen skall 
man vid sådana jämkningar alltid ha 
skrivit delningen »till boks», men 
verkliga bystämmoprotokoll på jord-
jämkningar finns bara från Hellsö. 
Fö t. 1800, 21 febr., § 46; 1801, 2 febr., 
§ 26. 
Fö t. 1828, 13 mars, § 54. 
Fö t. 1801, 2 febr., § 59. 
Fö t. 1823, 27 febr., § 45. Avskrift 
finnes på Ells i Hellsö. 
Bystämmoprotokoll på Ells. 
Fö t. 1828, 13 mars, § 58. 
Fö t. 1881, 1 mars, § 48; 1882, 22 maj, 
§ 34. 
Enligt uppgift i K. A. Bomanssons 
samling var en skrinda i Kökar 4 
alnar lång, 1 aln 17 tum bred och 
1 aln 15 tum hög eller djup. 
Fö t. 1665, 16 jan. 
Johan Stiernhööks åländska dom-
böcker, s. 10, 93. 

Fö t. 1649, 15 aug. 
Acta visitatoria, s. 465. 

2. Betesgång och stallsutfodring, 

Ålands saköreslängder, s. 53. 
Ibm, s. 53. 
Ibm, s. 35. 
RA, 2807 b. 
Avkastningen vid de åländska kungs-
gårdarna beräknades till 2 lispund 
och 12-14 markpund smör av en ko, 
8-8 Å lispund ost av en get, 3-5 2
lispund ost av ett får och av fåret 
dessutom 2 marker ull. A. I. Arwids-
son, Handlingar VI, s. 109. 
RA. 2898 a; 7200. 

223-250 
Fö t. 1654, 11 april; 1685, 8 sept. 
RA 7284; 1679, 13 febr. 
Fö t. 1672, 29 jan. 
Fö t. 1702, 10 juni. 
Fö t. 1732, 4 sept. 
Fö t. 1754, 5 mars, § 8. 
Fö t. 1749, 1 mars, § 14. 
Fö t. 1766, 12 mars, § 41. 
Fö t. 1749, 21 mars, § 26. 
Fö t. 1751, 1 mars, § 19. 
Fö t. 1760, 11 febr., § 43. 
Fö t. 1763, 21 febr. 
Fö t. 1779, 22 mars, § 12. 
Fö t. 1770, 5 febr., § 30; jfr. K. Ost-
berg, Norsk bonderett, XI, s. 43. 
Fö t. 1775, 16 mars, § 71. 
Fö t. 1779, 22 mars, § 40. 
Fö t. 1777, 17 febr., § 53. 
Fö t. 1778, 16 mars, § 58. 
Fö t. 1794, 25 febr., § 21. 
Fö t. 1776, 8 mars, § 7. 
Fö t. 1777, 17 febr., § 29. 
Fö t. 1798, 20 febr., § 10, 1799, 18 febr. 
§ 8. 
Fö t. 1830, 30 mars, § 38. 
Fö t. 1820, 25 febr. § 78. 
Fö t. 1844, 29 mars § 41. 
Fö t. 1859, 15 mars, § 77. 
Fö t. 1881, 1 mars, § 27. 
Fö t. 1888, 14 mars, § 44. 
I Berghamn, Nagu, räknades hassel-
käpparna, delades i högar och lotta-
des sedan ut. J. Gardberg, Skifte och 
samfällt bruk, s. 38. 
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Fö t. 1790, 8 mars, § 48, 50; 1800, 21 
febr., § 63. 
F. W. Radloff, Beskrifning Öfver Å-
land, s. 194 f., s. 199. 
Folkmängdstabell för Kökar 1805. 
Fö t. 1801, 2 febr., § 58. 
Sockenstämma 1810, 22 jan. 
Fö t. 1826, 28 mars, § 64. 
Fö t. 1830, 30 mars, § 38; avgiften 
bestämdes till 1 riksdaler rgs för en 
ko och fyra får. Ville någon ha me-
ra boskap på bete ökades avgiften 
något; 1859 blev avg. för en ko och 
2 får 3 rub. s. om  året. Fö t. 1859, 
15 mars § 66. 
Fö t. 1804, 1 mars, § 88. I Kumlinge 
socken skulle gumsar och tackor hål-
las skilda åt efter Bertelsmässan. J. 
Gardberg, Hushållning och byväsen 
s. 589. 
Fö t. 1813, 24 maj, § 70. 
Fö t. 1838, 27 mars, § 3. 
Fö t. 1839, 26 mars, § 47. 
Fö t. 1887, 9 mars, § 16. 
Fö t. 1869, 9 mars, § 47. 
Fö t. 1887, 9 mars, § 16. 
Fö t. 1853, 11 mars, § 53. 
Fö t. 1874, 27 maj, § 11. 
Fö t. 1893, 14 mars, § 30. 
A. Karsten, Från Kökar, s. 159. 

S. 
RA. 7284. 
Fö t. 1670, 25 sept. 
Fö t. 1683, 19 febr. 
Johan Stiernhööks åländska domböc-
ker, s. 62. 
Acta visitatoria, s. 466. 
Fö t. 1663, 1 juni. 
Fö t. 1673, 28 april. 
Fö. t. 1655, 12 febr. 
Acta visitatoria, s. 405; jfr Ålands 
saköreslängder, s. 127. 
Ibm, s. 406; Fö t. 1663 1 juni. 
Fö t. 1722, 3 nov. 
Fö t. 1713, 11 mars. 
Fö t. 1765, 9 mars, § 9. 
Fö t. 1710, 4 okt. 
Fö t. 1704, 1 mars; 1749, 1 mars, § 13. 
Fö t. 1706, 20 febr. 
Fö t. 1707, 26 febr. 
Fö t. 1723, 2 maj. 
Fö t. 1727, 15 febr. 
Fö t. 1730, 11 maj. 
Fö t. 1732, 4 sept.; 1738, 23 febr. 
Få t. 1755, 26 febr., § 5. 
Fö t. 1758, 1 mars, § 15. 
Fö t. 1761, 11 febr., § 17. 
Fö t. 1791, 17 febr., § 25. 
Fö t. 1769, 22 maj, § 23. 
Fö t. 1770, 5 febr., § 41. 
Fö t. 1772, 17 febr., § 26. 
Fö t. 1773, 4 mars, § 29. 
Fö t. 1786, 20 febr., § 14. 
Fö t. 1797, 9 mars, § 103. 
Fö t. 1799, 18 febr., § 10. 
Fö t. 1751, 1 mars, § 27; 1771, 28 jan. 
§ 26. 
Fö t. 1781, 5 mars, § 15. 
Fö t. 1781, 5 mars, § 18; vid en lik-
nande tvist 1664 hänvisas till Upp-
landslagens bestämmelser i denna frå_ 
ga; 1664, 12 febr. 
Fö t. 1793, 7 mars, § 14. 
Fö t. 1783, 10 mars, § 29. 
Fö t. 1791, 17 febr., § 19. 
Fö t. 1797, 9 mars, § 103. 
Fö t. 1788, 3 mars, § 74. 
Fö t. 1786, 20 febr., § 25, 30, 31. 
Fö t. 1760, 25 sept., § 7. 
Fö t. 1761, 11 febr., § 14. 

24 — Ragna Ahlbäck 

X. HANDEL. 

A. I. Arwidsson, Handlingar VI, s. 
184; II s. 292. 

Tull och accis 1566. I. Calonius har i 
»Den österbottniska sjöfarten och 
handeln under 1500-talet och början 
av 1600-talet» givit en med karta be-
lyst framställning av denna handel. 
J. Gardberg skildrar i »Fiskhandel 
och bondeseglation i Åbo skärgård» 
böndernas handel från medeltiden 
och fram till 1900-talet. 
B. Hedenstierna, Stockholms skär-
gård, s. 259. 

T. ex. 1553 dömdes en bonde från 
Horsholma till böter för att han seg- 
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lat till Reval mot kungens förbud. 
Ålands saköreslängder, s. 121. 
0. Fyhrvall, Om det bottniska han-
delstvånget, s. 33. 
Ibm. s. 33 f. 
Schmedeman, s. 74. 
Tull och accis 1556. 
Tull och accis 1567. 
Tull och accis  1568. 
Tull och accis 1571. 
Stiernman, 1, s. 594. 
Ibm. s. 694 f. Sedermera erhöll även 
ett antal andra socknar samma rät-
tigheter. 
0. Fyhrvall, Om det botniska han-
delstvånget, s. 34. 
Ibm. s. 63 f. 
Benämningen segelresa omväxlar med 
benämningen matresa. 
Detta privilegium respekteras dock 
inte alltid av domaren. 
Fö t. 1678, 18 febr. 
Acta visitatoria, s. 7. 
Ibm, s. 474. 

20. Tull och accis 1624. 
Johan Stiernhööks åländska domböc-
ker s. 115. 
Schmedeman, s. 226 f. 
B. Hedenstierna, Stockholms skär-
gård, s. 262. 
Hammarlands ting, 1677, 15 mars. 
C. Ramsdahl, Fiske- och jaktfärder, 
s. 81. 
Fö t. 1693, 22 maj. 
S. Erixon, Stockholms sumpfiskare 
och fiskköpare, s. 22 ff. 
0. Fyhrvall, Om det botniska han-
delstvånget, s. 65, 104. 
Ibm, s. 110 f. 
Fö t. 1771, 28 jan., § 39. C. Ramsdahl, 
Fiske- och jaktfärder, s. 84. Vid ett 
urtima ting 1773, där det diskuterades 
anläggandet av en köping på Åland, 
framhöll allmogen att en marknads-
plats, dit den finska allmogen skulle 
komma med hästar, näver, lin, tjära 
och spannmål för att av ålänningarna 
tillbyta sig strömming, torr och sal-
tad fjällfisk, sälspäck, sälhudar, bätt- 
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re ull och tobaksblad, skulle vara 
mycket önskvärd. Skulle en stad el-
ler en köping anläggas skulle det i 
hög grad gagna handeln med lant-
mannavaror, men i främsta rummet 
underlätta allmogens inköp av järn,  
smide, hampa, tågvirke, segelduk, 
kläder, kattuner, finare lärfter och 
vin samt salt. Det anfördes att under 
bästa fisketiden kunde det hända att 
många tusen tunnor strömming mås-
te vräkas i sjön eller lämnas ofång-
ade i brist på salt. 1773, 4 sept. 
B. Hedenstierna, Stockholms skär-
gård, s. 265, uppger att ännu åren 
1753-55 varierade importen av salt-
fisk från Finland och från den mel-
lansvenska skärgården mellan 40.000 
och 50.000 tunnor. 
Modee, IX, s. 118 f. 
Ibm, III, s. 1886 f. 
Ibm, XII, s. 612 ff. 
S. Andersson, Åländskt skärgårdsliv, 
s. 263 ff. 
Fö t. 1690 25 febr. 
Fö t. 1706, 20 febr. 
Fö t. 1723, 2 aug. 
Fö t. 1775, 16 mars, § 84. 
Fö t. 1776, 8 mars, § 23. 
Fö t. 1772, 14 febr., § 16. Senare vid 
samma ting behandlades också ett 
annat ärende av samma slag. En båts-
mansgosse från Finnholma hade bli-
vit vinddriven till Gotland, och till-
erkändes understöd; § 77. 
Fö t. 1765, 9 mars, § 5. 
Enligt kunggörelser av bl. a. 1740, 
1769, 1770 hade lantborna rätt att 
i viss mängd sälja färsk fisk. Modee, 
III, s. 1663, VIII, s. 118, 318. 
S. Erixon, Stockholms sumpfiskare 
och fiskköpare, s. 35 f. 
Ibm, s. 39. 
Protokollboken 1710-57 s. 83. 
Ibm, s. 160. 
S. Erixon, Stockholms sumpfiskare 
och fiskköpare, s. 39 f. 

I Östergötland betalades samtidigt 2 
dr kmt för gädda, 1 dr kmt för torsk, 
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och 5 mk krut för abborre. Protokoll-
boken 1710-57, s. 56. 
Ibm, s. 298. 
Protokollboken 1758-1805, s. 9. 
Fö t. 1772, 17 febr., § 4. 
A. Forsberg, Gäddexporten, s. 21 f. 
Ibm, s. 21. 
Ibm, s. 23 f. 
Sockenstämma 1807, 19 jan. 
Sockenstämma 1807, 2 nov. 
Berättat av J. Holmström. 
Fö t. 1865, 3 mars, § 54. 
Fö t. 1855, 8 mars, § 9. 
A. Forsberg, Om åländska ström-
mingskonserveringar, s. 126 ff. Hur 
länge kökarborna hade brukat rada 
sin strömming nämns inte. Av den 
muntliga traditionen att döma bör 
det ha varit en allmän metod i mit-
ten av 1800-talet. 
S. Andersson uppger att kökarborna 
brukade fara ända till Ingå för att 
köpa upp strömming, som de förde 
till Reval. Ingå sockens historia I, s. 
311. 
Berättat av Erik Öberg, Bonds. 
Talrika prisuppgifter ingår i »En fis-
kares  dagbok» av J. Gardberg. 

XI. BYGGNADSSKICK. 

Acta visitatoria, s. 196. 
Fö t. 1606, 5 juli. 
Fö t. 1714, 3 juli. 
F. W. Radloff, Beskrifning Övfer 
Åland, s. 234. 
Fö t. 1701,16 febr. 
Fö t. 1714, 3 juli. 
Fö t. 1675, 8 mars. Också stugköp 
från Korpo omtalas vid denna tid. 
Fö t. 1758, 27 sept., § 16. 
Fö t. 1746, 12 maj, § 35. 
Fö t. 1751, 1 mars, § 4. 
Fö t. 1785, 21 febr., § 3. 
Fö t. 1795, 5 mars, § 8. 
Sockenstämma, 1807, 19 jan. 
Fö t. 1852, 11 mars; trots detta be-
slut utbetalades även därefter brand-
stod från Kökar vid eldsvådor i upp- 
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socknen. År 1873 ingick dock Föglö 
och Sottunga en brandstodsförening 
som inte omfattade Kokar. Fö t. 1873, 
27 maj, § 6. 
Fö t. 1858, 16 mars, § 15; 1891, 11 
mars § 4; 1892, 9 mars, § 10. 
Jfr. J. Gardberg, Samfällda närings- 
fång, s. 140 f. 

XII. HANTVERK OCH HEMSLÖJD 
Ålands saköreslängder, s. 47. 
RA 2664, 2782. 
S. Andersson, Bartolomeus kommer 
med storm, s. 98. 
Fö t. 1661, 25 okt. 
Fö t. 1709, 18 febr. 
Bouppteckning 1707, 3 febr. 
Bouppteckning 1706, 20 okt. 
Vid Föglö ting 8 febr. 1669 varna-
des allmogen för att nyttja »fiske-
trän» som höll mindre än fullt mått 
d.v.s. 1 tunna=48 kannor. 
Av prot. 5 febr. 1770 § 51 framgår att 
det fanns 4 laggkärlskrönare i Kökar. 
Dessutom brukade strandfogden krö-
na fiskkärl. Då det hade förekommit 
att en mängd av de strömmings- och 
kött-tunnor som kommit från Fin-
land, Norrland och Åland, trots att 
de varit krönta, vid vräkningen hade 
hållit flere kannor mindre mått än 
de borde, utgavs 1773 ånyo en förord-
ning om att det vid varje fiskehamn 
borde finnas bofasta och edsvurna 
krönare. Denna förordning uppläs-
tes ännu under slutet av 1800-talet 
årligen vid tingen. Modee X. s. 199. 
Laggkärlskrönarna utsågos 1774, 28 
febr. § 3, 4, 11, 47, 49, 54. 

Fö t. 1775, 16 mars, § 13, 14; 1776, 8 
mars, § 4. 

Fö t. 1845, 11 mars, § 21. 

K. Nordberg, Fiskeriförhållanden och 
fiske i Brändö socken, s. 12 f. 

Acta visitatoria, s. 506. 

Fö t. 1711, 6 mars; 1707, 26 jan., 26 
nov. 

Fö t. 1795, 5 mars, § 65. 
Fö t. 1826, 28 mars, § 8. 
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A. Forsberg, Ålands strömmingsfis-
ke I, s. 41 f. 
Ibm s. 43. 
Fiskeristatistik år 1927. Berättelse 
avgiven till Ålands landsting. 
Fö t. 1761, 8 okt. § 25. 
Sockenstämma i Föglö 1793, 21 juli. 
F. W. Radloff, Beskrifning Öfver Å-
land, s. 246. 
Bouppteckningsinstrument på Söder-
gård i Karlby. 
A. Karsten, Från Kökar, s. 158. 

XIII. MATHUSHÅLLNING. 

RA 6813; Acta visitatoria, s. 505. 
Urtima ting 1757, 26 maj. 
Fö t. 1761, 11 febr., § 17. 
Fö t. 1766, 12 mars, § 40. 
F. W. Radloff, Beskrifning Öfver 
Åland, s. 245 f. 

K. A. Bomanssons samling. 
Sockenstämma 1811, 29 jan. 
Länsmansberättelse för 1860. 
Fö t. 1846, 19 mars. 
Länsmansberättelse för 1867. 
Befolkningsstatistik för 1805. 
K. A. Bomanssons samling. 
John Gardberg behandlar i »Hushåll-
ning och byväsen», s. 562, en budget 
från Kumlinge, uppgjord av kommu-
nalstämman år 1879. 
A. Karsten, Från Kökar s. 158 f. 

XIV. STORSKIFTET. 

1. Detta kapitel bygger på uppgifter i 
storskifteshandlingarna från Kökar 
och inte på muntlig tradition. Stor-
skifteshandlingarna finns i Åbo 
lantmäterikontor och i Lantmäteri-
styrelsens arkiv. 

MEDDELARE i KÖKAR: 

Karlby: Erik Danielsson 
Emil Eriksson 
Gustav Karlberg 
Erik Karlman 
Oskar Karlström 
Karl Erik Sundberg 
Matilda Sundberg 
Severin Sundberg 
Berndt Sundström 
Elise Sundström 
Evald Sundström 
Xenia Sundström 
Frans Wahlbäck 
August Westerberg 

Hellsö: Ferdinand Eklund 
Hugo Elfsberg 
Matts Elfsberg 
Oskar Elfsberg 
Julina Englund 
Anton Hellström 
Johannes Holmström 
Matts Emil Miren 
Karl Nordberg 
Tomas Nordlund 
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Österbygge: Oscar Carlberg 
Eufemia Carlberg 
Ida Holmström 
Johannes Holmström 
Xeralia Mattsson 
August Vesterberg 

Finnö: Johannes Brunström 
Edvard Fagersten 
Matilda Finneman 
Oskar Finneman 
Mina Hamberg 
Uno Kalman 
Albert Västerberg 

Överboda: Serafina Blomberg 
Valfrid Blomberg 
Tilda Eklund 
Albert Engdahl 
Alfred Ers 
Alexandra Palmqvist 
Johan Pettersson 
Amanda Sjöberg 
Bertel Tomasson 
Edvard Tomasson 
Erik Öberg 
Magnus Öman 



OTRYCKTA KÄLLOR. 

Finlands Riksarkiv (RA): 
Handlingar och räkenskaper rörande Åland. 
Ålands domböcker. 
Samlingen Topographica, K. A. Bomanssons samlingar rörande Kökar. 

Lantmäteristyrelsens arkiv: 
Storskifteshandlingar rörande Kökar. 
Ålands jordeböcker. 

Statistiska centralbyrån: 
Folkmängdstabeller. 

Svenska litteratursällskapets arkiv: 
SLS 114. K. Ideman, Om fisket, Kökar. 
SLS 205. V. Solstrand, Ortnamn från Brändö, Houtskär, Kökar, Sottunga. 
SLS 590. Ragna Ahlbäck, Folklivet i Kökar. 

Åbo landsarkiv: 
Ålands domböcker. 
Länsmansberättelser om Åland. 

Åbo lantmäterikontor: 
Storskifteshandlingar rörande Kökar. 

K. Svenska Riksarkivet: 
Ecklesiastiska handlingar rörande Finland. 

K. Svenska Kammararkivet: 
Tull och accis. 

Nordiska museets arkiv: 
Stockholms fiskköparämbetes protokoll. 

Föglö kyrkoarkiv: 
Sockenstämmoprotokoll. 

Kökars kyrkoarkiv: 
Sockenstämmoprotokoll. 
Räkenskapsböcker. 

Kökar fiskargilles protokoll. 

Bystämmoprotokoll i Kökar. 

Erik Öbergs dagbok. Citeras som Bonds dagbok. 
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