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Förord 

De områden som Finlands svenskar bebor ligger spridda dels över två långa och 
smala kustremsor i söder och väster, dels över en vidsträckt skärgård i sydväst. I 
västra delen av landet fanns redan under bronsåldern germansk bosättning, men 
hur länge denna bestod är ännu outrett. Under järnåldern förekom en från Sverige 
utgången kolonisation på Åland och fastlandskusten. Den förstnämnda blev 
bestående, den senares öden är inte slutgiltigt utforskade. Under korstågstidevar-
vet fick Finland för tredje gången ett befolkningstillskott västerifrån, varvid 
svenskbygderna erhöll den omfattning som de i stort sett har bevarat till våra 
dagar. På grund av sin utsträckning har dessa bygder inte någon enhetlig karaktär 
utan omfattar flera olika landskapstyper, vilket har haft betydelse för näringslivet. 

Manuskriptet till det nu föreliggande arbetet har tillkommit under de sista åren 
av min tjänstgöring som arkivarie vid Folkkultursarkivet. Ännu i början av 
1970-talet var det meningen att den nya dialektordboken skulle ha avlastats från 
utförliga etnologisk—kulturhistoriska förklaringar genom hänvisning till en 
planerad motsvarighet till Lars Levanders arbete om Övre Dalarnas bondekultur, 
som jag skulle utarbeta vid sidan av annat arkivarbete. I och med att 
Folkmålskommissionen i medlet av 1970-talet beslöt att påbörja publiceringen av 
ordboken förändrades med ett slag förutsättningen för detta terminologiska 
arbete. Nu blev det i stället så att alla ordboksartiklar med sakligt innehåll fick 
göras jämförelsevis utförliga. I detta avseende kunde mina förarbeten i stor 
utsträckning nyttjas genom att jag medverkade vid utarbetningen av sådana 
ordartiklar. Emellertid blev det för mig nödvändigt att lägga om planerna för den 
blivande etnologiska beskrivningen. 

Avsikten med detta arbete är att skildra huvudnäringarna i svenskbygderna fram 
till sekelskiftet år 1900. Denna första del handlar om åkerbruket och husdjurshåll-
ningen, om hur de påverkats av lagar och förordningar samt om de metoder och 
redskap som har använts. Varje kapitel är uppdelat i medeltiden, tiden 1521-1750 
och tiden 1750-1900. Att 1750 har gjorts till gränsår beror på den omvälvande 
betydelse storskiftet enligt min mening hade både på gott och ont. 

Under decennierna kring 1700-talets mitt betraktades naturvetenskaperna och 
deras tillämpning i näringslivet som angelägenheter av största vikt. I kamp mot de 
religiösa och vidskepliga föreställningar som var rådande eftersträvade naturveten-
skapsmännen ökad kunskap om naturen och dess lagar. Samtidigt försiggick både 



inom och utom universiteten en oavlåtlig uppfinnar- och försöksverksamhet. Vid 
Åbo Akademi bidrog flera framstående professorer och docenter till att sprida 
såväl praktiska som teoretiska kunskaper om lantbruket och dess utveckling, 
varigenom en god grund blev lagd för Finlands framtida jordbruk. När den 
akademiska verksamheten till förmån för lanthushållningen småningom upphörde 
fortsatte Kungl. Finska Hushållningssällskapet, grundat 1797, verksamheten både 
på den praktiska och den teoretiska linjen. Från 1860 övertog Senatens 
lantbrukskommittéoch från 1892 Lantbruksstyrelsen ansvaret för landets jord-
bruksutveckling. 

Genom en utförlig redogörelse för två lanthushållningsböcker, båda avsedda 
som läroböcker, har jag försökt skildra den påverkan som utgick från Akademin 
och Hushållningssällskapet. Läroböckerna ger på många sätt besked om de då 
rådande förhållandena inom jordbruket samtidigt som de visar i vilken riktning 
forskningen vid Akademin och de ledande inom Hushållningssällskapet ville driva 
utvecklingen. Kampen mot irrationella föreställningar och bruk och för rationella 
kunskaper och metoder ledde efter hand till framgång. 

På grund av det historiska materialets art är skildringen av äldre tid giltig för en 
stor del av västra Finland, medan beskrivningen av den tid som den muntliga 
traditionen omfattar endast gäller svenskbygderna. Traditionsmaterialet härrör 
huvudsakligen ur Folkkultursarkivets och Folkmålskommissionens samlingar. Att 
materialredovisningen är selektiv följer av skildringens karaktär av översiktsverk. 



1. "Den vare bonde, som orkar utgöra skeppsvist och spannmål". Böndernas skatteplikt 
illustreras här av bonden som bär en säck spannmål till ledungsskeppet. Illumination i Codex 
Holmiensis B 172, från mitten av 1400-talet. Troligen utförd i trakten av Åbo och därför även 
kallad Codex Aboensis. 

Kap. 1 

Befolkningsstruktur 

Upplandslagens kyrkobalk ger en inblick i den klasskillnad som rådde på 
landsbygden på 1200-talet. Först omtalas de besuttna — bönderna — och sedan de 
som saknade jordäganderätt: "Med obesuttna mena vi husmansfolk och lönekar-
lar, legohjon och hemmahjon och stavkarlar". I  Från kronans synpunkt var en 
alltför stor obesutten landsbygds6efolkning inte önskvärd. Mest eftersträvansvärd 
var en talrik bondebefolkning med god skattebetalningsförmåga; allra helst skulle 
bondgårdarna också vara lika stora. Försöken att genomföra en ägoegalisering 
ledde dock aldrig till bestående resultat. Av långvarig betydelse blev däremot ett 
beslut av 1459 som gick ut på att skattebondens gård inte fick delas upp mellan 
arvingarna, eftersom gårdens skatteförmåga i så fall kunde äventyras. En 
frälsemans rätt att inneha skattefri jord var tidvis mycket frikostigt uppfattad, ty 
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2. Slättbygd i Österbotten. Rökiö by i Vörå. E. Hägglund SLS 865:111. 

någon gräns för hur mycket jord han fick lägga beslag på var inte utsatt. Under 
1400-talet blev också den rusttjänst som var grunden för skattefriheten ett ganska 
tänjbart begrepp. 

Stadsbebyggelse och stadsnäringar prioriterades redan på denna tid på landsbyg-
dens bekostnad. Den övertaliga landsbefolkningen borde bege sig till de 
uppväxande städerna och ägna sig åt stadsnäringarna, köpenskap, hantverk och 
skeppsfart. Lanthandeln och bondeseglationen blev genom lagbestämmelser och 
förbud mycket försvårade. Bönderna från Finland tilläts segla endast till 
Stockholm och Åbo. Var och en fick saluföra bara sin "egen avel" antingen den 
bestod av torkad eller saltad fisk, jaktbyte eller produkter av boskapsskötseln. 

De feodala synsätten på bondeklassen, vilka under unionstiden blev allt mera_ 
påfallande, övertogs och utvecklades av Gustav Vasa, och de förblev sedan.  
rådande under resten av 1500-talet och under hela 1600-talet. Gustav Vasa ingrep 
ordnande, beskattande, reglerande och konfiskerande i böndernas liv, och oftast 
var hans bestämmelser mer ägnade att försvåra böndernas tillvaro än att underlätta 
den. Stora arealer av land- och vattenägor övertogs av kronan som konungs- eller 
kronoallmänningar och fick därefter nyttjas av bönderna endast mot skatt och 
många olika nyttigheter förklarades som regale. 'Handeln på landsbygden var än 
förbjuden än tillåten på ett synnerligen nyckfullt sätt. 

Ju hårdare bondgården blev beskattad desto viktigare var det att dess bärighet 
inte blev försämrad genom gårdsklyvning. Gustav Vasa förväntade sig även att 
bönderna trots alla pålagor oavlåtligen skulle förbättra sin drift samt utöka sin 
odlingsjord. De otaliga brev som han riktade till sina "kärälskeliga bönder" 
avslutades ofta med skarpa hotelser. Frälsejorden förblev under Gustav Vasas tid 
fri från skatt, men rusttjänstskyldigheten gjordes proportionell mot godsets 
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3. Öståländskt skärgårdslandskap. Karlby, Kökar. R. Ahlbäck SLS 590:5 1942 

avkastning. Under den senare hälften av 1500-talet medförde de ständiga krigen ett 
ökat penningbehov för kronan, och nya skatter utskrevs på växlande grund. Dessa 
krigsskatter drabbade vanligen såväl frälset som ofrälset, men frälsemännen kom 
ofta lättare undan. Frälseböndernas tillvaro var beroende av godsägaren och hans 
anspråk på dem. 

För att bondgårdarna skulle bibehålla sin skatteförmåga uppdrog Karl IX åt sina 
fogdar och häradshövdingar att vaka över att skattehemman vid arvskiften inte 
blev uppdelade. Under 1600-talet utgjordes lantbefolkningen ännu till största 
delen av bönder. "Bonden ensam fyllde sida efter sida i historiens blad, han må ha 
varit skatte-, krono- eller frälsebonde" (John Granlund). Förbuden mot hem-
mansklyvning upphävdes inte men kringgicks på olika sätt. I ett brev till Åbo 
hovrätt 1632 fastslogs att klyvning av hemman visserligen stred mot lagen, men om 
en gård hade blivit så stor att den inte kunde skötas av en ägare borde två bröder 
tillåtas att inneha den gemensamt. Under de följande decennierna inregistrerades 
talrika hemmansbolag i våra bygder. Redan 1640 utgavs dock en resolution som.  
står i motsättning mot brevet av 1632; enligt denna resolution skulle ett hemman 
vid arvskifte inlösas av en av arvingarna. Två år senare följde en förklaring som 
gick ut på att hemman med god lägenhet till åker, ängsröjning, skog och fiske fick 
delas mellan flera ägare om kronans inkomst därigenom blev förbättrad. Nämnden 
skulle avgöra om delning kunde ske. Vid bondeståndets klagan över att 
uppdelningen nu tilläts gå alltför långt hänvisades till resolutionen av 1640. 
Hemmansklyvningen var i alla fall ett faktum. Av Karl XI fastslogs 1684 bestämda 
gränser: ett rusthåll kunde få innehas av två ägare och ett skattehemman av fyra. 
Klyvning ner till 1/4 hemman var alltså tillåten. 

1600-talets Sverige-Finland har karaktäriserats som stormaktsdröm och bonde- 
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4. Landskapsbild från Hepmo i Iniö. 1. Nordlund SLS 1189:706. 1976 

nöd. Det förekom ständiga krigsutskrivningar, och listorna över manskapsförlus-
terna är en dyster läsning. Kronans grepp över folket fortsatte att hårdna. Nya och 
försåtliga läror som betecknade ett oerhört avsteg från äldre svensk rättsuppfatt-
ning började erkännas såsom tillämpliga i Sverige-Finland efter att länge varit 
gångbara på kontinenten. Man lärde ut att bönderna aldrig gentemot kronan hade 
haft full besittningsrätt till sin byjord. Kronan hade ursprungligen ägt all jord och 
bönderna hade som nybyggare fått slå sig ned på "kronojorden". Bönderna kunde 
därför tillerkännas bara en viss besittningsrätt, dominium utile. Såväl bönderna 
själva som flera rättslärda opponerade sig och framhöll att bönderna sedan 
urminnes tid hade haft full besittningsrätt till sin jord och att kronans domäner 
varit inskränkta till vissa kronogods. Efter utländskt mönster hade kronan 
småningom börjat göra anspråk på obebyggda ödemarker och öppet hav. Läran 
om den dubbla äganderätten till böndernas jord, dominium directum och 
dominium utile, blev dock fastslagen. 

Under 1600-talet då en stor del av jorden var förlänad till adeln lyckades mången 
adelsman i skydd av sina privilegier — oftast med godo men om så behövdes med 
ondo — komma i besittning av bondejord. I en mängd byar kunde det gå så att alla 
bönder avhystes för att frälsemannen, som i många fall själv hade varit bonde men 
under krig vunnit adelsskap, önskade grundlägga ett säteri. I andra byar fick 
bönderna bo kvar och bruka jorden som frälsebönder. Redan vid 1644 års riksdag 
begärde bondeståndet reduktion, men under drottning Kristinas regeringstid kom 
någon sådan inte till stånd. Både Karl X och Karl XI företog omfattande 
reduktioner. Den rättsliga grunden utgjordes av Landslagens bestämmelser i 
Konungabalkens tredje kapitel. Karl XI:s reduktion, "den stora reduktionen", 
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5. Utsikt över Karuby, Kyrkslätt. R. Ahlbäck SLS 574:47. 1944. 

behandlades på 1680 års riksdag efter det att bondeståndet framlagt ett betänkande 
där det krävdes att en reduktion skulle verkställas. Efter den stora reduktionen hade 
adelsståndet ingen möjlighet att öka frälsejordens omfattning. Adeln utgjorde 
härefter närmast ett tjänstemannastånd, och när adelsmännen under de följande 
seklen gick i författning om att få sina privilegier bekräftade var det inte för att 
samtidigt försöka tillskansa sig nya rättigheter, utan för att i mån av möjlighet 
värna de gamla. Utan den stora reduktionen skulle sannolikt hälften av Finlands 
bönder ha förvandlats till landbönder under adelsmännen.2  Att gå över från 
frälsebonde till skatte- eller kronobonde betydde inte särskilt mycket ifråga om den 
enskilde bondens utkomstmöjligheter, eftersom kronans intresse var att driva ut 
högsta möjliga skatt av alla bönder. Trycket på bondeståndet ökades avsevärt av 
de tre övriga stånden. Såväl adeln som präste- och borgarståndet utnyttjade sina 
privilegier till det yttersta, när det gällde att vinna fördelar på böndernas 
bekostnad. 

De första decennierna av 1700-talet präglades av krig och olyckor i förut okänd 
omfattning. Därefter följde en tid av återuppbyggnad och mångsidig utveckling. 
Då bondeståndet på 1723 års riksdag anhöll om egna privilegier, uppnåddes inte 
det åsyftade resultatet, men förslaget varslade om att de feodala synsätten var på 
reträtt. Den rikslag som 1736 trädde i kraft gav i viktiga hänseenden utökade 
rättigheter åt bönderna. I början av 1740-talet upptogs frågan om ökad 
bysjälvstyrelse till behandling på riksdagen. Detta resulterade i ett förslag till en 
allmän byordning i vars hägn bönderna själva skulle få besluta och döma i byns 
inre angelägenheter. 

Efter den stora ofreden var försörjningsläget i landet bekymmersamt. De 
spannmålsproducerande baltiska provinserna hade gått förlorade, och importen av 
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säd betungade rikets finanser. För att läget skulle förbättras började man utlova 
allt större skattefrihet för nyodlingar. 1731 fastställdes evärdelig skattefrihet för 
uppodling inom samfällighet. Tre år senare beviljades skattebönderna frihet från 
skatt under evärdelig tid för uppodling av kärr och svårodlad mark, och 
kronobönderna erhöll för samma arbete skattefrihet för den tid de och deras 
ättlingar innehade hemmanet. Även tekniska förbättringar av bondebruket 
förestod. Vetenskapsmännen experimenterade och forskade för att utveckla 
lanthushållningen, och de vinningar som uppnåddes inom naturvetenskaperna kom 
i riklig mån jordbruket till del. En glödande patriotism med rötter i 1600-talets 
storsvenskhet förkunnade att rikets naturförmåner kunde mäta sig väl med andra 
länders. Om bönderna gick över till rationella metoder skulle lanthushållningen 
kunna utvecklas därhän att riket inom kort blev självförsörjande i fråga om 
spannmål. 

Bestämmelserna om jordbesittningen kom dock inte att präglas av rationella 
lönsamhetskalkyler. En av tidens ledande i&er var att folkökningen var en 
angelägenhet av största betydelse, och det var denna doktrin som kom att prägla 
jordägoförhållandena. Enligt ett plakat av 1747 tilläts hemmansklyvning i sex, åtta 
eller flera delar om lägenheten prövades kunna tåla detta. Vid hemmansklyvning 
erhöll varje del sin proportionella andel i hemmanets alla ägor och övertog 
samtidigt ansvaret för en motsvarande del av hemmanets skatter. De olika delarnas 
innehavare förblev bönder. Genom de samtidiga bestämmelserna om torpanlägg-
ning på bondgårdar tillkom en med tiden talrik ny samhällsklass på landsbygden. 
De torp som anlades på ett skattehemmans jord blev inte skattlagda, utan de blev 
legoområden under hemmanet. Inom det talrika landsbygdsproletariat som tog sin 
början under andra hälften av 1700-talet innehade dock torparna då och framgent 
den bästa positionen. 

Under den senare hälften av 1700-talet genomfördes ett gigantiskt jordbyte, 
storskiftet, som betecknar en ny epok i vår odlingshistoria. Vid de diskussioner i 
bondeståndet där storskiftet dryftades framhölls den åsikten, att storskifte av en 
by skulle genomföras endast om majoriteten så önskade, men i själva förordningen 
fastslogs att en enda bonde hade skiftesvitsord oberoende av hur mycket eller litet 
han ägde i byn; vid förnyad skattläggning av en by skulle storskifte alltid 
genomföras, oberoende av böndernas önskemål. Byordningarnas flesta paragrafer 
försattes genom storskiftet ur funktion, och böndernas självstyrelse blev aldrig vad 
den varit avsedd att bli. 

Vid 1769-70 års riksdag gjorde borgmästaren Anders Kepplerus från Lovisa 
förslag till gemensamma "privilegier för borgare- och bondestånden." Med ledning 
av detta betänkande uppgjordes till följande riksdag "Projekt till Bonde-Ståndets 
Privilegier" .3  Däri ingick bestämmelser om att skattebonden skulle ha full 
äganderätt till sin jord, om att inga hemman skulle gå till kronan på grund av 
obetalda skatter, om kronohemmansinnehavarens rätt att lösa sitt hemman till 
skatte samt om grundskattens oföränderlighet. Alla dessa planer förföll 1772 då 
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6. Bondgårdar i Koskeby, Vörå. E. Hägglund SLS 865:71. 

Gustav III förelade ständerna sin nya regeringsform och tvingade dem att 
godkänna den. I samband med antagandet av den nya grundlagen 1789 —
Förenings- och säkerhetsakten — beviljades bönderna flera av de rättigheter som de 
hade fordrat. Den överhöghet ifråga om jordäganderätten som kronan hävdat 
förpassades till den fantasivärld där den hörde hemma, genom erkännande av att 
bönderna ursprungligen haft fullständig äganderätt till jorden. Inga hemman skulle 
bli skattevrak, skatteköp, som varit förbjudna sedan 1773, tilläts åter, och 
grundskattens oföränderlighet garanterades. Kronans rätt att anställa husesyn på 
skatteböndernas gårdar berördes inte, men den upphävdes genom erkännande av 
fullständig äganderätt. Att bondeståndet beviljades så avsevärda förmåner 
betraktades med ovilja av adeln. Så skriver Matias Calonius 1796 från Stockholm 
till Henrik Gabriel Porthan i Åbo att man vid hovet aldrig glömde att, prisa 
"Svenska Bondens lycksalighet framför alla Bönder i hela verlelen".4  

Förenings- och säkerhetsakten bekräftades vid Gustav IV Adolfs kröning 1800. 
Då Finland 1809 avskildes från Sverige och förenades med Ryssland, förblev den i 
Finland gällande till 1918. 

Propagandan för folkökningen inledde en tid av snabbare och långvarigare 
befolkningsökning än någonsin tidigare. De långa fredsperioderna var härvidlag av 
största betydelse. Medicinalvetenskapens utveckling, som bl.a. nedbringade forna 
tiders abnorma barndödlighet, och de expanderande lanthushållningsvetenskaper-
na var likaså viktiga orsaker. Esaias Tegnérs uttalande om Sverige att den stora 
folkökningen berodde på freden, vaccinen och potatisen gäller i lika hög grad för 
Finland. Under 1800-talet ledde befolkningsökningen till allt större efterfrågan på 
jordbrukslägenheter, vilket medförde en fortgående hemmansklyvning och nybyg-
garverksamhet. Där mantalets jordbruksareal det tillät, såsom i Österbotten, tog 
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7. Åländsk bondgård. Hinders i Eckerö Storby. R. Alilbäck SLS 547:479. 1939. 

sig folkökningen uttryck i tillväxt av såväl bonde- som torparklassen. I skärgårdar-
na, där mantalets jordomfång var mycket begränsat men fisket säkrade utkomsten, 
skedde samma utveckling. I de delar av Åboland och Nyland där herrgårdar var 
vanliga var det däremot torpar- och statarklasserna som ökade mest. Allteftersom 
befolkningstalet växte fortsatte hemmansklyvningen. Genom kungörelse av 1852 
bestämdes att ett hemman fick klyvas så länge varje del kunde ge bärgning åt fem 
personer, vilket 1864 ändrades därhän att varje andel skulle vara så stor att tre 
fullvuxna och arbetsföra personer under normala år skulle komma till rätta. 
Dessutom tilläts avsöndring av "parceller", som inte behövde vara större än fyra 
tunnland. Parcellerna sattes inte i mantal, utan ägaren betalade varje år en viss 
avgäld till innehavaren av stomhemmanet. Eftersom parcellförfarandet var dyrt 
och invecklat, tilläts 1884 hemmansklyvning till ännu mindre lägenheter än 
tidigare, särskilt inom sådana områden där binäringar möjliggjorde en existens 
utan nämnvärt jordbruk. Genom förordning av 1895 slutligen, medgavs frihet att 
stycka skatte- och frälsehemman så långt att varje del utgjorde 1/300 mantal och 
omfattade minst 5 hektar skattbar mark. 

Nådiga förordningen av 1858, som gav innehavare av kronohemman rätt att 
betala in skattelösen inom en tid av tio år, blev av stor betydelse. Därefter inlöstes 
ett stort antal kronohemman till skatte och blev efterhand uppdelade på flera 
ägare. Detta resulterade ofta i mycket komplicerade mantalsbråk. Alla dylika 
åtgärder till trots uppstod det likväl ett stort befolkningsöverskott på landsbygden. 
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Under senare hälften av 1800-talet utvandrade därför en avsevärd del av 
befolkningen från svenskbygderna till Nordamerika och andra kontinenter, lockad 
av rykten om billig jord och välbetalda arbeten. Förändrade konjunkturer bidrog 
till emigrationen. Då segelsjöfartens lönsamhet började avta blev detta av stor 
betydelse för Åland och Åboland. Guvernören i Åbo län skriver 1880: 

"En stor del af kustbefolkningen, för hvilken sjöfarten utgjort en hufvudsaklig 
näringskälla, har till följd af de ogynnsamma konjunkturerna en mera brydsam 
existens och kan endast med stora ansträngningar skaffa sig det nödvändigaste för 
sitt uppehälle, emedan jordbruk och fiske icke kunna sysselsätta hela befolkning-
en. Den obesuttna befolkningen i Ålands — samt en del af Vehmo och Wirmo 
härader har, då arbetsförtjänst å hemorten saknats, varit nödsakad att på annat 
håll bereda sig en drägligare ställning. Emigrationen från nämnde tre härader till 
Sverige och Amerika har äfven något tilltagit.— — — Önskligt vore att förhållandena 
inom eget land gestaltade sig gynnsammare, så att bättre förvärfskällor skulle 
öppna sig äfven för skärgårdsbefolkningen. "5  

Till emigrationen kom en annan folkvandring av samma storlek till städer och 
landsortsindustrier i vårt eget land eller i grannländerna. I socknar belägna i 
närheten av städer, där det fanns industrier, gavs även möjlighet till mer eller 
mindre tillfällig sysselsättning utan att man behövde flytta definitivt från hemorten. 

Befolkningsstatistiken i Sverige-Finland grundar sig på det så kallade tabellver-
ket som påbörjades 1749. De befolkningsuppgifter som avser tiden därförinnan är 

8. Boningshuset på Österbygge i Hitis kyrkby. Foto Fagersten SLS 514:208. 1920-t. 
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uppgjorda med ledning av skattelängder och grundar sig endast på bedömningar. 
Vid slutet av medeltiden beräknas Finlands svenska befolkning ha uppgått till 
omkring 30.000 personer och knappt hundra år senare, 1610, till ungefär 70.000. 
År 1749 var antalet enligt tabellverket 87.000 personer. Först 1880 började 
uppgifter om modersmålet ingå i befolkningsstatistiken, varvid antalet svensksprå-
kiga finländare angavs till 294.900, av vilka 221.032 var bosatta på landsbygden, 
207.952 i svenska landskommuner och 13.080 i finska. År 1900 var motsvarande 
siffror 245.688 för hela antalet, varav 234.407 var bosatta i svenska och 11.281 i 
finska socknar. 



10. Ärjning med årder. Codex Aboensis. 

Kap. 2 

Åkerbruk 

1 Medeltiden 

1. Lagarnas bestämmelser 

Då de svenska kustbosättningarna i Finland uppstod, förde invandrarna med sig de 
rättssedvänjor och lagar som gällde i deras forna hemtrakter. Utvecklingen i 
Finland ledde till att svensk landskapsrätt efterhand tillämpades inte bara i de 
svenska bosättningsområdena utan även i angränsande finska bygder. De svenska 
landskapslagarna är de äldsta källskrifterna till kännedomen om den historiska 
tidens folkkultur. En översikt över finlandssvenskarnas näringsfång måste därför 
utgå från de upplysningar som kan hämtas ur landskapslagarna, främst Östgötala- 
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gen och de s.k. svealagarna, Södermanna-, Upplands-, Västmanna-, och 
Hälsingelagen. Då det i mitten av 1300-talet skapades en lag som var avsedd att 
gälla i hela riket, var det de centrala svealagarna och Östgötalagen som lades till 
grund för denna lag, konung Magnus Erikssons Landslag. Detta lagverk blev 
aldrig officiellt stadfäst men kom likväl att tillämpas som gällande lag. En 
reviderad och utökad version av denna landslag blev under namn av Kristoffers 
Landslag stadfäst år 1442 och gällde till 1736. En av lagbalkarna i Upplandslagen 
och i Hälsingelagen kan i översättning kallas "grannelagsbalken", i övriga lagar 
heter den byggningabalken. I fornsvenskan kunde bygga betyda "odla", och 
balken kan även kallas "odlingsbalken". 

Lagarnas byggningabalkar ger en god inblick i böndernas levnadsförhållanden. 
Byggningabalken i Magnus Erikssons Landslag är i hög grad präglad av de natur-
och näringsförhållanden som omkring 1350 rådde i det centrala Sverige . Ju mera 
förhållandena i avlägsna trakter av riket avvek från de mellansvenska, desto 
svårare var det att i allo tillämpa Landslagens byggningabalk. I de längst bort 
belägna delarna av Norrland och Finland var många regler omöjliga att följa. 

Inom Finlands svenskbygder torde de största svårigheterna ha förekommit dels i 
övre Österbotten, dels i många av skärgårdsbyarna. En översiktlig framställning av 
medeltidslagarnas stadganden och anvisningar av ägorättslig och jordbruksteknisk 
art ger en uppfattning om lantbrukets ståndpunkt under hög- och senmedeltiden. 
Byggningabalkarnas bestämmelser visar att de som utarbetade dem hade en vision 
av ett högtstående och framgångsrikt åkerbruk, ty en genomgående princip är att 
den skall råda som vill odla. Det är möjligt att klostrens kontinentala jordbruksme-
toder sågs som det mönster man borde följa. I landskapslagarna avspeglas ett 
bondesamhälle. Byggninga- och grannelagsbalkarna utgår alltid från bybegreppet; 
byn var åkerbrukssamhällets basenhet. Byområdet, eller det som ansågs vara byns 
område, betraktades som böndernas gemensamma egendom. Byns odlingsjord 
skulle vara fördelad så att varje bonde hade del både i den sämre och den bättre 
jorden: "lika andel i ljuvt och lett", vilket ju innebar ett slags gradering av 
jordmånen. Odlingsjorden skulle efter jordmånen uppdelas i gärden, och i varje 
gärde skulle bonden ha del i relation till sin andel i byn. Detta gärdes- och 
tegskiftessystem var bäst lämpat för vidsträckta, sluttande slätter med likartad 
jordmån. P sådana marker kunde man jämförelsevis lätt lägga ut gärden med 
likartad jordmån, fördela jorden rättvist och införa ett samfällt dikessystem. I 
skogsregioner med brutna jordytor och omväxlande och olikartade jordarter var 
det inte lättgenomförbart. Där måste åkergärdena läggas' utspridda mellan 
sandåsar, stenbackar och våtmarker, vilket mångenstädes omöjliggjorde stora 
sammanhängande åkerfält och försvårade både utdikning och inhägnad. 

Enligt byggningabalkarna skulle varje by ha en reglerad byplats där gårdarna låg 
invid varandra vid en bygata, "i rad" eller "i fyrkant". Varje hustomt skulle stå i 
relation till hela bytomten liksom varje bondes ägor i byn till hela byområdet; detta 
relationstal angav också den del i byns skatt han hade att betala. Tomternas storlek 
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fick inte ändras, ty om det uppstod ovisshet om gränser och nyttjanderätt, skulle 
man med ledning av tomtens storlek kunna kontrollera hur det stod till. Den 
enskilda bondens andel av åker och äng och hans jordskatt framgick alltså ur 
relationstalen för byn, byamåttet eller på äldre språk byamålet. När allt detta blivit 
genomfört hade byn kommit till "jämföris". 

Denna art av skifte infördes, sannolikt på 1200-talet, av centralmakten i riket. 
Det påyrkades förmodligen främst av skattetekniska skäl, medan de jordbrukstek-
niska orsakerna kom i andra rummet. Skiftet innebar inte bara att byamålet 
relaterades till bytomten, utan även att gårdarnas läge inom bytomten skulle ange 
andelarnas läge inom gärdena, den nordligaste gården skulle ha den nordligaste 
delen o.s.v; att varje bonde år efter år innehade nyttjanderätten till samma delar 
var ett villkor för att jordbruket skulle drivas framgångsrikt. Att delarna följde 
gårdens väderstrecksläge anses ha gett skiftet dess namn, "solskifte". Bortom 
solskiftet rådde förmodligen något slags blockskifte, varvid varje bonde som 
enskild intaga av bymarken fick nyttja så mycket åker som han röjt upp åt sig, eller 
någon annan typ av skifte. 

Solskiftet skulle antas om flertalet bönder i byn önskade att det skulle 
genomföras. Om rösterna vägde jämnt hade den part som ville skifta skiftesvitsord. 
För att solskiftet skulle brytas krävdes fullständig enighet inom byn. Jämkningar 
kunde däremot företagas titt och tätt. Om någon ansåg sig ha anledning att 
misstänka att han inte hade så mycket odlingsjord som hans byandel berättigade 
honom till, anhöll han om jordjämkning; i byggningabalkarna ingår noggranna 
anvisningar om hur jämkningen skulle utföras av byalaget. Om den missnöjde inte 
blev nöjd med resultatet, kunde han klaga vid tinget, varefter ny mätning företogs. 

Själva byplatsen omgavs av inmarken, där åkergärdena var belägna, och in-
marken omgavs av den vidsträckta utmarken, som bestod av stenbackar, mossar, 
myrar och skog. Inom utmarken rådde samfälld nyttjanderätt efter bestämmelser 
utfärdade av byalaget. Landskapslagarna förutsätter en hög grad av bysjälvstyre. I 
alla frågor som rörde byarbetet fungerade byalaget som ett slags förlikningsrätt. 
Om det behövdes särskild utredning,, tillsattes en syn av tre bönder och i särskilt 
viktiga ärenden en sockensyn av sex. Om byalaget fann att någon gjort sig skyldig 
till en förseelse, utkrävdes böter och om dessa inte erlades hade man enligt de 
flesta lagarna rätt att ta pant. Inom det mer eller mindre noggrant fastställda 
byområdet hade man alltså ett ganska invecklat system av samfällt ägande men 
enskilt eller samfällt nyttjande. I full utsträckning infördes solskiftet endast i de 
centrala odlingsbygderna i Sverige. Ju längre utåt provinsen man nådde, desto mer 
av regionala lösningar fann man. I de byar där en strikt tomtindelning aldrig blev 
genomförd fick byamålet någon annan anknytning. I stora delar av Finland var 
solskiftet helt omöjligt, där var och förblev svedjebruket rådande. 

I byggningabalkarna ingick ett omfattande reglemente för åkerbruksarbetet. 
Bakgrunden till detta var inte bara den gemensamma äganderätten utan också de 
många gemensamma eller samtidiga arbetena. 
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Dikning. Allt åkerbruk går ut på att genom dikning, bebrukning och gödsling av 
jorden skapa så goda gronings- och växtmöjligheter för utsädet som förhållandena 
medger. I landskapslagarna framhävs dikningen som en viktig del av dessa 
arbeten. Södermannalagens utförliga bestämmelser härom lyder: "Nu skola män 
gräva diken genom sina åkrar. Ligger ett dike mellan åker och inhägnad, ligge det 
utom byamål. Laga dike skall vara sju fot brett. Tarva män diken mellan åkrar, 
skall det gå till hälften på varderas lott. Löper ett teglag ut mot ett dike, gräve där 
envar framför sin åker. Har någon icke grävt dike för en teg, böte han tre örar, 
likaså för ännu en och för den tredje. Dessa böter skola delas mellan alla dem, som 
hava grävt. Har han sedan icke grävt till Mikaelsmässan (29/9), böte han dock icke 
mera. Har han sedan icke grävt för hela gärdet till vinterdagarna (dagarna omkring 
14 oktober, då vinterhalvåret ansågs börja), böte han tre marker att skiftas i tre 
lotter. Får man eller kreatur skada i diket, skall ej gäldas böter därför. Möta en bys 
ägor en annan bys diken, som äro grävda, och få de som hava grävt skada på åker 
eller äng därav, att de andra ej vilja leda vattnet bort från sig, böte de som vålla 
skadan så som stadgat är."1  

Upplandslagen stadgar samma dikesbredd — 7 fot — som Södermannalagen, 
medan Västmannalagen anger bredden till fyra fot. Hälsingelagen har följande 
kortfattade bestämmelse: "Försummar någon diken i åkrar eller ängar, skall han 
böta tre marker till treskifte för varje balk och gräva sedan. Och han gälde skadan 
åter, som kom från diket, efter mätismäns ord. Ty den skall råda, som vill odla."2  
Landslagen upptog Västmannalagens stadgande om dikesbredden och fastslog som 
allmän grundsats, att envar skulle underhålla diken efter sin andel i byamålet. 

Nyodling. Ett viktigt inslag i byns arbetsliv var upptagning av ny åker. I regel 
utfördes nyodlingsarbetet samfällt av hela byalaget på någon plats, där äng kunde 
tas upp till åker eller där hagmark eller annan lämplig jord kunde röjas och odlas. 
Vid sidan av sådan gemensam nyodlingsverksamhet kunde det förekomma enskilt 
nyodlingsarbete. Alla landskapslagar har bestämmelser för hur det skulle gå till, då 
någon enskild bygranne tog upp nyodlingar på egen hand. Som ersättning för det 
tunga röjningsarbetet fick han nyttja området ensam under en viss tid — olika efter 
olika lagar — och därefter skulle det återgå till byalagets förfogande. Om byn hade 
tillgång till mycket vidsträckta odlingsbara marker, kunde han under vissa 
betingelser få behålla sin odling för gott. I byggningabalken i Magnus Erikssons 
Landslag stadgas om nyodling, att ingen fick ta in av en bys betesvall eller av något 
annat som var odelad mark, vare sig det var inom eller utom gärdesgård, till åker, 
äng eller humlegård eller till något annat som han hade gagn av, innan lagenlig 
fördelning av markerna hade försiggått. Om byn hade odlingsbar skog i tillräcklig 
omfattning, fick var och en saklöst röja utan att någon fördelning blev gjord 
därförinnan, och nyodlaren fick ha utsäde på röjningen tre gånger. Därefter skulle 
den läggas tillbaka till byns skog. Nyttjade någon en nyodling längre tid, vare sig 
som åker eller annat, hade han förverkat sitt arbete och fick böta tre marker. Om 
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11. Järnskodd träspade använd vid dikning. Codex Aboensis. 

någon ansåg att en bygranne röjde för mycket, hade han rätt att kräva fördelning. 
Landslagen 1442 bibehåller dessa bestämmelser. 

Vid nyodling gräftades jorden upp med hacka eller grävdes upp med spade. Vid 
behov brände man dessutom odlingsmarken efter olika metoder,dels för att 
underlätta bearbetningen, dels för att göda jorden med aska. Landskapslagarna 
omtalar odling av råg ocn rovor i sveder. Var det fråga om svedjande till 
förbättring av boskapens betesmöjligheter, så tog man ett par skördar ur 
svedjefallet och lät sedan marken gå i gräs. Den enda inskränkningen i 
svedjerätten var att man inte fick bränna där det växte "bärande träd" som apel, ek 
eller bok. Var det däremot fråga om att odla till åker eller röja till äng, fick man 
fälla vad som måste fällas för odlingen. 

Svedjande och annan bränning kunde leda till att skogseld uppstod. Ansvaret låg 
hos svedjaren, eller som Hälsingelagen uttrycker det: "Bränner någon sved i skog 
eller på röjning, för den elden skall han svara i fem dygn, att den ej gör skada."3  
Om det kunde visas att någon vållat skogseld genom vårdslöshet, ledde det till 
stränga straff. Landslagens stadganden om skogseld är mycket uförliga.4  Inled-
ningen lyder: "Bär någon eld till skogen, vill röja och bränna rågåker, kol eller 
annan bränning, far elden vidare än den bör göra, då skall han kalla på grannarna. 
Kan han hjälpa det, vare han saklös. Kan han det ej, då skall han följa brinnande 
brand och rykande rök, och bjuda vådaed för sig." Meningen är att han inte fick 
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smyga sig bort, om han ville få elden bedömd som vådaeld. Ett jordbruk baserat på 
svedjande har säkerligen aldrig förekommit i Finlands svenskbygder. Ett sådant 
brukningssätt krävde 30-50 gånger större areal än vad som behövdes för ett vanligt 
gårdsbruk, och i kust- och skärgårdstrakterna fanns det inte tillgång till så stora 
områden. Röjningsbränning av det slag som omtalas i lagarna var däremot med all 
sannolikhet ytterst vanlig. 

Växtföljd och växtslag. Långvarig spannmålsodling utarmar jorden, och för att 
förekomma det måste man antingen gödsla varje år eller också för en tid låta 
jorden ligga obesådd och sålunda återvinna sin växtkraft. Det trädesbruk som 
kallas tvåskifte kännetecknas av att man årligen har hälften av åkern besådd, 
medan den andra hälften ligger i träde. Tacitus karaktäristik av germanernas 
åkerbruk omkring år 100 lyder: "Arva per annos mutant, et ager superest". Den 
första satsen anses betyda att de nyttjade tvåskiftesbruk. Är det riktigt, kan ordet 
"ager" ha betydelsen åkerlott, och den andra satsen innebär då att var och en av 
jordbrukarna hade sina fasta andelar, som de år efter år ömsevis sådde och trädde. 
Att tvåskiftet var känt i Sverige under tidig medeltid framgår av Östgötalagens 
stadgande, att den som höll på tvåskifte skulle råda: "Nu äro bönder oense om sitt 
jordbruk; då har den vitsord, som vill låta halva jorden ligga i träde..,;  I det då 
danska Skåne användes vid samma tid ett treskiftes-bruk med en tredjedel av 
jorden i träde och de två övriga tredjedelarna besådda med råg och korn. Inom de 
områden där man huvudsakligen odlade korn och annan vårsäd tillämpades på 
lagarnas tid och även långt senare enskiftesbruk, med all åkerjord årligen insådd, 
vilket är det mest gödselkrävande odlingssystemet. 

Lagarnas uppgifter om sädesslagen är knapphändiga. De mest odlade var råg 
och korn. Östgötalagen, Södermannalagen och Upplandslagen omtalar också vete 
och den sistnämnda av lagarna även havre. Dessutom förekom rovor, ärter och 
bönor, hampa och lin. Södermannalagen omtalar vidare kål och lök. Av talrika 
skatteuppgifter och godsinventarier från Finland framgår att råg och korn också 
här var de allmänna sädesslagen men att man åtminstone i sydligare delar av landet 
även odlade havre och vete, ärter, bönor, hampa och lin. Rovan var allmänt odlad; 
den var då som senare ofta odlad i svedjad mark. 

Humle, som var en viktig ingrediens i öl, hade ingått redan i de allra äldsta 
skatterna. I Södermannalagen, Västmannalagen och Hälsingelagen är humlegår-
dar omtalade, liksom även i Magnus Erikssons Landslag; där ingår dessutom 
bestämmelser om vildhumle; på lands, härads eller bys allmänning fick ingen börja 
samla vildhumle före Bartolomeusmässan (24/8). Om någon överträdde detta 
lagbud hade var och en av dem som hade delägarrätt i allmänningen möjlighet att 
klaga, och om det visade sig att någon hade överträtt förbudet blev böterna 12 öre. 
I Landslagen av 1442 ålades varje bonde och landbonde att anlägga en humlegård 
med inte mindre än 40 stänger; det gällde att minska ner humleimporten. Över 
hela riket skulle i häradsrätterna rannsakas, om någon på sin gård hade sådant 
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12. Långgärdesgård. Codex Aboensis. 

hinder och men, att någon humlegård inte kunde anläggas. Den som hade 
möjlighet att odla men underlät att göra det skulle böta tre öre för vart år, och 
dessa böter fick inte gäldas med pengar utan skulle erläggas i humle, mängden 
beräknad efter varans värde på orten. Länsmannen skulle ha uppsikt över 
humleodlingen inom sitt område och ange dem som brutit mot lagen i detta 
avseende, vilket skulle ske vid det ting som hölls närmast efter Mikaelsmässan 
(29/9). Jordägare som hade landbönder under sig skulle se till att dessa anlade 
humlegårdar, och han skulle söka ut plikt före Tomasmässan (21/12) av dem som 
inte fullgjorde sina skyldigheter; i annat fall skulle konungens fogde utsöka 
böterna. För stöld av humle utdömdes stränga straff, antingen stölden gällde odlad 
humle i humlegård eller vildhumle på öar eller skär eller var den än växte. En 
humletjuv betraktades som en värre brottsling än den som stal kål, rovor, ärter, 
bönor eller lök ur annans örtagård eller som högg ned fruktträd i annans trädgård. 

Hägnader. Ett ursprungligt hägnadsskick innebar förmodligen att byns inmark 
genom stängsel var skild från utmarken. Till inmarken eller inägorna hörde 
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byplatsen och odlingarna runtom denna, till utmarken det som låg utanför 
hägnaden på byallmänningen, vilken med sina skogar, mossar, strandområden och 
andra marker var byns gemensamma mulbete. Stängslet kring inmarken ävensom 
längs fägatorna till och från bytomten byggdes och underhölls samfällt av byalaget, 
och varje delägare i byn var skyldig att svara för sin del av arbetet. 

Om systemet en gång var det som här har antagits, så hade det dock redan på 
landskapslagarnas tid förändrats. Med fortgående nyodling uppstod flera åkergär-
den, vilka inte lämpligen kunde inneslutas inom en enda byhägnad. För att i 
görligaste mån minska stängningsbördan började man inhägna dessa friliggande 
gärden vart för sig, i många fall med åker och äng inom samma gärdesgård. Den 
enskilde bondens hägnadsplikt var delad på närmare och fjärmare hägnadslotter 
för att ingen skulle ha längre väg än de andra till sina hägnadsdelar. Varje byaman 
svarade för så stor sammanlagd del av gärdesgårdarna som hans andel i byn 
förutsatte. Hägnadsskyldigheten fördelades alltså efter byamål. — Med tiden kom 
dock "gärdesgård" att betyda en viss typ av hägnad, s.k. trodgärdesgård. 

Åkerbrukets märkesdagar hade av allt att döma ursprungligen varit knutna till 
naturens almanacka, men med kristendomen kom kyrkoårets högtider och 
helgondagar i stor omfattning till användning vid allt slags tidfästning. I 
byggningabalkarna varvas kyrkliga festdagar med olika tecken i naturen, särskilt i 
bestämmelserna om dag eller tid då hägnaderna kring odlingarna skulle vara 
iståndsatta. Enligt Östgötalagen inföll denna dag på Helga torsdag, Kristi 
himmelsfärds dag, och enligt Hälsingelagen sju dygn före Botulfsmässan, som 
inföll den 17 juni. Södermannalagen stadgar: "Är tjälen ur jorden då skall man 
gärda med fast gärdesgård".6  Upplandslagen, Västmannalagen och landslagarna 
föreskriver att innan bonden gick ut på åkern med sin sädesskäppa skulle alla 
grannar ha täppt till de hål där svinen kunde tränga sig igenom, och när bönderna 
hade harvat skulle alla hägnader stå fullgoda och hållfasta så att inga boskapsdjur 
kunde flöja över dem in på åkrarna. Dalalagen stadgar att så snart en av grannarna 
hade burit ut sin sädesspann skulle var och en se över sin del av åkergården och 
stänga de grindar och led som ännu stod öppna. Om någon försummade detta 
skulle han fråntas sitt årder och sin årderbill. Gärdesgårdssyn skulle hållas vid 
Botulfsmässan. 

Skyldigheten att hålla hägnaderna i skick gällde till in på hösten, enligt 
Östgötalagen och Södermannalagen till Mårtensmässan 11 november, enligt 
Upplandslagen, Västmannalagen och Dalalagen "till dess grind fryser fast" o.d., 
enligt Hälsingelagen till första vinterdagen, troligen 14 oktober. Dessa skiftande 
bestämmelser ersattes i landslagarna med stadgandet att åkergårdar skulle stå så 
länge säd stod ute. 

Brukning och brukningsredskap. De redskap som användes i jordbruket, 
handredskap så väl som hästdragna redskap, var till största delen tillverkade av trä. 
Det svåråtkomliga och dyra järnet användes sparsamt, när trä inte dög. Vissa 
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13. Bilden illustrerar sannolikt hemkörning av säd eller hö. Codex Aboensis. 

spadar var tillverkade av starkt trä med eggen beslagen med järn; på medeltida 
väggmålningar i Hattula och Lojo kyrkor avbildas män som gräver med sådana 
spadar.' Det ärjningsredskap som omtalas i lagarna och i medeltida anteckningar 
från Finland, årdret, var gjort av trä men försett med en hjärtformad bill av järn. 
Berövat sin bill var årdret oanvändbart och vårbruket omöjligt att utföra, något 
som förklarar de höga böter som enligt Södermannalagen utdömdes för stöld av 
årderbill. 

Harven var helt av trä, vilket indirekt framgår av ett kapitel i Östgötalagen, som 
även ger andra upplysningar av intresse: "Nu tager någon en annans harv och 
harvar med den en dag; han lämne den tillbaka före solnedgång och vare saklös. 
Tager han ur en harvpinne, böte han fyra penningar; tager han ur åtta, böte han 
lika mycket för var och en; tager han ur den nionde, böte han nio örtugar. För 
någon en harv över åker, där säden går upp, då skall han hava harvkälke; har han 
ej harvkälke, återgälde han skadan och böte därtill sex örar."8  Det är tydligt att det 
i lagen är fråga om en s.k. fyrkantharv med nio pinnar av trä. 

Gödsling. Vid enskiftesbruk gödslades åkern som nämnt varje år. Även 
tvåskiftesbruk krävde regelbunden gödsling. Åker- och ängsarealen skulle beräk- 
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nas så att ängen gav hö för vinterutfodring av så många kreatur att spillningen efter 
dem räckte för den åkerareal som skulle gödslas. Denna relation var alltid 
svårberäknad och tycks ha varit ännu svårare att uppehålla. Uppgifter i 
Östgötalagen och de centrala svealagarna ger besked om att man hade bestämt 
prästbolens förhållande i detta avseende så, att mot åker till 1 tunnas utsäde 
svarade äng som gav 2 lass hö. Enligt Västmannalagen och Dalalagen skulle 
prästbolet omfatta åker till 12 tunnors utsäde och äng till 24 lass hö. Uppenbart är 
att 1 lass hö var en avsevärd mängd. Östgötalagen innehåller bland många 
stadganden om landbondes förpliktelser ett förbud för landbonden att flytta bort 
från arrendegård före midfastotid. "Gödsel skall följa med gården" heter det i 
lagen, vilket sannolikt betyder att landbonden fick föra bort sina djur först när de 
hade lämnat fullt årsbidrag till vårgödslingen.9  — Förutom den gödsel som från 
fähusen kördes ut på åkrarna erhöll de en viss övergödsling då kreaturen gick på 
bete på dem. Under sommaren användes trädesåkern som betesmark, och under 
senhösten kunde djuren få bete på den frusna broddåkern. 

Sådd och skörd. Såningstiden på våren var skyddad av fridslagstiftning. Under 
denna tid fick man inte lagsöka någon utom i vissa särskilda fall; arbetsfreden 
skulle tryggas under denna bråda tid. Enligt Östgötalagen räckte vårfriden från 
midfastan till pingsten. Bland de rättsärenden som det var lovligt att ta upp var 
krav på återbetalning av spannmålsskuld och återställande av utlånade dragare. 
Södermannalagen anger att vårfrid varade från midfastan till Helga torsdag; 
stölder av redskap för vårbruket är där redovisade i en följd med stigande böter, 
börjande med selstropp och fortsättande med tömmar, sele, årder (utan bill), 
årderskid och sist och dyrast årdrets järnbill. I detta sammanhang lyses också frid 
över hägnader och säd: "Nu äro åkrarna sådda och alla gärdesgårdar uppsatta. Då 
skola de vara i frid, så ock böndernas växande säd."")  Som jämförelse kan 
Gotlandslagen citeras: "Nu är det sedan vårfrid. Den ingår en halv månad före alla 
mäns såningstid och varar en halv månad därefter. Under den friden får ingen 
utmäta för en annan varken häst eller oxe, ty bonden tarvar dem var dag på 
åkrarna." H  Sådden skedde för hand ur sädesskäppan eller -spannen och utfördes 
samtidigt av alla som hade tegar i samma gärde. 

Den mogna säden skars för hand med skära, och detta arbete verkställdes likaså 
samtidigt av alla i teglaget. Under skördetiden skulle råda andfrid, skördefrid, då 
lagsökning av bonde var tillåten endast i jordatvister, manhelgdsmål och liknande. 
Liksom under vårarbetet skulle under skörden arbetsfreden tryggas. Också den 
personliga säkerheten ville man öka, t.ex. genom att som i Östgötalagen straffa 
hemgång mot bonde eller hans hjon på åker eller äng under vår- och skördefrid 
med höga böter. Skördefriden varade i Mälarlandskapen från Olovsmässan (29/7) 
till Mikaelsmässan (29/9) och enligt Östgötalagen "till dess att rök och såte äro 
inne".12  Den längsta skördefriden påbjuder Hälsingelagen: från Persmässan (29/6) 
till Mikaelsmässan. I samband härmed kan antecknas att särskilt höga böter utgick 
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för stöld av ax eller hela sädeskärvar på åkern, och om någon tog en hel skyl och 
bar den till sin lada under tak och täckning eller om han tog bort kärvar inifrån en 
skyl så att den såg hel ut utifrån, då hade han förverkat sitt liv. Ville målsägaren 
unna honom livet, skulle han böta 40 marker. Noggranna regler föreskrev hur man 
skulle skära sig körväg över grannens åkerteg, ifall denne ännu ej hade hunnit 
bärga där. Att köra över oskuren åker straffades med höga böter. 

Av den skurna säden bands kärvar, kallade nekar (Södermannalagen), band 
(Upplandslagen) eller bundin (Upplandslagen, Dalalagen, Hälsingelagen). Ett 
bestämt antal kärvar sattes ihop till en skyl (Södermannalagen, Upplandslagen, 
Västmannalagen, Hälsingelagen), en rök (Östgötalagen, Södermannalagen) eller 
en trave (Södermannalagen, Smålandslagen). I Dalalagen omtalas att skylen 
innehöll tio kärvar. Att skylens storlek var fastställd var av vikt vid beräkning av 
tiondeskatten. Sädesskylarna stod ute på åkern för att säden skulle lufttorka. Vid 
regnigt och fuktigt väder blev resultatet dåligt. De svenska inflyttarna i Finland 
gjorde här bekantskap med en överlägsen metod att torka säden, nämligen 
ritorkningen, som dels torkade säden i värme, dels 'betade' den i rök så att den gick 
att förvara en lång tid och var ett utmärkt utsäde. I sydvästra Finland 
sammanfördes troligen redan under medeltiden den finska rian med den svenska 
trösklogen, och ur detta möte uppstod den från alla svenskbygder i Finland 
ävensom från vidsträckta angränsande finska bygder kända "rieraden", vari 
sädestorkning och sädeströskning utfördes under ett tak.13  

Kvarnar och malning. På landskapslagarnas tid fanns det såväl vattenkvarnar som 
väderkvarnar, men de kvarnstadganden som ingår i byggningabalkarna avser i stor 
utsträckning endast vattenkvarnarna. Huvudregeln lyder enligt Östgötalagen: "Nu 
äga bönder fiskevatten eller kvarnströmmar tillsammans. Då har den, som vill 
bygga, alltid rätt att göra det; men han skall dock göra sitt bygge så, att han icke 
skadar för någon annan. Han får icke bygga kvarn eller dämma upp vatten så, att 
därav skadas vare sig åkrar eller ängar för andra. Den som bor ovanför skall bygga 
så, att han täpper varken vattenstråk eller fiskevatten för den som bor nedanför, 
och den som bor nedanför så, att den som bor ovanför ej lider skada därav". De 
andra landskapslagarna har liknande bestämmelser. De olika vattenkvarnstyperna 
skilde sig från varandra dels genom sin storlek och dels på grund av vattenhjulets 
konstruktion. Kvarnar av den typ som anses äldst kallas i lagarna fotkvarnar. Det 
är små kvarnar, med ett vågrätt vattenhjul, vars lodräta axel direkt drev 
kvarnstenarna. På grund av sin enkla konstruktion var de lätta att uppföra. 
Eftersom det vid malningen åtgick ganska ringa kraftförbrukning, kunde även 
grunda åar och bäckar utnyttjas som kraftkälla, dock ofta bara vid vår- och 
höstflöde. Den andra typen av vattenkvarnar hade vågrät hjulaxel och kugghjulsut-
växling. Om en sådan kvarn byggdes vid en vattenrik ström, kunde den byggas ut 
till en stor och effektiv anläggning och utnyttjas i yrkesmässig drift. Landskapsla-
garnas bestämmelser anses gälla såväl fotkvarnarna som de större kvarnarna, vilka 
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sedermera benämndes hjul-, välter- eller odalkvarnar. Vattnet leddes till kvarnar-
nas vattenhjul på olika sätt; i regel byggdes en fördämning som höjde vattennivån 
ovanför kvarnen och en ränna som ledde vatten till hjulet. — Kvarnforsar och 
kvarndammar omtalas i flera medeltidsurkunder från sydvästra Finland; det äldsta 
omnämnandet ingår i en lagmansdom från 1352 och gäller kvarndammen i Hallis 
fors i Aura å nära Åbo. 

Under 1400-talet tillkom en invecklad tvångslagstiftning efter mönster från 
Danmark och kontinenten som tog sikte på ett malningsmonopol för vissa kvarnar 
med stor malningskapacitet, vilka skattlades såsom särskilda anläggningar. Då de 
små fotkvarnarna var till skada för dessa tullkvarnar, vilkas inkomster minskades 
genom hemmalningen, blev fotkvarnarna upprepade gånger förbjudna av än den 
ena, än den andra anledningen. I Kalmar recess 1474 blev det vid 40 marks vite 
förbjudet att på fotkvarnar mala annat än sin egen mäld "och deras som i qwarnen 
intressera". Några år senare påbjöds att de fotkvarnar, som var allmogen till nytta 
och ej skadade de större kvarnanläggningarna, fick nyttjas men skulle erlägga 
"halv tull" till kronan eller jordägaren. 

2. Peder Månssons Bondakonst 

Under medeltiden framstod klostren som nämnt såsom förebilder i fråga om 
jordbruksteknik och trädgårdskonst, konst här fattad som kunnighet. Vadstena-
munken Peder Månssons Bondakonst har med tiden kommit att framstå som ett 
minnesmärke över klostrens betydelse i dessa avseenden. Peder Månsson, som i 
början av 1500-talet kom att vistas länge i Rom, utförde där en rad översättningar 
från latin till svenska.1  Bland dessa ingår en översättning ur några antika författares 
jordbruksläror. Peder Månsson skulle knappast ha utfört denna arbetsdryga 
översättning om inte de råd och anvisningar som han överförde till svenska enligt 
hans bedömande fortfarande tett sig efterföljansvärda. Han började med att 
uppmana varje jordbrukare att lära av naturen, att ofta vandra omkring på sina 
ägor för att ge akt på växtligheten och därigenom komma underfund med vilka 
odlingar som lönade sig bäst. Han borde också fråga äldre "åkermän" hur jorden 
skulle skötas för att ge stor avkastning; det var det bästa sättet att lära sig dra nytta 
inte bara av bergen, backarna, dalarna och skogarna utan även av vattnen, 
strömmarna och ängarna. Det var även viktigt att utforska jordmånen både i ytan 
och i grunden. Genom att iaktta jordartens färg kunde man dra slutsatser om dess 
art: den svarta och den gråa jorden var bäst. Ett annat sätt att lära sig känna 
jordsorten var att se efter vilka växter som trivdes där. Om jorden var allt för våt, 
måste den göras torrare genom dikning. Om man tog upp nyodlingar på stenig 
mark borde stenarna brytas upp. De träd som växte på de tillämnade åkrarna 
skulle fällas och brännas. 

Bearbetningen av jorden var av stor betydelse: "en lithen åker wäl brwkadher 
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giffwer jw meer än en stoor illa tilreddher". 2  Där säd skulle odlas måste jorden 
bearbetas till två fots djup. En förutseende åkerman drog upp vattenfåror i sin åker 
för att överflödigt ytvatten skulle rinna bort. Ett långt avsnitt handlar om 
gödslingen. Magra åkrar måste gödas, men man fick inte gödsla för mycket och 
inte heller för litet. På backig mark måste man göda mera än på slättmark, och på 
våtaktig jord mera än på torr. De åkrar som skulle besås med höstsäd skulle 
gödslas i september, och om man redan på hösten körde ut dynga på de åkrar som 
skulle besås på våren, fick spillningen inte bli liggande på åkern utan måste köras 
ner, ty i annat fall blev den urlakad. All dynga skulle köras ut då månen var i 
avtagande, eftersom åkrarna i så fall gick fria från ogräs. Ett annat sätt att förbättra 
jorden var att så in den med ärtväxter. Peder Månsson anförde flera olika tecken 
på att den rätta såningstiden var inne, men han påpekade att olika länder hade 
olika årsgång, vad som lämpade sig i ett land passade inte i ett annat. Huvudsaken 
vid höstsådden var att man sådde så tidigt att säden hann rota sig ordentligt innan 
frost och vinter kom. Sådd utförd i regn eller dimma kunde leda till att åkern stod 
ofruktsam i tre år. 
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II Från Gustav Vasas tid till 
mitten av 1700-talet 

1. Kronan och näringarna 

Medeltidens samhälle var så föga komplicerat, att allmänna lagen kunde in-
rymma både juridiska, förvaltningsmässiga och näringstekniska bestämmelser. 
De områden där särskild näringslagstiftning förekom var relativt få. Under Gustav 
Vasas tid blev detta sakläge i grund förändrat. Från hans kansli sändes en strid 
ström av förordningar, författningar, plakat, mandat, påbud och brev som grep 
djupt in i näringlivet. Kronans tjänstemän ålades att noggrant övervaka att de 
åtföljdes. 

Landslagen innehöll bestämmelser om att kronans skatter under inga omstän-
digheter skulle få minskas. Över detta vakade Gustav Vasa på ett skrupelfritt och 
mycket framgångsrikt sätt. De väldiga kostnaderna för hans administration liksom 
även medel till avkortning av hans stora utländska krigsskulder skulle till stor del 
tagas ut som skatt av bönderna. Genom de omfattande skattläggningar som Gustav 
Vasa påbjöd blev över hela riket varje bys tillgångar i åker och äng, i skog och 
fiskevatten, i kvarnar och kvarnströmmar värderade och upptecknade. Många 
skatter som tidigare varit kollektiva gjordes om till personliga utlagor under 
förevändning att skattebördan måste fördelas på ett rättvisare sätt. För att få 
överblick över skattesystemet lät konungen upprätta ett centralt register över 
skatte-, frälse- och kronobönder. I nyupprättade "jordeböcker", som komplettera-
de de egentliga skattelängderna, antecknades varje bondes namn, den jord han 
innehade och den skatt som skulle erläggas. — Det är sålunda främst såsom 
skattebetalare som 1500-talets bönder framträder i de historiska handlingarna. 
Bakom skattelängdernas uppgifter om utlagor in natura avtecknar sig dock de olika 
landsändarnas näringsfång. 

Gustav Vasa vidtog alla tänkbara åtgärder för att öka kronans inkomster. Om 
penningskatter på grund av inflationen sjönk i värde byttes de ut mot naturaper-
sedlar, och många olika nyttigheter såsom högt värdesatta fisk- och djurarter samt 
trädslag förklarades som regale. Obyggda trakter försökte konungen i största 
möjliga utsträckning indra till kronan. Alla byar skulle enligt Landslagen vara 
omgivna av rå och rör. Detta var i stor utsträckning genomfört i rikets centrala 
delar, men i glest bebodda områden löpte byarnas allmänningar ut i obygderna 
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utan rålagd gräns. Under Gustav Vasas tid blev kronans anspråk på ödemarkerna 
alltmer skärpta, och på 1540-talet var konungens maktställning sådan, att han 
ansåg sig kunna proklamera att alla obebyggda landsområden skulle höra "Gud, 
oss och Sveriges krona till". Slutligen gick han så långt att han började ifrågasätta 
böndernas rätt till byjorden. Han började tala om böndernas jord som kronojord, 
vilken ej fick fördärvas av okunniga jordbrukare; all jord måste omhänderhas på 
bästa sätt så man inte behövde befara att kronans ränta därav skulle förminskas. 

Spannmålsodlingen betraktades i hela riket och inte minst i den östra rikshalvan 
som en fråga av största vikt. I sådana trakter där jordmånen var god och åkerfälten 
vidsträckta kunde man vid lämpliga väderleksförhållanden få både kvalitativt och 
kvantitativt goda skördar. Finland åtnjöt ett gott rykte för sin råg, speciellt för 
utsädets hållbarhet; detta berodde i främsta rummet på ritorkningen av den 
otröskade säden. Gustav Vasa och senare monarker försökte ivrigt men utan 
framgång väcka intresse för denna torkningsmetod i den västra rikshalvan. 

Gustav Vasa ivrade på många sätt för åkerbruksmetodernas förbättring. Han 
ägde själv genom arv många gårdar och följde noga med deras lönsamhet. 
Likaledes följde han in i detalj gårdsförvaltningen på de kungsgårdar som av ålder 
tillhörde kronan och på de många avelsgårdar som han lät anlägga runt om i riket. 
Den stordrift som var avsedd att genomföras på kungs- och avelsgårdarna blev 
dock aldrig så framgångsrik som han hade beräknat, och de avvecklades under den 
tid hans söner regerade. Det är svårt att beräkna vilken betydelse kungsgårdsdrif-
ten hade för böndernas gårdsbruk. För att säkra kronans skatt föreskrev Gustav 
Vasa regelbundna syneförrättningar så att kronan skulle kunna kontrollera att 
böndernas gårdar inte förföll genom slarv, vårdslöshet och vanhävd. I en 
husesynsordning av 1556 föreskrevs att syn vart sjätte år skulle anställas på både 
skattehemman och kronohemman. Att vansköta ett hemman var ett brott som 
strängt skulle beivras. Mellan synerna upprätthölls kontrollen av kronans 
tjänstemän; uppsikten över att byggningabalkens bestämmelser följdes gled alltså 
från byalaget över till kronans förvaltningsapparat. De bönder, som inte vårdade 
sina gårdar, instämdes till häradsrätten. I saköreslängderna från denna tid finner 
man en aldrig sinande ström av notiser om bötfällning för igenrasade diken, 
nerfallna hägnader och vanskötta humlegårdar. Lagbestämmelserna komplettera-
des med lokala påbud, såsom förbudet att skära och bränna hårdvall i Åbo 
län, utfärdat 1556.' 

År 1591 kom en ny husesynsordning som innehöll bestämmelser om att syn 
skulle hållas vart tredje år. — Skattebördan var tung, och missväxter förekom inom 
varje decennium, naturkatastrofer som bönderna var hjälplösa inför. De mest 
odlade sädesslagen var fortfarande råg ock korn. I övre Österbotten, där frosten 
var svårast, gav säden ofta bara 3-4 kornet, om ens det. 1 skärgårdarna, där 
åkerjorden utgjordes 'av ett tunt lager dålig jord och torkan därför var det värsta 
hotet, var skördeutfallet lika dåligt. 
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För kunskapen om livet i byarna under 1600-talet står många olika källor till buds. 
Den samlade mängden är så väldig att man får hoppas att en framtida forskning 
skall kunna utnyttja den på ett mindre arbetskrävande sätt än som nu är möjligt. 
Skattelängder av olika slag hör fortfarande till de viktigaste källorna. Mot slutet av 
1500-talet hade sambandet mellan gårdarnas skatt och deras ägor genom arv, 
pantsättning, byte, köp och nyodling blivit mycket invecklat, och behovet av en ny 
allmän skattläggning hade länge framstått såsom högst nödvändig. Vid riksdagen i 
Norrköping 1604 försökte Karl IX genomföra riksomfattande skattereformer 
varvid inte bara ett nytt jordetal utan även helt nya beskattningsnormer skulle 
tillämpas. Jordarealen hade tidigare i regel angivits med ytmått, nu skulle 
utsädesmått alltid användas, och det nya jordetalet skulle läggas till grund för ett så 
kallat fast mantal, som angav hemmanets skattebärighet. Vid fastställandet av 
skatten skulle man utgå från utsädet, mätt i tunnor, och sedan beräkna alla övriga 
nyttigheter i förhållande till spannmålsvärdet. Konungens strävan var att "likhet 
måtte ske på alla sidor", men den nya skatteberäkningen kom i det långa loppet att 
utfalla mycket orättvist för en del skattedragare. För att den skulle förbli rättvis 
hade nya skattläggningar bort ske med jämna mellanrum, men så blev inte fallet. 
Om till exempel en lägenhet med sex tunnors utsäde räknades som ett helt mantal, 
kunde en gård med två tunnors utsäde och några tunnor saltfisk till salu också 
räknas som helt mantal, vilket var rättvist bara då saltpriset var lågt och salufisken 
hade ett någorlunda högt värde i förhållande till säden. Skärgårdsböndernas höga 
mantalssiffror var ofta helt orealistiska. Det nya mantalet genomfördes också på 
olika sätt, på vissa orter efter grundliga mätningar, på andra bara på grund av 
muntliga uppgifter om tillståndet. Det blev normgivande för århundraden. 

För Sverige-Finlands del finns det som bekant genom lantmäteriets verksamhet 
från och med 1630-talet ett stort och värdefullt kartbestånd. Det första lantmäteri-
kontoret grundades 1628 i Stockholm och förstorades efterhand för att kunna 
tjäna hela rikets intressen. Från denna tid finns det för vissa trakter skattlägg-
ningskartor uppgjorda för att läggas till grund för beräkningen av kronans ränta. 
Åkerjorden var den viktigaste tillgången, och för att skattläggningen skulle bli 
rättvis kvalitetsbestämdes jordmånen i fyra olika kategorier. Vid beräkningen av 
kronoräntan skulle för fjärde gradens jord betalas bara en tredjedel av det som 
erlades för första gradens jord av motsvarande ytvidd. Såväl jordgraderingen som 
skatteberäkningen kom dock att underkastas många förändringar. De kartor som 
utarbetades över byarnas ägor kallades "geometriska kartor", och de komplette-
rades av utförliga "geometriska beskrivningar". För byarnas historia är dessa 
kartor och beskrivningar grundläggande dokument. Det omfattande kartarbete 
som utfördes av skolade lantmätare i Sverige-Finland och som resulterade i många 
tiotusental kartor saknar motsvarighet. Bönderna, sedan gammalt vana vid allt 
slags uppmätningsarbete, var som handräckningsmanskap behjälpliga vid lantmä-
teriförrättningarna; i samband med jordgraderingen måste de ha lärt sig en hel del 
om olika åkerjordar. 
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Under 1660-talet ersattes de tidigare brukliga, kortfattade saköreslängderna av 
utförliga häradsrättsprotokoll, vilka blev inskrivna i s.k. domböcker. I dem 
började man införa också de talrika byalagsbeslut som bönderna anmälde till 
häradsrätten, dels för att få domstolens auktoritet åt besluten, dels för att få dem 
inskrivna i domboken så att man kunde lösa ut en avskrift åt sig att förvaras i byn 
"till minnes". Med ledning av dessa arkivalier kan man se hur noga byamännen 
följde Landslagens byggningabalk och hur sällan man i våra bygder såg sig tvungen 
att åberopa landssed som rättsgrund för beslut; det sker endast i ett fåtal ärenden, 
präglade av reliktdrag från någon ålderdomlig fångstkultur. Genom den rättegångs-
ordinantia som utgavs 1614 lades grunden för en likformig rättskipning över hela 
riket. Samma år inrättades i Stockholm Svea hovrätt som domstol i andra instans, 
och 1623 grundades Åbo hovrätt för Finland. 

Genom en omfattande reform på 1630-talet blev lagväsendet och förvaltningen 
åtskilda. Riket uppdelades i län inom vilka förvaltningen förestods av landshöv-
dingar. Till deras viktigaste uppgifter hörde uppsikten över länens näringar. Det 
ålåg landshövdingen att se till att alla näringsfång bedrevs så effektivt som möjligt 
och i enlighet med gällande förordningar. För bönderna kom detta att betyda att 
deras angelägenheter ofta måste underställas två instanser, häradstinget och 
landshövdingsämbetet. Det förekom även att landshövdingen var närvarande vid 
häradstinget. Landshövdingen i Vasa län, Didrik Wrangel, var 1681 närvarande vid 
hösttinget i Mustasaari. Han tillsade allmogen att bruka åker och äng så att 
hemmanen skulle utvidgas och inte förminskas. De som kunde överbevisas om 
lättja skulle få lämna sina hemman, så att andra som var flitigare kunde få överta 
dem 

Kronans anspråk på överäganderätt till böndernas hemman framkommer i Karl 
XI husesynsordning av 1681. Däri stadgas om syn: "Hwart tredie åhr skal Husesyn 
hållas, så wäl med Skattebönder, som Cronones egne Bönder, men hwar oflitige 
åboer finnas, som behöfwa nogare opsicht, må man med them Husesyn åhrlig 
hålla".3  Vid sidan av de ingående bestämmelserna om byggnaderna och deras vård 
ingår regler för hägnader, diken, nyodlingar med mera, men ofta med så otydliga 
formuleringar att man inte vet om de gäller såväl skattebönder som kronobönder. I 
punkt 16 åläggs bönderna att hålla gärdesgårdssyn. Ett visst längdavsnitt av en 
gärdesgård kallas här gård-stod. Därom stadgas att den skall hålla 30 störpar, två 
alnar mellan paren: "thet är tiugu fambnar, ligger första Gård stod nedre, böte 6 
öre, then andre 12 öre, tredie 18 öre; så många the andra finnas, liggia alla under en 
sak, neml. 6. Marck".4  Varje år skulle minst trettio famnar ny gärdesgård byggas. 
För böndernas nyodlingsplikt finns noggranna bestämmelser. Ny åker borde odlas 
upp ifall det fanns så mycket odlingsbar mark, att mulbetet och skogen inte 
behövde inskränkas. Platsen måste först utsynas av fogden eller av särskilt utsedda 
synemän. Om uppodlingsmöjligheter förelåg, borde var bonde efter sådden och 
innan lien bars ut, röja ett halvt tunnland åker. Den som hade möjlighet till 
nyodling och inte utnyttjade den dömdes till en marks böter: "och fylle andre åhret 
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thet förras försummelse".5  Den som ville idka svedjebruk måste också låta utsyna 
platsen; om han svedjade utan föregående syn, utgick höga böter. En särskild 
punkt i ordningen riktar sig till allmogen i den västra rikshalvan och handlar om 
ritorkning av otröskad säd: "Emedan heelt nyttigt för landet synes at Almogen i 
Riket byggia sig Rijar för wåtåhr skul, kunnandes på thet sättet säden ehuru wååt 
hon är, oskadd inkomma och rijad blifwa, ty förmanas Almogen at the som råd och 
lägenhet hafwa sådane Rijar byggia, sig til mycket gagn tå swåra wåtåhr infalla."6  

Trots att de ständiga krigen och de tryckande krigsskulderna lade hinder i vägen 
för lantbrukets utveckling under 1600-talet gick åkerbruket dock framåt genom att 
odlingsmarkerna utökades, brukningsmetoderna blev grundligare och redskapen 
effektivare. Den årliga ränta som utgick av bondejorden och alla de övriga skatter 
som fjärde ståndet hade att erlägga utgjorde alltjämt den fasta grunden för 
statshushållningen. Ett med framgång bedrivet jordbruk var alltså den främsta 
förutsättningen för rikets välstånd. 

Inom det kyrkliga livet rådde den lutherska ortodoxins obönhörliga kyrkotukt. 
Den rationella syn på lanthushållningen som tack vare naturalhistoriens utveckling 
började göra sig gällande delades inte av kyrkans män. Gud var det som gav 
växten, och om människorna genom syndigt leverne, svärjande och sabbatsbrott 
ådrog sig hans missnöje, straffades de med missväxt och hungersnöd. Såväl under 
1600-talet som under de första decennierna av 1700-talet vakade prästerskapet 
över att naturalhistorien inte tilläts ifrågasätta bibelns läror. Hur farligt det var att 
yttra sig oförsiktigt i sådana ting framgår av en rådsturättsdom i Jakobstad 1663. 
En borgarhustru hade talat emot Guds välsignelse ifråga om "wäxten på åkeren 
som aff Gudi allena och ingen annan menniskorne till födo och uppehälle 
medheltes", och för detta "lasteliga" tal om årsväxten blev hon dömd till döden.' 
I stadgan om eder och sabbatsbrott av 1665 ingår stränga bestämmelser mot 
vidskepelse och vantro. Att vinna lycka vid jagande, fiskande och skjutande genom 
signeri, spådom, planetläsande och andra onda och fördömliga konster blev strängt 
förbjudet. I den förnyade stadgan, av 1687, lyder en av paragraferna: "Om någon 
med förbindelse til Satan, skrift- eller munteligen sig försyndar, så skal then, lika 
som för truldom, straffas til lifwet: Men all widskepelse med signerj, spådom, 
löflerj, och allehanda fördömeliga konster, så wäl som ock alt ofrande wid trä, siö 
och källor, skal, med penningar, eller med Hächtelse . . . afstraffas".8  Fastän all 
slags magi alltså blev hårt bestraffad blev den ändå inte utrotad. Både i tryckta 
skrifter och i domböcker finner man talrika rättsfall som ger besked om den 
vidskepelse som levde kvar vid utövandet av näringsfången. 

Efter det svenska stormaktsväldets fall — beseglat genom freden i Nystad —
började i Sverige-Finlands historia den epok som kallas frihetstiden. Jordbruket 
hade under de långvariga krigen på många håll råkat i lägervall, och till de 
angelägnaste uppgifterna efter krigsslutet hörde att befordra återuppodlingen. För 
att så snabbt som möjligt få förbättringar till stånd inom jordbruket tillsatte 
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regeringen 1725 en lanthushållningskommission, som skulle undersöka förhållan-
dena och föreslå åtgärder. Målet var att driva upp sädesodlingen så, att all 
spannmålsimport kunde upphöra. Kommissionen inledde sitt arbete med att sända 
ut frågeformulär till länsstyrelserna i syfte att få in förslag till förbättringar, men 
det kom inte så många svar som man hade väntat sig. Bland de insända förslagen 
fanns ett som gick ut på att det i varje socken borde utses några förståndiga män, 
vilka skulle ha uppsikt över att ej blott dittills utgivna utan också kommande 
författningar i jordbruksfrågor blev riktigt tillämpade och därigenom gagnade 
jordbruket. 

2. 1734 års lag och mönsterbyordningen 

År 1734 blev efter många decenniers förarbete ett nytt lagverk färdigt i vilket 
landslagen och stadslagen hade hoparbetats till en rikslag. I fråga om byggninga-
balken kan man visserligen finna en viss påverkan av 1681 års husesynsordning, 
men man torde kunna säga att om lagen hade färdigställts före frihetstidens ingång 
så skulle byggningabalken säkerligen ha varit betydligt oförmånligare för bönder-
na. Med sina 34 kapitel är den en av de mest omfångsrika balkarna. Ägoförhållan-
dena i byn är bibehållna vid det gamla. I första kapitlet stadgas: "Ingen hafwe wåld 
then by rifwa, som i rätta solskifte lagd är, utan alle jordägare therom åsäm jas." I  I 
fråga om den tekniska sidan av jordbruket ingår inte mycket som är nytt. Liksom i 
husesynsordningen heter det att -Bonde hör sin åker wäl häfda och giöda". 2  
Betydelsen av en god utdikning är starkt framhållen; det krävs att bonden vart år 
skall taga upp 40 famnar nya diken eller rensa upp 80 famnar gamla, också detta i 
överensstämmelse med husesynsordningen. För varje skiljefåra i åkern skulle man 
gräva utlopp genom åkerrenen ned till diket — de breda och höga åkerrenarna var 
ständigt till hinder för vattnets avrinning. Avlopps- och skårdiken skulle envar 
gräva och underhålla i proportion till sin andel i byn. Nyodlingar var bonden 
skyldig att i mån av utrymme upptaga så mycket som han kunde bruka och driva 
ordentligt, i annat fall måste han böta för försumlighet. Ett helt kapitel ägnas 
svedjebruket, som i stort sett inskränkts på samma sätt som i husesynsstadgan; 
lagens bestämmelser kompletterades i en 1734 utgiven skogsstadga. Hägnader 
borde de grannar som låg i byalag gemensamt upprätthålla kring sina samfällda 
ägor. Gärdsgård skulle byggas två alnar hög med två alnar mellan störparen. Där 
man i stället för gärdsgårdar byggde stenmurar borde de byggas så höga och täta, 
att varken svin eller annan boskap skulle kunna ta sig över. Kring sädesåkrar måste 
det vara stängt så snart marken blev bar och tjälen hade gått ur jorden, så att allt 
var i skick när såningstiden var inne. Sedan fick åkern stå i hägn tills säden var 
inbärgad. Varje år skulle 50 famnar ny gärdsgård uppföras, om så var av behovet 
påkallat, och alla redan befintliga borde hållas i gott stånd. 
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Under 1500- och 1600-talen hade kronan strävat att monopolisera all malning och 
nära på lyckats att åstadkomma ett kvarnregale. Endast allmogen i avlägsna trakter 
skulle få hålla sådana skvaltkvarnar som ej var kronans odalkvarnar till förfång. I 
1734 års lag stabiliserades förhållandena från allmogens synpunkt. I byggningabal-
ken gjordes ej skillnad i beskattningen av kvarn vid olika vatten. A andra sidan 
infördes fasta regler om förundersökning för anläggning av ny kvarn. Den som 
ville bygga en ny vatten- eller väderkvarn, vare sig mjöl- eller sågkvarn, skulle 
anmäla detta vid tinget, varefter häradshövdingen med nämnden skulle syna 
belägenheten och höra vad bygrannarna och andra som hade kvarnar i närheten 
ansåg i saken. Därefter skulle de avgöra om kvarnen fick byggas. Utslaget skulle 
underställas landshövdingens bedömande. 

Husesynskapitlet i byggningabalken i 1734 års lag återgår i huvudsak på 
husesynsordningen av 1681 men innehåller den viktiga olikheten gentemot denna, 
att syn på hemman i enskild ägo skulle hållas endast, om "wanhäfd och missbygnad 
ther å märkes", medan syn på kronohemman som förut skulle ske vart tredje år 
eller oftare om så behövdes.3  Syn skulle förrättas av kronofogde eller länsman 
tillsammans med två nämndemän. Dessa skulle syna hus, åker, äng och skog samt 
gärdesgårdar och diken; brister och försummelser borde värderas i penningar och 
syneinstrumentet lämnas till häradsrätten för åtgärder. Den som var missnöjd med 
resultatet av en syn kunde kräva en ny, och denna skulle utföras av häradshövding-
en med sex nämndemän, varvid ärendet skulle avdömas på platsen. Om det fanns 
möjlighet att upptaga ny åker men detta inte hade skett, måste bonden böta 8 öre 
för varje spannland, och om åkerduglig jord hade lagts i linda utgick lika stora 
böter. För odugliga gärdesgårdar och diken skulle bötas ett öre för tre famnar. 

1740 utgavs ånyo en förordning angående landskulturens upphjälpande. I brist 
på förslag till förbättring av teknisk natur ville man öka sädesavkastningen genom 
att öka odlingsjorden. Vid riksdagen 1740-41 kom jordbruksfrågorna i förgrunden, 
och detta resulterade dels i ett brev i ämnet till landshövdingarna, dels i 
utarbetandet av ett byordningsprojekt. I brevet till landshövdingarna framhålls att 
det var en av rikets viktigaste angelägenheter, att man inom landet kunde odla säd i 
sådan myckenhet att det vore möjligt att lägga upp ett ymnigt förråd av spannmål 
och brödkorn. Landets spannmålsskördar borde vara så stora, att de räckte till för 
alla invånare så att import från utlandet inte behövdes. Orsaken till att detta mål 
inte hade uppnåtts var, att det rådde stor okunnighet om hur åkerbruket borde 
bedrivas. Rikets ständer hade därför funnit lämpligt att föreslå, att man inom varje 
socken skulle utse en eller flera förnuftiga och beprövade lanthushållare som i 
detta avseende kunde vägleda sina sockenbor. Det bästa sättet "at bringa Almogen 
ifrån sine Förfäders Gamle wane" var, att det fanns några som kunde föregå med 
gott exempel.` Dessa av sockenmännen utsedda hushållare skulle i sin tur välja ut 
fyra eller fler personer, som skulle biträda landshövdingen med goda råd och 
upplysningar. Sina sockenbor skulle de lära att ägna mer omtanke åt jordens 
brukning och förbättring och vidare förmana dem att skörda säden med handskära 

36 



ottgl. 
?ilabige 

Tif 

Cantelige 2atibbifoitigarnei 
91-figUttbt 

24tib#Cuiturerts uptielptinbe tyffl fbro 
04ttranbc. 

iNftlytt Stockkok u 1 ExatYsecittiwtren OM 10, Fcbrturii 
7 4 2. 

ctm Grati4 Privilegio t 
STOCKHOLM )  Zrodt uti itong tructeritt, tof 

Diro enren PET, MOMMA. 

14. Brevet till landshövdingarna 1742. 

och inte meja den med lie, en metod som åstadkom att mycken säd spilldes och 
blev liggande på åkern. 

I byggningabalken av 1734 års lag förutsätts en hög grad av samverkan mellan 
byamännen, men man återfinner inte den i landslagarna förekommande domsrät-
ten. Lagen tycks genomgående förutsätta, att alla tvister av de slag som kunde 
förekomma inom byggningabalkens ram skulle dragas inför häradsrätten. Böterna 
i de mål där byalag var målsägande treskiftades, varvid byalaget i vanlig ordning 
fick sin tredjedel. Att lagen sålunda minskade de befogenheter som byamännen 
hade haft att på snabbaste sätt själva reglera sina angelägenheter uppfattades som 
en avsevärd försämring. 

Också denna fråga togs upp vid riksdagen 1740-41. I bondeståndets allmänna 
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besvär omtalas att allmogen i Skåne och Blekinge sedan äldre tider haft en 
ålderman med bisittare i varje by. Dessas huvudsakliga göromål var att hålla 
uppsikt över ägornas hägn och att tillse att den bystadga som byamännen hade 
antagit noga efterlevdes. Eftersom byggningabalken i 1734 års lag i viktiga 
avseenden skilde sig från de vedertagna bystadgorna, hade i många fall 
misshälligheter uppstått. I sitt riksdagsbesvär anförde bondeståndet att allmogen 
måste få tillstånd att på det i bystadgorna utsatta sättet genast få utmäta böter. Man 
anhöll därför att de byordningar som var antagna eller kunde komma att antagas 
skulle "för allmän lag uti byelagen wara gällande". 

Ett förslag till allmän bystadga uppgjordes av godsägaren Karl Gustaf v. 
Roxendorff från Östergötland och blev småningom godkänt av bondeståndet. 
Detta "byordningsprojekt" utgjorde ett komplement till rikslagens byggningabalk, 
men det upptog vissa stadganden ur landslagen. Dessutom innehöll det några 
förslag till modernare jordbruksmetoder samt bestämmelser om att ålderman och 
bisittare skulle utses i varje by, där byordning antogs. Byalaget erhöll i sådant fall 
långtgående rättsliga befogenheter, och handläggningen av byalagets gemensamma 
ärenden blev både smidig och snabb. Om den som hade ådömts böter för brott mot 
byordningen vägrade att betala dessa, hade byalaget rätt att taga ut pant för dem. 
Bönderna fick också rätt att utan hänsyn till rikslagens bötessummor fastställa egna 
bötessatser. Vidare kunde byalaget i sin byordning "lagstifta" om sådana 
omständigheter, som inte var beaktade i rikslagen eller i byordningsprojektet men 
som med hänsyn till lokala förhållanden och sedvänjor kunde vara angelägna. 

En omständighet bör särskilt framhävas. Det sägs att byordning som antogs av 
byalag skulle gälla som lag uti byn vare sig den blivit uppläst och stadfäst vid 
häradsrätten eller ej . Det lämnades alltså till byalaget att avgöra om så skulle ske. 
Det som vid jämförelse med lagens byggningabalk var det egentligen nya i 
byordningsprojektet var byrätten, bestående av ålderman och bisittare. Möjligen 
var det delvis denna som i första hand verkade avskräckande på bönderna i de 
landsdelar hos oss där byordningar aldrig antogs.5  Den föreföll dem kanske både 
onödig och besvärlig. De österbottniska bönderna måste däremot ha varit av den 
meningen, att man i deras stora och folkrika byar hade nytta av ett reglerat 
samarbete, och detta i förening med landshövding G.A. Pipers enträgna 
propaganda ledde till att byordningar antogs överallt i svenska Österbotten och i 
andra delar av Vasa län. I övriga län i Finland antogs ytterst få byordningar. 

Byordningsprojektets bestämmelser om bysyner är särskilt viktiga. Syn på 
gärdesgårdar skulle hållas vår och höst och oftare om så behövdes. Åldermannen 
borde därvid kontrollera att var och en höll hägnad efter hemmantal och stångfall. 
Dikessyn skulle hållas åtminstone två gånger om året, första gången då tjälen gått 
ur jorden, så man fick se efter, var vattnet stannade kvar på åkrarna och hur det 
bekvämligen skulle avledas. Den andra dikessynen skulle hållas på hösten, då man 
kunde kontrollera hur var och en till sin egen och andras nytta hade fullgjort vad 
som ålegat honom. De avlopps- och floddiken som vid dikessynen ansågs vara 
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nödvändiga måste alltid hållas i skick. Där annan by mötte skulle byamännen 
därifrån vara skyldiga att medverka. Om det på våren ansågs viktigt att avleda 
överflödigt vatten från sädesgärdena, borde en man från varje matlag delta i 
arbetet. Detsamma var fallet efter sådden, höst och vår. Då gällde det att köra upp 
och rätta till fårorna mellan tegarna och om så behövdes ta upp nya vattenfåror. 
Vidare skulle alla grannar gödsla samtidigt inom sitt åkergärde, beså det med 
samma sädesslag samt utföra sådden samtidigt. Om det fanns flyghavre i ett gärde 
borde det insås med råg, som bäst förmådde utrota detta ogräs. 

För att åkerbruket skulle försättas i gott skick var det nödvändigt att vissa åkrar 
årligen skulle omdikas och omansas, varvid alla höga dikesrenar skulle grävas upp 
och åldermannen tillse att torven från renarna och den mull som togs upp ur dikena 
kördes upp på åkern på det ställe, där den bäst behövdes. Ett försök att övervinna 
den så allmänt påtalade bondekonservatismen gjordes även. § 26 lyder: "Skulle 
någon af Byemännen upfinna något, som ej allenast wore tienligit, utan ock 
nödvändigt til Byens och Hemmanes förbättring, bör Åldermannen sammankalla 
samtelige grannarne, och therom öfwerlägga: Men ther så hända skulle, at the 
andre tå stadnade i thet slut, at the icke wilja thenna förbättring sig åtaga, 
hwarigenom then rättsintes och wälmenandes goda upsåt blefwo hindrat, hafwe 
han frihet, at af Utbyamän och grannar, som äro förståndige och goda hushållare, 
jemte någon Lands betient, om så nödigt pröfwas, kalla Syn och Besiktning: Och 
therest tå befinnes, at grannarne i Byen oskäligen satt sig emot thet, som 
wärkeligen warit til Byens nytta och förbättring, plikte . . . " Byarättens uppgifter 
och befogenheter var noga preciserade. Böternas storlek för de olika förseelserna 
lämnades som nämnts åt byrätten att bestämma liksom också, hur bykassans medel 
skulle användas. "Men at anwända them til Dricka och Brännewin, eller wid 
utsatte samqwäm them gemensamt förtära, vare aldeles förbudit". 6  De som hade 
tänkt sig att bidra till lanthushållningens utveckling genom att införa byordningar i 
alla byar var dock för sent ute. 
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III Tiden 1750-1900 

1. Storskiftet 

Riksstyrelsen i Sverige-Finland hade redan under medeltiden eftersträvat en snabb 
utveckling av stadsväsendet och därmed av handeln både inom riket och med 
utlandet. Denna strävan förstärktes efter hand genom åtgärder till befordrande av 
olika manufakturer, framförallt av dem som byggde på bergsbruket. Lanthushåll-
ningens fundamentala betydelse uppmärksammades dock samtidigt, i synnerhet av 
de kraftfulla av regenterna av Vasaätten. Även Karl XI främjade på olika sätt 
landsbygdens näringar. Efter de förlustbringande krigen i början av 1700-talet 
framstod vikten av lantbrukets upphjälpande tydligare än någonsin. De stora 
framstegen inom naturforskningen medförde även ökad tro på möjligheterna att 
uppnå goda resultat både inom manufakturerna och lanthushållningen. Tidevar-
vets stora snillen var Kristoffer Polhem och Carl von Linne, teknikern och 
botanikern, vilkas namn blev kända över hela Europa. 

Enligt merkantilismen, som länge hade varit gällande doktrin, stod manufaktur 
och handel högst i rang inom näringslivet. I mitten av 1700-talet började man dock 
tillmäta jordbruket allt större betydelse. Denna åskådning anses ha uppkommit i 
Frankrike, där merkantilisterna begynte att röna motstånd av en grupp, som 
kallade sig fysiokrater för att de erkände fysiokratin, naturens herravälde. Enligt 
dem var jordbruket det viktigaste av alla näringsfång, och varje åtgärd som 
gynnade någon annan näring på jordbrukets bekostnad ansågs förkastlig. Endast 
jordbruket kunde såväl under freds- som krigstid garantera en någorlunda säker 
tillgång på nödvändiga livsmedel. På grund av att lantbruket levererade en 
väsentlig del av de nödvändiga råvarorna och drivmedlen till manufakturerna var 
det också för dessa av stor betydelse. Vidare var handeln med lantmannavaror inte 
i lika hög grad som annan handel beroende av utländska marknadskonjunkturer 
och verkade därför stabiliserande. En välmående jordbrukarklass garanterade 
dessutom en jämn åtgång på manufakturvarorna. 

En av de fysiokratiska grundsatserna var, att den som brukade jorden skulle 
inneha sin mark med obegränsad äganderätt för att kunna förfoga över den efter 
gottfinnande. En annan av fysiokraternas lärosatser var att stordrift var nödvändig 
för att jordbruket skulle kunna nå en tillräckligt hög grad av utveckling; i den 
allmänna diskussionen om storbruk eller småbruk höll de därför på storbrukens 
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15. Under sin resa runt Bottniska viken 1732 avbildade Carl von Linne på den svenska sidan 
en värdplog och en rist samt en skaftlös hacka. Med risten kördes skåror i trädesåkrar "som 
satt sig uti 5 å 6 år". Risten drogs av en häst, liksom plogen, vilken kördes i den skåra som 
risten dragit upp. Hackan användes då man skulle hacka lös myllan under grästorven. 
Irer lapponicum. 

företräde. De fysiokratiska tankegångarna gick på flere sätt väl ihop med den 
jordbruksgynnande politik som i Sverige-Finland varit rådande sedan 1720-talet, 
då det hade gällt att övervinna "stora ofredens" olyckor. Att man för att kunna 
minska den stora spannmålsimporten på olika sätt försökte hjälpa upp lantbruket 
hindrade inte att man samtidigt arbetade på att få fram inkomstbringande 
manufakturer. 

När det gällde lantbrukets utveckling uppmärksammades i Sverige-Finland det 
högtstående jordbruket i England. Bland de många engelska lantbruksreformerna 
följdes försöken att avlägsna tegskiftets nackdelar med särskilt stort intresse. 
Eftersom det hade blivit möjligt att utföra rätt noggranna jordboniteringar, var det 
inte längre nödvändigt att lägga ut åkergärden efter jordmånen och sedan indela 
dem i tegar, vilka brukades av olika ägare, utan lantmätarna kunde uppnå en 
någorlunda rättvis fördelning genom att ge ett större stycke av sämre jord i utbyte 
mot ett mindre stycke av bättre jord. Därigenom kunde en gårds tegar samlas ihop 
till stora block. Idealet synes ha varit att varje bonde skulle ha all den åkerjord han 
nyttjade på ett ställe. 

Efter "lilla ofreden", som avslutades med freden i Åbo 1743, tillsattes en 
kommitte för att föreslå sådana åtgärder som skulle bidra till Finlands upphjälpan-
de. En av medlemmarna i denna kommittévar lantmätaren Jakob Faggot. Han 
framförde som sin åsikt att det skulle vara bäst att börja med en grundlig 
undersökning av hela landet och föreslog att detta uppdrag skulle överlämnas åt 
lantmäterikontoret. Det kartarbete som det svenska lantmäteriet sedan början av 
1600-talet hade utfört i byar och socknar hade varit avsett att underlätta 
skattläggningarna; lantmäterikontoret var ju en del av kammarkollegiet. Redan 
instruktionen för Anders Bure 1628 gick ut på att lantmätaren skulle kartlägga 
"icke allenast huru socknarna och bygdalagen tillhopa hänga utan ock på vars och 
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en bys lägenheter uti åker och äng, skog och mark."1  I en lantmätarinstruktion av 
1688 framhölls nödvändigheten av att alla lanthushållningens villkor, såsom 
ägornas jordmån och avkastning samt alla möjligheter till förbättring, blev 
undersökta. I sin skrift "Tankar om Fäderneslandets Känning och beskrifwande", 
tryckt 1741, utvecklade Faggot den tanken att lantmätarna vid sitt arbete borde ha 
sikte på att utarbeta grundliga ortsbeskrivningar. Med ledning av dessa kunde man 
sedan lättare börja vidta de åtgärder som behövdes: "anstalten til landets noga 
afmätning och beskrifning, är den rätta utvägen til en orts känning, och blir sedan 
den bästa grundvalen hvarå Hushållningens upkomst och byggnad med säkerhet 
kan anläggas".2  I "Swenska Landtbrukets Hinder ock Hjelp", tryckt 1746, utgick 
Faggot från att Sveriges rike "ej gifver något annat Land efter i förmoner ock 
dugelighet til et drägtigt Landtbruk; men at orsaken til des vanhäfd måste bestå i 
några andra hinder, hvilka böra tidigt rödjas undan".3  Fjorton av dessa hinder för 
jordbruket räknas upp: 

Skolornas underlåtenhet att lära ut praktiska ämnen; därav följde allmän 
okunnighet i lanthushållningen. 
Den tunga dagsverksplikt vid kungsgårdar och säterier som ålåg bönderna. 
Att allmogen vid sidan av åkerbruket, på sädesbärande orter, ägnade sig åt 
olika bisysslor. 
Att jordbruket vansköttes på ett stort antal boställen. 
Att gödseln i städerna inte togs till vara. 
Att åkerbruket var belastat med så många oseder. 
Att brännvinsbränningen medförde så stora skadeverkningar. 
Att byjorden låg i tegskifte. 
Bristen på spannmålsmagasin. 
Att socknarna var för vidlyftiga och byägorna för vidsträckta. 
Att folkmängden var för liten och kronans inkomst av jordbruket ringa i 
folklöst land. 
Att städerna var så små och fattiga. 
Att Kammarkollegiet, skatteverket, var så vidlyftigt och skatterna så höga. 
Den stora olägenheten av enskilda personers spannmålshandel. 

Det var hög tid att avskaffa alla dessa missförhållanden: "Eljest synes det likt, at 
det snart lutar med oss til en allmän undergång, ock då blifver det för sent, at 
hushålla, med toma händer, ock at bota det, som icke mera botas kan".4  Flere av 
Faggots punkter är som synes av endast indirekt betydelse för jordbruket, medan 
andra hade direkt betydelse. Till de senare hör femte stycket: gödselns förspillning 
i de stora städerna och i synnerhet i Stockholm, där detta ämne till fruktbarhet 
kastades i sjön och gjorde stor olägenhet genom att orena och grunda upp stränder, 
inlopp och hamnar. I det sjätte stycket ondgör sig Faggot över att en del 
jordbrukare alls ej dikade och att andra dikade för djupt, att en del ryggade sina 
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16. Uppe i Kalix avbildade Linrd• en "kronobylie" och antecknade att sådana liar användes 
då man skar korn, som där var det viktigaste sädesslaget. Irer Lapponicum 

åkrar för högt, medan andra lämnade dalar däri, att en del plöjde för mycket men 
andra för litet o.s.v. , och han avslutar: "Men ho orkar räkna up, alla de ovanor ock 
missbruk, som okunnigheten, sedvanan ock lätjan, fört in i åkerbruket, til rikets 
otroliga skada?"5  De skador som brännvinsbränningen medförde ifråga om 
spannmålsåtgången bedömdes av Faggot vara så svåra, att han föreslog att sådan 
bränning ej skulle tillåtas av ren säd utan endast av vilda och planterade frukter; 
den som bröt mot förbudet skulle riskera förlusten av livet eller äran. Åttonde 
stycket inleds: "Byarnes Tegskifte, är icke litet skulden til Landtbrukets hinder ock 
vanhäfd".6  Solskiftet som när det hade införts hade betraktats som en viktig skatte-
och jordbruksreform betraktades av Faggot som ytterst skadligt. Han påpekade att 
det var en allmän och lagenlig sedvana att gårdarna hade sina tegar i åker och äng 
efter gårdstomternas belägenhet i byn, vilket kallades solskifte; sådana tegskiften 
var inrättade på så många ställen inom byns ägor som det fanns olikhet i 
jordmånen, så att hemmanen hade sina behöriga andelar i ljuvt och lett. 
Därigenom erhöll de dem i så många "rimsor eller bitar" och på så många ställen 
att skötseln blev ovig. Förändringar i jordbruket var svåra att genomföra; om 
någon granne i byn ville att det skulle sås gammal istället för ny säd eller vinterråg i 
stället för vårråg eller tyckte att jorden fordrade någon annan indelning till träde 
och vila än den som var antagen i byn, ja, om någon ville anlägga dikning så kunde 
det inte ske för tegskiftets skull. — De förändringar Faggot här pläderar för 
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betecknar ingenting nytt utan de var sannolikt lika aktuella då solskiftet infördes. —
Att grannarna i byalag måste rätta sig efter varandra när det gällde att träda, plöja, 
göda, så, skära och bärga var likaså enligt Faggot en stor olägenhet. Börje 
Hanssen, som utfört en granskning av Faggots skrifter, framhåller dock med all rätt 
att man utgående från Faggots argument inte kategoriskt kan utdöma det gamla 
systemet, vilket hade inneburit stora fördelar för den enskilde under de 
århundraden då de allmänna ekonomiska och tekniska förutsättningarna för ett 
intensivt bedrivet jordbruk hade saknats.' 

Faggot ansåg att tegskiftet, på grund av de stora skador det förde med sig, måste 
ändras, ju förr desto bättre, trots att det överensstämde med lag och förordning.8  
Höga överheten borde därför genom allmänt påbud ge byarna lov att ändra sina 
tegskiften till så kallade storskiften, så att varje hemman i by finge sina ägor på ett 
ställe och att en enda granne som ansökte därom skulle "på sätt som är stadgat om 
delningar" givas vitsord, antingen de andra grannarna ville det eller ej; eftersom 
lantmätarna var i stånd att jämka en jords myckenhet emot dess godhet behövde 
ingen frukta att inte varje granne i byalaget finge sin "tillhöriga del, i åker ock äng, 
med så stor säkerhet ock rättvisa, som förr, om icke med större.-  De delningar 
enligt lagen som Faggot här hänvisar till innebar dock delningen av nyttjanderät-
ten, inte av äganderätten. Faggot avslutar åttonde stycket med att påpeka att ingen 
skulle ha rätt att motsätta sig överhetens påbud med hänvisning till hägnaderna. 
Det vore nämligen inte nödvändigt att var och en skulle stänga in sina ägor. Egna 
hägnader vore dock det nyttigaste och sten till stengårdar fanns det på många 
ställen tillräckligt av. Dessutom kunde man överallt börja plantera levande 
gärdesgårdar bara folk blev undervisade i hur det skulle göras. 

Det elfte stycket handlar om landets ringa folkmängd och börjar sålunda: "En 
tilbörlig myckenhet af folk, är et Lands förnämsta egendom: ty Lagen, agan ock 
Hushållningen kunna göra dem spakfärdiga ock arbetsamma, til et Rikes sällhet 
ock välmåga."9  Faggot utgår här från den allmänna doktrinen att samhällets styrka 
var beroende av folkets talrikhet, men den erkända tesen att folkmängden kunde 
ökas tillräckligt endast genom manufakturer, handel och sjöfart motsade han 
genom att peka på de möjligheter som jordbruket erbjöd. Han hänvisade till 
England ifråga om "hvad et Samhälle kan uträtta i bara Landtbruk". lu  I England 
där ingenting ifråga om jordmån och natur var bättre än i Sverige utan snarast 
sämre hade man uppbrukat och förbättrat jorden så att det som varit hård mo, 
oduglig sandhed eller sanka kärr blivit bördig åker, bärande äng eller vacker betes-
och planteringsmark. "Här af följer ock vidare, at om en rätt Hushållning tillika, 
får göra Sverige ock Finland så folkrika ock upodlade, som Orternes vidd ock 
godhet, det tillstädja: så skulle här, i stället för 80000, 450000 hela hemman kunna 
inrättas"» Dessutom behövdes långtgående hemmansklyvning och torpanläggning 
på byägorna. Genom att understöda nybyggen borde man kunna uppnå folkets 
ökning till större och större myckenhet. Kronans inkomst av jordbruket skulle 
därefter stiga till oanad höjd. 
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17. Ovanstående teckning försedde Lim& med följande kommentar: "Emällan NyCarlby 
och Wasa bruchtes andra plogar, hka alltid drogos af en häst, sällan en oxe. Oxen drog som 
en häst, och med lika zele, utan qwekgiord (bukgjord) doch låg på ryggen en giord, lik 
sadelgiord, lika höft mot manken, at zelen eij skulle hasa fram på oxen, men på hästen war als 
ingen." her lapponicum. 

Det längsta avsnittet i "Swenska Landtbrukets Hinder ock Hjelp" handlar om 
en fullständig omläggning av skattesystemet. I varje landshövdingsdistrikt skulle 
man inrätta ett kammar- eller lantgille som skulle övervaka lanthushållningen och 
uppbörden. Detta gille skulle med varje socken sluta kontrakt om en skattesumma 
för vilken sockenborna kollektivt skulle svara, och denna summa borde aldrig få 
höjas; de personella avgifterna och de s.k. bevillningarna skulle dock inte ingå i 
denna kollektiva skatt. I gillet skulle landshövdingen vara ordförande, lagmannen 
viceordförande och en häradshövding, en lantmätare, en kronofogde och en 
häradsskrivare samt landskamreraren och landssekreteraren bisittare, och dess-
utom borde landsfiskalen vara närvarande. Någon representant för bönderna 
själva, rikets talrikaste stånd, förekom inte i förslaget. Enligt Faggots åsikt skulle 
denna reform "krafteligen bidraga til Landtbrukets upkomst ock trefnad: ty 
härigenom sluppe Kronobetjänterne en stor hop bryderi ock skrifning, i hvars 
ställe de fingo råderum ock skyldighet, at alfvarligen drifva på Landtculturens 
flitiga ans, både med aga för den lata, ock med rådighet för den trefna".12  Detta 
sitter Faggot och skriver fyra år efter riksdagsbeslutet att förbättra och upphjälpa 
landskulturen genom att ge byar som antog byordningar ökat självstyre. Den 
metoden att avskaffa lanthushållningens brister utdömde han helt och hållet: 
"Detta synes ej kunna hjälpas med Förordningar ock plikt för öfverträdarne; ty det 
kan hända, at upsyningsmännen deröfver behöfva sjelfva uplysningsmän öfver sit 
egit jordbruk, ock at de skulle förr dö, i läråren, än at de kunde uträtta något gagn 
härvid".13  Faggots förslag innebar av allt att döma en så sträng reglering av 
lanthushållningen att den i allt hade bundit bönderna vid myndigheternas godtycke 
och avhänt dem deras fria initiativ. 

År 1747 utnämndes Faggot till överdirektör för Lantmäterikontoret. Hans råd 
att låta lantmäteriet genomföra en fullständig uppmätning av Finland följdes och 
tjugo nya lantmätare tillsattes för detta ändamål. Instruktionen är daterad den 27 
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oktober 1747 och börjar: "Kongl. Maj:t har i Nåder funnit godt, at genom en 
Landtmäteri-Commission, noga låta afmäta hela Finland, til dess belägenhet, samt 
beskrifva samma land til dess beskaffenhet och förmåner, på det Kongl. Maj:t må 
sedan kunna i Nåder upmana undersåtarne, til at nyttja de näringsmedel, som 
stämma öfverens med hvarje orts naturliga art: hvarigenom Landet må komma til 
behörig häfd, och inbyggarne til sin rätta styrka".14  

Pernå socken blev under följande år uppmätt och beskriven av kommissionslant-
mätaren Gustaf Åkerman, och med ledning av hans uppgifter avfattade Faggot 
"Beskrifning Öfver Pernå Socken, belägen i Skärgården vid Finska viken, uti 
Nyland och Degerby Höfdingedöme".15  Åkerjorden i socknen var alldeles 
otillräcklig, och på grund av elak, gammal hushållning, dåligt åkerbruk och 
traktens "frostaktiga tillstånd" avkastade den högst 3: je kornet, då utsädet var 
inräknat, varför åkerskörden måste utökas genom svedjande. Trots detta blev 
skördarna ändå så små att, enligt lantmätarens utsago, "Allmogen därstädes aldrig 
mägtar hålla sig med rent bröd, utan nödgas hjelpa sig huru han kan, med så kallad 
stampe-kaka".16  Enligt Faggots bedömning fanns det stora möjligheter för 
uppodling av ny åker, och hans uträkning var, att "Då nu allmogen upmuntras til 
Hemmans klyfning och bättre jordbruk, samt frostaktigheten derigenom försvin-
ner; så kan berörde utsäde, medelmåttigt gifva, utom säd til såning, 10:de 
kornet".17  Sedan socknens mantal genom kärruppodlingar skulle ha ökats till det 
dubbla, och befolkningen likaså skulle ha fördubblats, beräknade han att 
skördarna skulle förslå till fyra tunnor för varje person efter det att nödvändiga 
avdrag hade gjorts. 

Faggots planer och projekt byggde i många fall på lösa antaganden och 
ovederhäftiga slutsatser. Lika verklighetsfrämmande som hans beräkning att rikets 
mantal kunde ökas från 80.000 till 450.000 var, lika orealistisk var hans bedömning 
av skördeökningen i Pernå; exemplen kan mångfaldigas. Hanssen framhåller att 
Faggots privata intresse av att lantmäteriet utvecklades kan ha legat bakom den 
iver varmed han upprepade och utvidgade sitt storskiftesförslag.18  Han pådrev det 
med outtröttlig energi, och fick så småningom se nästan ålla sina skiftesi&er 
förverkligade. I en "Förordning, angående Landt-Mätare och deras förrättningar" 
av den 1 mars 1749 intogs följande bestämmelse: "I öfrigit böra Landtmätare wid 
delningar emellan Grannar i en By, särdeles, när de finna, at jorden igenom 
Tegeskiften är mycket sönderdelad til smala rimsor och spiäll, med all flit och 
fogelighet föreställa Byemännen den skada, som dem deraf förorsakas, och i fall 
alle del-ägare derom ense äro, och dertil samtycka, då, efter jordmånens skilnad i 
art och godhet, jämka ägorna för hwarje gård, så at de kunna få sina ägor på et 
ställe, eller åtminstone, om alle del-ägare därmed nögde äro, tilse, at de mindre 
Tegeskiften kunde förändras til så få Storskiften, som giörligit wara kan". 

År 1755 utarbetade Faggot ett memorial som han kallade: "Betänkande om vårt 
Allmänna tillstånds sjukdom ock bot". Denna skrift spelade en stor roll vid 
diskussionen om lanthushållningens förbättrande vid riksdagen 1755-56. I memori- 
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alet ägnas stort utrymme åt skogarnas betydelse. Den förnämsta anledningen till 
den dåliga skogshushållningen var enligt Faggot att skogarna inte hade skiftats 
mellan de enskilda bönderna, varför byamännen tävlade om att tillskansa sig så 
stora fördelar som möjligt. Ingen bör dock bättre än Faggot ha känt till böndernas 
möjligheter att fördela skogen i enskilda lotter så snart det av någon anledning 
ansågs behövligt. Redan Landslagen tillerkände den som ville veta hur stor del han 
hade rätt att nyttja i skogen möjlighet att påyrka skifte, och 1734 års lag stadgade 
att var och en hade rätt att ansöka om laga skifte, "och niute hwar sin del i alt, som 
skiftas kan" .2()  Såsom tidigare framhållits gällde det ett skifte av nyttjanderätten, 
inte av äganderätten. I sitt memorial framhöll Faggot att lantmäteriet måste ges 
rättighet att uppmäta och utskifta samtliga inom byallmänning liggande skogsmar-
ker, och härvid avsågs äganderätten. Verkningarna härav kom till synes i 
storskiftesförordningen av 1757, vari det stadgas att storskiftet skulle gälla såväl 
åker och äng som skog och samfälld utmark. Hela ägogemenskapen skulle alltså 
upplösas. Att detta gjorde det lättare för alla jordhungriga att med full äganderätt 
komma över bondejord utsades inte men var säkert av stor betydelse. I inledningen 
konstateras att åkers, ängs och skogs delning i storskiften verkligen 
var det bästa och säkraste medlet till lantbrukets upphjälpande, vilket framförallt 
bestyrktes av Englands exempel, "men som Allmänheten föga lärer i detta, mera 
än andre dylike fall, kunna winnas, genom blotta föreställningar; Så har Kongl. 
Maj:t tillika warit betänkt på de lämpeligaste medel och utwägar, huru en i detta 
mål trög och egen granne icke må kunna hindra de andre uti bolaget, när en eller 
flere af dem förberörde delning begära" .21  Storskiftet betydde enligt Faggot att alla 
i byn i möjligaste mån skulle "winna en förmån, som en wäl betänkt Landthushålla-
re wet at wärdera, men de få i Riket warande enstaka-gårdar nu allena äga"; den 
enskilda gården framhålles alltså som något som vore mycket förmer än det 
tidigare kollektivet.22  Fortsättningen lyder: "Men om nu desse föreställningar icke 
hafwa den påsyftade wärkan, så wil Kg1. Maj:t äfwen härmed i nåder hafwa 
förordnat, at lika som den, enligit Lag, äger witsord, som skifta wil, så bör ock den 
äga wittsord, som wil dela i Storskifte, så at när någon af Grannarne i Byen, om det 
icke wore mer än en enda, och ehuru liten del den ock kunde innehafwa, wil hafwa 
sådan delning, den samma då må äga fri- och rättighet at derom anmäla sig på 
wederbörlig och wanlig ort, och genast njuta all erforderlig handräckning til 
werkställigheten, derwid alla grannarne i Byen, hwar efter sit åboende Hemmans 
storlek, utan gensägelse, böra genast deltaga i omkostningarne och beswäret wid 
10 dal. S:mts böter för den, som i någor måtto tredskas, eller sig derifrån 
undandrager; men i de orter, hwarest allmänne ref- och skattläggningar äro 
anbefalte, finner Kongl. Maj:t, det all ägoblandning bör uphäfwas och Hemmansä-
gorne derstädes ofelbart i Storskiften förläggas" .23  

Vid riksdagen 1755-56 hade man efterlyst ett system för den allmänna 
hushållningen i riket, men den kommission som tillsattes för att utarbeta ett sådant 
förslag fann uppgiften övermäktig. Faggots skrift "Systematiskt Begrepp Om 
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Almänna Hushållningens Brister och Botemedel", tryckt 1763, var hans bidrag till 
diskussionen i detta ärende. Enligt Hanssen utgör Faggots förslag till sin väsentliga 
del en återupprepning av tidigare angivna skäl för storskiftet; det gällde nu verkets 
fullföljande, vilket skulle bota alla hushållningens brister.24  Av skriften framgår att 
Faggot dåmera ansåg att storskiften hade föregått tegskiftet och att det var 
nödvändigt att åker och äng "åter warda utlagde, i sitt rätta och gamla Storskifte 
igen". 25  Att det förekom opposition mot storskiftet framgår flerstädes i skriften, 
bl.a. av följande avsnitt: "Den ena will, at det smala Tegeskiftet, hwaruti åker och 
äng i Bylag är fördelt, bör bibehållas, för rättwisans skuld: hwaremot en annan 
wisar nödwändigheten af dess ändring, för nyttans skuld; utan at skada 
rättwisan."26  Det rådde stor villrådighet: "Den ena säger, at wanhäfden 
kommer dels af Jordbrukarens okunnighet, och dels af hans wanmagt eller lätja, 
samt at det ena bör hjälpas med eftersyn och undervisning, och det andra, medelst 
Oeconomie Direktörer och twång. Häremot påstår en annan, at det första gör litet, 
men det andra hjälper ingen ting: ty medan Jordebruket ej är försedt med fyllest 
folk; så skulle Upsynings-männen allena, men icke Landtbruket, derigenom winna 
förkofring". 27  Ett allvarligt fel, enligt Faggot, var att storskiftesförordningarna 
genom öppen väg till processer kunde missbrukas av illvilliga och oförståndiga 
människor. I samma skrift uppmärksammade Faggot även handelsbalansen och 
betalningsmedlen samt ånyo nödvändigheten av folkökning. Genom allmänt 
storskifte skulle folkmängdsökningen lättast uppnås, och därefter skulle som en 
följd ett för landet gynnsamt tillstånd med låg växelkurs, stor export och föga 
betalningsmedel inträda. Invändningen att landet kunde drabbas av överbefolk-
ning bemötte Faggot på följande sätt: "Här wid tjänar til uplysning, at en sådan 
fruktan är mycket fåfäng och enfalldig. Ty fast wi icke weta folkökningens gränsor; 
så böra wi likwäl tro, at Skaparen gjort dem Naturliga och icke oändeliga. Men wi 
skola akta oss, at lägga hinder i wägen för Guds upsåt, då Han höd och ännu will, 
at människjorna skola ökas och upfylla jorden".28  I slutet av skriften fastslog 
Faggot som en allmän princip, att om det vid en sammankomst inträffade att 
"likrådande" ej kunde komma överens så skulle majoritetens åsikter respekteras, 
vilket ju kontrasterar mot storskiftesförordningens föreskrifter.29  Storskiftesbes-
tämmelserna av 1757 hade betytt en avgörande seger för Faggot. Själv kallade han 
dem i ett presidietal i Vetenskapsakademin 1760 "de största författningar, som 
någonsin äro gjorde, til vår förfallna Hushållnings upkomst; ty de lägga grunden til 
folkökning och Lands-Cultur, hvarå Rikets välfärd enkannerligen beror".30  Faggot 
hade en märklig förmåga att se storskiftet som förutsättning för en mängd framsteg 
som i verkligheten inte hade något med skiftesförhållandena att göra. Storskiftet 
kom också att användas som ett slags propagandistiskt täcknamn för en massa olika 
företeelser som tillsammas verkade helt omvälvande på lanthushållningen men av 
vilka flertalet inte hade något med lantmäteri att skaffa. 

Formuleringen i storskiftesförordningen av 1757, att var och en genom 
storskiftet skulle vinna en förmån som endast enstaka gårdar dittills hade haft, 
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visar på herrgårdarnas allt större betydelse och anseende. Faggot var sannolikt helt 
övertygad om riktigheten av den enskilda gårdens stora företräden. Att även den 
kollektiva byn kunde erbjuda sina delägare stora fördelar insåg han inte, och 
byordningarna avfärdade han på ett sådant vis, att man erinrar sig Anders Celsius 
påpekande att Faggots geni på intet sätt var lysande.31  Faggot visade å ena sidan en 
markerad ovilja mot böndernas självstyre inom byalagen, han uteslöt bönderna ur 
sina planerade lantgillen och han förutsatte att kronans tjänstemän borde ta till aga 
för att hålla bönderna till större flit. Enligt fysiokraterna borde "folket" 
underkastas en upplyst legal despot, men denne skulle styra så vist att det aldrig 
blev fråga om tvång. När Faggot pläderar för aga går han för långt också sett från 
fysiokraternas ståndpunkt. Det berättigade i detta självtagna förmynderskap synes 
han aldrig ha betvivlat. 

Storskiftet var ett gigantiskt företag, som ansågs komma att medföra viktiga 
framsteg, men det påbörjades utan att man hade vidtagit tillräckliga förberedelser. 
Man hade bort göra början med en ny mantalssättning, tidsenlig och någorlunda 
likformig över hela riket. Klagomål över orättvis mantalssättning mellan grann-
socknar och till och med inom socknar förspordes från alla landsändar. Vid de 
skattläggningar som företogs i samband med storskiftesförrättningarna förekom en 
viss mantalsförmedling, men denna upphävde sällan de stora orättvisorna. Efter 
förordningen av 1757 kom en rad andra, av vilka en del var så svårtolkade att de 
måste följas av vidlyftiga förklaringar. De vad man kunde kalla allmänna 
förordningarna kompletterades med sådana som hade endast lokal giltighet. 
Mängden av dessa förordningar, delvis med motstridiga bestämmelser, komplice-
rade och fördyrade det redan i sig oerhört kostsamma skiftet. Det bör vidare 
märkas att fastän man hade metoder av rätt stor tillförlitlighet för jordbonitering, 
utarbetades det inte någon enhetlig metod som hade varit tillämplig överallt; en 
jämförelse mellan de tillvägagångssätt som förekom i olika delar av riket visar, att 
stora olikheter rådde i detta avseende. Bedömningen av dels utgångspunkten för 
appliceringen av boniteringen, dels gränsdragningen mellan godhetsgraderna blev i 
allför hög grad beroende av den enskilde lantmätarens och hans lokala rådgivares 
omdöme och intresse. Så kunde alltså i Finland relativt medelmåttig åkerjord bli 
klassad som jord av första graden, medan samma jordart i Sverige sattes till andra 
graden. Ju bättre jordsorten bedömdes vara, desto högre blev skatten; om man på 
ett håll för dålig jord åsattes lika hög skatt som man på andra håll betalade för god 
eller utmärkt jord, ledde detta självfallet till stora orättvisor. Även i ett så viktigt 
avseende som i fråga om delningsgrundens art — byamål, mantal, hävd eller annan 
grund  rådde stor oklarhet. 

För Finland tillsatte riksdagen 1756 tre "ekonomideputationer", som skulle 
omhänderha de frågor vilka uppstod i samband med storskiftet, en för Österbot-
ten, en för sydvästra Finland och en för södra Finland. Dessa blev sedermera 
ersatta av ägodelningsrätter, en för varje socken, vilka först och främst skulle 
fastställa "storskiftesmetod" och bestämma om utflyttning skulle ske men 
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18. 1 mitten av 1700-talet började man i Sverige—Finland bygga sockenmagasin för 
spannmål. Magasinet i Malax byggdes 1756. R. Ahlbäck SLS 1355:5. 1977. 

dessutom avlyssna jordägarnas önskemål och avdöma eventuella tvister. I dessa 
ägodelningsrätters digra protokoll kan man följa hur de olika byarnas skiften tog 
form och hur kostnaderna steg i höjden. Inte minst graderingen av jorden 
föranledde många dispyter. Man har onekligen förståelse för byamännen i Lålax by 
i Vörå, som inte ville inlåta sig på något så osäkert utan beslöt att deras åkrar utan 
gradering skulle bytas kappland mot kappland.32  

I Finland företogs storskiftena i regel i etapper. I en del fall skiftades åkern först 
och ängen senare, men vanligen skedde dessa skiften samtidigt. Först efter flera år, 
ibland efter flera decennier skiftades sedan utmarken med allt vad den omfattade. 
Vattenområden ingick merendels inte i skiftena. I samband med storskiftet 
utarbetades bykartor i stor skala, vilka ofta är mycket noggrant utförda och 
konstfullt färglagda. Tack vare dessa kartor är odlingsmarkens utsträckning under 
den kollektiva tidens slutskede redovisad på ett utmärkt sätt. På de kartor där alla 
gårdsbyggnader är utsatta i riktig skala är bebyggelsen lika väl dokumenterad. 
Ägoinnehavet visar självfallet det nya, gårdsbaserade ägoskicket. I Finlands 
svenskbygder genomfördes storskiftet inom de flesta socknarna under senare 
hälften av 1700-talet, men i vissa trakter pågick det långt in på 1800-talet. I 
skärgårdsbyar där fisket var huvudnäringen företogs storskiftena först under den 
senare hälften av 1800-talet. De egentliga storskiftena har under 1800- och 
1900-talen efterföljts av storskiftesregleringar och nyskiften. 
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Att var enskild gårds åkrar, som enligt solskiftet hade legat utsplittrade i tegar 
inom ett stort antal gärden, blev omfördelade så att gårdsägaren fick sina tegar 
samlade i större block, var otvivelaktigt en viktig åtgärd, men denna reform blev 
ofta så bristfälligt genomförd att den ägokoncentration som hade utlovats inte 
uppnåddes. Storskiftets betydelse i detta avseende blev därför alls inte så stor som 
man hade beräknat. Därtill kom att stadgandena om den s.k. överloppsjordens 
avvittring blev en stor motgång för bönderna i vissa trakter. Förordningen härom 
utfärdades så sent som den 27 juni 1775 och gällde till en början endast Österbotten 
men utvidgades senare till att innefatta även sydvästra och södra Finland utom 
Åland. Helt befriade från jordkonfiskationen var de byar, där storskiftet hade 
blivit genomfört, innan förordningen hade utgivits. Enligt bestämmelserna om 
överloppsjorden skulle den ägovidd som översteg 600-1200 tunnland per mantal 
utbrytas för att användas till anläggning av krononybyggen. Jordägarnas protester 
föranledde ingen ändring. Regeringen stod fast vid denna jordkonfiskation, som 
1777 påbjöds för hela Finland. Vissa förändringar i bestämmelserna företogs 
småningom, såsom t.ex. att impedimentberäkningen år 1786 ändrades till 
jordägarnas förmån. 

Krononybyggena, den långtgående hemmansklyvningen och de på bondejord 
anlagda torpen har prisats såsom vinningar, som satte jordbruket i stånd att 
sysselsätta en stor del av den arbetskraft, vilken den fortgående folkökningen 
under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet tillförde folkhushållet. De nya 
småbrukens ekonomiskt svaga ställning utgjorde dock ett svårt hinder för 
jordbrukets tekniska utveckling. De bidrog också i högsta grad till att spoliera den 
sammanföring av hemmansägorna i stora, enhetliga block, som hade varit avsikten 
med storskiftet. 

Den andra stora förändring som storskiftet medförde, att samfälligheten 
upphävdes och att varje bondgård kom att drivas som särbruk, hade många, delvis 
långtgående följder. Byalaget hade fungerat som en ekonomisk förening, vilken 
hade vakat över byamännens hushållning och gårdsbrukens lönsamhet. I det 
kollektiva byalagets livsformer fanns det mycket värdefullt, som underskattades 
eller helt förbisågs av rationalisterna. Då frågan om storskiftena första gången var 
under diskussion i riksdagen, yttrade sig bland andra borgmästaren i Vasa, H. 
Pipping, mycket kritiskt om solskiftet.33  Han framhöll att samägandet i skog och 
mark i förening med tegskifte på åker och äng var ett stort hinder för lantbrukets 
uppblomstring. Var och en borde enligt honom förstå vilken skada en förståndig 
och idog jordbrukare led av en oförståndig och lat granne, som med honom var i 
tegskifte eller hade jord och skog tillsammans med honom. Pipping hade 
naturligtvis rätt i att en oförståndig och lat jordbrukare var en olycka för sina 
medgrannar, men vad han inte insåg var att byalaget under solskiftets tid hade 
möjlighet att snabbt gå till rätta med den felande. Då storskiftet hade genomförts 
och all samfällighet hade upphört, kunde denne däremot orsaka sina grannar stora 
skador genom att låta diken rasa igen, hägnader förfalla, åkrar bli ogräshärdar och 
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ängar insektsbemängda, utan att grannarna hade tillnärmelsevis lika goda 
möjligheter att få honom att ändra och rätta sig. Man kan ställa frågan om inte 
odlingsjordens delning i ekonomiskt fördelaktiga stora skiften hade kunnat 
åstadkommas också under det äldre systemet. Det kapital som slukades av det 
jättelika skiftesverket kunde ha använts till att skapa bärkraftiga, kollektivt 
organiserade storbruk. Den av fysiokraterna så lovordade stordriften hade 
säkerligen med framgång kunnat utövas av de bondekollektiv som hade existerat 
under århundraden. Med tillämpning av lantbruksforskningens vinningar i fråga 
om bättre jordartskunskap, effektivare användning av odlingsjorden, nya tekniska 
odlingsmetoder, förbättrade redskap och maskiner samt förädling av odlingsväx-
terna borde jordbruket även på detta sätt ha kunnat sysselsätta och livnära en 
avsevärd folkmängd. 

Det har hävdats att det inte förekom någon mer omfattande bykooperation 
under solskiftets tid. Det totala materialet rörande denna sak i häradsrätts-, 
sockenstämmo- och byrådsprotokoll kan ännu inte överblickas, men redan det som 
hittills har förebragts uppvisar ett så överväldigande antal samarbetskontrakt, 
överenskommelser, bolag, "byföreningar" och "byordningar", att man utan tvekan 
kan påstå, att ett mångskiftande samarbete inom byn var ytterst vanligt. Den 
verkliga helhetsbilden kommer vi aldrig att få fram, ty det stora flertalet 
överenskommelser och samarbetsavtal ingicks muntligt och blev aldrig anteckna-
de. Det var endast de bybeslut vilka i ett eller annat avseende var av särskilt stor 
vikt som blev protokollförda. Systemet med enskild äganderätt till byggnader och 
lösegendom, i förening med enskild nyttjanderätt till gårdstomten och vissa ägor 
ävensom samfälld nyttjanderätt under byalagets kontroll till den övriga bymarken, 
hade gett varje granne både individuella och kollektiva befogenheter av stor vikt 
som grundval till allmän trevnad och enskild välmåga. Med bysamfällighetens 
upplösning försvann det lagstadgade samarbetet. De möjligheter till självstyre som 
byordningarna garanterade gick därmed om intet. Vår äldsta samhällsklass 
förlorade på detta sätt sina urgamla organisationer, innan våra nytillkomna 
samhällsklasser hade hunnit bli så talrika att de kunde bygga upp sammanslutning-
ar för hävdande av sina ekonomiska intressen.34  

2. Naturalhistoria och lanthushållning 

Jordbrukstekniska nyheter hade alltsedan medeltiden delgivits allmogen genom 
lagar och förordningar. Mot slutet av 1600-talet började det komma ut skrifter i 
lanthushållning, men det är föga troligt att de kom i bondehänder annat än 
undantagsvis. Under 1700-talet begynte man inom ledande kretsar att dryfta frågan 
om hur allmogen skulle delges undervisning i hushållningen. Man sökte nå 
bönderna på olika sätt; mönsterbyordningen är redan omtalad. Samtidigt ökades 
lantbrukslitteraturen med förvånande fart. I Sverige utgjordes dessa tryckalster 
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19. Lantmätaren Erik Klingius skildrade i en sockenbeskrivning över Malax rinn så noga att 
man skulle kunna bygga rior efter hans skildring. Han illustrerade sin beskrivning med 
ovanstående bild. 

dels av akademiska avhandlingar, som utarbetades gemensamt av professorerna 
och deras elever, dels av handböcker som var författade av det praktiska livets 
män. Av de sistnämnda var flera både erfarna lantbrukare och intresserade 
konstruktörer såsom t.ex. Johan Brauner. Bland Brauners skrifter kan nämnas 
"Tankar om åkerns rätta anläggning, skötsel och såning" och "Systematisk 
indelning af all landtmannens brukbara jord till ständig afkastning utan hvila". 
Hans redskapskonstruktioner omfattade bland annat järnårder, dikesplog, mull-
skopa, rullsladd, tuvplog, ängsrist och hästräfsa. 

I Finland var utgivningen av hushållsskrifter nära knuten till Åbo Akademi, där 
naturvetenskaperna på 1700-talet hade en rad framstående företrädare, bland vilka 
Browallius var västmanlänning och Mennander, Kraftman, Kalm och Gadd 
finländare. Lärostolarna i naturalhistoria var vad som nu kallas tvärvetenskapliga. 
Browallius var professor i fysik, vari botaniken ingick. Han var vän och elev till 
Carl von Linne och var enligt C.C.Gjörwell den som överförde den linnanska 
riktningen till Åbo Akademi: "Naturalhistorien och oeconomien äro de här vid 
Academien florerande studier. Smaken för dem hitfördes af Biskop Browallius, 
och är här fortsatt af Biskop Mennander och Professorerne Leche, Kalm, Gadolin 
och Gadd."1  Johan Browallius gick 1746 över till den teologiska fakulteten och blev 
småningom biskop. Hans efterträdare, Carl Fredrik Mennander, hade lärt känna 
Linne redan hösten 1732, då Linne på återväg från sin lappska resa stannade några 
dagar i Åbo. Linne har därom skrivit: "Mennander, sedan biskop i Åbo, var nu 
student och undsatte Linnaeum med penningar, för det Linnaeus läste för honom 
historiam naturalem".2  

Carl Fredrik Mennander stannade i elva år i ämbetet och hann presidera för 73 
disputationer, av vilka många var ortsbeskrivningar och hushållningsavhandlingar. 
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20. Titelsidan till P.A. Gadds "geoponi" eller "hushållsbok". 

Också Mennander blev biskop, och sedermera ärkebiskop. Med Browallius 
och Mennander inleddes en naturalhistorisk undervisning som var grundad på 
planmässig forskning och noggranna försök. Liksom den linnanska undervisning-
en i Uppsala var verksamheten i Åbo inriktad på att tillämpa naturalhistoriens 
forskningsresultat inom lanthushållningen. Om Per Kalm, som hade studerat både 
i Åbo och Uppsala, skrev Linne 1746: "Studiosus Petrus Kalm har alt ifrån den tid 
jag såsom Professor kom hit til Academien betjänt sig af min information; han har 
lärdt af mig at känna stenar, marmor och jordarter; örter, gräs och träd; djur, 
foglar, fiskar och insecter; han har blifvit inrättad at wända alt sådant til 
oeconomisk nytta; jag har sparat för honom ingen möda och han sjelf ingen flit, 
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hwarigenom han gått längre uti denna sak, än någon annan af alla mina disciplar. 
Han har blifwit uppfödd wid arbete och simpel lefnad, at hwarken maklighet eller 
wällust giordt honom klemmig" .3  Per Kalm utsågs samma år till docent i 
naturalhistoria och lanthushållning vid Åbo Akademi, fastän han fortfarande var 
-studiosus". 

Den första som undervisade i hushållningslära vid Akademin var dock docenten 
Johan Kraftman, vars föreläsningar av 1746 blev tryckta 1747.4  Han framhöll 
skillnaden mellan "Oeconomia publica" och "Oeconomia privata"; den förstnämn-
da beteckningen utvecklade sig så småningom till att avse det vi kallar 
nationalekonomi medan den sistnämnda avsåg lanthushållning, vanligen kallad 
endast oeconomia. En professur i lanthushållning kunde 1747 inrättas med medel 
som frigjordes genom att läroämnet antik poesi fick gå ihop med vältalighetspro-
fessuren. Enligt instruktionen skulle professorn undervisa i mineralogi, botanik, 
zoologi och kemi. Per Kalm blev utnämnd till första innehavare av tjänsten, men 
han tillträdde ämbetet först 1752 efter återkomsten från sin resa till Nord-Amerika. 
Per Kalm presiderade vid 146 disputationer, innan han 63-årig gick ur tiden 1779. 

Per Adrian Gadd var 23 år gammal, när han 1750 blev utnämnd till docent i 
naturalhistoria och lanthushållning ("oeconomi"). Åren 1751-52 var han förordnad 
att sköta Kalms föreläsningar under dennes tjänstledighet. Under 1700-talet var 
det inte ovanligt att professorerna ägnade sig åt mångsyssleri, men Gadd framstår 
ändå som ett fenomen i detta hänseende. Han blev 1755 salpetersjuderi-inspektör i 
Åbo och Björneborgs län och 1756 provincialschäfer med uppgift att övervaka 
fårskötseln i länet; samma år erhöll han titeln "oeconomiedirektör". År 1758 
antogs han på egen begäran till extra ordinarie professor i kemi, fysik och 
"oeconomi", dock utan lön. Tre år senare utnämndes han till innehavare av en 
nyinrättad professur i kemi. Såväl Kalm som Gadd undervisade både teoretiskt och 
praktiskt, det senare i anslutning till akademins botaniska trädgård och försöksfält. 
Den praktiska verksamheten utökades för Gadds del då han 1762 blev utsedd till 
"Plantage-Directeur i Finland". Som sådan hade han att utröna hur inkomstbring-
ande utländska växter av allehanda slag — träd, buskar, örter och gräs — skulle 
kunna anpassas till vårt klimat och hur allehanda inhemska växter skulle kunna 
förädlas. Efter denna utnämning började han att ännu flitigare än tidigare i skrifter 
sprida kunskap om hur lanthushållning skulle bedrivas på ett framgångsrikt sätt. 
Åren 1763 78 utgav han en skriftserie med titeln "Upmuntran till nyttiga 
Plantagers widtagande", och åren 1773-78 utkom hans huvudverk "Försök Til en 
Systematisk Inledning I Swenska Landt-skötselen; Lämpad Efter Rikets Nordliga 
Climate, Och grundad På Rön, Försök och Anmärkningar, i Natural-Historien, 
Physiken, Chemien, samt den allmänna och enskilta Oeconomien". Gadd hade 
tänkt sig att bokens namn skulle ha varit "Systematisk Inledning til Swenska 
Landt-skötselen i gemen och Storfurstendömet Finland i synnerhet..." men det 
blev alltså ändrat. Han hade ursprungligen planerat att verket skulle omfatta sju 
volymer; den sista skulle innehålla ett sammandrag på finska. I sin slutliga form 
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bestod arbetet dock av endast tre delar. Under Gadds presidium utarbetades 103 
disputationer av vilka en stor del var författade av honom själv. Från plikten att 
hålla offentliga föreläsningar befriades han 1787, men som medlem av konsistoriet 
kvarstod han till sin död tio år senare. 

Den tid Gadd levde i var i många avseenden en brytningstid. Religionens 
företrädare lärde fortfarande att missväxt och hungersnöd var Guds straffdomar, 
medan vetenskapsmännen inom naturalhistorien allt mer övertygande förkunnade 
att de var beroende av naturliga förutsättningar och att människorna hade 
möjligheter att i väsentlig grad förekomma och bekämpa dessa olyckor med 
praktiska medel. Följande förklaring, med anledning av att missväxt hade inträffat 
1780, torde vara betecknande för tidens tänkesätt: "Wi anse det som ett straf af 
Gud; men jag tror ock at den nådige Guden icke hade straffat oss så hårdt, om wi 
gripit oss bättre an, brukat all mennisklig försicktighet och arbetat efter befallning: 
Du skalt föda dig i din anletes swett".5  Rester av gammal vantro och vidskepelse 
kvarlevde inte bara i den muntliga traditionen utan förekom även i tryckta skrifter, 
bland annat i de allmänt spridda bondepraktikorna. Dessa innehöll visserligen till 
största delen råd och anvisningar som byggde på erfarenhetsrön men även en del 
sådant som bottnade i villfarelser och fördomar. Till och med mycket ansedda 
läroböcker i lanthushållning kunde innehålla inslag av magi. I allmänhet 
betraktade Gadd all övertro med sund skepticism, men i vissa sammanhang visste 
han inte vad han skulle tro. Eftersom uppgifter av detta slag är ytterst 
svåråtkomliga citeras en del av dem i det följande mycket utförligt. 

Gadd ansåg att de resultat som man uppnådde genom den naturalhistoriska 
forskningen så fort som möjligt skulle tillämpas såväl inom lanthushållningen som 

21. Gärdesgård sådan den borde byggas enligt Gadds Hushållsbok. 

56 



K; 2 

a 

22. 1-5. Jordborr för undersökning av jordmånen. 6. Avvägningsinsutrument. 7. Plogrist. 
"In uti är rist-jernet in på  äggen stållagt och Invasst slipadt". 8-9. Dalplogen. 10. Rotyxa av 
dalamodell. 11. En kvistyxa som allmänt brukades vid ängsröjningar, i Finland kallad 
"vesuri". Bilaga till Hushållsboken, del 1. 

inom medicinen och vid manufakturerna. Han ägde en sprudlande iderikedom, 
stor initiativkraft och otrolig arbetsförmåga, men splittringen på så många sysslor 
ledde till att själva forskningen förblev ganska ytlig, trots all flit. Med de små 
resurser som akademiprofessorerna hade att tillgå t.ex. för laboratoriearbeten var 
det inte heller lätt att genomföra större experiment. Gadd hade också orsak att 
klaga över brist på litteratur. Han försökte dock på olika sätt följa med de 
vetenskapliga framstegen utomlands. I sin strävan att gagna fosterlandet hade han 
Linne som förebild. Gadd omtalar ofta Linne i beundrande ordalag: "Wår 
Swenske Plinius, Herr Archiatern von Linnee, har i Natural-historien och med des 
tillämpning i Oeconomien ensam uptäkt och uträttat mera, än flere lärda Societeter 
tilsammans".6  Den rikhaltiga svenska lantbrukslitteraturen citeras inte sällan sida 
upp och sida ned och Gadd frågar: "hwilket Land kan upwisa så kärnfulla 
handböcker i Landtskötselen, som Herr Baron Brauner och Herr Boye dem 
författat".7  Just dessa båda författare var otvivelaktigt mycket lästa i Finland. För 
egen del hoppades Gadd kunna ge sin hushållningslära "något skick af en tydelig 
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23. 1. Bröstplog. Längden på skaftet gjordes i proportion till den karl som skulle använda 
bröstplogen. 2. Torvgräfta av den typ som nyttjades i Österbotten då stenbackar skulle tas upp 
och odlas. 3. Vändhake, varmed stora stenar togs upp ur stenbackar. 4. Brauners tuvplog. 
Alla delar utom stocken var av järn. 5. Järnårder. 6. Torvhacka eller "Fransk Ecobue". 
Kunde nyttjas till sönderhackande av grästorvor och till uppgräftande av kärr. Bilaga till 
Hushållsboken, del. 1. 

och säker wettenskap, i det des sanningar dels bestyrkas med påliteliga rön och 
försök, dels ock bewisas af de principer, och uptäkter, som i Natural-historien, 
Physiken och Chemien finnas förut utredde och erkände".8  För att kunna 
framlägga en fullständigare lärobok i lantskötsel hade Gadd börjat se över sina 
egna tidigare utgivna arbeten samt granskat vad andra skrivit i samma ämnen. Han 
ansåg det dock vara viktigast att iakttaga naturen: "Alla sanningar och underrättel-
ser i Oeconomien böra ju tagas ur naturens egit sköte: men huru kan den komma åt 
dem, som hwarken känner naturens alster, än mindre är granskare af des 
föremål?"9  I Swenska Landt-skötselen sammanställde Gadd en ofantlig mängd 
notiser som i rummet härrör från många länder inom och utom Europa och i tiden 
från antiken till hans egen tid. Själv omtalar han ofta boken som sin "Geoponi" och 
anknyter den därvid till de antika grekiska och romerska geoponierna. Dessemel-
lan betecknar han den helt anspråkslöst som en "Hushållsbok", den benämning 
som kommer att användas i det följande. 
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24. 1. Åkerbevattning. 2. Norsk plog som kunde nyttjas då man på ryggen av åkertegar 
skulle dra upp vattenfåror. 3. Skovel. 4. Engelsk bultplog. 5. Kultivator. 6. Grekisk trädstock. 
7. Dikesplog. 8. Dikesmått, med vilket dikets djup kontrollerades. 9. Gaffelplog. 10. Harv, 
med vilken man kunde harva och sladda på en gång. 11. Finska åkerharven, vilken mest 
brukades i Vittis. 12. Välterstock. Bilaga till Hushållsboken, del. 3. 
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Frihetstidens vetenskapsmän hängav sig åt en hoppfull tro på vetenskapens och 
teknikens utvecklingsmöjligheter. Åtskilliga av dem blickade framåt med en så 
hejdlös optimism, att de fick uppleva många besvikelser. Det kan inte förnekas, att 
Gadds iver att föra ut sina forskningsrön ibland var förhastad, vilket medförde att 
hans förhoppningar inte blev uppfyllda. Att Per Kalm inte sällan ansåg, att hans 
kollega var alltför snabb i vändningarna, framgår av Kalms brev till sina vänner. 
Efter det att första delen av Gadds stora verk hade kommit ut skrev Kalm till P. 
Wargentin: "Min Herre lärer tvifvelsutan af Dagligit Allehanda sedt, at alla ej äro 
nögda med H. Prof. Gadds sidsta utgifna Bok i Hushållningen: nog har jag gissat, 
at så skulle gå: Prof. Gadd har ej minsta egen och sielf Biord experience i åkerbruk, 
ängskötsel, boskapsskötsel m.m. och just ej så särdeles i horticulturen . . . Han 
felar deri, at han skrifver och ej försöker; jag åter deri at jag flitigt försöker, och 
vågar ej skrifva; ty jag vill hafva så många försök, innan jag vågar sluta visst". 1°  
Redan Kraftman hade i sina föreläsningar framhållit, att då allmogen i Finland 
hade ganska ringa kunskap i Scientia Oeconomica var det nödvändigt, att sådan 
kunskap började spridas i högre och lägre skolor och att den som skötte 
undervisningen hade egen erfarenhet i hushållningen, ty annars kunde man befara 
att ungdomen endast skulle lära sig en hop griller. 11  

Gadd ansåg att han på sin gård Carla i Birkala socken hade haft en god praktik i 
lanthushållningen, och i företalet till Hushållsbokens 1:a del skriver han: "Jag har 
bemödat mig, at så enfaldigt och practiskt ådagalägga alla förekommande 
omständigheter wid werkställigheten af desse delar i Landtskötselen, at ej mindre 
Bonden wid plogen, än andre Landthushållare böra lätt kunna göra tillämpning af 
altsammans".12  I förordet till andra delen ber han att en gång för alla få anmäla "at 
med denna Swenska Geoponies utarbetande af mig är påsyftadt, både at kunna 
gagna hushållare på landet, som ock at tillika tiena rikets ungdom, hwilken wid de 
almänna lärohusen, bemödar sig, at winna grundelig kunskap om landtskötselens 
föremål".13  I många olika sammanhang vidhöll han som nämnt att man måste ge 
akt på naturen och ta lärdom av den. Hans djupa aktning för naturens egna 
anvisningar visar framåt mot våra dagars ekologiska forskning. Att han trodde att 
såväl bönderna som övriga lantbrukare lätt skulle kunna tillämpa allt vad han 
föreslog i sin Hushållsbok, är vad man kan vänta sig av en man med hans 
överoptimistiska läggning. Han tycks ha varit helt övertygad om att klimatet skulle 
bli mildare och nattfrosterna upphöra om alla kärr i närheten av odlingar blev 
uttorkade.'` Växtkännedom framstod för honom som ytterst viktig. Alla jordbru-
kare borde t.ex. lära sig vilka växter som var giftiga och sedan utrota dem från sina 
betesmarker; Gadd ansåg nämligen att kreaturen skadades mera av giftiga växter 
än av de glupskaste rovdjur.15  Gadd hoppades även att växelbruket skulle slå 
igenom: "Så länge wåre landtmän hafwa tilgång på gräs-lindor, stägg och 
stärtnings-wall i uråldriga hårdwalls-ängar, är och blifwer det i alla tider mäst 
fördelaktigt, at först uptaga, bereda och nytja dem ymsom til åker och äng, förr än 
de måge befatta sig med andra slags upodlingar til åkerbruk".16  De olika 
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25. 1. Ristjärnets inriktning. 2. Framstå i stockplog. 3. Mullfjölens form. 4. Vittis stockplog. 
5. Brauners ristplog med fem ristjärn. 6 och 7. Ledharv. 8. Plogbill. 9. Den brabantska eller 
hennegauiska sädeslien. 10. Handskära med tvärskåror i övre kanten av bladet. Med denna 
ansågs säden falla redigare än när andra skäror nyttjades. 11. 1 Finland användes dels runda, 
dels sexkantiga slagor. 12. Tröskvagn sammansatt av 20 hjul, som av västernorrlänningarna 
ansågs som den bästa. Bilaga till Hushållsboken del 3. 

jordarterna ägnade han ett intensivt intresse och beklagade att det inte hade blivit 
"en prisvärd hemsed" att anställa jordblandningar.'?  I ett långt avsnitt beskriver 
Gadd uppodlingsmöjligheterna i olika landsändar (Del I, Kapitel 20-26). I sin 
beskrivning av de olika landskapstyperna behandlar Gadd skärgården på ett 
mycket ovanligt sätt.18  Skildringen återges här i den mån den berör Finlands 
svenskbygder. Gadd börjar med Svea rikes stora havsöar, Öland, Gotland och 
Åland. Åland sägs vara vid pass sex mil i längd och bredd. Ön var genomskuren av 
åtskilliga djupa strömdrag och mindre åar. På fastlandet fanns i Sund, Saltvik, 
Finström, Hammarland, Jomala och Lemland flacka slätter, lämpliga till uppod-
ling, och inbyggarna sägs ha brödföda nära nog till egen bärgning, men i den 
vidsträckta åländska skärgården fanns inte tillräckligt med åkermark, varför 
beboarna av Föglö, Brändö, Kumlinge, Vårdö, Sottunga och Kökar hade ganska 
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ringa tillfälle till åkerbruk. Skogen på Åland var enligt Gadds mening ännu ganska 
tillräcklig fastän den under lång tid hade blivit medfaren av svedjande och 
vedhygge. Boskapsskötseln drevs med stor framgång, liksom även fårskötseln. 
Föglöosten var allmänt känd för sin godhet. Även sjöfågelfänge, sälfångst och 
strömmingsfiske var lönsamma näringar. När Bottenhavet och Östersjön var 
tillfrusna fångades säl runt Åland inte bara av ålänningarna själva utan även av 
österbottningar från Vasa, Närpes och Kristina samt av säljägare från södra 
Roslagen. Fångsterna kunde uppgå till tretusen sälar av vilka man kunde få över 
tjugo läster tran. År 1769 då havet var tillfruset under en lång tid hade sälfångsten 
stigit till det dubbla. Genom trägen förbättring av sin boskapsskötsel skulle 
ålänningarna enligt Gadds åsikt kunna utvidga sitt åkerbruk så långt att de kunde 
odla spannmål både för sig själva och för skärgårdsborna. Om tillandningarna 
utnyttjades på rätt sätt och ängsskötseln förbättrades kunde även boskapsskötseln 
och schäferierna utvidgas. För att skogen i längden skulle tåla en lika stark 
förbrukning som dittills måste den sannolikt ökas genom frösådd. Om lantmanna-
näringarna skulle kunna utvecklas tillräckligt borde havsfiske och seglation 
bedrivas av särskilda yrkesmän. Vid Flaka hamn "har redan fordom Drottning 
Catharina ärnat härstädes anlägga en Siö-stad". 

Förutom de tre stora havsöarna fanns det i Svea rike ett stort antal bördiga och 
vidsträckta öar både vid havskusterna och i de stora insjöarna. Vid Österbottens 
kust fanns en myckenhet av fruktbara holmar. Vid själva inloppet till den 
österbottniska skärgården låg Kaskön, som var rätt bördig och hade en härlig 
hamn. Det hade ofta föreslagits att en stapelstad för Österbotten skulle anläggas 
där och att Västerbotten skulle få en stapelstad vid Ratan. Från dessa öar skulle då 
segelsjöfarten kunna idkas långt tidigare på våren och senare på hösten än det 
annars var vanligt i Öster- och Västerbotten. Inom Åbo län låg Östersjöns 
vidlyftigaste skärgård med 198 bebodda öar. En av de största var Kimito med Hitis 
kapell. Också Korpo, Nagu och Pargas var ösocknar. I Nylands skärgård fanns de 
stora öarna Degerö, Långö, Gålö, Löparö och Mjölö och uppe i Lojo sjö den stora 
Lojoön. All den mark, dels i havet, dels i insjöar, som av naturen hade blivit 
avdelad till öar och holmar var mer bördig och mer lämplig för lantbruk än 
många andra jordlägen i landet: 

Alla öar och holmar var vanligen omgivna med en myckenhet av upplandningar 
som vattnets svall och våg berett och som bestod av havs- och sjöväxters 
förruttnade mylla och annan sjöbottenävja. 
På dessa öar föll ymnigare dagg än annorstädes, varför växtligheten inte 
behövde lida av sommartorka. 
Nattfroster inträffade sällan, ty dels mildrades luftens kyla av vattnets värme, 
dels rådde alltid fritt väderdrag. 
På öar var solstrålarnas verkan större än på andra ställen, eftersom ingenting 
skymde solen. Värmen ökades dessutom av att solens strålar reflekterades från 
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vattnets yta. På öar var det därför tidigare vår och senare höst än annorstädes. 
Öar och holmar besvärades sällan av alltför mycket väta och regn, emedan 
marken vanligen var sluttande. 
Fastän det på en del öar inte fanns så mycket odlingsmark, var dock mulbetet 
kraftigare och ängarna bördigare än annorstädes och dessutom ersatte fisket 
mångfaldigt och lätt skogsbygdens förmåner. De näringsfång som kunde utövas 
på stora öar var åkerbruk, där det fanns odlingsmöjligheter, schäferier eftersom 
det vanligen fanns gott bete på hårdvallsängar, någon boskapsskötsel, 
sjöfågelfänge, såväl av flyttfåglar som av andra sjöfåglar, havs- och insjöfiske 
samt i skärgården plantering, vård och ans av ekskogar. 

Sedan Gadd avverkat de stora öarna förklarar han att de många lantuddarna, 
utskären, holmarna och klipporna vid havsstränderna kallas skärgård och att den 
kustbygd som sträckte sig en eller högst två mil inåt land ansågs som "hafskust". 
Den stora Östersjön hade tvenne havsvikar, av vilka den ena som gick norrut förr 
hade kallats Dumbus hav och senare Sinus Botnicus, och den andra som sträckte 
sig mot öster kallades Sinus Finnicus, Finska havsviken eller Balagårdsviken. Uppe 
vid Bottniska viken bestod skärgården utanför Kronoby och Pedersöre av åtskilliga 
öar, skär och holmar som tilltog i talrikhet utanför Vörå och Vasa. I Åbo län nådde 
skärgården långt ut i havet och i Kimito-skären vände den sig in i Finska havsviken 
förbi Tenala, Ingå, Helsingfors och Borgå och fortsatte till Lovisa, Pyttis och ryska 
gränsen. På sådana skär och holmar som inte låg högt över vattenhorisonten och 
som för "några tider" tillbaka hade utgjort havsbotten var jorden rätt ofruktsam. 
För övrigt var klappermylla ganska allmän i skären och vid havskusterna, liksom 
även sand, pöslera, grus och mojord. På de ställen där det fanns lämningar av 
allehanda havskräk inblandade i jorden förutom multnat havsgräs var jorden rätt 
bördig. Om de öar som redan omtalats, blev undantagna fanns det inte något 
tillfälle till lönsamt åkerbruk i skärgården utan inbyggarna måste "både nu och 
framdeles" förse sig med brödföda från havskusterna och inlandet. Det fanns inte 
heller möjlighet till någon vidsträckt boskapsskötsel utan naturförmånerna bestod 
av tillgång på sjöfågel, säl och fisk. Strömmingsfångsten var redan nu till "dråpelig 
nytta", men om fisket skulle utsträckas längre ut i havet och idkas längre tid inpå 
hösten, samt fisken saltades och sorterades på rätt sätt borde inkomsterna bli 
mångfalt större. De näringsfång som lämpade sig i skären var: 

Havsfiske efter sill, strömming, torsk och allehanda andra havsfiskar. 
Sälfångst och anläggning av transjuderier där dels sälspäck och dels en stor del 
av det som annars kastades bort vid fiskrensning kunde användas till tran. 
Med tanke på ejderdunsinsamlingen borde sjöfågeln vårdas bättre. Folket 
borde även vänjas vid att göra fjäderinsamling av en hop "Lari, fiskmåsor, och 
dylik annan siöfogel". 
Skötsel av gäss och ankor, vilka trivdes bäst i skären. 
Fortplantning av kaniner på avlägsna holmar med sandiga stränder. 
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Vejde-plantager vid upplandade havsstränder eftersom denna högst nyttiga 
färgväxt fanns överallt i "yttra skären" och även växte vild uppåt Österbotten. 
Plantering av ek och andra ädlare träd. 
Insamling av sådana medicinalväxter som endast växte i skärgården. 
Askbränning av Fucus, havstång, och andra havsgräs. 

I en "anmärkning" behandlas de näringar som kunde bedrivas vid havskusterna. 
Förutom åkerbruk, underförstått där jordmån tillät det, kunde boskapsskötseln 
vara lönande eftersom betet vid kusterna var både starkare och bättre än uppe i 
landet och tillandningarna gav mycket foder. Både ängarna och betesmarkerna 
borde dock förbättras. Skogen i kusttrakterna var mycket uthuggen eftersom 
transporterna därifrån var så bekväma. För att kunna fortsätta att utföra ved och 
trävirke borde allmogen börja så och plantera skog. Enbart i Stockholm åtgick 
årligen 70.000 famnar björkved, 80.000 famnar bryggved, 60.000 läster kol och 
30.000 lass ved. Vidare kunde skeppsbyggeriet utvidgas. Den österbottniska 
allmogens böjelse, skicklighet och goda anlag för skeppsbyggande visade hur 
inkomstbringande detta var. Tack vare de många älvarna i Österbotten kunde man 
lätt transportera virke och tjära från inlandet till kusten. Den livliga bondesegla-
tion som förekom i skären och vid havskusterna kunde också bli nyttig om den 
idkades av särskilda yrkesmän. 

För inlandsbon Gadd tycks skärgården ha framstått som något säreget och 
intressant, eftersom han ägnar den en så ingående skildring. Därnäst behandlar 
han slättbygden. De avsnitt som berör Finlands svenskbygd är kortfattade. Hela 
Korsholms län anges bestå av "mera flakländig mark", genomskuren av åar och 
bäckar, som bidrog till åkrarnas och ängarnas bördighet. Jordmånen bestod ofta av 
lera, men även andra jordarter förekom. Att säden stundom skadades av höstfrost 
berodde inte på traktens nordliga belägenhet utan på att åkrarna låg på åbackar, 
ovanför vilka det fanns kärr och mossar; det var tydligt att det var dessa myrar som 
gav upphov till frostskadorna. Nyland var, om man undantog vissa enstaka berg 
och höjder, mest flakländigt. Jordmånen var rätt mo- och sandblandad, men det 
fanns riklig tillgång på bördig och brukbar mark; Gadd hänvisar i detta 
sammanhang till Faggots Pernåbeskrivning. Herr överdirektören hade tydligt 
bevisat att där fanns bördig och brukbar mark för 49 5/8 mantal nya hemman, och i 
övriga trakter av Nyland kunde detta "mångfalt mera fördubblas". 

Landskapsskildringen utfylls av de senare tillkomna länsbeskrivningarna över 
Åbo och Nylands län. I Åbo län anges åkerbruket vara bättre skött än annorstädes 
i landet. 19  Allmänna missväxter hade inte förekommit under de senaste 15-20 
åren. De många nya hushåll som hade tillkommit genom hemmansklyvningar, 
nybyggen och torp hade dock tills vidare knappast säd till egen nödtorft, än mindre 
till avsalu; nyuppodlingen och åkerbruksavkastningen kunde inte hålla jämna steg 
med folkökningen. Från kustbygden och skärgården såldes mycket ved till 
Stockholm, varvid ved, näver och annan "skogsexport" huvudsakligen salufördes 
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genom bondeseglation. Av ädlare trädslag fanns i Åbo läns skärgård ek, oxel, 
vildapel, hagtorn och slån. Före 1713 hade det funnits vackra ekskogar men under 
ryssens inkräktningar i landet hade de blivit så förstörda att föga annat än några 
"risekar" fanns kvar. 

I Nyland fanns den mesta och mognaste skogen i Tenala, Karislojo, Vichtis och.  
Lojo socknar samt även något i de trakter av Borgå härad som gränsade mot Lo-
visa län.2()  Ute i den nyländska skärgården fanns ännu spår av ek och ask. Skogen 
hade under den ryska tiden blivit illa förstörd, och därefter hade mycket virke gått 
åt till fästningsbygge och till galärer. Eftersom några och femtio bondskutor årligen 
förde kastved från den nyländska kustbygden och skärgården till Stockholm blev 
skogen även därigenom mycket utglesad. I Nyland fanns inga stora och branta 
vattenfall. Varken under vår- eller höstflod förekom översvämningar som 
förorsakade skada, annat än på några få ställen där det 'förekom olaga 
uppdämningar. Navigationsleder med kostsamma slussar behövdes inte i Nyland, 
utan alla de små nyländska vattendragen kunde genom en ringa kostsam 
upprensning lätt försättas i sådant skick att timmer, stockar, brygg- och kastved 
samt andra skogsavdräkter kunde föras ned till havet under höst- och vårflod. 
Lantmannen hade dessutom bara 4,5 å 8 mil till järnbruken och sjöstäderna där 
han i synnerhet vintertid ganska vigt kunde avsätta sina varor. I Nylands län hade 
allmogen inte hunnit lika långt ifråga om åkerbruket som i Åbo län. Jordmånen i 
Nyland var mera mo- och sandblandad än där, men äng och betesmark var mer 
fruktbara fastän "hafs uplandningar och marschländer" var mer sällsynta än i Åbo 
och Björneborgs län. I de nyländska havsskären var vattnet grunt och uppfyllt med 
vidsträckta blindskär och klippor mellan vilka det gick många olika strömdrag, 
men för övrigt var läget vackert och utsikten angenäm och behaglig fastän 
skärgården dåmera var så fattig på skog. Havsfiske kunde bedrivas på många olika 
ställen. Av allt att döma ansåg Gadd att bondeseglationen var nödvän-
dig.21. Det hade många gånger ifrågasatts om skärgårdsallmogens handel och 
seglation var nyttig eller skadlig för det allmänna. Stadsköpmännen i Finland 
hade alltid ansett att de därigenom förfördelades i sin näring. "Billigt bör dett 
medgifwas, att handel och Seglation tillhörer Städerna: men som allmogen i 
Skärgården, har ingen Åkerjord att lefwa af, utan nästan endast Fiskeriet, och 
Skogen till wedhygge wid hafsKusten, samt begge desse Exporter skulle af Finska 
Städerna twingas till wanPris, i fall Skärbonden icke igenom Seglation finge söka 
flere afsättnings orter, än dem; är fördenskull oumbärligt till denna allmogens 
Bergning, att dem förunnas frihet att med fisk wahror, wed och andra Skärgårds 
Producter få segla till Stockholm och andra Swänska orter". Skärbondens näring, 
havsfisket, gav honom redan i barndomen kunnighet och vana att hantera roder 
och segel och genom seglationen vann han ännu större fullkomlighet däri. I landets 
vidlyftiga skärgård utdanades därigenom en stor mängd skickliga sjömän. En 
skärbonde for med ringa kostsamma skutor från sin egen hamn till Stockholm och 
hade sin hustru och sina egna barn med sig som hjälp, och därtill sysselsatte han 
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både sig och dem med något nyttigt arbete under färden. Om hela skärgårdshan-
deln och seglationen skulle drivas av städernas köpmän skulle det medföra stora 
kostnader för dem att förse sig med så många skutor och dyrlejda båtsmän som 
seglationen fordrade och sedan fara längs havskusterna och samla ihop vedlaster. 
Ved och hö samt fisk och andra viktualievaror skulle bli ansenligt mycket dyrare i 
Stockholm och det skulle få skadliga följder för de många slöjder och näringar som 
blivit inrättade i rikets huvudstad. Det ålåg kronobetjänter och landsfiskaler att se 
till att skärbönderna ej mot lag drev handel upp i landet, köpte upp lantmannava-
ror och prånglade ut kramvaror, utan endast idkade seglation och handel på 
Stockholm med egen avel och med egna varors utförsel, såsom de kungliga breven 
av den 3 mars 1747 och den 28 juni 1758 härom stadgade. I så fall skedde intet 
intrång i städernas handel. Om allmogen kunde få salt och spannmål till billigt pris i 
Finlands städer och köpmännen där understödde dem med skälig kredit hade dessa 
köpmän alltid, såsom bosatta i närheten av skärgårdarna, tillfälle att tävla med 
stockholmborgaren om skärgårdshandeln. 

Att Per Adrian Gadd var en övertygad fysiokrat framgår av hans val av motto i 
tredje delen av Swenska Landt-skötselen: "Med ett ord, det gäller att göra 
jordbruket till statens viktigaste angelägenhet"22. Att han även hade blick för 
andra näringsfång och insåg deras betydelse framgår av den ovan anförda 
landskapsbeskrivningen. Slutomdömet om Gadds verksamhet måste bli att han i 
många avseenden förde lantbruksvetenskapen i Finland framåt och att han lade en 
grund för den fortsatta forskningen. 

Det var naturligt att de nya metoderna och redskapen först togs i användning på 
herrgårdarna. I Åbo-trakten var det flera professorer som inköpte gårdar och gick i 
spetsen för reformarbetet. Professor Joh. Leche, som var prästson från Skåne, 
innehade lärostolen i medicin. Han ägde Buckila gård i Pikis 1756 58, och 
genomförde där flera förändringar, vilka han även beskrivit.23  Buckila gårds jord 
var utbruten ur byalagets åkerjord, och i herrgårdens åkergärden hade egendo-
mens sex torpare sina andelar. Åkermarken bestod av lera med ett mullager som 
var så tunt att årderfoten inte skyldes av mylla när trädan kördes andra gången. Då 
husbonden sade åt torparen att trycka ner årdret djupare, lyckades det inte fastän 
oxarna var stora och starka och torparen försökte av alla krafter — jorden var för 
hård. Med hjälp av en jordborr gick det att fastställa, att all matjord förts ut mot 
åkerrenarna. Diken lades nu ut mitt i renarna och med Brauners mullfösa kördes 
jorden upp på tegarna igen. 

I det redskapsbestånd som ägaren hade skaffat sig ingick även järnplog, 
järnårder och harv med järntinnar. Leche skriver om dessa redskap att han hade 
haft dem ute på åkern, "men ingen har kunnat eller rättare sagdt, ännu velat bruka 
dem-  .24  Det bestämdes att drängfogden skulle harva med den illasedda järnhar-
ven, "men han ville ei gå bredevid, utan efter det här brukeliga sättet måste äfven 
väl stå på järnharfven och låta åka sig; och som lasset derigenom blef för tungt för 
Oxarna, så slog han i argheten den ene Oxen skämd. Detta hade jag til lön för 
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denna min nyhet". En sladd hörde av gammalt till gårdens redskapsbestånd, men 
en vält hörde till nyheterna; någon sådan hade inte tidigare varit i bruk. I stället 
hade man lejt mycket folk som med klubbor bultat sönder kokorna på åkern. Den 
vält som hade skaffats var en slät vält av ek och den krossade kokorna så väl att 
ägaren tack vare den ansåg sig kunna spara in en tunna utsäde vid sådden. Han lät 
årligen utså 13-14 tunnor, mestadelen råg, enligt tvåskiftesmetoden. 

När ägaren på Buckila beslöt att stallgödseln skulle drygas ut med jord som hade 
legat under vedstaplar och bemängts med förmultningsrester, möttes också den 
åtgärden med stor misstro. "Torparna raisonnerade hit och dit öfver den nyheten, 
at Ved-raden, som högs om vintren imellan 1755 och 56 ei fick sättjas der han i 
urminnes tid stådt. Til hvad ända fingo de först veta föll jande vår, då de blefvo 
befalte, at kasta al stick-dyngan i högar, ända ned till alfven. Jag vet vist, at de intet 
fägnade sig så mycket som jag öfver de 20 stora högar, som då upkastades, ty det 
var mig, som de lofvade vacker säd i betalning. Den som mäst var brunnen, förde 
jag strax på Hvete-landet, som ei fick annan gödsel. Dock hade jag 1757 något 
öfver 10:de kornet, emot drengfogdens förmodan, som våren förut spådde mig, at 
denne gödsel skulle bränna up Hvetet, efter många stickor voro ännu 
oförmultnade". 25  Med järnplog vändes gamla lindor upp till havreland, emedan 
havre var "högeligen af nöden". Ärter såddes ej alls i åker då Leche inte ville följa 
landets sed och slösa gödsel på ärter och rovor och kryddgården erbjöd tillräckligt 
med utrymme för rovor, kålrötter, sockerärter och andra köksväxter. För att 
rovorna skulle bli lika goda som på svedjeland spridde man ut hopsamlad 
eldstadsaska över rovlandet och detsamma gjordes för säkerhets skull med 
kålrotslandet. 

3. Kungliga Finska Hushållningssällskapet 

Professor Leche var tidigt ute. Under senare hälften av 1700-talet fanns det säkert 
också många andra framsynta godsägare, men de flesta var förmodligen konserva-
tiva, försiktiga och föga lagda för reformer. Bönderna framställdes i samtida 
skildringar vanligen som tröga och okunniga samt böjda för att misstro allt nytt, 
men självfallet fanns det föregångsmän även bland dem. Det ligger en egendomlig 
motsägelse i att så många jordbruksforskare å ena sidan betonade vikten av att i 
forskningen bygga på erfarenhetsrön och å andra sidan nedvärderade lantbrukar-
nas fasthållande vid fädernas erfarenhet. Om vetenskapsmännen i stället hade 
undersökt vad som var av värde i jordbrukarnas fäderneärvda odlingsätt och vad 
som var grundat på fördomar och vantro, så hade de haft större möjligheter att få 
igång ett allmänt reformarbete. Härtill kom att lanthushållningsforskarna vid 
denna tid ännu var oense på många viktiga punkter. En i hushållningsärenden så 
kunnig person som Henrik Gabriel Porthan skrev så sent som 1800 i ett memorial: 
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"Men att vår allmoge ej lätt vidtager alla nyheter, som honom föreslås, är en 
verkelig lycka".1  

Den period då det gavs undervisning i lantbrukslära vid Åbo Akademi var inte 
särskilt lång. Efterträdarna till Kalm och Gadd förde rätt snart in undervisningen 
på rent vetenskapliga banor och lämnade den praktiska tillämpningen därhän. En 
bekräftelse på att detta sågs som en riktig utveckling erhölls 1828, då den kalmska 
professuren ändrades till en lärostol i botanik och zoologi. Det stora arbete 
framförallt Kalm och Gadd hade nedlagt på naturalhistoriens tillämpning inom 
lanthushållningen hade varit inspirerat av deras önskan att gagna fosterlandet. 
Finska Hushållningssällskapet — Societas Oeconomiae Fennica — var ett resultat av 
liknande patriotiska tänkesätt. Initiativet togs av Gadds efterträdare Johan 
Gadolin, Finlands första i egentlig mening vetenskapliga kemist, och grundlägg-
ningsmötet hölls den 1 november 1797 hos hans far, biskop Jakob Gadolin, som 
blev Hushållningssällskapets första ordförande. Då biskopen själv åtog sig detta 
uppdrag förstärktes säkerligen den "linneanska traditionen" med prästerna som 
föregångsmän inom lantbruket. 

Att prästgårdarna utgjorde både andliga och praktiska kulturhärdar betydde 
mycket i herrgårdsfattiga landskap. Såsom medlemmar i Hushållningssällskapet 
inträdde såväl akademilärare som ämbetsmän i Åbo samt präster och jordbrukare 
runt om i landet. Fastän sällskapets uppgift uttryckligen angavs vara att i synnerhet 
upplysa och uppmuntra allmogen i lanthushållning, dröjde det länge innan någon 
bonde intogs. 

Hushållningssällskapet fick från första början vind i seglen. Efter det att 
konungen 1798 blivit sällskapets beskyddare, blev dess namn Kungliga Finska 
Hushållningssällskapet. 1 fortsättningen understöddes sällskapets arbete av kungen 
både med penningmedel och berömmande omnämnanden. Vårt Hushållningssäll-
skap var det första samfund av denna art som stadfästes i Sverige — Finland. Av 
de länshushållningssällskap som senare instiftades i Sverige hade flera vårt sällskap 
som beundrad förebild. Inom Finland utövade Hushållningssällskapet ett stort 
inflytande på lanthushållningens utveckling under den första hälften av 1800-talet. 
Nya odlingsmetoder, nya växtföljder, förbättrade redskap och nya odlingsväxter 
stod från början på programmet inom lanthushållningssektorn. Hushållningssäll-
skapet utövade ett gagnerikt inflytande även ifråga om vaccination, skolväsen 
m.m 

Inför de perspektiv som naturalhistorien hade öppnat för lanthushållningen hade 
1700-talets jordbruksforskare hängett sig åt djärva spekulationer. I sitt patriotiska 
nit kunde de stöda sig på en långvarig tradition med rötter i 1600-talet. Faggots 
påverkan skall inte heller underskattas, hans teser i "Swenska Landtbrukets 
Hinder och Hjelp" upptogs av en mängd lantbruksförfattare. För Finlands del ledde 
detta till proklamationer om att intet annat land hade så stora naturtillgångar som 
vårt land. Alla nyttoväxter som förekom i andra länder skulle nog kunna trivas hos 
oss bara man kom på det rätta sättet att odla dem. Redan när Hushållningssällska- 
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26. Titelbladet till Jacob Tengströtns prisbelönta lärobok. Stilen i boken är prästerligt 
färmanande. 

pet började sin verksamhet tycks en avsevärd tillnyktring ha ägt rum. Alla åtgärder 
föregicks av ingående överläggningar. För att uppnå sådana mål som krävde ett 
raskt förverkligande tillsatte man särskilda utskott som t.ex. utskottet för 
potatisodlingens befrämjande och utskottet för anskaffande av modärna åker-
bruksredskap. Alla företag som krävde särskilt grundliga förberedelser undersök-
tes och förbereddes länge och en stor mängd reformförslag blev därvid klassade 
som ogenomförbara. En av de åtgärder som betraktades som brådskande var att 
åstadkomma en lanthushållningslärobok för allmogen. 

Gadds Hushållsbok var snarare en uppslagsbok än en handbok. Såsom 
uppslagsbok torde den ha använts under många decennier, särskilt inom 
Hushållningssällskapet. För att så snabbt som möjligt få fram en brukbar och 
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pålitlig handbok beslöt man att utlysa en pristävlan, en under detta tidsskede 
ytterst vanlig metod. Så hade till exempel Sällskapet för allmänna medborgerliga 
kunskaper år 1795 efterlyst ett förslag till läsebok för allmogen som skulle innehålla 
grunderna "af Sedolära, Fäderneslandets Kännedom och Hushållningskunskap". 
Det var alltså helt i tidens stil, att vårt Hushållningssällskap redan innan ett halvt år 
hunnit förgå efter dess grundläggning anordnade en pristävlan. Inom styrelsen var 
teologieprofessorn Jacob Tengström särskilt intresserad av en lärobok på finska.2  
Han påpekade att man i de trakter av Finland som var bebodda av svenskar i 
allmänhet stod högst i "hyfsning och förnuftsodling", vilket enligt honom i 
väsentlig mån berodde på att de svensktalande hade större tillgång till böcker. På 
ett par, tre tryckark borde man kunna sammanfatta det säkraste och nödvändigaste 
av det som bonden behövde veta. En lämplig uppgift var därför att författa en i 
möjligaste måtto kort, men dock i det huvudsakligaste fullständig och tillika tydlig 
lärobok för Finlands bönder i de viktigaste delarna av deras lanthushållning, 
nämligen ängsskötseln, åkerbruket och skogsskötseln. Uppgiften var inte lätt och 
resultatet blev så klent att en ny pristävlan också följande år, 1799, utlystes om 
samma ämne. Inom utsatt tid inkom tre bidrag av vilka ett ansågs motsvara 
tävlingens ändamål. Förslaget, som var inlämnat av en anonym författare, hade ett 
pålitligt innehåll och var avfattat på ett kort och tydligt sätt, varför det ansågs vara 
värt guldmedaljen. I företalet betecknade sig författaren som "landtman", men det 
framgick snart att det var Jacob Tengström som författat skriften. Som huvudkälla 
för sin "katekes", som Tengström kallade boken, hade han tydligen Gadds 
Hushållsbok, men hans beläsenhet i Sveriges lantbrukslitteratur var säkert mycket 
stor och han kände säkerligen till flera av de korta, utmärkta handböcker som 
utgetts där. 

Det vinnande förslaget blev 1803 tryckt, men endast på svenska. Man planerade 
redan då en ny upplaga och anhöll därför i företalet om att allmänheten skulle 
insända anmärkningar, tillägg och rättelser. I det följande omtalas Tengströms 
skrift som Läroboken. Att den ansågs både viktig och riktig framgår av att en ny 
upplaga trycktes 1844; vissa tillägg hade dock gjorts.3  Den traditionella doktrinen 
om spannmålsodlingens stora betydelse präglar boken men liksom i Hushållsboken 
framhålls såväl potatisplanteringen som foderväxtodlingen såsom ytterst nödvändi-
ga. — Av vidskepelse finns inte ett spår, den tiden var nu förbi. 

Tengström omfattade många av de synpunkter som redan Faggot hade framställt 
i "Swenska Landtbrukets Hinder och Hjelp" och ansåg att Hushållningssällskapets 
verksamhet borde omfatta även näringsfriheten, skolundervisningen, soldatrekry-
teringen m.m. Porthan som fann det betänkligt att Tengström ville utsträcka 
verksamheten till "Oeconomia publica" förhörde sig därom i brev till Calonius. 
Denne, som hade kännedom om tänkesätten inom regeringskretsarna, tillrådde 
försiktighet. I vissa frågor var Tengström av helt annan åsikt än Faggot. När en 
författning mot böndernas många binäringar blev föreslagen inom Hushållnings-
sällskapet, opponerade sig Tengström framgångsrikt däremot. I vårt klimat 
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27. Ritning till ett tidsenligt fähus utgör den enda illustrationen i Tengströms lärobok. 

lämnade jordbruket sina idkare så många lediga stunder, att det var naturligt att de 
själva tillverkade en mängd redskap och husgeråd, och om en granne med större 
skicklighet och händighet ville arbeta också åt andra, kunde detta inte förbjudas 
honom av någon rättvis orsak. En författning av sådant slag skulle vara svår att 
övervaka. När folkmängden i framtiden ökade, skulle den naturliga utvecklingen 
avskaffa böndernas mångslöjd. Som bevis för riktigheten av sina åsikter nämnde 
han skärkarlen, som idkade både jordbruk, fiske och sjöfart: "I allmänhet mår han 
bättre än bonden i öfre landet; och är öfver hufvud ingalunda hans hemman sämre 
skött än t.ex. tavastlänningens. Men att han i allt afseende är idogare, 
uppmärksammare äfven på den minsta förtjänst och rörligare samt mer omhugsam 
i alla sina företag, är en erkänd sak. Upphöra fisket och sjöfarten att löna hans 
möda, så blir han väl en gång blott landtbrukare; men detta måste bli naturens och 
ej lagarnas verk".4  — Det är sannolikt pargasbon som har stått modell för detta 
berömmande omdöme. — Inom Hushållningssällskapet var Jacob Tengström 
otvivelaktigt den mest idérika av styrelseledamöterna. Om tillbörlig uppmärksam-
het hade ägnats alla hans förslag, hade landets välstånd i hög grad främjats. Hans 
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grundsyn var att alla medborgare borde erhålla näringsfrihet, men denna viktiga 
reform förverkligades först långt efter hans död. 

Redan i Hushållningssällskapets stadgar hade bestämts att man skulle försöka få 
igång korrespondens mellan styrelsen i Åbo och vissa ledamöter i landsorten. 
Jacob Tengström uppgjorde en förteckning över lämpliga brevväxlingsämnen, och 
denna lista avspeglar bäst vilka ämnen som låg inom sällskapets intressesfär.5  

Underrättelser om väderleken på olika årstider, förnämligast med avseende a 
ekonomiska göromål, såsom t.ex. om vårens ankomst, lövsprickningen, vissa 
växters första blomning, flyttfåglarnas ankomst, islossningar, vårfloder och 
översvämningar, såningstider, nederbörd, rådande vindar, högsta värme och 
köld, frostnätter, skördetider, vinterns ankomst, snöfall, före och väglag. —
Kunde säkra termometrar, barometrar och ombrometrar härvid rådfrågas, 
vore så mycket bättre. 
Märkliga händelser i naturen. 
Årsväxternas beskaffenhet, så tidigt därom möjligen kan inberättas, samt 
sädespriserna såväl å landet som å närmaste avsättningsort. 

Utsikt för nästa års årsväxt. 
Vilka hushållare och slöjdeidkare sig i synnerhet utmärkt. Varuti och på vad 
sätt? Nya påfund och försök i alla slags hushållsgrenar och deras antingen 
framgång eller misslyckande. 
Vilka huvudfelen eller de utmärkta förmånerna kunde vara i varje orts 
hushållningssätt. 
Farsoter såväl bland barn som äldre folk; ävensom bland boskap, till deras art 
och dödlighet, samt däremot nyttjade eller beprövade botemedel. 

Odjursskador till mängd och värde. 
Fiskets, djurfängets och andra binäringars beskaffenhet och avkastning, —
(Om stadsmannanäringarna lär bli svårt att få pertinenta uppgifter.) 
Förslag på nya förtjänta ledamöter. 
Kärrodlingar verkställda eller begynta? Med vad utsikt om framgång? 
Socknarnas folknummer 1749 och nu. 
Storskiftets fortgång och vad därvid än återstår. 
Nybyggenas antal och beskaffenhet. 

Tengströms förhoppningar i fråga om korrespondenternas svar gick inte i 
uppfyllelse. Några år senare uttalade han sitt stora missnöje över att sällskapets 
styrelse hade fått vänta förgäves på allsidiga och sammanhängande upplysningar. 

Åt frågkri om storskiftets genomförande ägnade Tengström stor uppmärksam-
- het, och hantetonade särskilt, att så länge mätningsarbetet betalades bättre än 

delningsförfarandet, mätte lantmätarna mycket men delade intet, eftersom de allra 
flesta lantmätarna var så oredliga att de försökte förlänga skiftet på de fattiga 
jordägarnas bekostnad. Under tiden kunde dödsfall inträffa, varvid både kartor 
och handlingar ofta förkom, så att nya mätningär och återmätningar måste ske. 
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Han yrkade därför på att arvodet för mätning borde sänkas eller att delningsarvo-
det skulle höjas. 

När Jacob Tengström efter 1813 tog upp Porthans arbete på en geografi över 
Finland, kom Hushållningssällskapets topografiska och statistiska samlingar till 
användning. Hans intresse för statistik och för kunskap om förhållandena på olika 
orter kom till uttryck även i de ämnen för rundfrågor till Hushållningssällskapets 
medlemmar som har redovisats ovan. I sådant avseende påverkade han sannolikt 
Carl Christian Böcker i dennes på 1830-talet utförda statistiska undersökningar. 
Böcker hade anställts som sekreterare i sällskapet 1812. 

År 1815 reste Böcker genom Vasa län och gjorde då utförliga "ekonomiska 
anteckningar". Gadd hade som nämnts genom egna resor lärt känna Egentliga 
Finland och Nyland men hade inte en lika god kännedom om Österbotten, och 
Böckers reseanteckningar får därför i det följande ett ganska stort utrymme. 
Böcker kom att ägna mycket tid åt förarbeten till en statistik över landsbygdens 
näringsfång. Statistiken hade utnyttjats av rätt många hushållningsforskare under 
1700-talet; åkerbruk är en näring som inbjuder till statistik. En stor statistisk 
centralbyrå hade sedan 1805 arbetat i Preussen och dess arbete var vägledande för 
statistikbyråerna i Danmark och Sverige. I Finland hade en mindre enkät redan 
företagits.6  Böcker hämtade sannolikt modellerna till sina utfrågningstabeller från 
Sverige, där han vistades för långvariga studier. Under sin verksamhet vid 
Hushållningssällskapet kom Böcker att ta befattning med många olika frågor, 
delvis också sådana som inte hade att göra med lanthushållningen. Sin statistiska 
jordbruksenkät planerade han i så stor skala att han måste söka statsanslag för att 
kunna genomföra den. 

Böckers utfrågningstabeller är av flera olika typer och innehåller hundratals 
frågor. Som orsak till att han vill ha frågorna besvarade skriver han: "Sådana 
uppgifter vore af största vigt emedan en stor del af historien om Finlands näringar 
icke finnes uti arkifwer och Handlingar utan blott uti den nu lefwande generationens 
minne."' Blanketterna var avsedda att sändas till olika målgrupper, inom häradena 
till kronofogdar och häradsskrivare, inom tingslagen till länsmännen och inom 
församlingarna till kyrkoherdarna. Eftersom företaget bekostades av statsmakten 
hoppades Böcker att de tillfrågade skulle anse sig förpliktade att stöda hans arbete. 
Genom att sända likartade frågor till olika målgrupper räknade han med att få en 
viss kontroll över materialet. Såsom statistiskt underlag är svaren mycket 
svårbearbetade, emedan Böckers medarbetare besvarade frågorna på högst olika 
sätt, antagligen närmast av den orsaken att metoden var så främmande för dem. 
Medan Läroboken ger oss en bild av hur man inom Hushållningssällskapet ville se 
jordbruksarbetet upplagt och förverkligat, ger Böckers brevsvar, ofta i tabellform, 
en bild av de faktiska förhållandena. Tabellernas uppgifter kompletteras här med 
notiser ur den samtidiga litteraturen. Två sockenbeskrivningar har särskilt ofta 
citerats eftersom de synes ha tillkommit som svar på någon av Hushållningssällska-
pets frågelistor. Den ena är en skildring av Vörå 1825, författad av Henrik 

73 



Wegelius, den andra en skildring av Pargas 1847, nedskriven av Sven Elmgren. Så 
gott som alla avsnitt i min skildring avslutas med uppgifter ur den muntliga 
traditionen. Då det har visat sig att det ofta är svårt att erhålla säkra kronologiska 
data ur muntlig tradition har guvernörernas berättelser från tiden 1860-1880 även 
blivit utnyttjade. Hushållningssällskapets betydelse avtog under senare hälften av 
1800-talet då många av dess verksamhetsgrenar övertogs av statsmakten. Av stor 
vikt var att Hushållningssällskapet tog initiativ till inrättandet av ett lantbruksinsti-
tut. 1836 fick Sällskapet i en kejserlig skrivelse i uppdrag att inrätta en 
"agronomisk skola" där både manliga och kvinnliga elever skulle erhålla 
fullständig undervisning om ett bättre sätt att bedriva ängs- och boskapsskötsel. 
Följande år uppläts Mustiala överstelöjtnantsboställe i Tammela socken i södra 
Tavastland för detta ändamål och 1840 öppnades där Mustiala lantbruks- och 
mej eriinstitut . 

4 Jordmån 

Österbotten är älvarnas land. Det flacka landskapet i kusttrakterna är överallt 
genomskuret av större och mindre vattendrag, och vårflödet åstadkommer ofta 
besvärliga översvämningar. Åarnas och älvarnas dalgångar utgörs i Svensköster-
botten av gammal havsbotten som genom landhöjning småningom förvandlats till 
fast mark, och jordmånen är mycket skiftande. I några av dalarna finns bördig 
lerjord, i andra är jordgrunden sandig och stenbunden. De vattendelande 
markerna mellan dalarna är steniga eller starkt försumpade. Från Oravais norrut är 
jordmånen betydligt sandigare än söderut i landskapet, och där åkerjorden utgörs 
av mylla eller sandblandad lera ligger den mångenstädes på en grusalv, vilket 
medför att sommartorks kommer växtligheten att förtvina. 

På fasta Åland utgörs en stor del av markens yta av berg, och den odlingsbara 
jorden är av jämförelsevis ringa omfattning. På de slätter där jordlagren är 
tillräckligt djupa består åkermarken flerstädes av kalkhaltigt krosstensgrus som 
utgör en bördig jordmån. I skärgården avtar odlingsmöjligheterna mer och mer ju 
längre ut man kommer. I den yttre åboländska skärgården är förhållandena i detta 
avseende likadana som i den yttre öståländska skärgården, men längre in i 
Åboland överväger den odlingsbara marken över berggrunden. Närmast stränder-
na består jorden i regel av en blandning av lermylla och sand, men uppåt land är 
det lerjorden som dominerar. På den stora Kimitoön är jorden mycket lämplig för 
jordbruk. Inom Nyland överväger sandjorden i den sydvästligaste delen av 
landskapet, men annars utgörs kustsocknarnas jordmån av lermylla. Längst ute vid 
kusten i Sibbo och Borgå är jordmånen dock mycket sandblandad. 

De växlande förhållandena med avseende på odlingsmarkens beskaffenhet hade 
föranlett besvärliga fördelningsproblem i de solskiftade byarna. Genom jordboni-
teringens utveckling övervanns fördelningsproblemen, men de odlingstekniska 
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svårigheterna på mindre fruktbar mark kvarstod. Att på bästa sätt övervinna dem 
blev en av lantbruksforskarnas viktigaste uppgifter. Redan under slutet av 
1500-talet hade det påvisats att växterna ur jorden upptog vissa mineraler och 
salter, som vid förbränning av växterna kvarblev i askan. När denna aska ströddes 
ut på marken ökade den märkbart jordens fruktbarhet. Det var alltså nödvändigt 
att i så stor utsträckning som möjligt återge odlingsjorden vad man tagit för att 
åkern inte skulle bli utarmad, men det förgick en mycket lång tid innan dessa 
forskningsrön blev allmänt kända. I Sverige fastställdes en lantmäteriinstruktion 
1633 vari lantmätarna ålades att särskilja svartmylla, lerjord, sandjord och mojord, 
av vilka arter den sistnämnda var mest steril och ofruktsam. Under 1700-talet 
började man indela jordarterna enligt allt mer differentierad skala. Den som 
betraktas som grundläggare av den egentliga jordbrukskemin är svensken Johan 
Wallerius, som 1750 utnämndes till första innehavaren av en professur i kemi, 
metallurgi och farmaci i Uppsala. Han blev bl.a. tilldelad första pris på 
Vetenskapsakademins prisfråga om åkerjordarternas egenskaper och deras för-
bättringar genom jordblandningar. Han utgav även flera skrifter om åkerbrukets 
kemiska grunder. Hur osäker och vacklande agrarkemin ännu var, framgår av att 
Wallerius länge hävdade att vatten kunde förvandlas till jord, vilket gav upphov till 
en flera decennier lång strid inom den akademiska världen. 

Gadds stora intresse för agrarkemin var ett led i hans strävan att göra 
vetenskapen nyttig i det praktiska livet. Kunskapen om de olika jordarternas 
sammansättning framstod därför för honom som ett av de viktigaste områdena 
inom mineralogin och denna sin åsikt motiverade han med att han 1) samlat de 
förfarnaste åkermäns rön och anmärkningar, 2) undersökt och prövat jordprov 
efter kemiska principer och 3) undersökt jordmånen enligt fysiska principer och 
växternas allmänna vegetationslagar.' Ett av de största hindren för ett framgångs-
rikt jordbruk var enligt hans mening att bönderna inte hade förstått jordblandning-
arnas betydelse och inte hade vant sig att blanda jordarterna på riktigt vis. Det 
säkraste sättet att bestämma jordmånen var att ta prov både vid åkerns yta och i 
dess grund och kemiskt undersöka sammansättningen. I ett avsnitt som börjar 
"Hwad dråpelig nytta, man har af en wäl giord jordbår" beskrevs tillvägagångssät-
tet i Hushållsboken, och ritningar till jordborrens olika delar meddelades (fig. 
22:1-5).2  Enligt Gadds åsikt borde varje lantman skaffa sig en jordborr, och de 
jordarter som var och en borde lära sig känna var mylla, lera, krit- och kalkjord 
samt sand- och mojord. En annan väg till kunskap om jordmånen som Gadd 
nämner var den botaniska, söm innebar att man utnyttjade "örtläran" och 
systematiskt antecknade de olika växtslagens förekomst. På det sättet kunde man 
bl.a. urskilja jordarter som fet lermylla, bränntorvsjord och "kall jord". Denna art 
av jordmånskunskap tillämpades väl föga utanför de akademiska kretsarna, men 
de många och långa kapitel som i Hushållsboken ägnades åt denna metod kanske 
bidrog till att öka jordbrukarnas intresse för växtvärlden. 

Gadds viktigaste jordbrukskemiska arbeten utgörs av disputationsserien "Åker- 
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Fråga nr 13 Om församlingens åkerjord anses för 100, så anses därav utgöra: 

Församlingens 
namn 

styv 
lerjord 

lätt lera, 
lermylla 

jäslera fin 
sandmylla 

grov sand 
och grus 

stenig 
jordmån 

kärrjord svart mylla moblandad 
lera och ? 

Gla Karleby 1 10 20 5 30 5 30 
2 10 20 5 30 5 30 

Nedervetil 0 0 0 331/2  331/3  331/2  
Kronoby 1 0 162/3  0 662/3  10 62/3  

2 0 x x x x x 
3 0 162/3  0 662/3  10 62/3  

Terjärv 0 10 0 40 10 40 
Pedersöre 1 

2 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

4/, 
4/, 

2/9  
2/9  

3/9  
3/9  

Nykarleby 1 0 (h) likaledes mestadelen i 
af socknen 0 obetydligt 

2 x x x x x x 
Oravais 0 12 6 73 3 6 
Vörå 40 40 10 0 0 10 
Kvevlax 0 50 10 10 10 20 
Replot 0 10 20 40 20 10 
Mustasaari 0 50 10 10 10 20 
Solv 30 10 60 
Malax 1 40 50 10 

„ 2 40 55 — 5 
Bergö 50 50 
Petalax 10 20 5 59 2 4 
Pörtom 12 15 45 12 7 9 
Korsnäs 0 0 0 0 5/to 5/1 0 
Närpes 1/2 0 3/1 0 0 2/10 2/1 0 2/1 0 
Kristina If. 1 20 50 10 10 0 10 

2 15 50 5 25 0 5 
Lappfjärd 1 25 50 25 

2 30 50 0 10 0 10 
31 3 10 50 5 15 0 20 

Sideby 1 0 10 0 20 10 60 
93 2 10 40 5 30 5 10 
99 3 2 8 2 20 30 38 

Eckerö 10 10 0 10 20 50 
Hammarland 1 2 10 0 20 10 55 1 2 

2 2 10 2 18 12 55 1 
Finström 10 20 0 20 0 10 40 
Jomala 10 30 0 40 5 15 
Saltvik 1/3  yo  x 1/6  0 t/3 

Nvkarleby 1: not (h) "en del af Socknen har lös lermylla, men kan ej bestämt uppges huru mycket". 

Tabell 1. Förekomsten av olika jordarter. 
Enligt tabellen är jordmånen i svenskbygderna mycket växlande. I övre Österbotten 

dominerar sandjorden. I nedre Österbotten förekommer lerjord i flera socknar, men för 
Replot, Malax och Petalax redovisas sandig jordmån, för Solv och Korsnäs stenig, och för 
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Fråga nr 13 Om församlingens åkerjord anses för löd, sa anses därav utgöra: 

Församlingens 
namn 

styv 
lerjord 

lätt lera, 
lermylla 

jäslera fin 
sandmylla 

grov sand 
och grus 

stenig 
jordmän 

kitt -rim-cl svart mylla moblantlad 
lera och ? 

Sund 75 20 0 5 0 0 0 0 
Lemland V20 1/20 0 Mo Vin 3/4 0 
Vårdö 30 40 0 20 0 10 0 0 
Föglö 10 10 5 5 60 10 
Kumlinge V3 0 14., 0 y, th, 

Brändö 1/2  0 14, 1/2  4, 

Iniö 15 70 2 5 3 5 
Houtskär 8 10 8 10 25 39 
Korpo 1 10 5 10 10 30 35 

2 10 5 5 20 20 40 
„ 3 10 5 5 10 20 50 

Nagu 10 10 10 30 10 30 
Pargas 15 20 15 40 5 5 
Kimito x x x x x x 
Dragsfjärd x x x x x x 
Västanfjärd x x x x x x 
Hitis x x x x x x 

Bromarv 0 36 0 40 0 24 
Tenala 50 20 10 20 0 0 
Pojo 50 15 5 20 5 5 
Karis 40 20 10 5 0 25 
Ingå x x x x x x 
Lojo 25 35 15 15 10 5 
Sjundeå 35 20 5 15 10 15 
Kyrkslätt 30 10 30 5 5 0 
Esho 25 50 15 5 0 5 
Helsinge 25 35 10 10 6 14 
Sihho 50 35 15 5 0 0 
Borgå 1 50 10 10 10 10 10 

2 50 13 12 10 10 5 
Pärnå 3/8  1/4  Yl 6 /16 1/8  
Liljendal 1/2  1/4  '/In '/1n t/8 
Mörskom 40 25 10 23 1 1 
Lappträsk 1 40 25 10 23 1 1 

2 25 50 15 5 5 
Strömfors 25 50 10 5 5 10 
Pyttis 1 38 30 27 3 ej 2 

2 38 30 27 3 ej 2 

Bergö och Sideby både sandig och stenig mark. Det sistnämnda gäller även för västra 
Åboland, medan jordmånen i Åland och östra Åholand anges vara växlande. 1 Nyland 
dominerar lerjorden. Rörande denna och övriga tabeller se s. 413. 
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brukets kemiska grunder" samt kemikapitlen i Hushållsboken.3  Enligt hans åsikt 
var det den vegetabilisk-animaliska myllan som innehöll den för växterna 
nödvändiga näringen, och för omsättningen behövdes köld, värme, luft och vatten. 
Sådana fantastiska teorier som att vatten skulle kunna förvandlas till jord avvisade 
han med sund skepticism, och självständiga och sunda åsikter visade han även vid 
bedömande av andra häpnadsväckande teorier, framställda av jordbruksforskare i 
olika länder. Endast genom att lära sig känna naturens egna lagar kunde man lära 
sig påverka jordens bördighet. I stället hade man på astrologiskt sätt trott att 
jordens fruktbarhet var beroende av avlägsna himmelska kroppar eller uppdiktat 
immateriella andar som skulle upphjälpa den. 

I Läroboken angavs jordmånen huvudsakligen vara av två slag, lera och sand.` 
Först då dessa blev sammanblandade var de tjänliga att användas som åker. Ju 
längre tid sådan åkerjord hävdades och gödslades, desto mera svartmylla bildades 
det. Fastän hemmansbrukaren i viss mån kunde förbättra sin jord genom att köra 
lera på sandjord och sand på lerjorden, behöll dock varje jordart på det hela taget 
sin egentliga natur, och efter det måste man rätta sig. Lerjorden hade flera goda 
egenskaper, den gav den stridaste säden, den behöll styrkan av sin gödsel längre än 
någon annan jordart och motstod dessutom ogräs rätt bra, och lerjorden måste 
därför anses som bättre än sandjorden. Sandmyllans viktigaste förtjänst var att den 
var lättare att bruka än lerjorden. Sådana åkrar som bestod av sandmylla på 
lergrund gav god avkastning, om de ofta blev gödslade, och därvid räckte det med 
ganska litet gödsel. Stenblandad grus- eller mojord och styv blålera var jordarter 
som vid uppodling fordrade så mycket tillblandning av andra jordarter och så 
mycket gödsel, att man endast i nödfall borde utnyttja dem som åkerjord. 
Eftersom mullagret på en åker tilltog ju längre denna odlades kom de äldsta 
kontinuerligt odlade åkrarna att betraktas som första klassens jord. Svartmyllan 
hade stor förmåga att behålla fuktighet och gav efter lämplig gödsling goda 
skördar, om väderleken var gynnsam. Om man hade ont om gödsel, blev skörden 
allt knappare till dess tegarna måste läggas i linda för ett antal år. 

Det synes ha dröjt länge innan jordblandning av den art som Gadd och 
Tengström rekommenderade kom i gång på allvar. Böcker har inte mycket att 
berätta därom i sina österbottniska reseanteckningar. Han tyckte visserligen att 
jordbruket i Österbotten befann sig i ett jämnt stigande men att det dock inte stod 
på den höjd som man hade kunnat vänta sig med tanke på inbyggarnas "höga 
industrie och mobilit" för allt som var nyttigt.5  Som orsak härtill angav han 
frånvaron av stora egendomar, som kunde ha tjänat som exempel på "ett bättre 
jordbruk". Förekomsten av de olika jordarter som efterfrågades av Böcker 
framgår av tabell 1. Verkligt pålitliga jordanalyser kom man fram till först mot 
slutet av 1800-talet. 
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5. Frostfaran 

De mycket svåra och ofta ödesdigra verkningarna av nattfroster gav lantbruksfor-
skarna anledning att ägna frostfaran ingående uppmärksamhet. Trots all möda 
dröjde det till slutet av 1800-talet innan det klarlades att temperaturfallet vid 
inträffande frost berodde på värmestrålning från jordytan och dess växtlighet uppåt 
mot himlen . Detta fysikaliska förhållande och de därmed förknippade växlande 
omständigheterna förblev sålunda länge fördolda. De uppfattningar om frostens 
natur och om medlen till dess bekämpande som framlades var på den grund en 
blandning av erfarenhetskunskap och förfelade spekulationer. 

Gadd ägnade i sin Hushållsbok sex kapitel åt att förklara hur man skulle försöka 
bekämpa frostfaran .1  Han betraktade frost och frostnästen såsom människans 
fiender: "I frost-nästen förskämmes sädes-växten nästan årligen, hwaraf förorsakas 
brist på brödföda i landet; i brist af bröd och naturlig sund styrkande föda, 
försmäkta folket af hunger, de belastas med sjukdomar, dö bort och lemna en hop 
nyttiga näringar i ödesmål; äro altså slike oupodlade frostwulne marker, ej 
annorlunda at anse, än såsom fiender, ja, hemliga fiender, hwilka på et osynligt, 
dock nog wåldsamt offensivt sätt förstöra och ödelägga oss".2  Vid nyodling skulle 
man noga undersöka om platsen för den tilltänkta åkern utgjorde ett frostnäste och 
i så fall undvika den. Jordarten var enligt Gadd av stor betydelse, och sådan mark 
som utgjordes av hård och mager lerjord var inte lämplig till åkermark på grund av 
dess frostömhet.3  

I likhet med Faggot ansåg Gadd att ett av de säkraste medlen att undvika 
frostskador var att dika ut alla mossar och myrmarker som var belägna i närheten 
av odlingsjord. — Erfarenheten hade visat att frosterna blev mest förödande om 
kylan var förenad med hög luftfuktighet. — I Gadds skildring upptas först 
vårfrosterna, sedan sommarfrosterna och sist höstfrosterna. Tiden när vårfrost 
inställde sig var slutet av maj och början av juni. Om det under Marienatten var 
stark frost brukade det vanligen infalla frostnätter långt in på sommaren; 
frostnätter som inträffade i ny ansågs vara farligare än sådana som timade när 
månen var i nedan.4  Vid vårfrost var sådana åkrar som i norr saknade skogsskydd 
särskilt utsatta; skog i andra väderstreck var däremot till skada. Åkrar som låg 
sankt och sumpigt och från vilka vattnet inte avleddes genom diken var särskilt 
utsatta för vårfrost. Dikningen var enligt Gadds åsikt så viktig att den som inte ville 
delta vid utdikning på samfälld mark borde mista sin äganderätt. Mot skador av 
vårfrost kunde man skydda sig också genom att hålla sina åkrar ordentligt ryggade, 
genom att medelst vattenfåror leda bort överflödigt vatten från åkern och genom 
att se till att is som bildats under dynghögar inte fick bli liggande för länge. Om det 
ute i skärgården fanns uppvräkt is som länge låg kvar i vikarna utan att smälta, 
kylde den av luften över angränsande sädesåkrar. Gadds förmodan att man kunde 
undvika nattfrostskador genom att iaktta rätt såningstid är typisk för hans 
optimism. 
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Under sommaren brukade skärgården och andra orter som gränsade mot havet 
vara frostfria, men Gadd låter oss få veta att byarna Mattkärr, Östermark, 
Pederså, Sorsböle, Kvarnböle och Norrlångvik i Kimito nästan varje år vådeligen 
besvärades av sommarfrost.5  Vid sommarens nattfroster var ofta rågen illa utsatt, 
särskilt om den stod i blomning eller höll på att mogna. Som exempel på en ovanlig 
sommarfrost omtalar Gadd en händelse, som den 10 juli 1741 inträffade i Lammala 
by i Västanfjärd, då efter ett åskväder med blixt och dunder följde slagregn och 
därefter i några timmars tid en så sträng köld att rågen som stod i blomning blev 
svårt frostskadad. Faran av sommar- och höstfroster ökades enligt Gadd av 
lövskog, eftersom det utdunstade en mängd våtaktiga ångor därifrån; barrskog 
hade däremot ringa utdunstning och utsände därför inte kylande ångor. De 
farligaste lövträden var asp, al, björk, ask, ek, vide och sälg om de växte kring 
åkergärden; rönn, hägg och alm gjorde inte skada. Höstfrosterna som var vanligast 
och skadligast brukade infalla vid Lars- och Bertilsmässtid. Vindriktningen var av 
betydelse. "När wattnet wid Hafsstranden faller ut och det klarnar upp med nordan 
eller nordwäst pläga fråstnätter infalla". Under sådana nätter kunde rökeldar vara 
till gagn bara lantmannen såg till att röken under sädens blomning inte slog ned på 
den. Eldarna måste tändas "under wädret", så att röken blåste åt annat håll. Ett 
annat sätt att förekomma nattfrost var att underhålla väderdrag och med 
väderpustar åstadkomma "luftens fördelning, til- och afblåsande". Samma 
ändamål uppnåddes om säden överdrogs med långa linor och hölls i ständig 
rörelse.6  I sitt intensiva sysslande med frosten och dess bekämpning lägger Gadd 
i dagen stora realkunskaper, inhämtade genom egna och andras iakttagelser och 
rön, men mer än i andra sammanhang varvas erfarenheter med mer eller mindre 
fantastiska funderingar. Frosten, denna obönhörliga fiende, engagerade honom 
kanske emotionellt så starkt, att hans kritiska omdömesförmåga fördunklades. 

Det korta stycke i Läroboken som ägnas skyddsåtgärder mot frost utgör en 
upprepning av Gadds maning att utdika våtmarker och avröja skogen i öster, söder 
och väster.?  Frostfaran, sådan den uppfattades av Böckers meddelare, redovisas i 
tabell 2. 

På en tid då man inte hade tillgång till frosthärdiga sädessorter var man tvungen 
att försöka skydda sig på de sätt som ansågs pålitliga. Så sent som 1845 
rekommenderas i en lantbrukstidning dragning med rep såsom fullt pålitlig metod 
mot hotande nattfrost: "Ett enkelt medel finnes som alltid lyckas. Då frost befaras, 
samlas alla rep och tömmar som äro att tillgå. Twenne personer hålla i hwar sin 
ända af dessa rep och draga dem, innan det blir dager, på sådant sätt öfwer 
sädesåkrarne, serdeles der axen äro nedhängande. Genom tågens widrörande 
lyftes axen och afskakas daggdropparne, som wid solens uppgång kunnat frysa, och 
derigenom skadat säden. Som det för landtmannen i allmänhet är bekant hwilka 
dagar frost brukar att skada säden, medför förenämde medel obetydligt beswär."8  
En av de bästa kännarna av vad frosten kunde medföra och av frostnätternas 
dramatik, Agaton Meurman, har skildrat midsommarfrosten: "Det är en gammal 
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Fråga nr 17 Om församlingens åkrar anses för 100, Om 
så utgör de som är 

Fråga nr 17 församlingens åkrar anses för 100, 
så utgör de som är 

fria för frost fria för frost 
Församlingens för frost frostömma men så att köld Församlingens för frost frostömma men så att köld 

namn svårt utsatta mindre blott vid 
allmänt svåra 
frostår skadar 

namn svårt utsatta mindre blott vid 
allmänt svåra 
frostår skadar 

Gla Karleby 1 25 70 5 Lemland 0 6 94 

" 2 " 25 70 5 Vårdö 0 0 100 

Nedervetil 50 15 35 Föglö 0 5 95 

Kronoby 1 20 30 50 Kumlinge 0 litet 
9, 2 81/3  25 662/3  Brändö 0 litet 
7, 3 14 30 56 Iniö 0 6 94 

Terjärv 10 25 65 Houtskär 0 30 70 

Pedersöre 1 1/2  1/2  1/3  Korpo 1 10 20 70 
5, 2 1/3  1/3  1/3  31 2 3 13 84 

Nykarleby 1 (n) x (o) „ 2 0 10 90 
33 2 x x x 1, 3 0 10 90 

Oravais 40 49 11 Nagu 0 20 80 

Vörå 5 35 60 Pargas 30 50 20 
Kvevlax 40 50 10 Kimito 1 x x x 
Replot 55 40 5 19 2 
Mustasaari 40 50 10 Dragsfjärd x x x 
Solv 15 10 75 Västanfjärd x x x 
Malax 1 10 60 30 Hitis 0 0 100 

77 2 6 50 44 Bromarv 0 0 100 
Bergö 5 95 Tenala 0 20 80 
Petalax 25 50 25 Pojo 15 30 55 
Pörtom 662/3  331/3  Karis 20 30 50 
Korsnäs 5/io 3Ao 2Ao Ingå x x x 
Närpes 3Ao 4A0 3/lo Lojo 10 20 70 
Kristina If. 1 0 25 75 Sjundeå 10 20 70 

3, 39 2 0 25 75 Kyrkslätt 0 30 70 
Lappfjärd 1 Esbo 0 10 90 

77 2 0 33 67 Helsinge 25 40 35 
79 3 5 25 70 Sibbo 50 30 20 

Sideby 1 0 30 70 Borgå 1 25 25 50 
,, 2 2 25 73 „ 2 0 25 75 
75 3 2 40 58 Pärnå 1/4  1/2  1/4  

Eckerö 0 10 90 Liljendal 1/8  1/4  5/8  
Hammarland 1 0 20 80 Mörskom 20 30 50 

2 x 30 70 Lappträsk 1 20 30 50 
Finström 0 4 96 51 2 25 10 65 
Jomala 5 30 65 Strömfors 25 10 65 
Saltvik 1 2 97 Pyttis 1 33 41 26 
Sund 0 0 100 15 2 33 41 26 

Nykarlebv 1: not (n) -Åkrar omringade af mossar och belägna i skogstrakter äro frostömma". not (o) "De vid Elfven och Sjökanten 
belägna Åkrar-. 

Tabell 2. Områdets frostkänslighet. 
Åland, Åboland och Nyland bedöms såsom mindre frostkänsliga områden än Österbot-

ten, dock med undantag för den östligaste delen av Nyland. I Österbotten anges den sydliga 
delen samt Malax-, Bergö- och Solv-området och vidare Vörå och Kronoby vara trakter 
mindre utsatta för frost än övriga delar av svenska Österbotten. 
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erfarenhet, att vid midsommartiden, då rågen, Finlands huvudsakliga föda, är i sitt 
ömtåligaste för köld, några nätter, de så kallade järnnätterna, äro så kalla, att det 
beror på termometerns fallande en eller annan grad huruvida, man kan med allt 
skäl säga det, ett folk i Finland skall finnas till, eller icke. Upphörandet av den 
ringa vindfläkt, som ännu bringar lövet i rörelse, försvinnandet av den obetydligas-
te molnfläck, som ännu täcker norden, därpå beror det." Om denna vindfläkt 
upphörde, om detta moln försvann och om termometern föll ännu ett par grader, 
så kunde all rågskörd i Finland slå totalt fel.9  

Även under den senare hälften av 1800-talet var frågan, hur man skulle kunna 
skydda sig mot frostens härjningar, ständigt under debatt. Man utförde statistiska 
undersökningar över missväxtåren och deras beroende av frostskador, man 
försökte genom olika jordblandningar göra odlingsmarken mindre frostöm, och 
man fortsatte med utdikning och dränering, men utan större framgång. Långvarig 
och kylig väderlek i förening med frost vållade ofta stora skador. Om en lång kall 
vår fördröjde vårbruk och sådd samt försenade växternas utveckling, kunde ett par 
frostnätter få katastrofala följder. Under normala år hade både råg och korn i 
mitten av augusti nått en sådan mognad att säden inte skadades ens om 
temperaturen någon natt sjönk en eller ett par grader under nollstrecket. Hade 
sommaren däremot varit kall och regnig så att säden i augusti stod halvmogen, 
kunde också en ganska lindrig frost förorsaka stora skador. De svåraste 
hungeråren i Finland har alltid varit förenade med förödande froster. Åren 
1867-1868 lever ännu kvar i folktraditionen som de stora hungeråren. 

I Såka by i Karleby socken nedskrev bonden J. Wenelius sina hågkomster dag 
efter dag under år 1867. Här följer en del av hans anteckningar."' "Den 11 maj. Jag 
sätter mig ned att anteckna till minnes både för mig och efterkommande, huru den 
allsmäktige Gud låter oss välförtjänt erfara hans faderliga aga och straff för 
syndens skull. Närvarande tids förhållande är så sorgligt, att jag med beklämt 
hjärta och tårfulla ögon nödgas skildra det i det följande: Intet spår synes ännu av 
sommaren, snön ligger alns- ja t.o.m. 11/2  alns hög på slätter och i skogar. 
Kreatursfodret är slut för de flesta. Halmtak användas till deras föda och många 
av de arma kräken svälta ihjäl." 
"Den 3 juni kunde man ännu se snö på norra sidan å taken på ett och annat hus. 
Rågbroddar ha ruttnat ganska svårt; i Kronoby och längre söderut mindre svårt. 
6 juni. Ingen har ännu här på orten kunnat börja kornså. Kreatursfoderbristen har 
stigit till den grad, att man icke kan beskriva denna. Hö kostar från 1 till 2 mark 
lispundet. Folket försöker att samla lingonris, björk- och granris till deras föda. 
Man hoppas dock snart kunna släppa ut dem att skava på de få bara ställen." 
"Den 18 juni började en och annan försöka att så korn, ehuru åkrarna äro våta. 
Längre söderut verkställes kornsådden som bäst, den lär även vara verkställd åt 
södra Finland på vissa orter. Den 20 juni satte vi potäter. I dag börjar sommaren, 
och man kan kalla denna för den första sommardagen." 
"Den 24 juni midsommardagen var varm och vacker. Ända ifrån och med den 20 
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har vi haft en sommarvärme, som ej haft sin like på flere år. Värmgraden har 
uppnått i skuggan till 32° och i solen till 48° Celcius. Kornbrodden uppspirar 
vackert och ovanligt hastigt, t.o.m. på 4 dagar, ja och ännu på mindre tid efter 
sådden, att folket nödgades harva sina åkrar i själva midsommarhögtiden. Ingen 
har sett löv och gräs växa så hastigt som nu, att lövet på de 4 dagar vi nu haft 
sommar ha blivit så nära fullvuxet. 
Den 25 juni kunde man se potatiskål uppkomma ur jorden, som för 5 å 6 dagar 
sedan sattes. Rågax var synlig på de frodigaste åkrar." 
"Den 18 augusti. Nu tyckes förhoppningen vara ljusare för framtiden — ehuru 
hungersnöden är till högsta grad stigen — därigenom att väderleken har blivit 
mildare, sedan vinden den 15 dennes vände om från nordan till sunnan. Nordlig 
och ostnordlig vind har för det mesta varit rådande ända hittills och började bliva 
allt svalare och svalare; redan nätterna emot den 12, 13 och 14 dennes var lägre 
trakter betäckt av lätt rim, men gjorde just ingen skada. Folket, som annars är 
nedslaget av hunger och brist på allting, började redan gå ängsliga och modlösa, då 
man icke annat kunde se och förmoda än den vackra växande kornskörden åter 
skulle omintetgöras av frosten, likaså potatisländerna; ty både korn- och 
potatissåningarna äro så sena, att de förra ännu icke överallt gått i ax, och de 
senare knappt börjat knytas. Rågväxterna åter äro så glesa och utgångna av röta, 
att därutav är icke annat än missväxt att förvänta och därtill är den icke ännu 
allestädes utblommad." 
"Den 3 september. I morgon är en bedrövlig morgon. Ehuru föregående dagen var 
kall och regnig, kunde ingen befara frost under natten, då det på aftonen ändå var 
mulet, men då man vaknade på morgonen var allt fruset tillsammans och 
potatisstjälkar fallna till betydlig del på stånden." 
"Den 12 sept. I morgon stark rim. Nu är det avgjort med all vidare förhoppning om 
kornets mognande, ty allt vad grönt är står nu fruset. Nätterna emot den 5 och 6 
hade vi ock rim". Så långt Wenelius. Våren 1867 erbjöd rågbrodden en sorglig 
anblick också annorstädes i Österbotten. Den var svag och dålig och överdragen 
med mögel. Utvägen att plöja upp åkrarna och beså dem med vårsäd var 
omöjliggjord av spannmålsbristen. I Malax gick rågen i ax den 7 juli och efter en 
kort värmebölja stod den i blom den 16 i samma månad. I Närpes och Övermark 
började rågblomningen den 8 juni och i Åboland och Nyland i mitten av månaden. 
Under sommaren 1867 rådde en orolig stämning, som växlade mellan förtröstan 
och dystra föraningar. Kornets axbildning fördröjdes inte bara av den sena sådden 
utan också på grund av dålig väderlek under sommaren. I Åbo län hade vårsäden 
ännu den 20 juli inte gått i ax, i Nykarleby gick den i ax den 25 juli. Höskörden blev 
ganska bra över hela landet, men i vissa trakter, bland annat i östra Nyland blev 
den mycket förminskad av ängsmask. 

I Vasa län blev säden skadad redan vid froster den 21 och 22 augusti på sådana 
platser som var särskilt frostömma, och sedan kom den förödande septemberfrost, 
som Wenelius skildrar. 1 Åbo län inträffade sträng frost nätterna mot den 4 och 5 
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september och även en och annan natt därefter, och i Nyland förstördes i stora 
delar av länet råg, korn, havre, potatis och skidfrukter vid froster den 4, 5, 11 och 
13 september." Även om frosterna inte hade inträffat hade skörden blivit dålig, nu 
blev det missväxt överallt. Vintern igenom strövade utsvultna tiggarskaror genom 
landet. I kustsocknar, där fisket var ett viktigt näringsfång, klarade folket sig något 
bättre än i inlandssocknarna. I alla de österbottniska städerna upprätthöll de 
köpmän som hade spannmål i förråd utspisningsplatser, men alltför länge fick de 
hjälpbehövande inte stanna på samma ställe, utan de måste vandra vidare för att ge 
plats åt nya skaror. Från Esse och Purmo och angränsande orter sökte sig mången 
över Åland till Stockholm i hopp om arbete. En del stannade på Åland, där 
förhållandena var drägliga, och blev där hela sitt liv. Hösten 1867 blev många åkrar 
även i landets sydliga delar liggande obesådda av brist på utsäde. Under vinterns 
lopp lyckades man småningom uppköpa spannmål i utlandet, både till förtäring och 
utsäde. Sommaren 1868 var torr och varm, och trots torkan blev skörden ganska 
god. Inom vissa socknar i Nyland ansågs dock 1868 vara ett ännu sämre skördeår 
än 1867. 

Även under följande decennium inträffade svåra missväxter, men på grund av 
större förutseende och förbättrade kommunikationer upprepades inte 1860-talets 
sorgespel. År 1877 inträffade i Vasa län så svåra tidiga nattfroster att skörden på de 
flesta orter slog fel, och i Åbo län blev säden så grundligt förstörd av tidig nattfrost 
och ymniga höstregn, att den i många trakter bara kunde användas till 
kreatursfoder. I Nyland var vintern samma år kall och snörik och våren så kall och 
torr, att sådden blev försenad och vårsäden därigenom illa skadad. Följande år, 
1878, var likaså ett dåligt skördeår. I Vasa län hade man nattfroster den 17, 18, 22 
och 26 augusti. I sydvästra Finland var det så kallt i slutet av juli och början av 
augusti, att både rågen och vårsäden skadades i frostömma trakter. I Nylands län 
var våren 1878 lång och torr, och under sommaren inträffade froster den 5 juli och 
den 7 och 8 augusti, vilka skadade korn, potatis och ärter. Nästa sommar blev ännu 
svårare, då övergicks hela länet utom de västligaste socknarna den 15 juni av en 
frost som skadade säden så svårt, att den mångenstädes måste avmejaS. 12  Bristen 
på brödsäd kunde avhjälpas med import av billigt mjöl från Ryssland. 

Såsom ett försök att efter föredöme av Kalm och Gadd tillämpa naturvetenskap-
liga forskningsrön i praktisk verksamhet ter sig den framstående fysikerns, 
professor Karl Selim Lemströms experiment att med s.k. frostfacklor åstadkomma 
skydd mot nattfroster under sommaren. Genom dessa facklor utvecklades tjock 
rök, som lade sig över fälten och minskade värmestrålningen från jordytan, varvid 
luftlagren vid marken samtidigt genom de uppkomna temperaturskillnaderna 
skulle bringas i rörelse, en upprepning av det gamla sättet att under kritiska nätter 
skydda sädesfälten mot frost genom antändning av risknippor och mossa.13  Någon 
större praktisk användning uppnådde den lemströmska metoden dock icke. — Den 
fatalistiska tron på att frostskadorna var en av högre makter sänd, oundviklig 
olycka levde kvar under hela 1800-talet. Enligt den allmänna meningen brukade 
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s.k. järnnätter inträffa vid vissa traditionellt kända tidpunkter14 , och om det visade 
sig misstänkta förebud vakade mången husbonde då hela natten. 

6. Åkerdikning 

Det kapitel i Hushållsboken som handlar om åkerdikning har Gadd givit rubriken 
"om åkrars nödiga, men försigtiga dikning", och redan härav framgår att det inte 
fanns något entydigt svar på frågan hur dikessystemet skulle vara beskaffat.' Som 
syfte med åkerdikning angav Gadd fyra olika orsaker: 

att man ville ha åkern indelad i rätt avpassade tegar, 
att åkrar som var belägna intill höjder ej skulle skadas utan endast uppfriskas 
av nedrinnande vatten, 
att allt överflödigt vatten skulle kunna rinna bort, 
att åkrar som hade lös jordmån och var belägna i sluttande läge inte skulle bli 
alltför uttorkade. 

För att jordbrukarna skulle kunna uppnå dessa syften angav Gadd 25 regler att 
iaktta "efter förefallande serskilta omständigheter".2  Alltför smala tegar borde 
undvikas, dels därför att man med smala, kringdikade tegar förlorade mycket 
mark, dels för att det bleve besvärligt att plöja, harva och meja på dem och svårt 
att köra in skörden med släde eller arbetsvagn. Tegarnas bredd och längd måste 
avpassas efter åkerns läge och jordart. På sluttande mark med lös jord kunde man 
ha större tegar, 40-45 alnar långa och 30 alnar breda, medan man på 
flatmarksåkrar med lerjord och på gammal kärrmark måste ha tegar som var 30 
alnar långa och högst 25 alnar breda. Om jordmånen var sandig och bemängd med 
"klappur" eller kalk borde tegarna vara ännu mindre, 30 alnar i längd och 15 alnar i 
bredd. Åkerrenarnas höjd skulle alltid vara så avpassad att vatten från åkern med 
lätthet rann ner i diket och ju smalare renarna var, desto bättre. Då åkern gavs 
behörig kullring från mitten nedåt sidorna, kunde man långt säkrare avleda 
överflödig väta än om tegen gjordes alltför smal. När åkertegen ryggades skulle 
man använda sådan jord som togs upp ur dikena eller också hämta jord från andra 
ställen så att matjordslagret förblev orubbat. Ytvatten måste ledas bort med 
vattenfåror uppdragna med trädstock och om det fanns dolda vattensamlingar 
måste vattnet från dem ledas bort med blinddiken. Sluttande åkrar behövde inte 
ryggas, men måste jämnas ut så bra att alla gropar som kunde samla upp vatten 
försvann. Vattengölar på åkern kunde förorsaka isbränna och andra olägenheter. 
Dikena borde vara av tre slag, nack- eller floddiken, skår- eller avloppsdiken och 
tvärdiken. Nackdikena som skulle uppsamla backskval men också, när så behövdes 
borde kvarhålla väta, skulle grävas tre spadtag djupa med en bredd av 2 1/2 aln 
upptill och tre kvarter i botten. Skårdikena behövde inte vara lika stora, de borde 
vara två spadtag djupa och sex kvarter breda upptill och två i botten. Tvärdikena, 
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28. Upprensning av diken i en trädesåker, ett besvärligt men nödvändigt arbete i vilket 
kvinnorna såväl i Österbotten som i de södra svenskbygderna brukade delta. Övermarks 
kyrkby. A. Franz&i. SLS 259:7. 1910-talet. 

som gick tvärs emot skårdikena, kunde grävas ännu smalare och grundare. Med 
hjälp av rist och spade kunde en arbetskarl gräva 20-24 famnar om dagen, men om 
man skaffade Johan Brauners dikesplog (mullfösa) kunde tre karlar med två 
dikesplogar ta upp 900 famnar, eller lika mycket som 40 karlar med spadar. En 
tuvplog som skar av tuvorna underlättade arbetet. I all trädesåker borde man före 
höstsådden företa en dikesrensning med dikesplogen (fig. 24:7), samt dessutom en 
rensning vart femte år i lerjordsåkrar och oftare i lösare jordmån. Upptagning och 
underhåll av en sådan mängd diken gav mycket arbete. Lantmätare Erik Klingius 
uppger 1767 ifråga om Malax att ett helt mantals åkerareal i medeltal var elva 
tunnland, och att den sammanlagda dikessträckan utgjorde 13.685 alnar.3  

Efter storskiftet var tegbredden i åkergärdena beroende av den enskilde 
jordägarens förgottfinnande. Låg åkern i en backsluttning var den lätt att avdika, 
och enligt Läroboken kunde tegarna på torr jordmån göras upp till 24 alnar breda.4  
Om åkern var så belägen att där behövdes ett större avloppsdike måste man noga 
utröna vilken riktning som gav den bästa avrinningen. Skårdikena skulle grävas 
vinkelrätt mot avloppsdiket; de borde på låglänt mark grävas tre kvarter djupa och 
fem kvarter breda, och tegarna borde vara 18 alnar i bredd. Alla diken skulle 
utstakas i rät linje, då blev det bättre avrinning, tegarna blev lättare att bebruka 
och därigenom inbesparades mycket arbete, dessutom förnöjde det ögat. Även 
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29. Bondfolk på dikesarbete äter middag vid en hölada. Övermarks kvi-hby. A. Franzén SLS 
259:38. 1910-talet. 

Tengström fördömde de breda åkerrenarna som uppkom vid dikning och ärjning. 
För att inte vatten skulle samlas på tegen och bli stående måste dikesrenarna alltid 
genomgrävas. Det kunde förekomma att dikesrenarna på illa hävdade åkrar var 
högre än själva åkern; på höglänta, torra och sandiga åkrar behövdes inte mycket 
dikning, men på lågt liggande marker var omsorgsfull dikning en nödvändighet. 
Vattensjuk åker ansågs vara tillhåll för både ogräs, ohyra och mask och dessutom 
svår att bearbeta; god skörd gav den endast om den blev rikligt gödslad. 

Böcker berättar från sin österbottniska resa, att man i södra Österbotten utförde 
dikningen ganska ordentligt, särskilt i de så kallade spannmålssocknarna, "hwartill 
man är nödsakad af landets jemnbärhet" .5  Även där det fanns stadigare lera 
rensades dikena vart fjärde eller vart femte år. För detta arbete begagnades endast 
spadar. Till och med för mullens uppfösande nyttjades mest skottkärra och endast 
sällan mullvacka. De som hade backåkrar, och i synnerhet de som bodde i 
skärgården, var mera vårdslösa ifråga om dikesrensningen. I de flesta spannmåls-
socknarna hade man sin åker ordentligt indelad i tegar, 7 till 10 famnar breda. 
Tabell 3 anger åkrarnas läge, hur de var inledade och tegbredden. En sak som 
Böcker fann märklig var att man i södra delen av Vörå ännu hade alltför stora 
åkerstycken, trots att denna del av socknen räknades bland spannmålsorterna. 
Från Oravais norrut och därifrån inåt landet ända till landryggen fäste man mindre 
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Frågorna nr 16, 14 och 15 16 Om hela åkervidden anses för 100, så utgör 
14 

Om åkern anses 
för 100, så utgör 

del därav som 
är lagd i ordentliga 

tegar 

15 
Medelbredden 

Då tegarna, .  famnar 
Församlingens 

namn namn 

a 
Branta åkrar 

b 
Starkt 

sluttande 
mark 

c 
Mark med 

ringa sluttning 

d 
Jämn mark 

Gla Karleby 1 5 20 50 25 70 9 
2 5 20 50 25 70 9 

Nedervetil 25 36 15 24 25 7 
Kronoby 1 0 15 10 75 100 10 

33 2 x x x 75 100 10 
93 3 0 15 10 75 100 10 

Terjärv 25 30 20 25 100 12 
Pedersöre 1 x x x x 3000 7 

99 2 x x x x 3000 7 
Nykarleby 1 0 x (g) (g) 7 

2 x x x x x x 
Oravais 0 2 17 81 96 7 
Vörå 0 4 40 56 75 7 
Kvevlax 0 5 25 70 20 7 
Replot 0 5 25 70 10 7 
Mustasaari 0 5 25 70 20 7 
Solv 35 55 10 75 7 
Malax 1 

2 
2 
4 

58 
64 

40 
32 

98 
98 

7 v., 
71/2  

Bergö 4 76 20 20 71/2  
Petalax 25 25 50 100 5 
Pörtom 331/3  662/3  95 6 
Korsnäs 0 () Vin 9/lo 3/8  6 
Närpes 'AH 'AH 2/to 5/10 3/4  6 
Kristina lf. 1 1) 0 50 50 90 5 

2 0 5 35 60 85 5 
Lappfjärd 1 100 100 4 a 5 

2 1) 0 50 50 90 5 
39 3 0 3 20 77 75 5 

Sideby 1 0 () 50 50 60 5 
,, 2 0 5 25 70 80 5 
33 3 2 49 49 100 6 

Eckerö 10 10 20 60 0 x 
Hammarland 1 0 5 15 80 1 12-15 

33 
2 0 5 35 60 10 9 ivt5  

Finström 0 () 70 30 100 10 
Jomala 0 5 75 20 100 7 
Saltvik 10 10 40 40 100 
Sund 25 25 25 25 75 
Vårdö 5 30 50 15 2/3  x 

Nykarleby 1, not (g): "De flesta inom Socken belägna på västsidan af Nykarleby å." 

Tabell 3. Åkerläge och tegbredd. 
I denna tabell redovisas uppgifter om åkrarnas marklutning, tegläggning och tegbredd. 

Svaret från Västanfjärd på fråga nr 16 ger summan 110 i stället för 100. 
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Frågorna nr 16, 14 och 15 16 Om hela åkervidden anses för 100, så utgör 
14 

Om åkern anses 
för 100, så utgör 

den del därav som 
är lagd i ordentliga 

tegar 

15 

Medelbredden 
på tegarna, 

famnar 
Församlingens 

namn 

a 
Branta åkrar 

b 
Starkt 

sluttande 
mark 

c 
Mark med 

ringa sluttning 

d 
Jämn mark 

Lemland 0 0 5 95 100 — 
Fåglö 0 0 50 50 x x 
Kumlinge 0 0 0 allt allt 41/4  
Brändö 0 0 0 allt d:o 43/4  
Iniö 65 35 40 6 
Houtskär 0 0 75 25 100 7 
Korpo 1 0 0 80 20 100 6 

2 0 0 90 10 100 6 
33 3 0 0 95 5 100 7 

Nagu 0 0 75 25 100 6 
Pargas 1 9 50 40 90 6 
Kimito 0 20 40 40 x 5 a 6 
Dragsfjärd 0 20 30 50 x 
Västanfjärd 0 20 60 40 x 
Hitis 0 47 48 5 x 0 
Bromarv 0 10 60 30 77.5 6 
Tenala 5 30 50 15 80 7 
Pojo 10 20 50 20 25 7 
Karis 20 20 40 20 60 4 
Ingå x x x x 100 5,05 
Lojo 5 25 30 40 60 20 (alnar) 
Sjundeå 10 30 30 30 75 8 
Kyrkslätt 10 10 50 30 75 8 
Esbo 0 20 60 20 75 7 
Helsinge 20 20 35 25 70 7 
Sibbo 2 40 42 16 100 6 
Borgå 1 50 0 50 0 100 6 

2 1 21 70 8 99 15 (alnar) 
Pärnå 1/8  1/8  1/4  1/2  100 5 
Liljendal 1/16 1/4  1/4  1 1/16 100 5 
Mörskom — 15 60 25 90 4 
Lappträsk 1 — 15 60 25 90 4 

35 2 0 5 45 50 100 4 
Strömfors 0 5 45 50 100 4 
Pyttis 1 2 26 72 100 41/2  

„ 2 2 26 72 100 41/2  

Att svaren på frågan nr 14 är så skiftande kan bero på att meddelarna inte begripit vad som 
avsågs med "ordentliga tegar". 
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30. Upprensning av ett större avloppsdike under medverkan av en kronobyggmästare. 
Övermarks kyrkby. A. Franzén SLS 259:39. 1910-talet. 

uppmärksamhet vid dikningen, eftersom man med sina sandiga åkrar inte var i så 
trängande behov i detta avseende. I största delen av Gamlakarleby, Kronoby, 
Pedersöre och Vörå socknar samt i en betydlig del av Nykarleby landsförsamling 
var åkrarna dessutom belägna på backar med god avrinning. Över huvud försökte 
man avhjälpa olägenheten av de usla dikena genom att köra upp djupa vattenfåror 
på åkern. 

I en slutkommentar till avsnittet om dikningen framhåller Böcker följande: 
"Renar fördömma flere förståndiga åkerbrukare alldeles, ända tills stycket fått en 
sådan kullrighet, att alfwen under midteln kan wara uti wåglinie med renarnes öfra 
kant; andra deremot förswara smala renar."6  Han tillfogar att de tjärbrännande 
bönderna i Lochteå och omgivande trakter hade "så wäldiga renar, att åkerstycket 
skulle kunna med wagn kringköras. De förswaras der af många såsom den enda 
utwäg att få fint hö, ehuru icke en gång denna usla uträkning slår in, emedan ofta 
mer än hälften af renen bär ett magert hö blandadt med ljung och renmåssa."7  

I vissa delar av Mustasaari, Närpes och Lappfjärd hade man gått till den 
ytterligheten, att man gjorde tegarna bara fyra till fem famnar breda. Här anför 
Böcker en kommentar av en jordbruksintresserad prästman: "Det kallas en 
ytterlighet, att man i Nerpes och Lappfjerd teglagt sina åkrar i 5 famns tegar. 
Häremot säger mig min erfarenhet och sjelfwa sakens natur, att ingen åkerteg 
borde vara bredare än 5 famnar, ty med större bredd kan tegen icke fås kullrig, så 
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31. Dikesplöjning på Vävars i Klemetskog, Tusby. SLS 1375:64. 

att wattnet på ömse sidor rinner hastigt af. En teg som icke är kullrig midtpå som 
en limpa, är tillredd af en åkerbruks krasslare. Jag har försökt 6 famns tegar, men 
dessa fås ej tillräckligt kullriga, utan att helt och hållit skada tegbreddarne, äro ock 
derföre mer utsatte för tåtel."8  

Ett slags dikesplogar som förekom vid denna tid var stora och tunga redskap, 
som fordrade mycket kraftiga dragare. Plogen bestod av en grov stock som var 
tillspetsad i framändan och var försedd med två vingar av bräder. Denna typ 
förekom i början av 1800-talet på en del större gårdar i sydvästra Finland. Vid 
utfrågningen på 1830-talet försökte Böcker få reda på, om man på något håll i 
landet hade försökt konstruera dikesplogar för upptagning av nya diken och 
upprensning av gamla. Från de flesta orter svarades nekande på frågan. 
Meddelaren i Hammarland anmärkte: "Dikesplogar kunna i anseende till markens 
stenbundna beskaffenhet ej begagnas."9  Från Sibbo meddelades att några 
ståndspersoner i socknen hade tagit i bruk den s.k. Rosvallska dikesplogen.1()  I 
Tusby nyttjade man på en del ställen Ugglas nya dikesplog, trots att Mariefors bruk 
på orten tillverkade dikesplogar, som sades vara förmera än Ugglas plog." 1825 
uppgav Wegelius för Vörå att en karl under en lång arbetsdag grävde 10-15 famnar 
"nytt lagligt dike". 

Nyttan av att odlingarna blev avdikade på bästa möjliga sätt med hänsyn både till 
markens art och odlingsfältens belägenhet började inses av allt flere jordbrukare. 
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32. Dikesplog i användning på Mangs i Klemetskog, lusby. SLS 1365:64. 

De länsagronomer som hade börjat arbeta inom varje län gav anvisning om hur 
jorden skulle dikas så ändamålsenligt som möjligt och vilka redskap som skulle 
användas. I guvernörernas årsberättelser ingick längre eller kortare avsnitt om 
dikningen. 1876 klagade guvernören i Vasa län över att åkrarna i allmänhet led av 
brist på tillräckliga och ordentliga diken, och han gjorde därvid inte något 
undantag för de s.k. spannmålssocknarna.12  Förhållandena i Nyland beskrevs 1876 
utförligt av länets guvernör: "Dikningen verkställes dels mer, dels mindre om-
sorgsfullt och har det under sednaste torra somrar igen bekräftat sig, att en 
ordentlig afdikning är första vilkoret för ett godt jordbruk uti norden, ity att en 
grundlig dikning, genom att förändra den styfva lerans fysikaliska beskaffenhet till 
någon likhet med den sandhaltiga i afseende på genomsläpplighet för vatten, visat 
sig vara af nästan lika stor vigt i stark torka som då vädret är ovanligt regnigt. 
Ehuru man finner rutdikningen i motsats till tegdikningen tillämpad af en och 
annan, hafva många nödgats återupptaga sina igenlagda tegdiken, sedan några 
efter hvarandra inträffade mer än vanligt regniga år bevisat dessa sistnämnda 
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dikens större lämplighet för vårt klimat, åtminstone så länge icke, isynnerhet på 
styf lerjord, fullständig drainering tillika blifvit utförd. Draineringen är hos oss 
ännu i sin begynnelse och har, der den blifvit införd, ickelheller alltid lyckats, 
emedan samtidigt nödig uppmärksamhet icke egnats åt fältens omsorgsfulla 
planering och plöjning, för att bereda ett lätt avlopp för det ytvatten, som om 
våren, då jorden är frusen, genom snösmältningen, och om hösten, då jorden är 
genomdränkt af vatten, får för länge qvarstanna och menligt inverka på den 
växande grödan eller förhindrar sådd och bebrukning." 13  Dränering eller täckdik-
ning utfördes vid denna tid mest på större herrgårdar, ofta under ledning av 
experter som utförde de nödiga avvägningarna av odlingsmarkerna. 

På bondgårdarna fortsatte man att använda öppna diken. Det mest använda 
dikningsredskapet var en träspade med järnbeslagen tvärskuren eller rundad egg.14 
Efter denna form kan spadarna indelas i tvärspadar och rundspadar. De 
hemsmidda spadbeslagen var i allmänhet tunga och grova, de brukstillverkade var 
tunna, lätta och vassa. Rundspadar användes i Österbotten, Åland och Åboland. I 
Nyland använde man i de västnylänska socknarna både runda och tvära spadar, 
från och med Kyrkslätt österut endast tvära. En ålderdomlig variant av träspaden 
har ett handtag för vänster hand strax ovan om spadbladet. Som orsak till denna 
anordning anges på en del håll, att spaden för att bli hållbar måste förses med så 
grovt skaft att detta ej kunde omfattas med handen. Mot slutet av 1800-talet 
började träspadarna ersättas av spadar som hade hela spadbladet utsmitt av järn. 
De brukstillverkade järnspadarna var avsevärt mycket lättare och hanterligare än 
de som smiddes av bysmeden. 

När man ärjade, harvade eller sladdade åkern, kom det ut mull på dikesrenarna, 
och en del av denna mull rann ned i dikena. Enligt K.P. Pettersson var det i Nagu 
kvinnornas arbete att skotta den nedrunna mullen tillbaka upp på åkern.15  För 
detta arbete använde man dels lätta träskovlar med urgröpt skovelblad, med vilka 
jorden skovlades upp ur diket, dels skovlar med flata blad med vilka man skyfflade 
jord från dikesrenen ut på åkern. Dessa skovlar skulle vara gjorda av gran. "Talln 
blir så fort bulin, så än han doger int". Om det var vatten i diket så att man inte 
kunde stå nere i diket och arbeta, användes en ren-räfsa som var försedd med 
breda, platta tinnar. 

Man kan ej ange någon viss tidpunkt då dikning skulle utföras, för dikningen var 
ett arbete som man tog till närhelst någon tid blev över; ett villkor för att den skulle 
kunna utföras var dock att jorden inte var alltför hårdfrusen. 

7. Nyodling 

Under de kollektiva byarnas tid hade byalaget övervakat nyodlingsverksamheten 
på bymarken. Sedan såväl inägorna som utägorna hade blivit lagda i storskiften och 
ägogemenskapen hade blivit upplöst, kunde varje hemmansägare inom sina egna 

93 



P 
0 

g 

3 

33. Järnspett och slägga för borrning, kilning och klyvning. Mindre slägga för kilning. 
Stenhacka för planhuggning och navare av olika grovlek och längd. Krok som användes då 
stenarna skulle föras över på stensläpan. Kil med två järn och pyts för kilarna, trasselsudd 
som sattes på navaren för att vattnet inte skulle stänka på den som borrade samt en läckande 
plåtkanna som behövdes för att hålla borrhålet vått var den utrustning som behövdes vid 
stenarbete. Malax. Bertil Bronns SLS 1360. 

ägor fritt öka sin odlingsareal antingen med egna krafter eller genom att anta 
torpare som åtog sig uppodling av obruten mark. Nybyggarverksamheten på 
kronojord samt på de områden som kronan beslagtagit i samband med storskiftet 
medverkade till att åkerarealen i landet ökade som aldrig förr. 

Större nyodlingsföretag utfördes fortfarande ofta gemensamt av byamännen, ty 
den samarbetsberedskap som hade varit rådande under tiden före storskiftet 
upphörde aldrig helt och hållet. Ett särskilt slag av samfälld nyodling var 
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torrläggning av insjöar och infjärdar samt utdikning av landhöjningsområden. Alla 
sådana torrläggningsföretag har varit så betingade av de lokala förhållandena, att 
de måste beskrivas mot bakgrunden av dem. 

Nyodlingarnas läge bestämdes av förekomsten av odlingsbar jord; av kartor 
framgår att åkermark ofta upptogs förvånansvärt långt borta från själva byn. I 
magra odlingsbygder måste också stenbackar, antingen i närheten av byn eller på 
långt avstånd, arbetas upp till åker. I Gadds Hushållsbok framhålls att man måste 
ägna uppmärksamhet såväl åt sådana stenbackars jordmån och belägenhet som åt 
sluttningsförhållandena och växtligheten.' Jordmånen måste vara något "myllig", 
backen borde helst vetta mot söder och den fick inte vara så brant att varken hästar 
eller oxar skulle kunna dra plogen uppför och nedför tegarna. Som bästa och 
bördigaste odlingsbackar ansåg han dem som var övervuxna med granskog, frodiga 
enbuskar, hallon, blåbärsris, hassel, try, röda vinbär och måbär samt där 
ängshavre, sparlost, krus- och backtåtel jämte ax- och rödsvingel grönskade och 
bladrika stack fram mellan stenarna. Sådana backar där det växte ljung, låga 
bergtallar, mjölonris, kråkbär och en del korta och spinkiga stånd av svinborst och 
fårgräs bestod mest av örjord, mo eller sand och borde lämnas i sitt naturliga läge. 

Nyodlingsarbete utfördes på många olika sätt. Här har nyodlingarna indelats i 
gräftland, kyttland och svedjeland. Gräftlanden var i allmänhet från början 
avsedda att bli åkrar medan kyttlandsmark och svedjejord upparbetades till åker, 
om jordmånen var fördelaktig och läget lämpligt, annars fick de beroende av 
jordart och belägenhet övergå till äng eller slåttermark eller återgå till skog. Mellan 
de olika kategorierna av nyupptagningar fanns det inga skarpa gränser, vare sig 
mellan gräftland och kyttland eller mellan kyttland och svedjeland. Genom 
kyttlandsbränning och svedjebruk kunde bönderna utöka sina spannmålsskördar 
utan att använda kreatursgödsel som gödning, vilket var av stor betydelse ända tills 
dess konstgödselmedlen blev tillgängliga. 

34. Stensläpa för bortsläpning av större stenar. Mindre stenar kördes med skottkärra. Bertil 
Bonns SLS 1360. 
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35. 1823 skrevs om Kimito att uppodling med gräftning och kyttning dittills hade förekommit 
endast sällan, men att detta odlingssätt tilltog med varje år. Bilden visar en "kåkare" från 
Påvalsby som bränner kåkland för prästgården. I. Sahlberg SLS 546:55. 1930-talet. 

Gräftland. På jämn och stenfri mark, som var bevuxen med småskog, var 
uppgräftningsarbete jämförelsevis lätt. Träden stubbfälldes, rötterna rycktes upp 
och jorden gräftades upp med en hacka eller spadvändes. Ris, rötter och 
smågrenar spriddes ut över landet som brändes och besåddes med råg eller rovfrö. 
Allteftersom den bördiga jord som fanns i byarnas närhet blev upptagen, spriddes 
nyodlingarna ut över magrare och mer svårarbetad mark. Om jorden var 
stenbunden var spade och gräfta till föga nytta. Enligt flera 1700-talsförfattare 
användes i Österbotten s.k. vändhakar, då större stenar skulle tas upp. Man 
använde järnstör för att bryta lös stenarna och vändhakar för att vända stenarna 
och dra upp dem. Större stenar samlades i högar och forslades bort med stensläpa 
när det blev snöföre, och mindre stenar bars bort på stenbår eller kördes i väg med 
skottkärra. Vändhaken bestod av en grov stör försedd med en bygel av järn; en 
avbildning ingår i första delen av Hushållsboken (fig 23:3). De stenar som var för 
stora att fås upp med de vanliga stenredskapen kunde ofta grävas ned så djupt att 
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de inte var till skada. Enligt urgammal metod kunde de även "brännas bort", vilket 
gick så till att stenen först hettades upp med eld och därefter spräcktes sönder 
genom att man hällde vatten eller saltlake över den. När den hade spruckit slogs 
den sönder med måkare och släggor. I mitten av 1700-talet började man hos oss 
använda krut vid stensprängning.2  I Österbotten har sprängningsföretagen ofta 
utförts som samfällda arbeten, och krutet inköptes då med pengar ur bykassan, 
varvid det kunde förekomma att krutet förvarades i själva bykistan. När alla större 
stenar blivit upptagna och bortforslade, blev grästorven upphackad eller uppgrävd 
och torvorna sönderhackade och nedgrävda eller också blev de uppbrända 
tillsammans med kvistar och ris för att man skulle få gräftlandet gödslat genom 
askan. Den första sådden i sådan åker utgjordes ofta av rovfrö, och sedan rovorna 
skördats övergick rovåkern till vanlig åker och besåddes med spannmål. På 
gräftland som inte brändes gödslades med fårgödsel som ansågs vara bästa gödning 
på nyjord. 

På sådan nyodlingsmark som var bevuxen med grov tall- eller granskog ansågs 
rothuggning vara att föredra framför stubbfällning. Gadd rekommenderade i flera 
olika sammanhang "rothuggning på dalkarlarnas vis", och en bild av den rotyxa 
som dalkarlarna nyttjade ingår i Hushållsboken. En fransk rotyxa, som även av-
avbildas, angavs väga 8,10 eller 12 skålpund och måste ha varit obekväm att använ-
da. Landshövdingen i Vasa län, G.A. Piper, hade redan på 1740-talet inkallat 
dalkarlar, vilka undervisat allmogen i rothuggning.' Ännu i Läroboken ingår en 
utförlig beskrivning av hur rothuggning skulle utföras.4  Man började med att gräva 
bort jorden från trädets rötter, vilka höggs av ungefär en aln från stammen. En 
rotyxa var till skapnaden lik en slaktares köttyxa. Också för kullfällningen av trädet 
gavs noggranna anvisningar: "Fäst så i toppen af trädet ett godt hamprep med stark 
jernkrok i ändan, hwarmed några Karlar sedan lätteligen stjelpa det omkull. Till 
större träds och stubbars omstjelpning kunna äfwen Oxar eller stadiga Hästar, wid 
linan anspännas" . Om en tall skulle fällas måste dess "hjertrot" huggas av innan 
trädet kunde vältas. Lövträdens rötter avhöggs på samma sätt som barrträdens, 
men de stjälptes omkull med handkraft, varvid man tog bommar till hjälp. Hur 
buskar och småskog samt mindre trädrötter skulle undanröjas behövde inte 
förklaras. Om marken var tuvig skars tuvorna av med en vass järnspade och lades i 
hög. Sedan marken på hösten tillfrusit upphöggs den fällda skogen till ved och 
gärdsle, och det ris som blev kvarliggande spreds jämnt över landet och avbrändes. 

Även Böcker utgick ifrån att uppgräftade marker brukade brännas. Såsom 
förklaring till de frågor han ställde för sin jordbruksstatistik skrev han: "med 
kyttland förstås sådana med gräftande eller plöjning werkställda odlingar uti kärr 
och mossar, eller äfwen på fastare mark, som flere år efter hwarandra brännes, 
hwaremot under rubriken gräftland förstås de med gräfta odlade länder, som icke 
widare brännes, än den öfwerswedning de kunna få, då såsom wanligast sker, rötter 
och stubbar förbrännes. "5  Böcker hade antecknat att åkrarna i den nordligaste 
delen av svenska Österbotten, i Gamlakarleby och Pedersöre socknar, hade 
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Frågorna nr 1, 
2 och 3  

1 2 3 

Om församlingens äring av råg Om kornäringen anses vara 100, Om havreäringen anses för 100, 
Församlingens 

namn 
anses vara 100, så fås av så fås av sa fås av 

åker kytt- sved ny- gräft- åker kytt- sved ny- grått- åker kytt- sved ny- gräft- havre- 
land plog land land plog land land plog land land 

Gla Karleby 1 90 0 0 0 10 90 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 

" 2 90 0 0 0 10 90 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Nedervetil 60 40 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kronoby 1 80 10 0 0 10 70 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 
„ 2 871/2  1/2  0 0 121/2  70 0 0 0 30 0 0 0 0 x 0 
„ 3 84 0 0 0 16 70 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 

Terjärv 80 0 0 0 20 70 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 

Pedersöre 1 90 0 0 0 10 100 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 
„ 2 90 0 0 0 10 100 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 

Nykarleby 1 — 4 — — 4 6 — — — — 7 4 — 

2 50 56 0 0 0 50 54 0 0 0 x x x x x x 

Oravais 80 7 0 0 13 90 3 0 0 7 33 26 0 0 1 0 

Vörå 75 17 0 0 8 86 8 0 0 6 0 70 0 0 30 0 

Kvevlax 50 0 0 0 50 75 0 0 0 25 0 0 0 0 50 50 

Replot 80 0 0 0 20 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 

Mustasaari 50 10 0 0 40 75 0 0 0 25 0 25 0 0 25 50 

Solv 95 — — — 5 98 — — — 2 25 — — — 75 — 

Malax Övre 80 15 — — 5 98 — — — 2 20 — — — 80 — 

" Nedre 92 — — — 8 98 — — — 2 20 — — — 80 — 

Bergö 94 — — — 6 99 — — — 1 
Petalax 70 20 — 5 5 90 10 — — — 10 45 — 15 30 — 

Pörtom 85 10 — — 5 95 — — — 5 — — — 

Korsnäs 15/1 6 0 0 0 '/is allt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Närpes 3/4  'A 0 0 '/s allt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kristina If. 1 85 0 0 5 10 100 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 

2 75 10 0 5 10 100 0 0 0 0 50 0 0 13 37 0 

Lappfjärd 1 90 — — 5 5 100 — — — — — — — 50 50 — 

2 85 0 0 5 10 100 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 
„ 3 80 5 0 5 10 100 0 0 0 0 50 0 0 13 37 0 

Sideby 1 85 0 0 5 10 100 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 

2 80 5 0 5 10 100 0 0 0 0 50 0 0 13 37 0 

3 80 10 2 — 8 90 2 — — 8 10 5 — — 85 — 

Eckerö 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hammarland 1 98,5 0 0,5 0,5 0,5 100 0 0 0 0 98,5 0 0 0,5 1 0 
11 2 95 0 1,5 5 0 100 0 0 5 0 96 0 2 5 1 6 

Finström 99 0 0,5 0 0,5 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

Jomala 98 0 1 0 1 100 0 0 0 0 99 0 0 0 1 0 

Tabell 4. Sädesslag och odlingstyp. 
Talen för råg som togs från gräftland och kyttland visar, att nyodlingar var mycket 

vanligare i Österbotten än i övriga landskap, något som sammanhängde med att 
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Frågorna nr 1, 
2 och 3 

1 2 3 

Om församlingens äring av råg 
anses vara 100, så fås av 

Om kornäringen anses vara 100, 
så fås av 

Om havreäringen anses för 100, 
så fås av Församlingens 

namn 
åker kytt- 

land 
sved ny- 

plog 
gräft- 
land 

åker 

— 

kytt- 
land 

sved ny- 
plog 

gräft- 
land 

åker 

i 

kytt- 
land 

sved ny- 
plog 

gräft- 
land 

havre-
land 

Saltvik 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 70 0 0 0 20 10 
Sund 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 
Vårdö 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

Lemland 99,7 0 0 0 0,3 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 
Föglö 97 3 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 
Kumlinge 112 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brändö 96 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Iniö 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 
Houtskär 97 0 3 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 
Korpo 1 96 1 2 1 0 100 0 0 0 0 95 1 0 0 4 0 

2 95 1 3 1 0 97 1 1 1 0 94 2 0 1 3 0 
" 3 95 1 3 1 0 100 0 0 0 0 95 2 0 0 3 0 

Nagu 100 0 0 0 0 ' 100 0 0 0 0 95 0 0 0 0 5 
Pargas 96 0 2 0 2 100 0 0 0 0 10 0 0 50 20 20 
Kimito 1 90 2 3 0 5 100 0 0 0 0 4 4 0 30 2 60 

2 80 — 10 — 10 100 — — — — — — — 30 20 50 
Dragsfjärd likaledes — — 100 0 0 0 0 4 4 0 30 1 61 
Västanfjärd Dito Dito 100 0 0 0 0 4 4 0 30 1 60 
Hitis 97 1 2 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bromarv 88 10 2 0 0 100 0 0 0 0 2 65 0 23 10 0 
Tenala 97 2 1 0 0 100 0 0 0 0 14 20 0 66 0 0 
Pojo 95 1 4 0 0 100 0 0 0 0 1 0 0 99 0 0 
Karis 70 10 10 10 0 100 0 0 0 0 30 0 0 70 0 — 
Ingå 15,789 0 1,052 0 0 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 
Lojo 93 2 5 0 0 100 0 0 0 0 40 10 0 48 2 0 
Sjundeå 90 2 5 0 3 99 - 0 1 0 0 25 0 0 70 5 0 
Kyrkslätt 97 1 2 0 0 99 1 0 0 0 50 0 0 50 0 0 
Esbo 89 5 4 2 0 98 0 0 2 0 90 2 0 5 0 0 
Helsinge 91 — 9 — — 100 — — — — 60 — — 20 20 — 
Sibbo 91 0 9 0 0 100 0 0 0 0 25 0 0 75 0 0 
Borgå 1 95 0 5 0 0 100 0 0 0 0 90 0 0 10 0 0 

2 99 0 1 0 0 100 0 0 0 0 581/3  0 0 412/3  0 0 
Pernå 3/4 — '/8 '/8 — -7/8  — — y,  — 1/8  1/8  _3/4  
Liljendal 1/4  — 1/8  1/8  — 78 — — 1/8  — 1/8  1/8  — — — 3/4  
Mörskom 75 0 12 13 0 87 0 0 13 0 13 0 0 12 0 75 
Lappträsk 1 75 0 12 13 0 87 0 0 13 0 13 0 0 12 0 75 

" 2 90 5 2 1 2 100 0 0 0 0 10 0 0 6,s 3,5 80 
Strömfors 90 5 2 1 2 100 0 0 0 0 10 0 0 6,s 3,s 80 
Pyttis 1 500 — — — — 450 — — — — 500 — — 300 300 300 

2 500 — — — — 450 — — — — 500 — — 300 300 300 

Frågorna 1-3: Siffrorna från Pe 1 o. 2 omräknade 

mantalssättningen i Österbotten hade givit de enskilda hemmanen stora arealer obruten 
mark. Anmärkningsvärt är att svedjande knappast alls förekom i Österbotten och Åland. 
Svaren från Ingå och Pyttis går ej att tolka. 
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odlats upp på ganska stenbunden mark. Speciellt i byarna vid kusten hade 
åkertegarna sorgfälligt rensats från sten. I Larsmo var man vanligen hela vintern 
sysselsatt med att bränna bort stenar, ibland så stora att man måste kliva upp på 
dem med stege.6  Odlingsmarken för de olika sädesslagen redovisas i tabell 4. 

Enligt den muntliga traditionen var upptagandet av en större nyodling med 
spade och gräfta ett mycket tungt och långvarigt arbete. Beroende av områdets 
storlek och jordmån kunde ett sådant arbete pågå i många år, innan man hade 
kommit så långt att man kunde bärga den första skörden. Nyodlingsarbetet på 
stenbunden mark var allra tyngst. I många byar vittnar meterbreda stenmurar 
omkring odlingar om det oerhörda arbete som utförts. I Österbotten har in i vår tid 
järnstörar och spikgräftor samt vändhakar av olika typer använts vid uppodlingen 
av stenig jord. I Korsnäs skulle den grova stören till vändhaken, eller stenhaken 
som den även kallats, göras av nödvuxen gran som gav ett segt virke.' Själva haken 
var av järn och rörlig så man kunde ta upp både större och mindre stenar med den. 
När man grävt fram en sten sköts vändhaksstören snett under den, och bygeln 
hakades fast ovanifrån. Då man sedan drog i ändan av stören, klämdes bygeln mot 
stenen, som följde med stören upp ur jorden. På stenbacksåkrarna förslets 
åkerbruksredskapen mycket hårt. 

På åkerlindor som skulle återupptas till odling var uppgräftningsarbetet så 
mycket lättare att det kunde utföras av kvinnorna i gården. Det var ett arbete som 
ofta pågick mellan sådden och skörden. Sådana åkerlindor kunde återtas i bruk 
utan bränning. En del bönder undvek allt brännande emedan de ansåg att marken 
efter bränning lätt blev mossig.8  Benämningen gräftland har varit vanlig i 
Österbotten och Åland.`' I Åboland har kåkland varit det vanligaste namnet på 
nyodlingar som hackades upp. Benämningen hör ihop med redskapsnamnet kåka 
(finska kuokka). I Pargas var kåklandsbränningen ännu i slutet av 1800-talet den 
vanligaste metoden att ta upp nyodlingar. I Kimito vidtog arbetet på vintern med 
att träden fälldes, varvid rothuggning tillämpades.' Sedan drogs träden omkull 
med en talja och sågades sönder. Stammarna och annat grövre virke kördes hem 
till gården, men klenare grenar och rötter blev kvar till eldämne. Följande sommar 
kåkades området upp och därefter grävdes diken omkring det. Tegdikena 
utmärktes med dikesgator. Många brände kåklandet ännu samma år, men helst 
skulle man vänta med bränningen till följande år, då torven hade hunnit ruttna. 
Det fanns två olika kåkor och två olika sätt att kåka, djupkåkning och ytkåkning. 
Djupkåkningen lämpade sig vid uppodling av stenig skogsmark. Vinkeln mellan 
stenkåkans skaft och blad var nästan rät och vid arbetet kördes kåkan nästan 
lodrätt in i jorden. Vid ytkåkning eller flåkåkning användes en flåkåka med spetsig 
vinkel mellan blad och skaft, och torven togs bort i tunna skikt. Själva 
upphackningen utfördes under 1800-talet ofta av lejd arbetskraft mot betalning 
räknad efter tunnland och kappland. I Österbotten förekom detta främst i de 
trakter där man inte hade torpare som åtog sig sådana arbeten. Det hände då ofta 
att finnar från närbelägna socknar åtog sig gräftning på beting. När upphackningen 
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var färdig breddes trädgrenar, buskar, rötter och annat lämpligt material ut över 
gräftlandet varefter man tände på. Endast en lätt översvedning av marken tilläts, 
och efter bränningen breddes askan ut och harvades ned med pinnharv. Sedan var 
landet färdigt för sådd. 1 det fall att de löshuggna grästorvorna lades ovanpå 
rötterna och grenarna vid bränningen visade arbetsmetoden stor likhet med en 
form av kyttlandsbränning. Enligt K.P. Petterson i Nagu hade man inte egentliga 
kakor i alla gårdar, för om man ville ha jord upptagen lejde man en kåkargubbe, 
och han kom vandrande med kåkan över axeln." På gårdarna hade man bara en 
mindre kåka, renkåkan, som mest användes på dikesrenar men ibland också till att 
hacka torv. "Hun e annars tillåt lika skapa som en riktin kåko, men e int sätt på 
skafte på sama sätt som hun arun int utan "sir mindere undi se" som henar." — Den 
nyländska benämningen på nyodlingar av detta slag har varit hackland. 

Förr i tiden synes man ganska allmänt ha hållit sig med stenbrytningsredskap på 
varje gård, men mot slutet av 1800-talet blev det allt vanligare att man också för 
sådana arbeten anlitade yrkesmän som hade specialredskap. Bränning av stenar 
förekom i Kimito ännu under senare hälften av 1800-talet.12  Stenarna hettades upp 
ordentligt och östes sedan över med kallt vatten, tills de sprack sönder och kunde 
forslas bort bitvis. 

Kärrkyttande och hårdmarkskyttande. Enligt Gadd var både kyttlands- och 
svedjebränning urgamla inhemska odlingsmetoder: "Markens swedjande och 
kyttande har want nordiska folkets äldsta uprödningssätt, at uptaga åker och 
äng". 13  Tillämnade svedjeland var bevuxna med skog som fälldes och användes 
såsom brännmaterial, varvid ris och stammar brann med klar låga, medan man vid 
de kyttningsförfaranden som han beskriver brände på glest skogsbevuxna marker 
eller på gammal svedjejord; där låg röken tät av den eld som pyrde nere i marken. 
Att Gadd betraktade såväl kyttandet som svedjandet som skadliga framgår bland 
annat av hans förslag att de allmänt borde inskränkas, "och icke heller frälsemän, 
efter det allmänna Lagen i B.B1.14 Cap. 4 §. samt 1734 års Skogs-ordnings 24 §. 
förmår, tillåtas at å frälse-jord sweda eller skadeligen kytta; ty i fall på wanligt sätt 
detta anses för lofligit, gifwer sådant en okunnig menighet, otwungen anledning til 
de tankar, at under swedandet beror någon werkelig fördel och nytta, som igenom 
privilegia exclusiva dem blifwit förment".14  Ridderskapet och adeln kunde icke 
åstunda en frihet som var såväl till allmän skada som till deras egen nackdel. 

Som jordbrukskemist var Gadd av den åsikten att de lämningar som återstod 
efter avbränning på svedje- och kyttland, nämligen aska, kol och sot, var av föga 
nytta. Enligt den allmänna meningen var det annorlunda: "Mäst påstås, at igenom 
dessa lemningar skal til fullo ersättas all den fetma, som ifrån jorden medelst 
brännandet afgår", men Gadd ansåg att detta endast var en kortfristig fördel, ty 
askan efter svedjandet och kyttandet uttvingade så grundligt den yttersta musten ur 
jorden att marken efter ett par skördar låg steril och ofruktsam.15  Kyttandet 
uppdelades av Gadd i tre olika kategorier: hårdvallskyttande, gamla sveders 
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kyttande och kärrkyttande. Vid kyttandet på hårdvall brändes gräsrika fält och 
lintior. Vintern förut släpades 4-5 alnar långa granstockar till platsen, klövs och ,  
täcktes över med den förut uppgräftade och sönderhackade grästorven. Gadd 
ansåg att metoden liknade engelsmännens "marle eller ock torf-bränning, i det 
man af någon askfälling på jorden, tror sig af marken äfwen kunna med eld 
uttwinga någon bördig fruktbärande sälta; men alt detta grundar sig mera på 
fördomar än sakens rätta beskaffenhet-. I ' 

För hårdvallskyttandet åtgick för ett tunnland Dagsverken 
hjon ök 

Till brännstockarnas hygge 8 
Deras körslor 4 4 
Bränslets utbredande på marken 1 
Torvens uppbilande och vändande 3 2 
Torvens sönderdelande 12 
Uppstaplande till jordhögar 6 
Itändande och sående 2 
Plöjning 3 3 
Harvning 1 1 
Hägnaden 10 5 
Sädens uppskärande 8 
Stackande 2 
Sädens hemsläpande 5 5 

65 20 

Avkastningen kunde beräknas till 9 tunnor under 2-3 år, men följden av 
kyttandet var att varken gräs eller säd "i manna minne" ville växa där; marken blev 
pösig, sank och nästan bottenlös, "ja, den uslaste man någonsin kan 
öfwerkomma". 17  Till arbetet åtgick 36 dagsverken mer än vid lindors upptagande 
till åker. En mängd dagsverken blev alltså förslösade, "så at detta närings-sätts 
idkande aldeles strider emot enskildt och allmän trefnad".18  

Vid gamla sveders kyttande började man med arbetet på hösten så snart säden 
hade blivit inbärgad. Som bränsle nyttjades sådana gamla svedjebrandar som inte 
brunnit upp helt och hållet. Dessa släpades dit där den bästa jordmånen i 
svedjelandet fanns. Därefter tände man på och lät brandarna kytta tillsammans 
med sädesstubben. Vid Mickelsmässtiden besåddes kyttlandet med åkerråg. Detta 
odlingssätt lyckades, om vintern började med köld och tjäle, men om det hann falla 
snö innan marken blev frusen fick man ingen skörd. Dagsverkenas antal för ett 
tunnland var 46 "hjonedagsverk" och 11 "ökedagsverk". Skörden kunde i bästa fall 
stiga till tionde kornet, men i medeltal fick man endast femte kornet. Efter detta 
kyttande bar marken en lång tid varken gräs eller skog. Jordförstörelsen vid 
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36. Mossmark avsedd att upptas till odling. Malax. R. Ahlbäck SLS 565:36. 1943. 

kyttlandsbränning var större eller mindre beroende på jordarten; kyttande på 
lerjord betraktade Gadd som den värsta jordförstörelsen. Då lerjorden kyttades 
föll den sönder i små gryn som sand, och verkan av bränd lerjord var inte 
annorlunda än den som kunde väntas av sand och grus. De lantmän som företog 
kyttlandsbränning på matjord gjorde våld på naturen. Den enda kyttningsmetod 
som Gadd tillstyrkte var kärrkyttande i sådana kärr, där mosslagret var så djupt 
som 2-4 alnar och där avrinningsmöjligheterna var så dåliga, att man inte utan 
stora kostnader kunde torrlägga dem endast genom utdikning. Innan detta stora 
arbete påbörjades borde man med hjälp av en jordborr undersöka den fasta 
jordgrunden under mossan för att kunna bedöma, om nyodlingsföretaget skulle 
löna sig. På kärr som var så sanka att de inte bar häst och karl måste man använda 
sig av bröstplogen; en bild av en sådan ingår i Hushållsboken (fig. 23:1). Till en 
början skulle dikena grävas helt grunda så att mossan till ett kvarters djup torkade 
så mycket att den kunde brännas; först efter bränningen skulle dikena fördjupas. 
På sådana kärr kunde askan, om det ingick lutsalt i den, enligt Gadds åsikt göra 
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37. Kyttlandsbränning under försommaren 1943 i 6)1'cl- iucn- k. R. Ahlbäck SLS 565:24. 
1943. 

nytta, ty den kunde suga till sig den onyttiga syran i kärret och förändra jordmånen 
så att den inte bara blev mera mottaglig för regn utan även kunde motstå torka 
bättre. Gadd hänvisade härvid till bränningsmetoder både i England, Frankrike 
och Tyskland. Redan följande är utfärdades för innevånarna i Finland förbud mot 
"skogsskyttande". 

I Lärobokens första upplaga, 1803, förekom inte benämningen kyttland. I ett 
kapitel med rubriken "Om Kärrbruk och Mossars uppodling" beskrivs dock detta 
slags nyodling mycket utförligt. 19  Innan man började med den egentliga bearbet-
ningen, skulle man genom noggrann avvägning pröva om markens lutning medgav 
god avrinning, och därefter skulle mosslagrets djup och grundens beskaffenhet 
noga undersökas. Den bästa grunden utgjordes av fast lera, men om mosslagret var 
tillräckligt djupt kunde arbetet löna sig även om grunden bestod av sand. Man 
började med att ta upp stora avlopps- eller dragdiken, tre alnar breda och minst två 
alnar djupa. På mindre mossar, som var omgivna av höjder, måste laggdiken tas 
upp, ungefär två alnar breda och sex kvarter djupa. Hela ytan skulle delas upp i 
tjugo famnar breda tegar genom skårdiken av samma storlek som laggdikena. Allt 
detta dikningsarbete borde göras på sommaren, då vattnet i mossen var lågt och 
varmt att vada i. Sedan mossen fått torka något år skulle de stora tegarna delas i tre 
mindre, vilka på sluttande mark kunde göras hur långa som helst men på jämn mark 
måste avdelas med tvärdiken. Nästa höst, när mossen ansågs ha torkat tillräckligt, 
fälldes all skog inom området, och alla stubbar och rötter bröts upp. Det som dög 
till ved staplades upp för att köras hem på vinterföre. All den torv som tagits upp ur 
dikena höggs sönder med en gräfta, vars blad var 9 tum högt och 6 tum brett. 
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• 

38. Röken från kyttlanden syntes vida omkring. Overmark. R. Ahlbäck SLS 565:27. 1943. 

Mossens hela yta uppgräftades sedan med samma redskap. Nästa vår gick man 
över mossen med årder och harv, så snart ett kvartersdjupt ytskikt hade tinat upp. 
Efter det fick mossen återigen torka; hade man tid var det till fördel om 
överkörningen med årder och harv kunde upprepas. Allt gammalt ris som fanns att 
tillgå breddes sedan ut över fältet, och en torr och klar dag med svag vind vidtog 
bränningen. Elden anlades på flera ställen under vind. Branden skulle gå så jämnt 
fram att inte en enda fläck lämnades obränd. Om första bränningen inte gav 
tillräckligt med aska, harvades mossen på nytt, fick torka och brändes en andra 
gång, och det förekom att man harvade och brände ännu en tredje gång; ju mera 
aska desto bättre skörd. Så snart askan svalnat utfördes sådden, som borde ske före 
mitten av augusti. Om marken var så vattensjuk att den trots all dikning och 
bearbetning inte ville brinna, fick den ligga och torka i ett par år. Under denna tid 
måste man hålla reda på att alla diken drog. Om man brände av ett sådant land en 
torr och het sommar var det ytterst viktigt att se till att ytskiktet inte hade fått torka 
så mycket att det uppstod jordbrand, ty i så fall förstördes med en gång allt det som 
skulle ha bildat matjord. Vid sådden skulle rot- eller svedjeråg användas, 8 — 10 
kappar på ett tunnland, och efter sådden skulle man harva med risharv. Om 
väderleken följande sommar var gynnsam kunde man påräkna en mycket god 
skörd. Följande vår skulle landet ånyo köras, harvas och brännas och på höstsidan 
besås för andra gången. När man hade bränt sig så djupt ned, att endast en aln 
återstod till alven, var det säkrast att upphöra med all bränning. I det sista 
rågutsädet skulle man blanda höfrö; efter skörden fick området övergå till äng. 
Enligt Läroboken hade detta sätt att göra åker och äng av kärr och mossar 
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övertagits från savolaxarna, vilka bäst förstod att besegra "dessa annars så 
skadliga, och wår sädesväxt förstörande frostnästen".2()  Ett allmänt förbud mot 
kyttlandsbränning på hårdvall ingick i skogsordningen av 1805. 

Böcker hade redan före sin österbottniska resa till Hushållningssällskapet lämnat 
in en skildring av det österbottniska sättet att verkställa kyttlandsbränning, vilket 
beredningsutskottet hade behagat föreslå till intagande i "Läroboken för Finska 
Bonden".21  Under sin resa år 1815 hade han inte kunnat upptäcka något utöver det 
han redan anfört, utom att man i Lillkyro hade börjat begagna en mullfösa av järn. 
Enligt hans åsikt hade kyttlandsbränningen varit känd i Österbotten i mitten av 
1600-talet, men därefter hade kunskapen därom dött ut. På 1760-talet hade denna 
nyodlingsmetod återupptagits i Laihela. — Uppodlingen av kärr och myrar stod, 
som flera gånger nämnts, vid denna tid i centrum för lanthushållningsforskarnas 
intresse, dels på grund av den utökade åkerarealen, dels på grund av att man så 
allmänt ansåg, att utdikning av våtmarker minskade frostfaran. Böcker tycks ha 
menat att den främsta fördelen med kyttlandsbruket var, att spannmålsodling 
kunde ske utan gödslande med kreatursspillning. Gödsling genom kyttlandsbrän-
ning var enligt honom så billig att kostnaden knappast ens kunde beräknas, 
eftersom två personer vid gynnsam väderlek på en dag kunde bränna mer än tio 
tunnland. — I Laihela hade kyttlandsbränningen vunnit spridning tack vare 
kyrkoherden Wacklin. Även i Lillkyro, Storkyro och Ilmola började man bedriva 
denna nyodlingsmetod med iver och intresse. Inom svenskbygderna hade man i 
detta avseende kommit längst i södra Vörå. I Nykarleby socken hade de som hade 
mossmarker inom sina ägor rätt allmänt bedrivit kyttlandsbruk vid den tid, då det 
krig som skilde Finland från Sverige tog sin början, men därefter hade intresset 
minskat; då Böcker företog sin österbottniska resa hade man igen satt igång med 
att anlägga kyttland. Norr om Nykarleby var bruket så gott som okänt; de få försök 
som hade gjorts hade inte lockat till efterföljd. I Nedervetils kapell av 
Gamlakarleby socken hade man dock tagit upp metoden, och det fanns bönder 
som hade 10-15 tunnland kyttor. Också i en del av Esse och i en del av Purmo 
brukade man kytta. I nedre delen av Esse hade en bonde sedan "äldre tid" så stora 
kyttland, att han årligen hade kunnat skörda 14 tunnor på dem, och under de 
senaste åren hade man i trakten allmänt börjat följa hans exempel. I Mustasaari 
och Malax hade det bara gjorts några få försök med kyttlandsbränning, om man 
undantog vad som hade igångsatts av personer som räknades till herremannaklas-
sen. Inom Närpes hade odlingssättet gjort framsteg i Övermarks och Yttermarks 
byar, och i Lappfjärds socken hade omkring 150 tunnland tagits upp i skogsbyarna. 
Tabell 5 visar svaren på frågorna om kyttlandsodlingarna. 

Spadar och gräftor av ganska god konstruktion hade man som nämnt för 
nyodling både i stenig mark och i mossjord. Vid mossodling nyttjades även en 
dikesbila med vilken man högg upp dikeskanter och kapade rötter till stående träd. 
Helt okända redskap var enligt Böcker tuvplogar samt dikesrensare och dikesrens-
rensare. 
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Fråga nr 82 
Om arealen av kyttland anses som 100 så 

utgör den del av dem som blivit odlad Fråga nr 82 
Om arealen av kyttland anses som 100 så 

utgör den del av dem som blivit odlad 

Församlingens inom inom inom Församlingens inom inom inom 
namn senaste 10 år 20 år 30 år namn senaste 10 år 20 år 30 år 

Gla Karleby 1 0 0 0 Sund 0 0 0 
79 33 2 0 0 0 Vårdö 0 0 0 

Nedervetil 25 50 25 Lemland 0 0 0 
Terjärv 0 0 0 Föglö 100 0 0 
Kronoby 1 0 0 0 Kumlinge 0 0 0 

,, 2 x x x Brändö 0 0 0 
31 3 x x x Iniö 0 0 0 

Pedersöre 1 0 0 0 Houtskär 0 0 0 
„ 2 0 0 0 Korpo 1 0 0 0 

Nykarleby 1 x x x 39 2 0 0 0 
39 2 x x x 17 3 0 0 0 

Oravais x x x Nagu 0 0 0 
Vörå 50 50 0 Pargas x x x 
Kvevlax 0 0 0 Kimito x x x 
Replot 0 0 0 Dragsfjärd x x x 
Mustasari 50 30 20 Västanfjärd x x x 
Solv — Hitis x x x 
Malax 1 90 10 Bromarv x x x 

73 2 Tenala x x x 

Bergö Pojo 50 50 0 
Petalax 80 20 Karis 60 40 0 
Pörtom 20 50 30 Ingå 0 0 0 
Korsnäs 0 0 0 Lojo 0 0 0 
Närpes 100 0 0 Sjundeå 50 75 100 
Kristina lf. 1 70 20 10 Kyrkslätt 60 30 70 

2 30 30 40 Esbo 68 24 8 
Lappfjärd 1 Helsinge 50 65 100 

2 70 20 10 Sibbo 0 0 0 
33 3 70 20 10 Borgå 1 0 0 0 

Sideby 1 70 20 10 2 0 0 0 
2 20 50 30 Pärnå 1/2  1 

19 3 5 8 Liljendal 1/4  -1/4  
Eckerö 0 0 0 Mörskom 
Hammarland 1 0 0 0 Lappträsk 1 

2 0 0 0 2 x x x 
Finström 0 0 0 Strömfors x x x 
Jdrnala 0 0 0 Pyttis 1 11/2  3 41/2  
Saltvik 0 0 0 2 11/2  3 41/2  

Tabell 5. Upptagning av kyttland under de tre första decennierna av 1800-talet. 
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Mosslien var ett viktigt redskap vid upp-
tagning av mossdiken. Mosslie eller "skärare" 
avritad i Närpes på 1880-talet. SLS 174,o. 

Torvkniv använd vid kyttlandsodling vid 
löstagning av torven. 1 Österbotten nyttjades 
torvknivar av ganska varierande slag. Över-
marks kyrkby. R. Ahlbäck SLS 547:209. 1939. 

Att man också i de södra delarna av landet var intresserad av det österbottniska 
kyttlandsbruket, framgår bl.a. av att man 1824 från Virmo socken i Egentliga 
Finland anhöll om att Hushållningssällskapet skulle anskaffa en dikesbila, en 
rotyxa och en gräfta av de typer som användes i Österbotten.22  Kyttlandsbruket 
spriddes också genom österbottningar som åtog sig sådant arbete på olika håll i 
landet. Sålunda rapporterades 1834 från Finström: "De härstädes nu kringirrande 
Österbottningar hafwa uppgräftat betydligt åker och lärt kyttlandsbruk." Riktigt 
välsedda tycks de inte ha varit, eftersom det i fortsättningen heter, att de var 
överdrivna i sina fordringar, supiga och självsvåldiga och att de likt tattare 
vandrade från den ena socknen till den andra.23  
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Även i den andra upplagan av Läroboken ingår ett långt kapitel "Om 
Kyttlands-bruk och Mossars uppodling", och i en not därtill sägs: "I detta kapitlet 
äro, till stor del, införde de anteckningar om kyttlands-bruket i Ilmola, som i Wasa 
Tidning för innevarande år blifwit meddelade."24  I fråga om det rätta odlingssättet 
tillråddes man att till en början undersöka grundens beskaffenhet. Var det 
grusbotten så var det bäst att ge upp försöket, eftersom man aldrig skulle få någon 
nytta av en odling på sådan grund. I detta avseende tycks man i början av seklet ha 
varit alltför optimistisk. Om mossen befanns ha lerbotten kunde man påbörja 
arbetet och räkna med att efter slutat kyttande få duglig odlingsmark. Av mossarna 
på lerjord skulle man helst välja sådana, där det växte lövskog, enrisbuskar eller 
gräs, i andra hand sådana där det växte barrskog och porsris och först i sista hand 
sådana som var helt överväxta med vitmossa. Om sådden framhålls att man, om 
jordmånen var någorlunda god och kyttlandet väl berett, skulle så 8-10 kappar råg 
på tunnlandet, medan man på svagare jord borde så 15-20 kappar. 

Vid nedmyllning av säden skulle man använda harv. Under plöjning föll 
mossjorden liksom i skivor, vilket försvårade broddens växt. Om jorden var fin och 
lucker och helt fri från stubbar och rötter, passade en gåsfotharv särdeles bra vid 
myllningen. Därefter skulle landet överfaras med vanlig fyrkantharv och slutligen 
med vält. Om följande vår var torr och kall, måste fältet vältas på nytt för att den 
av frosten uppdrivna brodden skulle tryckas ned i fastare jord. Eks kunde den lätt 
förtvina och dö. Om marken var av särdeles god beskaffenhet och allt arbete hade 
blivit riktigt utfört, betalade vanligen första eller åtminstone första och andra 
skörden hela kostnaden, förutsatt att ej frostskada eller annan oförutsägbar olycka 
inträffade. Ett väl upparbetat kyttland gav två eller tre skördar men sällan mer, om 
man inte körde ut lera på det. På ett kappland borde man föra ut 10-15 lass lera. 
Lerlasset stjälptes av släden och lämnades i hög för att frysa. När högarna om 
våren hade tinat upp, breddes de ut i ett jämnt lager. Om fältet skulle besås med 
vårsäd, kunde detta göras på leran, varefter utsädet harvades ned. Skulle det 
trädas för sådd på hösten, måste leran ärjas eller harvas ned och landet därefter 
brännas; 10 lass lera på kapplandet var tillräckligt för tio år framåt. Alla 
kyttlandsodlingar var ingalunda så lönsamma som det utmålats i ovanstående 
referat. Ett stort mossodlingsbolag som hade inköpt en del av Helnemossen i 
Malax och Solv hade nedlagt mycket stora summor på uppodling och jordförbätt-
ring, men skörden angavs för 1844 till knappt fjärde kornet av råg och tredje 
kornet av havre.25  

I sådana byar som hade odlingsbara mossmarker inom sina gränser företogs 
nyodling genom kyttlandsbränning ännu under senare hälften av 1800-talet. Där 
kyttland främst användes för sädesodling, hade man mången gång för att få 
tillräcklig askgödning bränt torvmyllan ända ned till alven, men nu lärde man sig 
att inte bränna för många gånger. I trakter där de olika bränningsmetoderna blev 
ovanliga förefaller benämningarna ha blivit rätt hopblandade i den muntliga 
traditionen därom, så att alla odlingsmetoder som innebar att skoglös mark 
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41. Mosslie. Lien stacks ned 
i mossjorden och fördes fram-
åt med en sågande rörelse. 
Finby, Närpes. 0. Ahlbäck 
SLS 548:175. 1939. 

brändes kom att kallas kyttlandsbruk. 
Under perioden 1866-1870 uppgick arealen av nyupptagna kyttland inom 

Korsholms härad till ungefär 2000 tunnland, varjämte omkring 1000 tunnland 
kyttor som lagts i linda blev upplöjda.26  

År 1876 meddelade guvernören, att kyttlandsodling var allmän.27  För Åbo län 
avgavs 1880 följande omdöme: "det såkallade kyttandet (är) öfverallt inom länet i 
aftagande och har på många orter helt och hållet upphört."28  I Nylands län hade 
moss-  och kärrodling under året 1876 företagits bara i Karis och Karislojo, där 
man i sådan jord hade sått 200 tunnor råg och 300 tunnor havre, varvid rågen hade 
gett sjunde och havren fjärde kornet.29  

Hur kyttlandsbruk bedrevs i Österbotten under slutet av 1800-talet har ofta 
beskrivits. På försommaren, då kyttlanden brändes, låg röken tjock över byarna 
och i mossmark kunde elden glöda på djupet långt in på hösten. Man brände på 
starrängar invid sjöstränder, man brände vid åmynningar och på lerjord i 
dalgångar. Marken hackades upp och torvorna lades på ditsläpat brännbart 
material, helst klena granar och grankvistar, och så snart detta arbete var slutfört 
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tände man på, och sedan branden slocknat spriddes askan jämnt över landet. Vid 
uppodling av våtmarker måste man alltid börja med att ta upp avloppsdiken, och 
sedan kunde det räcka flera år innan arbetet kunde gå vidare. När uppgräftningen 
kunde påbörjas var det också tid att ta upp tegdiken. Om den första bränningen 
inte gav tillräckligt med aska harvades landet så att askan inte skulle blåsa bort och 
sedan fick det ligga orört till följande sommar då bränningen upprepades och 
landet besåddes med råg. Kyttlandsbruket innebar alltså ett mångårigt, tungt 
arbete, men där det genomfördes med omsorg och kunnighet gav det lön för 
mödan. "När kyttlandsodlingarna på kärrmarkerna vunno större utbredning, 
erhöllos rika rågskördar, och begynnande välstånd förmärktes. Råg var ofta det 
enda, som kunde säljas från gårdarna, varför den betraktades som rik, som 
skördade många tunnor råg."3°  Från Jörala by i Vörå föreligger en beskrivning av 
hur den vidsträckta Kyromossen söder om byn småningom genom kyttlandsbrän-
ning förvandlades till odlingsmark. "Kyttlandseldens bolmande tjocka och tunga 
rök steg varje försommar upp från den. Om hösten såddes råg, och följande år fick 
man en fullt ut lika god skörd som från åkern i byn. Det var något värt att efterfölja 
detta kyttlandsbrännande, och snart var hela den stora mossen förvandlad till 
kyttlandstegar med djupa diken mellan var teg."31  

Svedjebruk Svedjebruk, som utan att ha varit huvudnäring i någon av svensk-
bygderna överallt hade varit av stor betydelse, idkades under senare hälften av 
1700-talet liksom tidigare i samband med uppodling av åker och uppröjning av äng, 
slåttermark och skogsbete. Lagbestämmelserna mot svedjandet skärptes dock allt 
mera, och lantbruksforskarna var i allmänhet i likhet med Faggot av den åsikten att 
svedjebruket borde inskränkas. Gadd skriver i Hushållsboken härom: " — — — sedan 
efterhand skogarne härigenom blifwit illa medfarne och förstörde, nya näringars 
inrättande i landet och wåra grannars behof, gjordt skogens afdrägter indrägtigare 
och oumbärligare än förut, så förtienar det all upmärksamhet, om utan wal och 
urskillning detta rödningsätt nu mera än gagneligt i landtskötslen eller icke."32  

Gadd skilde mellan fyra olika sätt att svedja: "Pykelemaa", "Hucta", "Caski" 
och "Vierumaa". Han ansåg att kaski var allmännast och nämner att det även 
förekom i Sverige och i Finska skärgården. Till dessa sveder valdes helst 
granblandad lövskog, som växte på god och bördig mark, mylla, klapperjord, grå-
och jäslera. Skogen stubbfälldes, skatades, kvistades och förbrändes, varvid 
marken sveddes till 2-3 tums djup, aldrig mer. Efter 1660 års förordning mot 
skogseld, Allmänna Lagens BB 15. kap. 12§ och 1734 års skogsordnings 28§, 
skulle svedjeland kringdikas innan de fick tändas, och dessutom skulle man ha 
vatten till hands; detta iakttogs av en del försiktiga svedjare men var ingalunda 
allmänt. Vid sin beräkning av hur mycket arbete som behövdes till ett 
kaskitunnland inberäknade Gadd dock dikningen. Att 10 dagsverken beräknades 
för hägnaden berodde på att de efter brännandet kvarblivna brandarna skulle 
användas till en störgärdesgård. 
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Dagsverken 
hjon ök 

Till hygget 15 
Omdikning och vattentillförsel 6 2 
Skatande och kvistande 8 
Svedande 2 
Hägnaden 10 
Till plöjning 3 
Harvning 1 
Besående 1 
Mejande 8 
Stackande 4 
Hemkörslor 6 8  

64 14 

Avkastningen kunde beräknas till 9 tunnor säd. Sedan två skördar hade tagits 
kunde sidlänta och sanka ställen med fördel nyttjas som äng och det övriga 
uppodlas till åker, användas till betesmark eller lämnas till skogsväxt. Skogen var 
tämligen återvuxen efter 20-30 år. Denna form av svedjande var enligt Gadd den 
minst skadliga; man ödde ej grov, gammal skog, man brände sig inte djupt ner i 
jorden, och allt virke som fanns kvar efter svedjandet togs till användning, dels 
som bränsle och dels till gärdesgård. Skogen återväxte dessutom inom rimlig tid. 
Den skada matjorden undergick var beroende av jordens art. Mylla eller grålera 
skadades ej mycket, om skogen avsvedjades en enda gång, men jäslera och 
klapperjord blev grundligt förstörd. Emedan utsädet vid kaski-svedjande alltid 
såväl plöjdes som harvades ned, äventyrades skörden inte så mycket som vid andra 
svedjesätt, och avkastningen blev därför större. Gadd ansåg dock att fastän man 
alltså måste medge att detta sätt var åtskilligt bättre än de andra svedjemetoderna, 
medförde även detta sådana skador att varje lantman borde förstå att det inte var 
någon "fördel at idka detta näringsätt, utan blifwer nödigt at med tiden äfwen detta 
inskränkes."33  Om man betänkte att det gick nästan dubbelt så många dagsverken 
till ett tunnland kaski-sved som till upptagning av linda och att inkomsten av lindan 
år för år blev säkrare, borde man ju förstå "at, landet och inwånarena till obotelig 
skada, nu igenom detta swedande skogen ödes, och en myckenhet dagswerken i 
fåfänga förspilles, hwilka med allmän fördel til annat nyttigt arbete kunde 
användas". De andra svedjesätten borde förbjudas. Vid pykelemaa förstördes grov 
skog och marken blev grundligt förödd. Genom huda förstördes likaså grov skog, 
marken kyttades ner till 4-7 tums djup, och varken plöjning eller harvning kunde 
förekomma, eftersom de träd som elden ej helt förbränt låg kors och tvärs på 
marken. Var det så lyckligt att det kom regn efter sådden grodde utsädet bra, men 
om det fick ligga några dagar ovanpå jorden blev det dels uppätet av fåglar, dels 
förmultnade det och skörden blev därefter. För arbetet beräknades för ett 
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tunnland 57 hjon- och 43 ökdagsverken. Det svedjesätt som kallades vierumaa 
företogs på mark med ungskog och buskar, varför man måste köra dit 180 lass 
brännstockar för att kunna bränna ett tunnland. Jorden sveddes endast till 1-2 
tums djup och skörden kunde beräknas efter nionde kornet, men till arbetet 
krävdes 76 hjon- och 24 ökdagsverken, och skogsförlusten var stor. 

Bland de regler som Gadd uppställde för svedjandet var en, att varje svedjeställe 
skulle få brännas bara en gång, en annan att mycket stenbundna och bergaktiga 
ställen aldrig skulle svedjas. Den granskog som från åkrarna vette mot norr och all 
barrskog som var belägen mellan åkermark och kärr borde även vara undantag-
na från att brännas, "ty derigenom hafwa ofta de orter blifwit förwandlade til 
frost-nästen, som det dock aldrig tilförene warit".34  Alla regler som ingick i 
skogsordningarna och andra allmänna påbud måste givetvis efterlevas till punkt 
och pricka. Dit hörde att man innan sveden påtändes högg bort den närmast 
angränsande skogen, att grannarna blev tillsagda innan man började med 
svedjandet, att hela området var ordentligt kringdikat samt att en sved aldrig 
tändes vid storm. 

Det enda svedjesätt som Gadd ansåg sig kunna förespråka var metoden att 
genom försiktigt svedjande uppröja åker och äng; det goda ändamålet fick helga 
medlen. Sådana arbeten skulle påbörjas så tidigt på våren att något av tjälen ännu 
var kvar i jorden och hindrade elden att tränga för djupt ned. Den skog som växte 
där skulle helst rothuggas, men om folket inte hade handalag därtill måste den 
stubbfällas. Alla stammar och stora grenar skulle kvistas av och sparas till timmer, 
byggnadsvirke, bränsle eller annat. Endast mindre grenar, toppar och kvistar 
skulle användas till svedjeelden. Efter bränningen skulle askan skovlas ut och 
spridas jämnt över hela svedjelandet, och därefter skulle landet plöjas upp med 
svedjeplog och besås med råg eller korn; utsädet skulle myllas ned med harv. 
Redan efter den första skörden kunde ett sådant svedjeland tas i bruk som äng. 
Innan stubbarna hade ruttnat och nyröjningen nyttjades som "äng", var det inte 
större möda med skötseln än vid annan höbärgning. 

Om skogen på nyröjningen hade blivit fälld då månen var i nedan under den tid 
då träden var som mest savfulla och om de hade huggits av med "lång stubb", 
brukade man kunna avröja stubbarna efter tre år. Viktigt var även att de 
uppskjutande telningarna ständigt höggs bort med kvistyxa eller "vesuri". Om man 
hade beslutat att i fortsättningen utnyttja området som äng, borde man efter 
landets arbetssätt för ett tunnland beräkna 

Dagsverken 
hjon ök 

Till stubbarnas avröjning 12 
Dikning 6 
Förbättring av hägnaderna 5 
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Om nyröjningen var avsedd att upptas till åker fordrades följande arbete 

Dagsverken 
hjon ök 

Till stubbarnas avröjning 12 
Markens uppbilande och plöjning 7 7 
Sående, sladdande och harvning 2 2 
Dikande 6 
Sädens mejande 8 
Stackande 2 
Framkörsel 3 3 

40 12 

Att efter fjärde året vidmakthålla och sköta en på detta sätt till varaktig åker 
upptagen mark fordrade varje år högst följande dagsverken: 

Dagsverken 
hjon ök 

Till trefaldig plöjning 4 4 
Tvenne resors harvning 2 2 
Sående och sladdande 1 1 
Till gödande 10 4 
Dikesröjning och hägnadsunderhåll 5 
Sädens mejande 8 
Stackande 2 
Framsläpande 3 3  

35 14 

Avkastningen av dessa nyröjningar var ansenlig och lantmannen hade "för mäst 
dubbelt mindre dagswerken" långt större inkomst av dessa, än av något svedande 
eller "jordtorfwens" kyttande. Denna metod användes redan på några ställen i 
skärgården och i norra Österbotten och det var önskvärt att detta nyröjningssätt 
skulle vinna spridning över hela landet. 

I Nylandsbeskrivningen från 1789 framhölls att det var mot lagens avsikt att allt 
slags svedjande skulle inskränkas. Bönderna borde tillåtas att varje år genom ett 
försiktigt svedjande bereda sig ett litet rovland. Också av rotrågsodling hade 
allmogen haft en så utmärkt förmån och nytta att man inte av överdriven stränghet 
mot allt slags svedjande fick frånta den möjligheten till sådan odling.35  Allt 
svedjande på bergig och "stenrösig" mark där skogen aldrig kunde återväxa skulle 
dock vara förbjudet. 

I Läroboken omtalas svedjebruket i största korthet i samband med ängsskötseln: 
"Att genom Swedjefall bereda sig Äng, såsom Finska Bonden mångenstädes i öfra 
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landet det än brukar, är högst skadeligt och obetänkt."36  Om gaffelplogen sägs att 
den sannolikt var en inte illa uttänkt förbättring av den vid svedjande nyttjade 
"svedjekroken". Näst svedjegaffelplogen var risharven det viktigaste redskapet vid 
alla slag av svedjebruk. Den beskrivs i berömmande ordalag i Hushållningssällska- 
pets skrifter 1807: "I stenig jord är kvistharfven ett oumbärligt och ypperligt 
redskap; det är otroligt hvad den mellan stenarna uppgräfver den fina mullen och 
skiljer den från ogräset; i slät och stenfri sandjord gör den äfven sin goda nytta och 
agar med sina täta kvistar ogräset bättre än den glesa pinnharfven."37  

De upplysningar som Böcker ger 1815 om svedjebruket i Vasa län är rätt 
ingående: "Efter wanligheten inträdde jag", skriver han, "ibland Swedjebrukarena 
med den tanke, att allt swedjande wore förderfweligt, och utan undantag borde 
förkastas; men jag måste tillstå, att jag derom fick en annan öfwertygelse. Jag 
undersökte flere sweder ganska noga, och fann att man wid swedjandet ofta gått så 
warsamt tillwäga, att endast gräsluggen war afswedd, och matjorden alldeles 
oskadd. Detta kan isynnerhet noga afpassas då wälterstockar nyttjas, hwarföre det 
är för alla Swedjebrukare omöjeligt att inse skälet hwarföre sådane uti 1805 års 
Skogsförordning förbjudas. När en afswedning kan warsamt werkställas, wet jag 
icke hwarföre gödslandet med aska skall anses mera skadligt än det med kalk och 
andra medel, hwilka, om än de i det hela skulle werka endast och allenast såsom 
retmedel för vegetationen, likwäl måste betraktas från en annan sida uppå fält, 
som efter wäxten få en 15 eller 20:årig hwila, än uppå åkrar, af hwilka man wäntar 
årliga skördar, och med hwilkas vegetationskraft man således måste hushålla. 
— — Att likwist swedjandet ofta så werkställes, att både gräsrötter och matmylla 
förswinna, och marken för sekler blir ofruktbar, derom har man ty wärr, så till 
sägande wid hwarje steg ibland Swedjebrukarena tillfälle att öfwertyga sig. "38  

I fortsättningen gör Böcker jämförelser mellan svedjebruket och 
kyttlandsbruket.39  Han kommer till att t.o.m. mycket tungbearbetad svedjemark 
gav större vinst än lättbearbetad kyttlandsmark: "Will man söka hurudant 
förhållandet blifwer, om man äger så lätt upptagen mark, att endast 2:ne 
dagswerken åtgå att uppodla och beså 1 kappland kyttland, och deremot 
swedjemark af sådan beskaffenhet, att dertill fordras 60 dagswerken för 1 tunnas 
utsäde, och af båda den högsta afkastning beräknas, blir i alla fall resultatet sådant, 
att swedjebruket det första året gifwer nära 3 1/2 tunnor mera uti afkastning, en 
winst som är allt för stor, att för en framtida winning öfwerses, utaf en fattig 
krasslare, som lefwer för dagen, och äger goda swedjemarker. Härtill kommer 
ännu att kärren äro blottställde att skadas af köld, hwilken swederne, som ligga på 
höga backar undgå." Av tabell 6 och 7 framgår hur många år som skulle förflyta 
innan man på nytt kunde bränna på gammal svedjemark samt antalet grödor av 
varje sved. 

Det har nämnts att svedjandet över vidsträckta marker med nödtorftigt plöjda 
och harvade svedjeland sannolikt aldrig förekommit i Finlands svenskbygder. Den 
mycket omfångsrika litteraturen om svedjandet saknar dock oftast de i detta 
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Fråga nr 19 
Om svederna anses som 100, så utgör 

de av vilka tages Fråga nr 19 
Om svederna anses som 100, så utgör 

de av vilka tages 

Församlingens blott två tre Församlingens blott två tre 
namn en växt växter växter namn en växt växter växter 

Gla Karleby 1 0 0 0 Sund 0 0 0 
33 33 2 0 0 0 Vårdö 0 0 0 

Nedervetil 0 0 0 Lemland 0 0 0 

Kronoby 1 0 0 0 Föglö 0 0 0 
33 2 0 0 0 Kumlinge 0 0 0 
13 3 0 0 0 Brändö 0 0 0 

Terjärv 0 0 0 Iniö 0 0 0 

Pedersöre 1 0 0 0 Houtskär 100 0 0 
/3 2 0 0 0 Korpo 1 100 0 0 

Nykarleby 1 Finns inga svedjeland „ 2 100 0 0 
2 x x x 33 3 100 0 0 

Oravais 0 0 0 Nagu 0 0 0 

Vörå 0 0 0 Pargas 100 0 0 
Kvevlax 0 0 0 Kimito 100 0 0 

Replot 0 0 0 Dragsfjärd 100 0 0 
Mustasaari 0 0 0 Västanfjärd 100 0 0 

Solv Hitis 100 0 0 
Malax 1 — Bromarv 99 1 0 

3/ 2 — Tenala 99 1 0 
Bergö — — Pojo 100 0 0 
Petalax — Karis 80 20 0 
Pörtom — Ingå 100 0 0 
Korsnäs 0 0 0 Loj o 90 10 0 
Närpes 0 0 0 Sjundeå 100 0 0 
Kristina lf. 1 0 0 0 Kyrkslätt 100 0 0 

/5 2 0 0 0 Esbo 100 0 0 
Lappfjärd 1 0 0 0 Helsinge 75 25 0 

„ 2 0 0 0 Sibbo 100 0 0 
/3 3 0 0 0 Borgå 1 100 0 0 

Sideby 1 0 0 0 2 1 0 0 
2 0 0 0 Pärnå 3/4  1/4  icke 

,, 3 100 — — Liljendal 3/4  1/4  icke 
Eckerö x x x Mörskom 100 0 0 
Hammarland 1 x x x Lappträsk 1 100 0 0 

2 x x x 2 0 0 0 
Finström 0 0 0 Strömfors 0 0 0 
Jomala 100 0 0 Pyttis 1 — 
Saltvik 0 0 0 2 

Tabell 6. Antal grödor som kunde tagas av svedjad mark. 
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Fråga nr 18 
En mark som är svedjad anses för att kunna 

åter svedjas till återväxt fordra år 
Fråga nr 18 En mark som är svedjad anses för att kunna 

åter svedjas till återväxt fordra år 

Församlingens på ler- på sandig på stenig Församlingens på ler- på sandig på stenig 

namn jordmån jordmån jordmån namn jordmån jordmån jordmån 

Gla Karleby 1 0 0 0 Sund 0 0 0 

2 0 0 0 Vårdö 0 0 0 

Nedervetil 0 0 0 Lemland 0 0 0 

Kronoby 1 0 0 0 Föglö x x x 

2 0 0 0 Kumlinge 0 0 0 
33 3 0 0 0 Brändö 0 0 0 

Terjärv 0 0 0 Iniö 0 0 0 

Pedersöre 1 0 0 0 Houtskär 0 0 0 

2 0 0 0 Korpo 1 
„ 2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Nykarleby 1 Finns inga svedjeland 3 0 0 0 

2 x x x Nagu 0 0 0 

Oravais 0 0 0 Pargas x x x 

Vörå 0 0 0 Kimito 30 50 75 

Kvevlax 0 0 0 D ragsfjärd 30 50 75 

Replot 0 0 0 Västanfjärd 30 50 75 

Mustasaari 0 0 0 Hitis 30 50 75 

Solv Bromarv 25 35 45 

Malax 1 Tenala 30 40 50 
„ 2 Pojo 25 30 40 

Bergö _ Karis 25 30 40 

Petalax Ingå 50 20 30 

Pörtom Lojo 40 26 50 

Korsnäs 0 0 0 Sjundeå 25 20 15 

Närpes 0 0 0 Kyrkslätt 70 40 30 

Kristina If. 1 0 0 0 Esbo 35 40 45 
33 2 0 0 0 Helsinge 25 30 35 

Lappfjärd 1 0 0 0 Sibbo 30 25 22 
5, 2 0 0 0 Borgå 1 30 20 0 
33 3 0 0 0 2 55 45 40 

Sideby 1 0 0 0 Pärnå 30 25 30 
33 2 0 0 0 Liljendal 30 25 30 
,5 3 45 45 30 Mörskom 25 16 32 

Eckerö 0 0 0 Lappträsk 1 25 16 32 

Hammarland 1 0 0 0 
3, 2 20 x x 

3, 2 0 0 0 Strömfors 20 x x 

Finström 0 0 0 Pyttis 1 

Jomala 0 0 0 
5, 2 — — — 

Saltvik 0 0 0 

Tabell 7. Svedjemarkens behov av återhämtning i år räknat, innan förnyat svedjande 
kunde ske. 
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sammanhang nödvändiga definitionerna. Trots Böckers uttalande om svedjebruket 
i Vasa län och tabellernas vittnesbörd om svedjandets sällsynthet i Österbottens 
svenska socknar, torde man i vissa trakter länge ha företagit svedjebruk. Av en 
skildring från Tjärlax by i Närpes, nedskriven 1916, framgår att man därstädes 
hade svedjat 70-80 år tidigare. Svedjandet försiggick merendels på låglänta 
ställen. Man fällde skogen på hösten, företrädesvis lövskog, följande år brändes 
sveden och i augusti samma år såddes råg i askan. På relativt jämn, sten- och 
stubbfri mark myllades utsädet med en harv av hopvidjade trädgrenar med 
kvarterslånga kvistar. På ojämnare mark användes endast "svidiräfsor". En sved 
där man kunde så ut 4 kappar säd ansågs stor.4°  

Guvernören i Nylands län meddelade i mitten av 1870-talet att svedjandet trots 
alla försök att stävja det, var ganska allmänt i den norra delen av länet. "Också i 
skären skall svedjandet icke vara sällsynt och är här ännu mera förderfbringande 
än annorstädes, emedan det förstör fiskens lekplatser och lemnar ringa hopp om 
skogens återväxt."41  Av annan åsikt är en agronom som skrev om det nyländska 
svedjebruket att det lönade sig väl i dalbottnar och på sluttningar med djup och 
fuktig sand, vilken var uppfylld av en myckenhet lösa men få fasta stenar. Sådana 
platser var de bästa svedjemarkerna. Strax efter det grödan avbärgats lämnade 
sveden ett gott bete, och sedan blev den hastigt beväxt med ungskog, tall om det 
var gott fröår, annars björk eller al. Efter 15, 20 år kunde sådan mark bära tät 
ungskog och med ringa arbete igen ge en god sädesskörd. Genom bränning och 
bebrukning förvittrade jorden alltmera så att det översta lagret, matjorden, 
fördjupades och jordmånen med tiden blev duglig till åker. En sådan förbättring 
skedde främst där rapakivi förekom. Upprepat svedjande på lerjord borde 
däremot anses absolut förkastligt.42  — Till skydd för det allt viktigare skogsbruket 
utfärdades 1886 så stränga förbud mot svedjebränning att denna odlingsmetod blev 
nära nog omöjliggjord. 

Av Böckers tabeller 6 och 7 framgår att svedjande förekom i sydligaste o 
Österbotten, i Åland, Åboland och Nyland. Detta förhållande fortgick under den 
senare hälften av 1800-talet, vilket bl.a. framgår av många uppteckningar och 
andra uppgifter från denna tid. Arbetet på sveden börjades på hösten, då man 
högg ned skogen på det område som skulle svedjas. Om man hade för avsikt att 
låta skog växa upp igen, måste ett par stora träd skyddas för elden för att stå kvar 
som fröträd. Av det fällda tillvaratogs allt som dög till ved, medan mindre grenar 
och kvistar lämnades kvar. Det var säkrast att bränna sveden på våren, då faran för 
skogsbrand var minst. Svedjandet krävde så mycket arbetskraft att gårdsfolket 
sällan räckte till, utan man fick lita till grannhjälp. När de grenar och kvistar som 
lämnats kvar ansågs vara tillräckligt torra, tände man sveden så att lågorna fick 
söka sig fram i motvind, självfallet dock inte vid hård blåst. Ibland förekom det att 
man anlade en moteld. Säkrast var om de diken som man grävt runt svedjelandet 
stod vattenfyllda. En variant av rågsveden var rovsveden, ofta kallad "kaskland". 
Den bereddes endast för rovodling och brukade brännas en vecka före midsom- 

118 



42. Svedjeland anlades 
helst på skogsbackar. Fall-
skogen höggs ner på hös-
ten eller våren och brändes 
på sommaren. På stenig 
mark där svedjeplogen in-
te kunde användas nyttja-
des "svedjehackan". Bro-
marvs kyrkby. R. Ahlbäck 
SLS 565:162. 1943. 5 

mar. Man bredde ut halm över marken och tände på med en brinnande torva 
fastsatt vid en lång stång. Kasklandet antändes på många ställen. Hur sveden 
användes sedan man tagit en eller ett par skördar ur den, berodde på jordmånen; 
den avgjorde om svedjelandet skulle brukas upp till åker eller rödjas till äng, 
användas till betesmark eller återgå till skog. 

Svedjeredskapen var enkla och hemgjorda, en del till och med tillverkade på 
svedjemarken och kvarlämnade där. I Nyland användes primitiva svedjeplogar. 
"Svedjesåkan" skiljer sig från en vanlig gaffelplog (jfr s. 156) genom att den är 
mindre, har rakare gren och saknar mullfösa. Den primitivaste typen kan till och 
med sakna de stag som förbinder ploggrenen med skaklarna. För att man skulle 
uppnå största möjliga rörlighet vid plöjning på ojämn, stenig mark kunde 
skaklarna skarvas med vidjelänkar. De svedjekrokar eller stubbkrokar som var 
avsedda att dras av oxar kallades oxkrokar. Mellan stenar och stubbar där man inte 
kunde köra med svedjekroken användes en liten svedjeräfsa, en "harlå" eller 
"krafså", med vilken jorden ristades upp. Detta redskap användes också i Åland 
och Åboland. Sedan svedjelandet hade blivit tillräckligt uppristat, såddes råg i 
askan. Utsädet myllades ned med en risharv. Enligt en beskrivning från Pernå var 
risharven gjord av kluvna "granknobbar" som man lämnat 25-30 cm långa kvistar 
på. Dessa kvistar skrapade i mullen då man körde harven över svedjelandet. För 
att risharvens kvistar inte skulle brytas lades den i ett vattenfyllt dike innan den 
togs i användning, därvid blev kvistarna sega och gick lätt över stenar och stubbar 
utan att brytas. Efter rågskörden togs ofta en rovskörd. Avkastningen av ett 
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svedjeland var ofta god, men sådana uppgifter som att man brukade få tjugufemte 
kornet och mera måste nog behandlas med försiktighet. Möjligheten att kunna få 
en god skörd utan att behöva gödsla med kreatursspillning, var så lockande att 
svedjebruk i liten skala förekom till 1800-talets slut. 

8. Växtföljd 

I Österbotten kvarlevde sannolikt enskiftet på många håll långt in på 1700-talet. 
Där förekom ännu 1773 i kust- och skärgårdsbyar en sådan växtföljd att man, där 
rågen hade skördats på hösten, följande vår gödslade i rågstubben och sedan sådde 
in korn. Om det blev en våt och kall sommar så att kornet blev sent moget, hände 
det att rågsådden inträffade så sent att rågbrodden inte fick någon stadga. Det var 
alltså ett "enskifte" med korn vartannat år och råg vartannat. I Mustasaari förekom 
att allmogen spadvände stubbåkern på hösten.1  Från det traditionella treskiftet 
övergick en del byar i samband med skattläggning till tvåskifte. Inom samma 
socken kunde därför såväl enskifte som tvåskifte och treskifte förekomma. Så 
skriver Erik Klingius 1767 om Malax: "Två tredings Säde har här af ålder varit 
brukligt; men 1756 begynte Ytterboboerna at bruka hälften-Säde, på det de måtte 
kunna bättre göda och sköta åkren. Vargöboerna åter hafva så ringa åker, at de 
nödgas beså honom årligen".2  Den framsynte Gadd insåg att cirkulationsplöjning 
med odlingsjorden vissa år som åker och därefter några år som äng var det 
"huwudsakligaste medlet" att öka avkastningen. Men han insåg också hur svårt det 
skulle bli att införa en sådan växtföljd. "Efter wårt wanliga åkerbruks-sätt, ligger 
gemenligen, hwart år, hälften af all upodlad åkermark i Riket i träde, utan all nytta 
för jordägarne". Han ville därför i sin bok, med ledning av utlänningarnas 
beprövade metoder, visa hur man genom att omväxlande beså åkern med säd och 
med andra växter kunde ha mera nytta av sin jord och klargöra "at wårt wanliga 
widlöftiga träde nu öker mycket en onödig träldom wid Swenska åkerbruket". Om 
helst treskifte vore antaget, skulle bonden få mera av både säd, halm och 
boskapsfoder.3  

Enligt Läroboken kunde man lägga åkern i treskifte om man var väl försedd i 
fråga om gödsel, dragare och arbetsfolk. En tredjedel av åkern borde då besås med 
vårsäd, en tredjedel med höstsäd. Den återstående tredjedelen skulle läggas i träde 
till nästföljande höstsådd. I de delar av landet där åkerarealen var liten i 
förhållande till folkmängd och kreatursbesättning var detta odlingssystem med 
rätta det vedertagna, men på orter där folkstyrkan och boskapsmängden och 
därmed gödseltillgången var liten i förhållande till åkerarealen, där var det säkrast 
att efter vanligheten hålla åkern i två skiften, så att det ena låg i träde när det 
andra stod i växt. En del av trädan kunde användas till ärtsådd, med tanke på 
ärtväxternas egenskap att ringa medta "jordens styrka"; när våren kom kunde 
ärtlandet insås med vårsäd.` 
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Fråga nr 5 Om den öppna åkern anses för 100, så besås med Fråga nr 5 Om den öppna åkern anses för 100, så besåe med 

Församlingens 
namn 

råg korn ärter, lin m.m. i träde Församlingens 
namn 

råg korn ärter, lin m.m i träde  

:ila Karleby 1 331/2  331/2  0 331/3  Sund 40 62/3  62/3  462/3  
" 2 331/3  331/2  0 331/2 Vårdö 42 101/2  2 451/2  

l'edervetil 331/3  331/2  0 331/2  Lemland 42 8 8 42 

Kronoby 1 222/9  444/9  0 331/2 Föglö 45 6 4 45 
33 2 331/2  331/2  0 331/2 Kumlinge 112 14 71/2  i träde 
33 3 277/9  388/9  0 331/2 Brändö 96 12 61/2  i träde 

Ferjärv 2779 388/9  0 331/2 Iniö 40 162/5  33A 40 

3edersöre 1 1/3  1/3  0 1/3  Houtskär 45 5 5 45 
33 2 y, y3  0 y, 42 8 10 40 

'1ykarleby 1 
93 2 

Dravais 
Vörå 

80 
25 

331/2  
331/3  

100 
25 

331/2  
331/2  

0 
712 

7/1 2 

50 
323/4  
323/4  

Korpo 1 
33 2 
,, 2 
35 3 

40 
40 
40 
40 

40  

10 
8 
9 

10 

10 
12 
11 
10 

40 
40 

40 

Kvevlax 33 33 4 30 Nagu 40 5 15') 40 

Zeplot 44 44 2 10 Pargas 40 6 14 40 

vlustasaari 33 33 4 30 Kimito 1 40 45  10 5 
2 35 10 5 50 

;olv 331/2  331/2  51/2  28 Dragsfjärd 40 10 5 45 
vlalax 1 331/2  331/2  81/2  25  Västanfjärd 40 10 5 45 

2 3 3 1/3  3 3 i/3 81/_3 25  Hitis 42 10 12)  45 
3ergö 331/2  331/2  51/3  28 Bromarv 49,41 0,59 7 43 
'etalax 30 30 62/3  331/3  Tenala 49,37 0,63 6,25 43,75 
'örtom 28 33 52/3  

331/3  Pojo 4 5 2 1 
Korsnäs 1/3  1/3  0 V' Karis 60 6 6 38 
lärpes 1/3  v, 0 I/3  Ingå 58,823 6,25 76,25 — 
Kristina lf. 1 33 33 1 33  Lojo 50 7 3 40 

2 32 32 8 28 Sjundeå 40 3 7 50 
_appfjärd 1 

2 
1/3  

33 

y, 

33 1 
1/2  
33  

Kyrkslätt 
Esbo 

40 
40 

10 
8 

10 
123)  

40 
40 

33 3 32 32 8 28 Helsinge 44 5 25 36 
;ideby 1 33 33 1 33  Sibbo 40,2 3,2 15,8 40,2 

2 32 31'/2 81/2  28 Borgå 1 30 7 13 50 
13 3 33 33 1 33 45 9 6 45 

Eckerö 50 5 5 40 Pärnå 3/4  y, 1/3  ? 
-lammarland 1 

2 
45 
55 

4 
6 

6 
4 

45  
35  

Liljendal 
Mörskom 

3/4  
40 

1/8  
8 

y,, 

12 40 
'inström 40 10 10 40 Lappträsk 1 40 8 12 40 
omala 40 10 10 40 2 34,5 30 2 , 5 33 
>altvik 42 8 8 42 Strömfors 34,5 30 2,5 33 

Pyttis 1 50 25 25 100 
2 50 25 25 100 

gli not 1: "ärter och ponder-. Hitis not 2: "ärter". Esho not 3: -rotwor, potäter". 

Tabell 8. Trädans storlek i förhållande till hela åkerarealen och relationstal för olika 
utsäden. 

Tabellen visar att med undantag av Replot och Nykarleby hade Österbotten treskifte, 
medan Åland, Åboland och Nyland hade ett utpräglat tvåskifte. Lika markant är skillnaden 
i fråga om proportionen råg—korn. I Österbotten var kornsådden i genomsnitt lika stor som 
rågsådden, medan den i övriga trakter var förhållandevis betydligt mindre, dock med 
avsevärda variationer. Svaret från Ingå går ej att tolka. 

121 



Böcker lade under sin resa genom Vasa län 1815 märke till att bönderna i en del 
socknar "hafwa fått så mycken åker upptagen, att de kunnat nedlägga hälften till 
träde. För mindre bördig jord har man funnit sig nödsakad att widtaga samma bruk 
uti en betydlig del av Länets norra orter . . . ". Inom svenskbygden var det endast 
åtta gårdar i Terjärv som hörde till den grupp som kunde tillämpa tvåskifte. Till 
denna grupp hörde framför allt de stora "spannmålssocknarna" Storkyro, Lillkyro, 
Lappo och Ilmola samt en del av Laihela. De som hade infört tvåskifte brukade 
göra intagor på trädesgärdet för potatis, lin, hampa, rovor och, ibland, korn, så att 
bara två tredjedelar av trädesskiftet trädades. I de flesta socknarna tillämpades 
fortfarande treskifte.5  Tabell 8 visar trädans betydelse och olika utsäden. 

När sädes-gräsodling från och med mitten av 1800-talet började införas, och den 
öppna åkern med jämna tidsmellanrum började användas som besådd äng, 
medförde detta självfallet en stor ökning av odlingsmarken. Genom att växtfölj-
derna blev riktigt avvägda kunde trädesarealen minskas mer och mer för att till slut 
avskaffas. Man övergick till sådana växtföljder, att sädesväxter användes omväx-
lande med foderväxter som alopecurus och timotej; senare togs också rotfrukter in 
i systemet. Det gjordes oavlåtliga försök med nya växtföljder, och varje "pionjär" 
betraktade sin variant som den bästa. På stora gårdar, där det fanns åkrar med 
olika jordmån, kunde man tillämpa flera olika växtföljder, uppgjorda efter 
odlingsväxternas näringsbehov. — Ute i många skärgårdsbyar rådde fortfarande 
enskifte. Så i Replot och Björkö i början av 1870-talet. Där gödslade man i 
rågstubben och sådde korn i början av juni; ibland kördes rågstubben upp före 
sådden. Kornet skördades i slutet av augusti, varefter åkern blev uppärjad och 
insådd med råg. Någon gång avbröts denna alternering av potatis eller hampa.6  

I guvernörernas berättelser kan man följa hur reformerna vann insteg. För åren 
1866-1870 lyder omdömet om Vasa län: "Åkerbruket bedrifves i treskifte. I 
vestra delen af länet skötes åkern öfverhufvud temligen väl, i de östra deremot 
sämre" .7  Treskiftet omtalas som allmänt ännu tio år senare.8  Om Åbo län lyder 
omdömet 1879: "Det gamla brukningssättet i två och tre skiften är allmännast"; 
växel- eller koppelbruket hade blivit infört endast på några få av bondgårdarna. 
Följande år heter det att ett mera ordnat omloppsbruk hade blivit infört "här och 
där".9  Förhållandena i Nylands län under åren 1871-1875 är utförligt beskrivna. I 
länet var tvåskiftet ännu allmännast, men det tillämpades så att en del av 
trädesåkern besåddes med vårsäd eller potatis. I Raseborgs västra härad hade 
treskiftesbruk ställvis blivit infört, men det hade inte givit de resultat som man 
hade hoppats och därför hade det inte vunnit efterföljd. I Raseborgs östra härad 
hade jordbrukarna till följd av stegrade priser på havre, korn och ärter lagt an på 
dessa grödor, och av den orsaken hade man infört treskiftesbruk på en del mindre 
lägenheter. På de flesta av de större egendomarna hade man övergått till 
fullständigt växelbruk. I Helsinge härad rådde liknande förhållanden. En del av de 
gamla bolåkrarna nedlades till gräsväxt, och för att ersätta minskningen i 
sädesavkastningen upptogs ängar, havreländer, kärr och mossar till åkermark, 
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"det är, med ett ord, det första steget till införande af en intensivare kultur, som 
framkallats genom den allt förmånligare afsättningen, dels till Helsingfors och dels 
till S:t Petersburg." I Pernå härad var tvåskiftet vanligast på bondgårdarna, men ett 
rationellt brukningssätt på herrgårdarna. Framförallt i Nyland märkte man att 
lantbrukarna "öfvergick från endast husbehofs- till verklig yrkesnäring, hvarige-
nom jordbrukaren ifrån ett slafviskt beroende af naturkrafterne uppsvingar sig till 
herre öfver dem." 1()  

Det "lindbruk" som av ålder hade förekommit vid sidan av trädesbruket hade 
alltid betraktats som en nödfallsutväg, vilken tillgripits i nödsituationer. Så snart 
lägenhet därtill hade funnits hade lindan återupptagits till åker. När den långvariga 
propagandan för att foderväxter skulle tas in i växtföljden ledde till att även 
bönderna började odla hö på åkerjord, föreföll detta mången gammal bonde som 
ett syndigt slöseri. Åkern hade Gud givit för att man där skulle odla säd till 
människornas uppehälle, inte för gräsodling till kreatursfoder. Sädes-gräsbruket 
efterföljdes under 1800-talets sista decennier av ett fullständigt cirkulationsbruk 
omfattande såväl säd som gräs och rotfrukter. 

9. Växtslag 

Sädesarter. Det vanligaste sädesslaget i de sydliga svenskbygderna under 
senare hälften av 1700-talet var höstråg, även kallad vinterråg. Vid den debatt om 
de olika sädesslagens egenskaper som ständigt pågick framhölls till förmån för 
höstrågen att den inte var så känslig för jordarten utan kunde odlas i flera olika 
jordmåner, att man kunde få en någorlunda bra skörd även om man var tvungen 
att så i våt åker, att rågen — som har ett enormt stort rotsystem — var i stånd att 
uthärda långvarig torka och att den vanligen mognade innan höstfrosterna satte in. 
Allmänt erkända nackdelar med rågen var att brodden kunde bli svårt skadad på 
hösten, om det föll snö innan jorden frusit, att rågen under blomningstiden var 
mycket känslig för nattfrost, att råghalmen inte var särskilt bra som kreatursfoder 
och att rågsäde utarmade jorden i så hög grad, att det krävdes så väl träda som 
trägen gödsling för att man skulle få tillfredsställande skördar, omkring sjätte 
kornet. 

Alla sädesväxter var föremål för Gadds livliga intresse.1  Såsom plantagedirektör 
var han ansvarig för allehanda experimentodlingar. Det ålåg honom även att till 
riksdagarna inberätta vad som hade uppnåtts. I fråga om de olika sädesslagens 
sjukdomar angav han, att han nog hade försökt att utreda deras orsak och bot, men 
eftersom åtskilliga av dessa sjukdomar ännu var okända till sitt ursprung, ville han 
hellre öppet erkänna sin okunnighet "än at jag welat öka deras antal, hwilka 
igenom upstaplade gissningar, och oriktigt antagne förslags meningar, biuda til at 
förklara naturens werkningar i dessa mål. Det gagnar mera wetenskapen och det 
allmänna, om man med tålamod ännu någon tid afbidar en lycklig framtids rön och 
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anmärkningar i dessa saker, än om man häruti skulle på god tro antaga orsaker, 
hwilka erfarenheten och en närmare granskning dock sedermera icke bestyrka".2  

På Gadds tid var både sommarrågen och svedjerågen på reträtt. Gadd låter oss 
veta att den som sådde sommarråg i god och välbrukad åkerjord, som vid tiden för 
sådden varken var för kall eller för våt, kunde vänta sig en riklig skörd om 
väderleken fortsatte att vara gynnsam. Sommarrågen gav då vitare mjöl och bättre 
bröd än höstrågen, men sådd i mager jord gav sommarrågen små och skrumpna 
sädeskorn och liten skörd. Om man av någon orsak sådde ut sommarråg på hösten, 
dog brodden ut under vintern. — Enligt Klingius hade Malaxborna i början av 
1760-talet begynt odla litet sommarråg, förnämligast vid gärdesgårdarna där 
snödrivor brukade skada vinterrågen.3  — Svedjerågen var efter Gadds smak ej så 
god, och svedjeråg, även kallad tuv- eller rotråg, gav mindre korn än den vanliga 
höstrågen om den odlades i svedjeland, men den blev lika strid och grov som 
höstråg om den såddes i åker. För att den skulle "tuva sig" så att varje planta gav 
upphov till en hel mängd stånd skulle den sås ut genast efter midsommar; man 
sådde glest, 15 kappar eller mindre på ett tunnland. Till dess egenskaper hörde att 
den varannan gång borde sås i sved för att bibehålla egenskapen att tuva sig. För 
Gadd framstod rotrågen som oumbärlig. För betesmarkens uppröjning och för 
svejderågsodling borde i landets skogsbygder varje år 15-20 kappland på mantalet 
årligen nyttjas till svedjande. "Ingen kan hafwa sig bättre bekant både nyttan och 
skadeliga missbruk af swedjandet, än jag, hwilken blifwit upfödd der flere slag 
deraf brukas. Ingen af wåra lantdhushållare lärer eller mera ifrats emot 
olägenheterne deraf än jag" skriver Gadd och hänvisar till sina skildringar av hur 
man kunde svedja utan att skogen blev utödd eller jorden försvagad.4  

I Läroboken framhölls råg som det överlägset bästa sädesslaget.5  Rågen växte 
bra i nästan all jordmån och uthärdade väderlekens ombytlighet och årstidernas 
växling. Just genom sin förmåga att tåla både torka och väta, hetta och köld, var 
den i anseende till klimatet i Finland det bästa och fördelaktigaste sädesslaget. Att 
emellanåt skaffa utsäde från nordliga orter var mycket nyttigt, i synnerhet om det 
var av så grov och strid art som den så kallade vasarågen plägade vara. Om man 
inte kunde få vasaråg, kunde svedje- eller rotråg användas. Båda dessa utsädesslag 
krävde något glesare sådd än den vanliga rågen och gav vanligen den förmånligaste 
avkastningen först vid andra och tredje skörden. Om rågbrodden under en lång, 
varm höst löpte fara att förväxa sig, skulle den varken mejas av med lie eller betas 
bort av boskap, och om den på våren efter snösmältningen låg kvar på åkern som 
en fäll kunde man antingen med en träräfsa lyfta av den så försiktigt att rötterna 
inte följde med eller också med en risviska öppna fällen så pass att rötterna fick 
värme och luft. 

Vid tiden för Böckers resa i Vasa län var korn och höstråg huvudsäden.6  I 
Pedersöretrakten hade man ännu tjugo år tidigare rätt allmänt odlat sommarråg, 
men då Böcker 1815 inte kunde få några uppgifter om denna rågsort, antog han att 
den gått ur bruk. Han ansåg att åkerbruket stod högst i Ilmola, Lillkyro, Storkyro 
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och Laihela samt i Lappo och Vörå; det var från dessa orter den till utsäde så 
eftersökta vasarågen kom. Ännu vid mitten av 1850-talet var korn och höstråg 
de viktigaste sädesslagen i svenskbygderna. Tabell 9 visar relationen mellan 
höstrågen och övriga odlingsväxter. 

I den muntliga traditionen framhölls att i skärgårdarna, liksom i andra trakter 
med årlig vårtorka, var det säkrast att hålla sig till rågen, som under hösten hann 
utveckla ett så vidlyftigt rotsystem, att den kunde klara en torr vår och försommar. 
I fråga om köldhärdighet var rågen fullt pålitlig inom svenskbygderna och hann så 
gott som alltid mogna både på åker och svedjeland. Dess ömtålighet mot 
nattfroster har redan omtalats. Så länge två- och treskiftesbruket var rådande, 
gödslade man så ofta man kunde under rågen, men då åkrarna utvidgades på 
ängens bekostnad och gödselmängden minskade, kunde mellanperioderna mellan 
gödselåren bli ganska långa. Rågodling på helträda blev alltmera sällsynt, och delar 
av trädan avhägnades med vårlandsgårdar för specialodlingar. Efter en sommar 
med lämplig väderlek gav rågen upp till nionde kornet, efter somrar med 
ihållande torka eller regn omkring fjärde. Både till bakning och matlagning 
betraktades rågen som drygare än kornet, 1 tunna råg ansågs motsvara 1 1/2  tunna 
korn. Råghalmen var allmänt ansedd som sämre boskapsföda än kornhalm. Så 
länge böndernas förnämsta traktan med spannmålsodlingen var att brödföda sitt 
hushåll, var proportionerna mellan sädesslagen ganska stabila, men när utveckling-
en gick mot spannmålsöverskott och ökande penninghushållning, blev konjunktu-
rerna avgörande för vad man sådde. Så snart priset på korn gick upp och det blev 
mer lönande att sälja korn än råg, ändrades proportionerna mellan dessa sädesslag 
till kornets fördel för att ändras på nytt om kornpriset föll. Exporten av utsädesråg 
fortsatte. Enligt en uppgift från Ilmola betalades på 1870-talet i Sverige tre 
riksdaler mer för en tunna vasaråg än för en tunna nylandsråg. I avlägsna trakter 
kunde sommaråg förekomma. I Replot och Björkö såddes sommarråg ännu på 
1870-talet.7  

I sådana socknar där man hade så litet åkermark, att man inte hade råd att låta 
någon del av den ligga i träde odlades bara korn. Kornet ansågs fordra både god 
och mycket välbrukad jord och ordentlig gödsling; det fick inte sås uti våt jord och 
måste även sås så tidigt, att det hann skördas innan höstfrosterna satte in på allvar. 
Dess förmåga att uthärda torka var inte heller särskilt stor; om det t.ex. var mycket 
torrt en längre tid efter sådden blev kornet både kort och tunt och småaxigt. I 
Österbotten där treskiftet var den vanligaste växtföljden hade kornet sin givna 
plats, men i de sydliga landskapen var kornet på reträtt redan under 1700-talet. 
Gadd omtalar flera sorters korn, bland dem bråkornet som uppe i Lappland kunde 
mogna inom 58 dygn.8  Där korn såddes i enskifte måste man gödsla ordentligt 
varje år, men vid trädesbruk kunde man enligt Gadd så råg på nygödsling och 
därefter korn; kogödsel var bäst.9  Gadd förordar även blandsäd med korn och 
havre, och till detta fogar han en upplysning om att en tunna blandsäd gav 14 
kannor brännvin eller, om man gjorde malt därav, fyra tunnor gott dricka samt 
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spisöl; särskilt bra brännvin fick man av vinterkorn, som dock inte alls dög till 
malt.1()  Vinterkorn kunde man med fördel odla i sved. I äldre tid förekom 
kornodling i sveder och kyttland åtminstone i Österbottens svenskbygder. Enligt 
Läroboken var kornets krav på jordmånen ganska stora: "Kornet i allmänhet begär 
helst god swartmylla, eller fet, lös och fint brukad lerjord, men i synnerhet det 
stridare Twåradiga eller Gumriks kornet. På mager, grof och sur jord trifwes det 
alldeles icke".11  Böcker noterade 1815 i Österbotten att det sexradiga kornet var 
allmänt odlat. Det tvåradiga förekom endast i obetydlig mängd, men var, vilket det 
förtjänade, mycket omtyckt.12  — Gödsling under kornet bibehölls på många håll. 

Även i mannaminne har kornet varit allmänt odlat i Österbotten. Man har 
fortfarande mest hållit sig till de flerradiga sorterna på grund av att de mognade 
tidigt och under lämpliga väderleksförhållanden gav god skörd, särskilt om man 
hade tillfälle att använda flytande gödsel på kornåkern. Viktigt var att man med 
jämna mellanrum förnyade utsädet. Då man hade skaffat sig utsäde från annan ort, 
kunde man slå sig till ro under några år, men småningom blev avkastningen allt 
sämre, och då gällde det att ånyo skaffa utsäde från annat håll. Under goda år fick 
man 6-7:de kornet och när det var som bäst 8-9:de. Det tidiga, flerradiga kornet 
var särdeles lämpligt för brännvinsbränning, och en betydlig del av det för 
brännerierna behövliga kornet odlades uppe i övre Österbotten. Som maltkorn för 
öltillverkning ansågs däremot de sena, tvåradiga sorterna vara mest lämpliga. För 
gott bryggerikorn erhölls på 1870-talet i Vasa 22-24 mark per tunna, vilket ansågs 
som ett gott pris.13  Odling av maltkorn var en viktig produktionsgren även i 
flera socknar i Åboland och Nyland. 

Orsakerna till att man i södra Finland odlade rätt lite korn berörs i en 
uppteckning från Kyrkslätt.14  "Man sade, att jorden ej var tjänlig nog. Kanske mest 
ändå kom det sig av dålig, "utlödad" sort, som blandats med flera andra sor-
ter, varför skörden mognade ojämnt och därför "rann i stommen" (= drösade), 
växte på klen, låg halm — kornet var mera fordringsfullt på näring än den 
förnöjsamma havren utan att prisskillnaden skulle procentuellt i avsevärd mån 
ha vägt till kornets fördel. — Att man förr inte kunde (här i Kyrkslätt) av korn 
bereda annan mat än korngrynsgröt, eller om rik tillgång på mjölk medgav sådant, 
korngrynsvälling, avkylde också bondens lust för kornsådd." Grynen maldes aldrig 
till mjöl. Kvarnar funnos ej som hade grynverk, utan kornet stöttes hemma i 
grynstöten, sållades och siktades till gryn. "Grynen voro så hårdkokta, att de efter 
en lång dags kokning i den öppna spiseln ändå voro, vad vi skulle kalla dem, 
halvmjuka." 

Havreodling förekom under senare hälften av 1700-talet inte i Österbotten, och i 
de södra svenskbygderna utgjorde havre bara en liten del av utsädet. Gadd 
betraktade havreodlingen som direkt försummad i Finland.15  Han ansåg att 
jordbrukarna borde lära sig känna fem olika havrevarianter: blekgul havre, 
svarthavre, engelsk vithavre, skallös havre samt bråhavre. 

Den vanligaste havresorten i Finland var en blandning av blekgul havre och 

126 



svarthavre. Såsom den största fördelen med havren tycks man ha ansett dess 
egenskap att kunna odlas på mager jord, som inte ens var gödslad, men detta 
betecknades av Gadd som en fördom som borde övervinnas; om havre odlades i fet 
och djup jord ökades avkastningen ansenligt. Det vanliga var dock att man odlade 
havre på nyplog, d.v.s. mark som aldrig förut hade blivit plöjd eller på jord som 
hade legat i trädesvall. Att havren inte utmagrade jorden i lika hög grad som de 
andra sädesslagen ansåg Gadd bero på att dess rötter sträckte sig djupt ned i jorden 
i stället för att sända ut många och vidlyftiga sidorötter. På lös och torr jord som 
var besvärad av kvickrot, Triticum repens, kunde den blekgula havren bäst 
fördriva detta ogräs. Sank och vattendränkt jord tålde den i likhet med annan 
havre alls inte. Svarthavre var den lämpligaste att så i utdikade och upptorkade 
kärr där den i synnerhet i torra år växte mycket frodigt. Genom havreodlingen blev 
dessutom kärrjorden så förbättrad, att den kunde användas även för andra 
sädesslag. På sådana ställen där åkerjorden ständigt nyttjades till vårsäd hände det 
att vildhavre spridde sig i svarthavren. Innan den rätta havren hade mognat var då 
vildhavren redan utrunnen, och hade den hunnit fröa sig ordentligt, kunde åkern 
bli alldeles fördärvad. — Havre lämpade sig bättre för kokning än för bakning, 
eftersom havre ej påverkas av jäst. — Nyttjades havren som blandsäd med hälften 
eller 2/3 korn fick man det "dråpeligaste" malt samt det bästa och drygaste kokmjöl 
till hushållet. 

Den skallösa havren kunde utan att malas strax efter tröskningen nyttjas som 
havregryn och förtjänade att tas i bruk även hos oss, där den dittills varit föga 
känd. Skallös havre och skallöst korn såddes utrikes ofta ihop, men denna 
blandsäd var mera tjänlig till malt än till bröd. Bråhavren, som mognade tidigare 
än all annan havre, var den havresort som minst av alla drog näring ur jorden och 
kunde odlas så långt norrut som i Arkangelsk. Den bästa havresorten var enligt 
Gadd den engelska vithavren, som gav de godaste havregrynen, det bästa 
havremjölet och ett utmärkt malt, vilket gav nästan starkare dricka än kornmalt, 
fastän det behövde mindre tillsats av humle. Den engelska vithavrens halm var 
dessutom ett ypperligt kreatursfoder. Gadd åberopade även exempel från 
Sörmland som gav vid handen att den engelska vithavren inte var så utsatt för 
missväxt som korn. Under stor missväxt år 1748 hade denna havre gett sjätte 
kornet och radkornet endast fjärde. Som kreatursfoder motsvarade två kärvar 
halm en volm hö. 

En fördom som ofta möter i skrifter från 1700-talet är tron, att ett sädesslag 
kunde förvandlas till ett annat. Linne skrev på 1740-talet att man trodde att vetet 
kunde förvandlas till råg, och att detta var "en error popularis, eller bondtro" som 
var allmänt antagen i hela Sverige. Lika vanlig var tron att havren kunde 
förvandlas till råg eller vete, vilket Gadd nämner i Hushållsboken. Han antecknade 
att man femton, tjugo år tidigare i så väl utländska som inhemska hushållsskrifter 
hade diskuterat havresädets förvandling till råg och vete, men fortsätter: "Nu 
mera, sedan förfarenheten til fullo bestyrkt och bewist misstaget häruti, tyckes det 
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ej wara serdeles nödigt, at widare förlägga en sådan ogrundad tanka. — — Mina 
egna och några andras, med försigtighet och omhugsan anstälde försök i denne sak, 
hafwa äfwen igenom erfarenhet tilräckeligen ådagalagt misstagen häruti".16  

Även i Läroboken slogs det fast att havren var mycket anspråkslös ifråga om 
jordmånen och kunde sås i all slags jord bara denna inte var utmager. På 
nyplogsland kunde den sås bättre än något annat sädesslag. I de nordliga delarna 
av landet där sommaren var kort hann havren dock sällan mogna innan hösten var 
inne och dessutom blev den ofta skadad av nattfrost när den ännu var blott 
halvmogen. De vanliga havresorterna var svarthavre och vithavre, båda lättodlade. 
Den "engelska havren" kunde i vikt och godhet tävla med kornet men fordrade bra 
jord.'?  Böcker noterade under sin resa att havre inte odlades i den västra delen av 
Vasa län, eftersom den inte lönade sig; detta berodde möjligen på att våren i 
kustbandet var för torr för denna fuktighetskrävande växt. I den östra delen av 
länet var havreodling av rätt stor betydelse.18  

I femårsberättelsen för 1866-70 meddelade guvernören i länet att havreodling- 
en ej var nämnvärd, och för 1871 75 att man mest sådde råg, därnäst korn och 
"sist" havre. Detta kan kanske förstås så att man i kustsocknarna börjat utöka 
detta slags odling.'`' Enligt den muntliga traditionen övertog havren en liten del av 
den åkerareal som var reserverad för vårsäde, men allteftersom odlingen tilltog 
började man odla havre på alla slag av nyupptagen mark. I de södra landskapen, 
där man av ålder hade odlat havre, utökades havrelanden år för år. Mycket havre 
såddes på kåkland och på åker som togs upp av gammal äng. Under de sista 
decennierna av 1800-talet anträdde havren ett sannskyldigt segertåg genom alla 
våra bygder, skördarna ökade oavlåtligt och översteg framemot sekelskiftet 
skörden av råg och av korn. Havren användes inte som brödsäd. En stor del 
odlades såsom fodersäd och en annan del för tillverkning av gryn. Speciellt den 
nyländska havren hade ett gott rykte som grynhavre. Under gynnsamma 
omständigheter kunde man skörda upp till nionde kornet, men i regel stannade 
skördeutfallet omkring sjunde kornet. Blandsäd av korn och havre förekom i rätt 
stor utsträckning, ofta beroende på svårigheten att hålla utsädet rent. 

Veteodlingen var på Gadds tid föga vanlig i Finland. Han anger i Hushållsboken 
fem olika arter av vete: sommarvete och vintervete, kubb-, agn- och smirnavete.20  
Agnvetet, vilket liksom kornet hade sexradiga ax, ansågs vara det bästa, emedan 
det gav mest "i spann". Med smirnavetet hade en och annan gjort försök i smått, 
varvid det visat sig att också detta vete tålde klimatet i Finland. De som sådde 
vintervete brukade göra det felet att de sådde vetet senare än rågen, då all den 
värme som borde driva säden till grodd och brodd redan var borta ur jorden; detta 
var alldeles fel, eftersom vetet grodde långsammare än rågen. Vetet borde 
nedmyllas något djupare än rågen för att trivas och ge ymnig äring. Enligt 
Läroboken brukade vetet kallas "en Ångersäd" förnämligast av den orsaken att det 
så ofta misslyckades i Finland.2 ' För att förekomma detta borde man så det i fast, 
väl gödd och omsorgsfullt bebrukad leråker, som både genom sitt läge och genom 
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ordentliga diken var säker för all syra och för långt in på våren kvarliggande 
snödrivor. Vetet borde sås samtidigt som rågen, varvid man borde använda 
årsgammalt utsäde, eftersom den nya veteskörden i allmänhet mognade så sent att 
utsäde därav ej hann rota sig ordentligt, emedan jorden då hade förlorat det mesta 
av sin värme och sin drivande kraft och bara kunde ge en svag och illa rotad brodd. 
Sommarvetet kunde varken till kärna eller avkastning jämföras med det vete som 
såddes ut på hösten, och sommarvetet kunde därför i likhet med sommarrågen inte 
anses för annat än vad de båda verkligen var, nödfallssäd. Ännu vid Böckers resa i 
Österbotten var sommarvetet vanligare än höstvetet och såddes av nästan alla 
jordbrukare som tillhörde herremannaklassen och därtill av en del av allmogen. 
Man hade försökt höstvete, och försöken hade stundom lyckats rätt väl, men 
sommarvetet ansågs ändå vara bättre än höstvetet.22  Tabell 9 anger förhållandena 
på 1830-talet. 

Ännu i slutet av 1800-talet var höstvetet av ganska ringa betydelse. Såsom 
experimentsäde odlades det upp till höjden av mellersta Österbotten i mycket små 
kvantiteter. Vetet, som är det ömtåligaste av alla här odlade sädesslag, trivdes bäst 
nere i landets sydvästra hörn, där det vid gynnsam väderlek brukade ge nöjaktiga 
skördar. I trakter med mycket lätt jordmån uppstod dock problem med 
övervintringen, varför man på allt fler orter övergick till odling av vårvete. I 
Åboland och Nyland, där höstveteodlingen hade gamla anor, fortsatte man 
därmed, samtidigt som man började odla vårvete. I Åland, där man ivrigare än på 
andra orter hade odlat vårvete, fortsatte man med denna odling, medan höstvetet 
fick stå tillbaka. 

Ärter, potatis, rovor, vitkål och kålrötter. Ärterna var enligt Gadd hos oss en 
välbekant odlingsväxt.23  Han antecknade fem olika sorter: små grå ärter, bråärter, 
kikärter, kantärter eller "Flammiska ärter" samt gröna och vita ärter; de 
sistnämnda räknade han som samma sort. De ärter som var allmännast odlade i 
Finland var de små grå ärterna, men de borde överges. Gadd hade lagt märke till 
att de mognade senare än de större vita ärterna och de förslog ju inte lika mycket "i 
spann". Det enda som talade till deras förmån var att ärthalmen, som var spädare 
än halmen av de övriga ärtslagen, var ett mycket bra kreatursfoder. De gröna och 
vita ärterna fordrade lagom fet jord för att ge nöjaktig skörd. Att ärter visade olika 
hårdhetsgrad vid kokningen berodde på jordmånen där de hade vuxit, på 
sommarens väderlek och på kokvattnet. Gadd omtalar vidare att han under sina 
resor i den sydvästra skärgården 1754 och 1755 hade lagt märke till en vild art av 
ärtsläktet som hade större ärter än vickern. Dessa havsärter trivdes på sandiga 
stränder och blev särskilt frodiga på sådana ställen där sanden var uppblandad med 
förruttnad tång. Han hade ofta ätit sådana ärter och tyckte att smaken inte var 
oangenäm. För kreaturen utgjorde detta ärtris ett gott och nyttigt foder.24  Också 
Lärobokens författare tyckte att ärtodlingen sköttes fel i stora delar av landet. 25  
Han ansåg att små vita bråärter både i smak och ifråga om avkastning kunde tävla 
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Fråga nr 4 Emot 100 tunnor råg utsås 

Församlingens höst- vår- tvåradigt sexradigt sommar- hamp- 
namn vete vete korn korn råg havre potatis ärter bönor linfrö frö 

Gla Karlebyl 0 0 0 150 0 0 150 0 0 0 0 
" " 2 0 0 0 150 0 0 150 0 0 0 0 

Nedervetil 0 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 
Kronoby 1 0 0 9 300 0 0 200 0 0 0 11/2  

31 2 0 0 0 300 0 x 290 0 0 0 2 
,, 3 0 0 0 300 0 0 245 0 0 0 2 

Terjärv 0 0 0 300 0 0 200 0 0 0 0 
Pedersöre 1 0 0 0 150 0 15 50 0 0 0 5 

,, 2 0 0 0 150 0 15 50 0 0 0 5 
Nykarleby 1 120 80 500 

2 0 0 0 40 0 5 6 0 0 1 1 
Oravais 0 0 0 133 0 2 64 0 0 0 6 
Vörå 0 0 0 50 0 3 80 0 0 0 6 

Kvevlax 0 0 0 150 0 25 250 0 0 1 16 
Replot 0 0 0 150 0 0 300 0 0 0 8 
Mustasaari 0 0 0 150 0 25 250 0 0 1 16 
Solv 145 1 80 5 
Malax Övre 175 1 200 1/4  62/3  

" Nedre 150 1 200 1/4  62/3  
Bergö 175 50 5 
Petalax 30 5 50 1 10 
Pörtom — 30 100 2 60 3 5 
Korsnäs 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 
Närpes 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 
Kristina lf. 1 0 0 0 135 0 1 150 0 0 3 3 

2 0 0 0 133 0 1 135 0 0 3 3 
Lappfjärd 1 130 5 100 '/2 

2 0 0 0 125 0 2 130 0 0 3 3 
„ 3 0 0 0 133 0 1 135 0 0 3 3 

Sideby 1 0 0 0 125 0 2 150 0 0 3 3 
2 0 0 0 133 0 1 140 0 0 3 3 

31 3 1 2 25 1 5 60 2 1 1 2 
Eckerö 2 0 0 5 0 0 50 2 0 2 0 
Hammarland1 1 0 15 0 0 1 50 3,5 0 3 0 

2 1 0 15 0 0 1 50 3,5 0 3 0 
Finström 2,5 0 7 0 0 3 25,5 51/3  0 31 0 
Jomala 31/2  0 131/2  162/3  0 4 60 62/3  0 2 0 
Saltvik 3 0 20 0 0 5 60 6 0 2 0 
Sund 3 0 12 0 0 6 50 6 0 0 0 

Tabell 9. Utsädesmängder för olika odlingsväxter. 
Tabellen visar flera olikheter mellan Österbotten och södra Finland, dels i fråga om 

förhållandet råg/korn, dels i fråga om förekomsten av vete, tvåradigt korn, ärter och lin. 
Beträffande havreodlingen kan framhållas att denna i Österbotten hade tilltagit avsevärt 
sedan 1815. 
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Fråga nr 4 Emot 100 tunnor råg utsås 

Församlingens höst- vår- tvåradigt sexradigt sommar- hamp- 
namn vete vete korn korn råg havre potatis ärter bönor linfrö frö 

Vårdö 2 0 14 0 0 3 75 3 0 0 0 
Lemland 3 0 10 0 0 4 4 41/2  0 2 0 
Föglö 3/4  0 0 5 0 3/4  130 2 0 0 0 
Kumlinge 0 0 7 7 0 0 112 7 0 0 0 
Brändö 0 0 6 6 0 0 90 63/4  0 0 0 
Iniö 2 0 20 0 0 3 60 6 0 0 0 
Houtskär 4 0 9 2 0 16 180 12 0 0 0 
Korpo 1 5 0 10 2 0 150 150 10 0 0 0 

2 8 0 13 6 0 17 182 13 1 0 0 
„ 2 10 0 15 5 0 15 200 15 1 0 0 
3, 3 10 0 15 6 0 20 195 16 1 0 0 

Nagu 3 0 10 0 0 15 150 10 0 0 0 
Pargas 51/2  x 20 x x 131/3  100 131/2  x 62/3  x 
Kimito 1 
Dragsfjärd 
Västanfjärd 
Hitis 
Bromarv 2,803 0 0 7,017 0 11,53 184,42 2,32 0 2,70 0,6842 
Tenala 3.33 0 0 10,18 0 15 82,63 4,33 0 2,37 0,5902 
Pojo 1 9 0 15 150 4 0 5 1 8 10 
Karis 2 0 2 5 0 5 80 3 0 0 0 
Ingå 1,875 0 6,25 x 0 18,75 50 3,75 x 1,875 0 
Lojo 5 0 5 15 0 60 200 5 0 3 1 
Sjundeå 1 0 3 4 0 15 15 1 0 3/4  1/4  
Kyrkslätt 2 0 5 10 0 10 150 31/2  0 1 y, 

Esbo 21/2  0 5 10 0 25 140 5 0 81/2  0 
Helsinge 5 6 5 0 57 146 2 0 2 0 0 
Sibbo 3 0 8 8 0 25 92 13 0 5 0 
Borgå 1 31/2  0 12 12 0 36 60 4 0 11/2  0 

2 31/2  0 20 0 0 181/2  50 5 0 15 9 
Pärnå 1/2o — y, 1/8  1/25 1/2  1/1  0 0 1/20 

Liljendal 1/50  — y, 1/8  1/2s 1/2  'A 0 1/90 

Mörskom 3 0 13 13 0 25 37 7 0 2 
Lappträsk 1 3 0 13 13 0 25 37 7 0 2 0 

3, 2 66,65 0 130 125 0 200 1000 66,66 x 20 0 
Strömfors 66,65 0 130 125 0 200 1000 66,66 x 20 0 
Pyttis 1 3,75 — 16 34 — 32 4,50 5,50 — 3,50 

3, 2 3,75 — 16 34 32 4,50 5,50 — 3,50 

Från Korpo föreligger som synes inte mindre än fyra svar. Det första och andra svaret, som 
angivits av en och samma meddelare avser möjligen Korpo (1) och Houtskär (2). 
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med alla andra ärtslag som odlades hos oss. De hade bland annat den egenskapen 
att de brukade mogna samtidigt som rågen och därför plägade undgå "wåra kalla 
somrars och frostnätters förödelse". De borde därför tas i allmänt bruk. När 
potatisen blev den viktigaste odlingsväxten efter sädesslagen miste ärterna en del 
av sin betydelse som näringsväxt. I samband med cirkulationsbruket ökade igen 
baljväxternas betydelse, och ärtodling i större skala blev allt vanligare. De äldre, 
tidigt mognande ärtslagen fick då vika för nyare sorter. Bönor förekom i de sydliga 
svenskbygderna, men i små mängder. De var inte särskilt omtyckta utan ansågs 
beska. 

Potatisväxten, införd från Nya Världen, förekom på 1650-talet i den botaniska 
trädgården i Uppsala. Sedan potatisens stora köldhärdighet hade blivit klarlagd, 
började en ihärdig propaganda för potatisodling. Att det dröjde så länge innan 
denna nyttoväxt blev allmänt odlad, visar hur svårt det är att lägga om matvanorna 
i ett land. Carl von Linne misstrodde länge potatisen på grund av att den tillhörde 
en växtfamilj som omfattade många giftväxter. 1756 skriver Linne att man inte 
kunde få tjänstefolk att äta potatis ens om de fick betalt för det. Med tiden 
övervanns dock misstron mot det nya födoämnet; upptäckten att potatis kunde 
användas till brännvinsbränning bidrog sannolikt i hög grad till potatisodlingens 
utökande. Många olika åtgärder vidtogs för att allmogen skulle lära sig att odla 
potatis. I mitten av 1700-talet utsände Åbo domkapitel upplysningar om 
potatisodlingen och uppmanade prästerskapet att föregå med gott exempel. En av 
de präster som åtlydde uppmaningen var Anders Chydenius i Gamlakarleby 
socken, och han hade både föregångare och efterföljare på andra prästgårdar 
landet runt. Också godsägare och boställsinnehavare tjänade som exempel för 
allmogen ifråga om potatisodlingen och spridde frön och utsäde. Gadd insåg 
självfallet potatisens stora betydelse och propagerade i sina plantageunderrättelser 
samt i flera av sina andra skrifter för potatisodling i stor skala. I en av 
plantageunderrättelserna anger han att nyttan av potatisen är störst vid brödbak-
ning. "Jordpäronen" skulle kokas till dess att skalen lossnade och därpå stötas till 
mos i ett tråg; i moset skulle därefter inknådas en fjärdedel råg-, korn- eller 
havremjöl. Efter jäsning och gräddning fick man av detta ett smakligt och "väl 
födande bröd".26  Gadd fann det därför vara av stor vikt att "Potatoes Planteringar" 
skulle bli mera allmänna än vad de dittills varit. Bönderna skulle då under goda år 
ha mer spannmål till avsalu och under missväxtår ha en mera naturlig spis än det 
stamp-, missne- och barkbröd som ditintills nyttjats. I beskrivningen över Åbo och 
Björneborgs län anges, att den potatismängd som enligt tullnoteringarna inkommit 
till städerna i länet år 1770 uppgått till 2 1/2  tunnor potatis och tio år senare till 36 
tunnor27, medan det från landsorten i Nylands och Tavastehus län till städerna år 
1770 fördes 67 tunnor och 1780 inte mindre än 240 tunnor.28  Införseln av rovor i 
Åbo län utgjorde 3.895 och 1.342 tunnor och i Nylands län 2.457 och 894 tunnor. 

Hushållningssällskapet vände sig år 1800 till regeringen med anhållan om ett 
årligt understöd på 600 riksdaler för att kunna effektivera sin potatispropaganda.29  
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Det heter i skrivelsen: 
"Den säkraste och nästan enda möjliga utväg till torftigt uppehälle i missväxtår, 

som efter Kongl. Finska Hushållningssällskapets tanke med bästa hopp om 
framgång för Finlands allmoge är att påtänka, vore en vidare utspridd och med 
åhåga allmännare vidtagen potatoesodling, hvartill tjänlig jordmån är öfverallt 
tillgänglig, och hvilken smakliga, sunda och väl födande jordväxt äfven i landets 
nordligaste och kallaste trakter, enligt flerårig erfarenhet, ger god och önskad 
afkastning, utan att märkligare skadas af den frost, som så ofta i grund förstör eller 
åtminstone mer och mindre fördärfvar landets vanliga sädesarter". 

Det sökta bidraget blev inte bara beviljat utan också ökat till 1000 riksdaler. 
Konungens önskan var att sällskapet skulle inkomma med en framställning om hur 
medlen bäst kunde användas. Ett förslag till sådan skrivelse, som författats av 
Jacob Tengström, innehöll att alla hemman borde åläggas att inom två års tid odla 
potatis på 5-6 kappland. Han ansåg att tvångsåtgärder var nödvändiga: "För att 
snart och säkert hos vår flegmatiska och för alla nya, ehuru ock de gagneligaste 
företag obenägna nation bringa den så angelägna potatoeskulturen i allmännare 
gång fordras verksammare anstalter än blott exempel och undervisning".3()  Porthan 
opponerade sig dock mot allt obehagligt tvång och all ny tunga. Tryckta 
underrättelser — man tänker här på Gadds plantageskrifter — var visserligen inte 
nog, men om allmogen med egna ögon kunde följa med nya och framgångsrika 
företag, var den inte "till efterföljd så obenägen, som man gemenligen klagar". De 
soldater som hade lärt sig att äta potatis i Tyskland under Pommerska kriget och 
sedan tagit sättpotatis med sig hem liksom även en del framsynta ståndspersoner 
hade dittills uträttat det mesta för potatisodlingens främjande. För att försvara sin 
skrift framhöll Tengström att det ju inte gällde att införa någon ny överflödsvara 
utan ett födoämne så viktigt att Finlands folk det förutan ännu i sekler under varje 
missväxtår skulle löpa fara att få svälta eller att få dela föda med sin boskap. I sin 
Lärobok ägnade Tengström flera sidor av det knappa utrymmet åt att beskriva hur 
potatisodlingen borde bedrivas för att bli så lönande som möjligt och hur 
nödvändig den var.31  "Potatoes- eller Jordpärons-planteringen, af hwilken 
smakliga och rikt gifwande wäxt arbetaren, utan widlyftig tillredning, hämtar både 
sund och spissam föda, till märkelig besparing i spannmåls låren, och den säkraste 
bergning i misswäxt år; då neml. den bonde, som till Potatoes plantering anwändt 
helst ett tunnland jord, alltid har en smaklig och duglig spis att med säkerhet gripa 
till, och undgår således, att med bark, halm och stamp, samt annan slik onaturlig 
och ohelsosam föda, uppehålla ett uselt lif". Efter noggranna instruktioner om 
plantering och kupning slutar avsnittet om potatisen med anvisning om användan-
det: "Denna nyttiga jordfrukt kan wäl på mångfaldigt sätt till föda och uppehälle 
anwändas; men rummet medger nu ej, att derom anföra någon widare beskrifning, 
helst det är allmänt bekant, att Jordpäronen helkokta, och i litet fint salt doppade, 
utan all widare anrättning, utgöra en ganska wäl smakande spis både för barn och 
äldre personer". 32  
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Om förhållandena i Vasa län 1815 noterade Böcker att Hushållningssällskapets 
oavlåtliga propaganda för potatis hade lett till bättre resultat i den västra delen av 
länet än i den östra.33  I kustbygderna hade potatisen trängt ut rovorna, men österut 
förekom rovor ännu allmänt. I nedre delen av Gamlakarleby och i Kronoby och 
Pedersöre socknar odlades potatis i tillräcklig mängd, och i Nedervetils kapell 
sådde man så mycket som en tunna potatis per person. I dessa socknar var 
tillgången på potatis så god att man kunde äta därav till varje mål. I andra socknar 
— bland andra Närpes — var det så knappt, att fast man inte hade potatis till varje 
mål, var hela förrådet uppätet till jul. Potatisen odlades överallt i särskilda 
åkerland och hade nästan utan omväxling planterats i samma land under de femtio 
år som hade gått sedan plantan först kom i bruk. I de trakter där jorden bestod av 
styv lerjord borde man blanda sand och kalk i potatislandet. "Att denna planta 
skulle med förmån kunna intagas på trädesgärdet, derpå har jag anledning att 
twifla, ty der åkern äger den fetma som till sådant erfordras, har den för styf lera, 
och der åter lösare jordmon finnes, är den för mager. En af de klokaste och mäst 
forskande Bönder jag under min resa träffade, Sparf uti Pedersöre, som studerat 
de nyare skrifterna om circulationsbruk , hade gjort försök både med potäter och 
mangold på trädesgärdet, men förkastade begge."34  Enligt Böckers egen åsikt 
borde det dock bli fullt möjligt att odla potatis på trädan i framtiden, om blott 
husdjurshållningen utvidgades och förbättrades så att man fick mera gödsel och om 
man lärde sig använda den engelska kupplogen med vändskiva av trä. Dessutom 
borde årder eller gaffelplog användas både vid sättning och myllning. Till och med i 
Nedervetil, där potatisodlingen var "högst drifwen", fann man det mest förmånligt 
att mylla potatis med spade. 

Under den senare delen av 1800-talet utvidgades potatisodlingen alltmera. I 
socknar som var belägna i närheten av städer bedrevs potatisodling i sådan skala att 
en del av årsskörden kunde saluföras. Försäljningen i städerna skedde dels på 
torgen och dels som leverans till s.k. fasta kunder, som varje år skulle ha ett visst 
antal hektoliter. En avsevärd del såldes till brännvinsbrännerier. 

Potatisen hade till en början betraktats närmast som en trädgårdsväxt, och 
mycket arbete hade använts till sättning, kupning med spadar och ogräsbekämp-
ning. Redan i den senare upplagan av Läroboken hade odlingen lagts om för större 
skala. Tidigare hade potatisen sällan fått inkräkta på den areal som var avsedd för 
spannmål, men allteftersom potatisodlingen tilltog i betydelse, förändrades läget i 
detta avseende. På många håll anses det att potatisodlingen verksamt bidrog till 
den omläggning till cirkulationsbruk som inträffade under de sista decennierna av 
1800-talet. I potatispropagandan framhölls ofta det rikliga utfallet vid potatisod-
lingen, och det förekom även redovisningar om att man hade fått upp till "tjugonde 
kornet". De första potatissorterna var dock ganska utsatta för olika växtsjukdo-
mar; svåra former av potatisröta förekom t.ex. i samband med användning av 
obrunnen gödsel. Innan man fick tillgång till nutidens oömma och frosthärdiga 
sorter, försökte man på olika sätt få fram potatisarter som var mindre utsatta än de 
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vanliga. Då potatisskörden på flera håll i Vasa län 1892 hade blivit illa åtgången av 
frost, inköpte länets hushållningssällskap från Malax en tjockskalig och välsmakan-
de potatissort som hade undgått frostens härjningar och lät sprida den till andra 
socknar i länet, och detta upprepades år för år.35  

Av särskilt stor betydelse blev potatisodlingen ute i skärgårdarna, där den lätta, 
sandblandade jordmånen var speciellt lämplig just för potatis. Viktigast var dock 
att väl gödslade potatisland med ringa mängd utsäde gav rika skördar. Dessutom 
var frostfaran mindre på grund av havsvattnets värmereserv. Enligt en beskrivning 
från Lappo by i Brändö försökte man utnyttja de små åkerlapparna så noggrant 
som möjligt. Man delade därför potatisåkern i breda bänkar eller sängar i vilka 
man satte potatis så att flere stånd växte i bredd. Mellan bänkarna drogs en 
tomfåra ur vilken man tog upp mylla för kupningen som utfördes med spade. På 
1840-talet skall bänkens bredd ha minskats så att man satte två rader i bredd. I 
slutet av 1880-talet övergick man till "varannan fåra", det vill säga det nuvarande 
sättet att låta en rad potatisstånd alternera med en tomfåra, varvid kupningen 
försiggår med hjälp av årder. På 1880- och 1890-talen var det inte ovanligt att man 
planterade potatis på nyodlingar. Torvorna från den flåhackade jorden plockades 
ut i bänkar, varefter potatis sattes ut under torvorna och samtidigt gödslades med 
fårspillning.36  I Kimito ansågs dynga från småkreaturens kättar och från häststallet 
vara den bästa för potatisen. Spillningen ströddes för hand "utåt fåret" före 
inmyllningen, eller också breddes den ut på okörd teg, som sedan snedärjades två 
gånger och sladdades före planteringen. Potatisstånden myllades två gånger i 
början av växtperioden, i äldre tid med gräfta eller spade, senare med årder.37  

Införandet av den så viktiga potatisodlingen gav upphov till sägner och 
anekdoter. De flesta gäller odlingens ålder och upphovsman, den person i bygden 
som var framsynt nog att sätta den första potatisen i jorden. En tradition som 
belyser förhållandena i gammal tid har berättats av läraren J.A. Södergrann i 
Tjärlax by i Närpes. Hans fars farmor skall ha föreslagit sin svärmor Margareta (f. 
1757), att då potatisskörden inte var större än att den rymdes i en liten träkista så 
borde den sparas till julen. Svaret blev: "Har vi nu int na anna ti jet om julän än 
peronän, så val e full nov na kläint me häili julän. Vi har ju fistjin bå salta å torka, å 
så har vi sjeltjöte å röträn, å får vi nain fågäl till så har vi nov he vi ska jet om julän 
utanfö ti behöv spara åp peronän". 38  

Rovan som under tidigare århundraden hade varit en viktig nyttoväxt, på många 
sätt använd i hushållet till mos och gröt och vid missväxter även till bröd, förlorade 
under 1700-talet en del av sin popularitet. Det är möjligt att den intensiva 
propagandan mot svedjebruket kom att omfatta även rovodlingen, eftersom 
rovorna blev smakligast i svedjad mark. I samband med potatispropagandan 
förekom det ofta att rovan nedvärderades. 

I Läroboken omtalas i avsnittet om rovor att allmogen i "Öfre Landet" helst 
sådde rovor i svedjeland, eftersom dessa gav de säkraste och rikligaste skördarna. 
"Nederbyggarena" åter sådde dem helst i sådana stycken av trädesåkern som hade 
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lös jordmån och gödde dem dessutom med gårdens bästa gödsel. Att Tengström 
inte hörde till rovans vänner framgår tydligt av fortsättningen: "Men som detta 
säde ej sällan, ömsom af torka, ömsom af öfwerflödig nederbörd i wåta och kulna 
somrar, misslyckas; och rofworna dessutom utgöra en nog mager spis både för 
menniskor och boskap, ehuru de, efter allmänna bruket, borttaga betydelig del af 
gårdens gödselförråd, som till gagneligare behof med mer förmån kunde 
anwändas; så will jag i bästa wälmening, och af egen mångårig erfarenhet, råda 
Finska Landtmannen, att med minskning i sitt årliga rofsäde, i det stället 
allmänneligen företaga sig, och år ifrån år utwidga den långt säkrare, samt i alla 
afseenden mer båtande Potatoes eller Jordpärons-planteringen".39  Wegelius ansåg 
när han 1825 skrev sin sockenskildring att rovodlingen i Vörå hade upphört; i 
mindre skala fortsatte dock odlingen, eftersom en vöråbo anger att det ännu på 
1870-talet var ganska vanligt att man sådde rovor.40  Också i de södra landskapen 
fortsatte man att så rovor i svedjeland och kyttland. Ibland brändes en särskild 
"rovsved". Under de sista decennierna av 1800-talet tycks dock rovodlingen 
överallt ha upphört. De som var födda på 1860- och 1870-talen berättade gärna 
som gamla om "folkrovorna", som de mindes som söta och smakliga. Rovsoppa, 
med rovor och potatis kokade i mjölk, var särskilt gott. Kokade rovor åts också 
med fisk. Efter dammigt arbete, tröskning och kliftning, var rovor bästa maten. 

Ännu i mitten av 1700-talet skall rovorna i Österbotten ha varit de enda 
rotfrukterna som var av någon större betydelse,41  men i liten skala odlades också 
kålrötter. Även vitkål förekom. I början av 1770-talet angavs att rovor, kålrötter 
och vitkål odlades överallt i länet. 42  Om förhållandena i Malax 1767 antecknade 
dock lantmätare Klingius:"Af jordfrukter sås rof-frö på nyss upgräftade lindor, 
eljest icke, ty kål och rofvor sätter denne Almoge intet värde på" .431 Vörå odlade 
bönderna på 1820-talet kålrötter till husbehov, och ett fåtal bönder odlade 
dessutom vitkål» 

Enligt Gadd ingick mot slutet av 1700-talet vitkål i "Landtmans Planteringar" i 
Åbo län.45  År 1770 infördes från landsbygden till städerna 741 skockar vitkål. I en 
skock räknades 60 stycken. Tio år senare inkom till länets städer 831 skockar. 
Någon införsel av kålrötter är inte antecknad. I de kålgårdar och kåltäppor som 
bondgårdarna i de södra landskapen enligt äldre kartor var försedda med odlades 
sannolikt både vitkål och kålrötter, men inte i någon större mängd. Ännu under 
förra hälften av 1800-talet var odlingen ganska begränsad på grund av det 
omständliga arbetet att först dra upp småplantor och sedan plantera ut dem och 
hålla dem fria från ogräs. På olämplig jordmån blev kålrötterna hårda och träiga. 
Dessutom var kålplantorna ofta utsatta för insektangrepp. Jordloppor och 
kålfjärilslarver kunde äta upp blasten så bara stjälkar och nerver återstod. 
Tengströms åsikt var att både vitkål och kålrötter borde odlas, och han beskrev 
även hur man skulle gå till väga.46  Under den senare hälften av 1800-talet bredde 
kålrotsplanteringen ut sig och mot slutet av århundradet var kålroten den viktigaste 
näringsväxten efter sädesslagen och potatisen. Arbetet med uppdragningen av 
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plantor, utplanteringen och ogräsrensningen tillhörde i allmänhet kvinnornas 
arbeten. Mathållningen var så pass enformig att kålroten utgjorde ett välkommet 
inslag i kosten. Vitkålen var inte lika allmän i svenskbygderna, det var endast i 
sydöstligaste Finland som den odlades i stor skala. 

Lin och hampa. 1 mitten av 1700-talet räckte inte det lin och den hampa som 
odlades i Österbotten till husbehov. Landshövding Piper skriver 1751 att lin till nät 
och skötar mestadels hämtades från Tavastland, lin till lärft från Åbo län och linet 
till blaggarnsvävnader, s.k. hurst, köptes av ryssar på Kaj ana marknad. Dessutom 
måste rigisk hampa inköpas i Stockholm för det stora laxfisket i norra 
Österbotten.47  Enligt en uppgift från 1755 odlade bönderna i Kronoby så litet 
hampa att det inte räckte till husbehov, varför de var tvungna att köpa hampa av 
bönder från Savolax och Tavastland, som drog genom socknen på handelsresor till 
kuststäderna.48  Piper, som var en stor vän av regleringar, föreslog 1753 att där inte 
sandjord lade hinder i vägen för odling, borde varje hemman på minst 1/4  mantal 
årligen producera ett lispund halvhäcklat lin, för vilket kammarkollegiet skulle 
bevilja en premie.49  Fastän Piper ansåg att bönderna främst skulle fostras till goda 
åkermän som inte skulle "irras och afdragas ifrån åkerbruket och säden" tyckte han 
att varje bonde borde odla även lin, hampa och humle.5°  Enligt en relation från 
Pedersöre 1769 brukade man inte så särdeles mycket lin- och hampfrö eftersom 
jordmånen var alltför sandig. Från Nykarleby socken meddelades att hemmansbor-
na hade vinnlagt sig om att anlägga hampodlingar, men att linodling i deras socken 
gick med förlust. I Vörå odlades hampa till husbehov, men linodlingen hade under 
de senaste åren snarare avtagit än tilltagit.51  I en landshövdingsberättelse från 1771 
påstås dock att större delen av inbyggarna i Korsholms båda fögderier odlade 
hampa och lin till husbehov.52  

Gadd ansåg att en omfattande lin- och hampodling var nödvändig, eftersom 
stora textilmanufakturer hägrade för honom. Instruktionen för landets plantagedi-
rektör innehöll att inbyggarna skulle uppmuntras till lin- och hampodling utöver 
husbehovet.53  I serien Plantageunderrättelser innehöll nummer 2 föreskrifter om 
hampans rätta skötsel och nummer 4 var ägnad åt linets rätta vård och ans. I sina 
plantiger odlade Gadd olika arter av dessa nyttoväxter. Av ett syneprotokoll 
framgår att man i Gadds plantage hade besiktigat lin som odlats och behandlats på 
det i Flandern vanliga sättet.54  Enligt tullrapporter hade det till städerna i Åbo och 
Björneborgs län från landsorten år 1770 införts 7.118 lispund hampa och 8.317 
lispund lin och tio år senare 11.825 lispund hampa och 12.487 lispund lin.55  För 
Nylands och Tavastehus län var 1770 antalet hamplispund 13.722 och 1780 var det 
17.580, medan det lin som 1770 infördes till städerna utgjorde 18.679 lispund och 
1780 hela 29.717 lispund.56  Bland de plantageväxter som Gadd ansåg lämpliga för 
Finlands klimat och folkets böjelse gav han lin- och hampodlingen första rummet. 

I Läroboken ingår endast ett kort stycke om lin- och hampodling, vilket 
motiverades med att den som inte tidigare sysslat med sådan odling behövde en 
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utförligare beskrivning än vad utrymmet i den föreliggande skriften tillät.57  Lin-
och hampodlingen hörde till de arbeten som Hushållningssällskapets styrelse 
ägnade särskilt mycket uppmärksamhet. Böcker kom som sekreterare i Hushåll-
ningsssällskapet att syssla mycket med odlingen av textilväxter och utgav flera 
skrifter härom. Under sin österbottniska resa antecknade han med tillfredsställelse 
att upplysningsarbetet rörande lin och hampa hade varit framgångsrikt, att 
odlingen var i tilltagande och att de priser som betalades var höga.58  Av Wegelius 
Vörå-beskrivning 1825 framgår att man där brukade använda en del av kornåkern 
som linland, men att utsädet inskränkte sig till bara 1-2 kappar på varje hemman 
och att avkastningen som bestod av fem, tio eller högst 15 marker inte räckte till 
husbehov. Hampan odlades däremot i sådan mängd att det räckte för det egna 
behovet. Hampan brukade odlas på en del av trädesåkern.59  

I de södra landskapen där klimatet inte lade hinder i vägen odlades i allmänhet 
både lin och hampa till husbehov. Arbetet med textilväxterna utfördes till största 
delen av gårdens kvinnor. Linlandet fordrade mycket arbete ifråga om rensning 
och skörd, och sedan följde många olika arbetsmoment innan linet var färdigt att 
spinnas. I de flesta socknarna förblev linodlingen därför en husbehovsodling. 
Hamplandet krävde inte en lika omsorgsfull rensning som linlandet, men för övrigt 
var arbetet lika drygt. I samband med den ökade tillgången på rysk hampa, som var 
billig och bra, avtog hampodlingen under 1800-talets lopp. I liten skala odlades 
dock hampa ända till århundradets slut. 

Humlegård och trädgård. 1 byggningabalken i 1734 års lag handlar det sjunde 
kapitlet om humlegårdar. I första paragrafen stadgas att en bonde på ett helt 
hemman årligen skulle plantera goda rötter till 40 stänger till dess han hade 200 
stänger, ifall det ej hade fastslagits att det inte gick att anlägga humlegårdar. 
Eftersom klimatsvårigheter inte avskräckte frihetstidens odlingsivriga österbottnis-
ka landshövdingar tycks de ha satt fart på humleodlingen i Österbotten. Av 
uppgifter från mitten av 1700-talet framgår att bönderna i Kronoby och Pedersöre 
odlade så mycket humle att det räckte både till husbehov och avsalu, fastän humlen 
inte alltid hann mogna tillräckligt däruppe. Under goda år fick man så mycket att 
det räckte till Stockholms-export.' Enligt landshövdingsberättelsen år 1767 var 
humleodlingen överallt i länet för det mesta lönsam.61  I Pedersöre steg antalet 
humlestörar 1769 till 20.175. I Nykarleby socken hade varje hemman en humlegård 
och i Vörå fanns det humlegårdar vid nästan varje hemman. En stor del av 
humleodlingarna i Vörå omfattade det stångtal som lagen stadgade, och vid några 
fanns det många fler stänger. Största delen av humlegårdarna hade emellertid 
placerats på olämpliga ställen, och då alla måste sakna erforderlig gödsel 
och tillbörlig ans fanns det få humlegårdar som avkastade mer än vad bonden själv 
behövde.62  I Korsholms båda fögderier hade större delen av inbyggarna på grund 
av det mildare klimatet humle till husbehov .63  Om förhållandena i Över- och 
Yttermalax skrev lantmätare Klingius 1767 att humlen där var av medelmåttig 
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43. Humlen var sedan medeltiden en lagstadgad odlingsväxt som under senare århundraden 
dock blev mer och mer sällsynt. Humlestörar i Ytterbråttö, Kronoby. R. Ahlbäck SLS 565:55. 
1943. 

godhet, men att man ute på Vargö (Bergö) ibland kunde skörda humle av ypperlig 
kvalitet.64  Från Korsholms båda fögderier kunde "någon" humle försäljas.65  

Av tullräkenskaper från 1770 och 1780 framgår att landsborna i Åbo och 
Björneborgs län förde 1.007 lispund humle till länets städer det förstnämnda året 
och 3.204 det senare.66  Från landsbygden i Nylands och Tavastehus län försåldes 
till städerna 3.816 lispund år 1770, och 5.997 lispund tio år senare. Av texten 
framgår att det mesta kom från Kisko, Tenala, Lojo, Karis och Ingå socknar. I 
Ingå fanns bönder som ofta kunde sälja från 60 till 100 lispund varje år.67  

Tengström påpekar i Läroboken att humle enligt lagen borde planteras på varje 
gård.68  Med tiden hade denna nyttiga växt icke desto mindre blivit oförsvarligt 
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försummad på många ställen, dels av vårdslöshet, dels av okunnighet. Humle 
trivdes väl i fin och lös jord som var ordentligt gödslad. En uppgift från Vörå 1825 
som sannolikt gällde också för åtskilliga andra orter lyder: "De få Humlegårdar, 
som finnas här och där, öfverlämnas åt naturens omsorg, utan annan åtgärd, än 
risqvistars påläggande om våren, till förekommande af ogräs" .69  

Under den senare hälften av 1800-talet gick humleodlingen allt mer tillbaka, och 
humlegårdarna föröddes utan att någon därför fick åtal på halsen. I de byar där 
man fortfarande upprätthöll humleodlingen fortsatte man att brygga öl av egen 
humle. På andra håll fick humlestörarna med sina rankor stå kvar som 
prydnadsväxter. När störarna ruttnat ned och plantorna förvildats kunde det hända 
att några rötter flyttdes till en rabatt invid boningshuset så att humlerankorna fick 
klä in förstugor och verandor. 

Avsikten med plantageodlingarna var att de skulle utgöra plantskolor för 
medicinal-, färg- och trädgårdsväxter samt fruktträd förutom nyheter för jordbru-
kets behov. I en skrift "Rön och Anmärkningar om utländska wäxter, försökte i 
Finska Climatet", 1777-1778, intog Gadd inte bara sådana växter som han själv 
hade erfarenhet av utan även sådana som han sett i andras försöksodlingar samt 
sådana växter som enligt hans bedömning kunde odlas i vårt land; ett flertal av 
dessa växter var odlade av professorerna Kalm och Leche. Sålunda fick Gadd ihop 
en lista på 652 växter, av vilka många var prydnadsväxter, ordnade enligt Linns 
system.7()  Åtskilliga av Åbo stads borgare anlade efter exempel från Akademins 
botaniska trädgård prydnadsträdgårdar på sina gods i stadens närhet, varför man 
kan anta att trädgårdsskötseln stod högst i denna landsända. I Gadds länsbeskriv-
ning ingår dock ingenting härom. I beskrivningen av Nylands län finns däremot en 
skildring av några trädgårdar: "Frukt Trägårdar af Äple, Päron och Kirsbärs trän 
hafva af ålder äfven här i landet varit anlagde, såsom på Ca(r)sby i Tenala sokn, 
och på Prästkulla, samt på flere ställen i stor Lojo sokn, som ock i Hauho och 
Säxmäki sokn af Tavastland. Ingen har dock med större berömvärd Patriotisme 
lemnat landet nyttiga efterdömmen häruti, än Herr BergsRådet och Riddaren 
Johan Hisinger på Fagerviks Jernbruk. I vårt land, äga vi ännu ej til myckenhet af 
dessa smakliga och sunda trädfrukter, emedan af långsam våhr köld de ofta 
medtagas och förstöras".71  Tengström hoppas i Läroboken att bönderna, sedan de 
fått sitt jordbruk i god ordning, även skulle börja anlägga träd- och kryddgårdar, 
"hwaraf mången bonde i Swerige, och än mer i Tyskland, hämtar så betydelig 
hjelp, både för sin årsföda, och erläggande utskylder" .72  Av Wegelius Vörå-
beskrivning framgår att fruktträd inte trivdes, men att stickelbärsbuskar och buskar 
med röda, svarta och vita vinbär fanns i herrskapsträdgårdar, och att röda och 
svarta vinbär växte vilt i skärgården.73  Förekomsten av fruktträd framgår av tabell 
10 

En skildring från Pargas 1847 bör vara tillämplig på trädgårdar även på andra 
håll i södra Finland. Små trädgårdstäppor anträffades någorlunda allmänt både på 
bondgårdarna och torpen. Där växte några äppelträd och stickelbärsbuskar, ibland 
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Frågorna nr 42, 43 och 44 Fruktträd ägs av Frågorna nr 42, 43 och 44 Fruktträd ägs av 

Församlingens 42 43 44 Församlingens 42 43 44 
namn stånds- bönder torpare o. namn stånds- bönder torpare o. 

personer inhysingar personer inhysingar 

Gla Karleby 1 0 0 0 Sund 4 12 5 
2 0 0 0 Vårdö 0 4 0 

Nedervetil 0 0 0 Lemland 2 5 3 
Kronoby 1 1 0 0 Föglö 0 5 0 

2 0 0 0 Kumlinge 0 0 0 
" 3 0 0 0 Brändö 0 0 0 

Terjärv 0 0 0 Iniö 1 10 4 
Pedersöre 1 0 0 0 Houtskär 0 20 10 

2 0 0 0 Korpo 1 5 60 40 
Nykarleby 1 0 0 0 „ 2 5 50 30 

2 0 0 0 33 3 5 40 25 
Oravais 0 0 0 Nagu 8 40 10 
Vörå 0 0 0 Pargas 8 70 30 
Kvevlax 0 0 0 Kimito 12 111 52 
Replot 0 0 0 Dragsfjärd 6 33 20 
Mustasaari 0 0 0 Västanfjärd 3 30 18 
Solv Hitis 1 2 0 
Malax 1 Bromarv 3 50 48 

,5 2 Tenala 11 60 45 
Bergö Pojo 21 67 55 
Petalax — Karis 8 x x 
Pörtom — — Ingå 5 0 15 
Korsnäs 0 0 0 Lojo 18 75 30 
Närpes 2 1 0 Sjundeå 10 12 3 
Kristina lf. 1 0 0 () Kyrkslätt 20 30 1() 

0 0 0 Esbo 28 18 7 
Lappfjärd 1 Helsinge 31 33 13 

2 1 0 0 Sibbo 12 18 0 
33 3 1 0 0 Borgå 1 10 11 3 

Sideby 1 0 0 0 2 10 9 4 
2 0 1) 0 Pärnå 15 35 

,, 3 Liljendal 2 14 
Eckerö 1 1 0 Mörskom 30 50 1( 
Hammarland 1 2 1 2 Lappträsk 1 4 10 

39 2 2 6 2 2 7 0 0 
Finström 9 25 10 Strömfors 7 1 0 
Jomala 3 10 2 Pyttis 1 12 6 3 
Saltvik 9 11 6 2 12 6 3 

Tabell 10. Odling av fruktträd. 
Förekomsten av fruktträd visar samma motsättning mellan Österbotten och de sydliga 

landskapen som flera andra tabeller. För Österbotten redovisas fruktträd planterade av en 
ståndsperson i vardera Kronoby och Lappfjärd, av två ståndspersoner och en bonde i 
Närpes. 
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44. Syrenen hörde till de tidigaste och mest allmänna prydnadsväxterna och var härdig också 
i Österbotten. Kaitsor, Vörå. 0. Ahlbäck SLS 729:308. 1962. 

också körsbärsträd och vinbärsbuskar, åbrodd och några blommor "för prydnad" 
såsom ringblommor, tulpaner och brandgula liljor; åbrodden tycks ha räknats mer 
som nyttoväxt än som prydnadsväxt; dess uppgift var som känt att hålla gummorna 
vakna i kyrkan. Beskrivningen slutar: "Att plantera träd blott för prydnads skull, 
faller dock sällan allmogen in, hvilket man måste tillskriva bristande sinne för det 
natursköna. Också hyser bonden, till följe af den gamla fördomen att trädgårdar 
vore till blott för nöje skull och en öfverflödig granlåt, ett visst förakt för 
trädgårdsskötseln, som han merendels öfverlemnar åt qvinnorna och barnen, utan 
att ens hafva någon aning derom att den lilla fläck af jorden, som trädgården 
upptar, lemnar vida större vinst åt sin vårdare än ett lika stort stycke af den bäst 
odlade åker. Det oaktadt säljes en betydlig mängd äppel, körsbär, stickelbär och 
vinbär till Åbo, men mest af torpare, som vetat draga nytta af sin trångt begränsade 
jord omkring stugan".74  Mot slutet av 1800-talet fanns det små trädgårdar på 
många bondgårdar på fasta Åland, i östra Åboland och i större delen av Nyland, 
medan man i Österbotten, i skärgårdarna och i den östligaste delen av Nyland inte 
hade hunnit lika långt, trots den ivriga propaganda för trädgårdsskötsel som 
bedrevs av Hushållningssällskapet och lantbruksgillena.75  Av Atlas över Finland 
framgår att allmogen i västra Finland mycket oftare hade trädgårdstäppor på sina 
gårdar än bönderna i östra Finland. Äppelodlingen var så vanlig i den sydvästra 
delen av landet att det så gott som vid varje gård och torp fanns äppelträd. Inom 
samma område hade stickelbärsbuskarna blivit allmänt spridda. Norr om detta 
område var fruktträdsodlingen inskränkt till herrgårdarna." Mogen frukt, låt vara 
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inte så stora eller så välsmakande bär äppelträdet uppe i Nykarleby, varför det 
kunde hållas för troligt att detta träd småningom skulle bli allmänt åtminstone ända 
upp till 63°".76  

En orsak som ofta framhålles i fråga om trädgårdsskötseln är att det inte lönade 
sig att ha trädgårdsland så länge svinen drev omkring och sökte sig föda. Den lilla 
förtjänsten av trädgården uppvägde inte besväret att hålla tillräckligt täta hägnader 
omkring trädgården. 

Vasa läns lantbrukssällskap anställde 1888 en instruktör i trädgårdsskötsel som 
uppgjorde planer för träd- och buskplanteringar samt för köksträdgårdar; han 
besökte särskilt flitigt folkskolor och prästgårdar.77  Så småningom utbredde sig 
intresset för trädgårdar också till bondgårdarna. En skildring från Kovjoki i 
Nykarleby landsförsamling lyder: "Gårdsplanerna voro vanligen inhägnade av 
plank eller staket, och vid de flesta gårdar funnos prydnadsträd, en rönn, en hägg, 
några björkar eller pilträd. Små kryddgårdar voro planterade med åbrodd, 
riddarsporre, tusensköna, vallmo, ringblomma, någon törnrosbuske".78  Om en 
trädgård i Hommansby i Pernå berättas att där i slutet av 1800-talet fanns ett 
cikorialand, ett par sängar med morötter och litet persilja. Ibland fick man så 
mycket cikoriarötter att det räckte för hela året. När rötterna skördats skulle de 
tvättas, skäras i små bitar och sedan torkas. Till sist brändes och maldes de 
tillsammans med kaffe. På våren vändes jorden i trädgården med spade. Det var 
kvinnfolksarbete.79  

10. Hägnader 

1 Hushållsbokens andra del är hela den första avdelningen ägnad åt stängsel: 
gärdsgårdar, stenmurar, jordvallar och häckar.' Den vanliga långgärdsgården med 
liggande trodor och stående störpar skulle enligt Gadd vara två och en halv till tre 
alnar hög. Trodornas längd borde vara fem, sex alnar och det bästa virket till dem 
var asp som hade fått torka ett år. Det material som mest användes var gran och 
tall. Till störarna var en, gran och martall bäst. En van huggare hann med fyra lass 
trodor eller fyrtio par stör på en dag. Trodorna bands vid varje störpar med tre 
band och vid hörnstörar med fyra. Det lämpligaste materialet till banden var 
grankvistar som var fingertjocka vid storändan; för att bli tillräckligt böjliga måste 
de basas vid eld. Som påminnelse om att smågranar inte fick användas till 
gärdsgårdsband erinrar Gadd om att detta var förbjudet vid 6 öre Smt:s vite. För 
att hägnaden skulle bli tillräckligt stadig borde avståndet mellan störparen vara en 
och en halv aln; alltför tätt fick man inte bygga, ty då gav gärdsgården stort 
vindfång och kunde vräkas omkull av hårda vindar (fig. 21). 

Tvåskiftet var vanligt i de trakter som för Gadd var välbekanta. Han anger att 
det var allmänt att åkrarna genom hägnader var indelade till två skiften; i 
trädesåkern uppfördes årligen någon hägnad för vårsäd.2Enligt Gadd var hägnader 
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45. Vanlig gärdesgård byggdes med gärdsel och stör av gran. Att bränna stören i tjockare 
ändan eller skotta undan matjorden var inte brukligt, ehuru nyttan därav var nogsamt känd 
redan 1825. Tuckur, Vörå. E. Hägglund SLS 865:125. 

av trä det lämpliga i skogsbygder, stenmurar i stenbundna trakter och jordvallar 
och häckar där skog saknades. Anläggning och skötsel av levande häckar ägnas 
stort utrymme. Såsom lämpligt häckmaterial anges bl.a. hagtorn, berberis, törnros, 
getapel, vildapel, oxelrönn, rönn, hägg, hassel, gran, en, havtorn och slån. 
Skildringen avslutas med att så länge skogsbristen i Finland inte var mer 
besvärande än dittills skulle våra lantmän "nog sentida blifwa betänkte på lefwande 
häckars anlägning". I propagandan för stenmurar framhölls alltid skogsbristen. I 
boställsordningen av 1752 var alla innehavare av boställen ålagda att bygga 
stenmurar i proportion till sitt mantal, en bestämmelse som var svår att åtlyda. 

I övre Österbotten, där det förekom mycket stenbacksåkrar, tycks befolkningen 
ha vinnlagt sig om att bygga stenhägnader. Från Pedersöre anmäldes 1769 att där 
hade byggts 8.052 famnar stenmurar, och att man ämnade fortfara därmed "i 
anseende till den ogemena och waraktiga nytta, som de af dem fram för 
gärdslegårdar hafwa". I Nykarleby socken hade man sedan den senaste riksdagen 
byggt stenhägnader till en längd av 754 famnar, men jordvallar kunde inte anläggas 
eftersom jordmånen överallt bestod av sand. I Vörå steg den sammanlagda 
längden av stenmurarna till 844 famnar. I en del av socknarna i Korsholms norra 
fögderi hade byggandet av stenhägnader år 1769 ännu inte kommit i gång. I 
Korsholms södra fögderi hade man inte börjat bygga hägnader av sten.3  

Före storskiftet hade bönderna som nämnts haft gemensamma gärdesgårdar, i 
vilka varje bonde svarade för sin del efter byamål. Detta system upplöstets genom 
storskiftet i teorin, men i praktiken levde det gamla hägnadssystemet länge kvar, 
dels på grund av svårigheten att med en gång förnya alla hägnader, dels för att den 
nya ordningen fordrade längre hägnader. 
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År 1802 utfärdades en omfattande förordning angående skyldigheten till 
stängsels och hägnaders upprättande och underhållande.4  Då byar möttes i åker 
och äng och någon hemmansägare ville att en råhägnad skulle uppföras var båda 
byarnas bönder skyldiga att delta i proportion till det förmedlade hemmanstalet. 
Detsamma gällde om en enstaka gård gränsade till en by eller till en annan enstaka 
gård. En by som av gammalt hade haft gång- eller körväg över en annan bys inägor 
skulle vara bibehållen därvid men vara skyldig att uppsätta och underhålla de 
grindar som behövdes samt vaka över att byns kreatur inte gjorde skada på den 
andra byns ägor. Om stängsel mellan byar i skog, betesmark och utmark gällde 
likaså att den som ville stänga hade vitsord; det oförmedlade mantalet i de båda 
byarna skulle därvid läggas till grund för beräkningen av andelarna. Ifall 
råhägnaden mellan två byar hade en längd av 3000 famnar eller mera och om den 
by som anmanades att stänga inte hade någon större nytta av hägnaden skulle det 
överlåtas till domstolsprövning att bestämma om byn i fråga kunde tilldelas mindre 
andel än vad som svarade mot hemmanstalet. 

Inom en storskiftad by hade en enskild hemmansägare alltid vitsord om han ville 
sätta upp hägnader mot sina grannar, och dessa var då skyldiga att delta i arbetet. 
Om alla grannar var ense om att nyttja skog, betesmark och utmark gemensamt 
som mulbete skulle det förbli så, men om någon av markägarna ville inhägna 
en större eller en mindre del av sin skogslott för att nyttja den enskilt, skulle 
han erhålla hjälp därtill av dem som hade mark intill hans. I avseende på 
skillnadslinjens längd skulle man iaktta vad som stadgades om råhägnad mellan 
byar. Hägnadsättet fick bero på överenskommelse mellan kontrahenterna och på 
tillgången av lämpligt material, antingen det gällde stängsel av trä eller sten, 
jordvallar, häckar eller diken. I Norrland och Finland fick också stockhag byggas. 
Alla hägnader måste kunna freda ägorna för hästar, nötkreatur, får och svin. Vilka 
stängsel som betraktades som särskilt önskvärda framgår också: "Wiljandes Wi 
med särdeles Nådigt wälbehag anse de jordägare, som både för waraktighet och 
skogsbesparing anlägga stengårdar, samt dem, hwilka, i synnerhet på skogslösa 
orter, plantera lefwande häckar, som til stängsel tjena kunna". 

Hägnader omkring besådd åker, omkring äng samt plantering skulle markägaren 
alla tider på året hålla i gott stånd. Stängsel mot skog, beteshage och utmark som 
förfallit under vintern borde iståndsättas så snart tjälen hade gått ur jorden. 
Försummades detta blev böterna 1 riksdaler tolv skillingar till tveskifte mellan den 
jordägare som anfört klagomål och socknens fattiga. Om försummelsen hade 
medfört någon skada skulle denna ersättas och dubbla böter gäldas. 

I Tengströms lärobok, som ju härrörde från tiden efter den nya stängselstadgan, 
ingår bara ett kort avsnitt om hägnader.5  Om storskifte hade försiggått och det 
fanns tillräckligt med gärdselfång i skogen, borde varje hemmansägare avhägna 
sina egna åkrar för att med större bekvämlighet i rätt tid kunna bruka, så och 
skörda, samt låta kreaturen beta så länge han ville. För att spara arbete och gärdsel 
borde bonden bygga hägnaderna i så raka linjer som läge och jordmån medgav. 
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46. Enligt en anteckning från 1834 brukade man på Åland gärda med synnerlig sorgfällighet 
och sätta ut täta stödstavar. "Man gärdar bättre än i Finland". Bilden visar en gärdesgård i 
Eckerö Storby. S-E Krooks SLS 723:168. 1959. 

Om han, som vanligast var, byggde av gran, var det bäst att skotta bort all 
matjord på en bredd av en och en halv eller två alnar där gärdesgården skulle fram. 
I alven stod störarna säkrare och ruttnade inte så fort. På vintern gick inte 
snödrivorna så högt upp. Den matmylla som skottades upp tog åkern tacksamt 
emot. "Huru slike gärdesgårdar för öfrigt böra uppsättas och wid magt hållas, är så 
allmänt bekant, att all widare underrättelse derom synes öfwerflödig". Tengström 
understödde propagandan för skogssparande stenmurar. Då åker togs upp på 
stenbunden mark skulle alla större stenar tas bort för att inte hindra dikning och 
brukning. De kunde visserligen användas till husbyggnad, men borde hellre nyttjas 
till stenhägnader, särskilt som "sådant redan ifrån längre tider tillbaka berömmeli-
gen skett flerestädes i wårt Land, äfven af allmogen, men i synnerhet i norra delen af 
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47. 1 den yttre skoglösa skärgården där det inte fanns tillgång till gärdselvirke fick man nöja 
sig med rishag. Karlby, Kökar. R. Ahlbäck SLS 590:151. 1950. 

Wasa län". Märkliga stenmursbyggen belönades av Hushållningssällskapet. Så blev 
Matts Isaksson Antus i Karvsor by i Vörå, som hade utvidgat sin åker med 1 
tunnland och 24 kappland och hade inhägnat den med en 456 alnar lång 
stengärdesgård av 2 alnars höjd och 2 alnars bredd, 1804 belönad med en förgylld 
silverbägare av 10 lods vikt.6  I samband med en planerad byggnadsordning för 
Kymmenegårds län 1805 erinrade man sig bestämmelsen från 1752 och tog med ett 
påbud om att innehavare av boställe eller kronohemman skulle förpliktas att vid 
skogsbrist uppföra stenmurar eller jordvallar. Hushållningssällskapet, som ombads 
att uttala sig i frågan, ansåg att denna bestämmelse borde utgå och i det slutliga 
förslaget var det utelämnat.' 

I Österbotten var tillståndet sådant att Böcker 1815 kunde skriva: "Åker- 
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48. Landsvägsgrind i Järvis, Houtskär. R. Ahlbäck SLS 489:223. 1938. 

Hägnaderne äro nästan öfwer allt de wanliga gärdesgårdarna". Böcker antecknade 
även att man i kustbygderna av Gamlakarleby, Kronoby och Pedersöre socknar, 
men även annorstädes, hade stenhägnader. Man hade ofta en stenmur upp till 
hälften av den erforderliga höjden och ovanpå denna en låg gärdesgård av trä. I 
Gamlakarleby och Lochteå hade man försökt bygga jordvallar, men de hade visat 
sig vara olämpliga därigenom att de samlade snödrivor och höll dem kvar till långt 
in på våren. I samma socknar hade man börjat bygga sina trägärdesgårdar i mitten 
av breda diken. För att hindra får och andra kreatur som brukade flöja över 
hägnader lades en stadig, extra troda överst. Detta byggnadssätt prisades högeligen 
på orten eftersom sådana gärdesgårdar visat sig vara mycket hållbara. De samlade 
inte heller höga snödrivor som blev liggande och försenade vårbruket.8  

Böckers skildring kompletteras på flera punkter av Wegelius Vöråbeskrivning 
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49. På mindre vägar användes ofta gärdesgårdsled istället för grindar. Träsk, Houtskär. R. 
Ahlbäck SLS 489:211. 1938. 

från 1825. I Vörå var den sammanlagda längden av stenhägnader inte betydande. 
Endast kring sådana åkrar som hade brutits upp ur stenbackar hade en och annan 
stenmur blivit uppförd. De vanliga gärdesgårdarna var byggda med stör och trodor 
av gran. Störparen stod med en famns mellanrum, och mellan banden, hankarna, 
fanns tre eller fyra trodor. Banden, tre för varje störpar, var gjorda av späda 
grantelningar. Fastän man nog visste att det skulle vara nyttigt brukade man inte 
skotta bort matjorden eller bränna störarna i den ända som stöttes ner i jorden. 
Stängselarbetet utfördes helst på våren. En fulltagen karl byggde på en dag 40 
famnar ny gärdesgård eller 30 famnar "gammal", i det senare fallet måste han först 
riva den gamla och sedan spetsa de störar som gick att använda på nytt. En helt ny 
gärdesgård stod i fem år eller mer, beroende på jordmånens beskaffenhet, innan 
den måste förnyas.9  Hur stort det årliga behovet av gärdsgårdsvirke kunde vara 
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framgår av en uppgift från 1868. Kronoby och kapellsocknen Terjärv behövde det 
året 3.600 hästlass gärdsel och 720 lass störar.1()  

Gadd och hans samtida utdömde sättet att låta kreaturen beta i skogen och 
framhöll att det var nödvändigt att övergå till att nyttja ordentligt inhägnade och 
väl ansade beteshagar för husdjuren. Tengström fortsatte i Gadds efterföljd. 
Allteftersom de odlade arealerna ökade förändrades småningom synen på 
hägnadsplikten. Dittills hade det åvilat den som ville ha sina odlingar i fred för 
kreaturen att se till att de hölls utestängda. Nu började man fordra att kreaturens 
ägare skulle hålla dem innestängda i beteshagar, och efter många år blev det denna 
åsikt som segrade. Förordning härom utkom 1864. Då förordningen trädde i kraft 
den 1 juni 1865 upphävde den 1802 års stängselstadga. Den första paragrafen 
lydde: "Enhwar, som eger eller nyttjar husdjur, ware pligtig att dem genom 
stängsel, wallning eller annat hägn så wårda, att de icke inkomma på annans egor". 
Förordningen omfattar 28 paragrafer med noggranna bestämmelser om husdjursä-
garnas skyldighet. De böter som utkrävdes för försummelser uppgick i vissa fall 
ända till 150 mark. Varje samfällighet som så önskade kunde inrätta en särskild 
myndighet för ägofredens handhavande. På många håll utfärdade sådana nytillsat-
ta myndigheter stängselstadgor avpassade för de lokala behoven. 

Enligt den muntliga traditionen var nybyggnad och underhåll av hägnaderna 
kring åker och äng samt kring de beteshagar, som så småningom inrättades, ett 
arbete som ständigt pågick. Iståndsättandet på våren och den fortlöpande 
kontrollen under sommaren fick aldrig försummas. Den gamla lagbildning som 
grundade sig på ekonomisk intressegemenskap bibehölls längst inom arbetet med 
stängslena. I Österbotten förekom gemensamma hägnadssyner ännu efter sekel-
skiftet år 1900. Där beteshagar fanns var även de inhägnade med långgärdesgård. 
Såväl i många fastlandsbyar som i skärgården var det ganska vanligt att den gamla 
åskådningen levde kvar, att det var odlingarna som skulle vara instängda, medan 
boskapen skulle få ströva fritt i skog och mark som erbjöd mulbete. Om en 
gärdsgård bröts ned eller grindar och led lämnades öppna, kunde det betyda stora 
skador på växande säd och gräs, och dessutom kunde kreaturen äta sig fördärvade. 

Det årliga arbetet med hägnaderna började i skogen med huggning av gärdsel. 
Arbetet skulle vara avslutat på vårvintern, så att lassen med trodor och stör kunde 
köras hem med släde. Det vanligaste gärdselvirket var gran. I trakter där det växte 
höga, raka enar kunde man ta störar av dessa. Som bindsle användes mest kluvna 
grantelningar men även grankvistar, som gjordes smidiga genom basning vid eld. 
Att "höta bindor" var småpojkarnas syssla, som krävde både påpasslighet och 
snabbhet, för kvistarna fick varken brännas för mycket eller kallna innan de vreds 
till gärdsgårdsband; pojkarna fick därför ränna mellan eldarna och gärdarna. Att 
skala av störarna, stavrarna, och spetsa dem nedtill på det i orten brukliga sättet 
ankom på de halvvuxna pojkarna, medan det var de vuxna karlarna som stötte ned 
störarna, radade in trodorna och band om störparen. Under sommarhalvåret var 
det de gamla männens uppgift att hålla reda på hägnadernas skick och företa små 
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50. Vid stigar över backar och berg byggdes klivstättor. Mattnäs i Nagu. R. Ahlbäck SLS 
489:326. 1938. 

reparationer om sådana var av nöden. Vid behov stod de på vakt vid söndrade 
gärdesgårdar, tills dessa hade blivit iståndsatta. I en beskrivning från Terjärv ingår 
några ord om hägnadernas betydelse för sämjan i byn: "Tidigt på våren katar 
(skalar) man tallar för blivande tjärdalar, pojkarna kata och vässa "stavra" och 
karlarna klyva gärdsel för de otaliga gärdesgårdarna, som fordra en ständig tillsyn 
och reparation. Grannsämjan fordrar skarpa rågångar och starka "sjiligåla".11  

11. Åkerbruksredskap och brukningsmetoder 

Under 1700-talet företogs en mängd försök med nya eller omkonstruerade 
åkerbruksredskap. Några av dessa redskapsnyheter kom i stadigt bruk, men de 
flesta stannade på experimentstadiet och togs aldrig i användning i det praktiska 
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jordbruket. Hur grundligt jorden skulle bearbetas före sådden var beroende av 
många omständigheter: hurdan jordmånen var, hur väderleken artade sig, vilka 
grödor som skulle sås, vilka redskap som fanns tillgängliga för arbetet, hur 
gödslingen utfördes, hurdan tillgången på arbetsfolk och dragare var och vilka krav 
bonden ställde på noggrant arbete. Enligt nedärvd sed skulle trädan ärjas tre 
gånger för att jorden skulle bli lucker och ogräset hållas tillbaka. I beskrivningar 
från 1700-talet omtalas såväl fyra som fem och till och med sex körningar på 
trädan men även färre än tre. 

En allmän fördom var att höstplöjning borde undvikas, emedan den ansågs 
skada växtkraften, en annan att djupplöjning var farlig, emedan alven befarades 
innehålla skadliga ämnen, som kunde göra jorden ofruktbar. En spridd uppfatt-
ning var vidare att "järn brände jorden" och att man därför borde undvika 
järnredskap, en fördom som dock inte i längden kunde hindra spridningen av 
sådana redskap. 

Årder och gaffelplogar. Årdret har alltsedan medeltiden förekommit i två olika 
former hos oss, som enbetsårder vilket drogs av en häst och som tvebets- eller 
parårder vilket drogs av två hästar eller av paroxar. På större gårdar hade man 
sannolikt flera stycken av båda slagen. Årdret gick under växlande benämningar, 
t.ex. "trädesstock", "trädstock", "årdträ" eller "ärjkrok". Järndelar till årder och 
andra redskap, såsom billar till årder och tinnar till harvar, var ofta hemsmidda, 
men de kunde redan under 1600- och 1700-talen också köpas från järnbruken. De 
österbottningar som var vinterliggare i Norrland kunde där tillhandla sig dessa 
förnödenheter, och inbyggarna i de södra svenska bygderna kunde köpa sådana 
från de järnbruk i Egentliga Finland och Nyland som idkade manufaktursmide. 

Enligt Gadd hade trädstocken "tidigt nog" tagits i användning. Årderbruket 
hade efterträtt "det första enfaldiga arbets-sättet" att med hacka och spade öppna 
jorden. Han avbildar i tredje delen av Hushållsboken ett grekiskt årder (fig. 24:6).1  
Man kunde enligt honom komma till rätta med årdret som brukningsredskap, om 
åkerjorden var grund och lös, men i annan jordmån dög det inte. Han opponerade 
sig mot de lantbruksskribenter som höll fast vid årdret och nämner särskilt C.G. 
Boije, som i sin "annars grundeliga hushålls bok" tillrådde alla uppsvear att i åkern 
nyttja årder och inte vändplog. Gadd påpekade att årdret inte dög, då man på 
våren måste skära upp en seg jordsvål, att det vid ärjning inte vände jordtiltan och 
att det dessutom drog ihop en mängd jord och förde denna ut mot åkerrenarna, så 
att åkrarna blev "skåliga". Baron Brauners järnårder kunde han dock rekommen-
dera (fig. 23:5). 

I Läroboken anges att trädstocken var allmänt nyttjad vid all åkerkörning i 
nästan hela Åbo län och i en del av Nyland; indirekt framgår att den användes 
också i Österbotten. Det vanliga årdret får inte något högt betyg. Det var ett 
enbetsårder med smal, kort och flat bill. Det följde inte alven åt, och jorden blev 
därför inte tillräckligt uppredd och omrörd utan endast lite uppbökad här och där. 
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O 
51. Krokårder för enbetskörsel. Årdret trycktes ner och styrdes med en hand. Jfr fig. 10 och 
17. Björkö by. R. Ahlbäck 480:235. 1937. 

Ett sådant årder dög bara som myllningsredskap i färdigt tillredd, lucker jord, då 
utsädet skulle myllas ned efter sådden. I andra körslor borde det ersättas av ett 
årder med större bill, vilken böjde sig ända ned till marken över spetsen på den 
"mede" vid vilken den var fäst. En lagom stor bill borde vara tre kvarter lång och 
minst en halv aln bred vid basen. "Sålunda tillskapad lossar och upprör han noga 
all matjorden, helst då mullfjölen tillika är väl bred, och kan utan synnerlig möda 
dragas af en stadig häst, åtminstone i andra och tredje körningen."2  Böcker är ännu 
mer kritisk: "Minst förmonligt framställer sig Österbottningens insigt uti Jordbru-
ket, om man betraktar hans redskaper" skriver han. "En usel trädes-stock, med en 
stupande bill, af en flat hands storlek, och små, illa ställde wändskifwor eller fösor, 
stundom med en liten knif, är det redskap hwarmed Inbyggarena uti spanmåls-
Socknarne reda sin åker. Men det beröm måste man gifwa dem, att de oförtrutit 
begagna detta redskap; plöja 5 å 6 fåror på hwarje aln, och sålunda ordentligen 
öfwerfara sitt trädesgärde fyra gånger, så att det, ehuru med kanske 3/5 onödigt 
arbete, slutligen blifwer såsom en kryddgårdssäng."3  

Ännu under senare hälften av 1800-talet användes årdret i många socknar.4  
Inom gaffelplogsområdet i övre Österbotten användes en ålderdomlig årdertyp 
(fig. 51), sammansatt av endast tre delar: dragås, handtagsslå samt årdervis och 
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52. Grindårder för enbetskörning. Årdret har bakståndare och sula av ett trä. Övermark 
kyrkby. R. Ahlbäck SLS 547:171. 1939. 

bakståndare i ett stycke. Typen karakteriseras av att dragåsen är fastgjord vid 
årdervisen, och antingen infattad däri eller omfattande den (fig. 17). På grund av 
dess likhet med den ålderdomliga kroken, känd från ett begränsat område i södra 
Satakunda och norra Egentliga Finland, kan det benämnas krokårder. Från 
Karleby i norr till och med Oravais i söder användes detta redskap vid myllning av 
utsäde och vid uppkörning av vattenfåror i åkern till ytvattnets avrinning. I Vörå, 
Maxmo, Kvevlax, Björkö, Replot och Korsholm användes en något större modell 
av krokårdret både vid ärjning av åkern och vid myllning efter sådd. Inom de 
sistnämnda socknarna användes dock även grindårdret, som anses representera en 
mer utvecklad årdertyp. Detta årder har en rak dragås, fastgjord i bakståndaren, 
och en särskild framståndare. Dragåsens vinkel mot årdervisen kan regleras och 
fårans djup därigenom varieras. Inom de nämnda sex socknarna har grindårdret 
kallats "korsal" och "stockal" för att skilja det från krokårdret, som har haft 
benämningen "nackal"; ordet "stockal" är belagt 1825 i Wegelius beskrivning av 
Vörå och är känt i samma trakt ännu i dag. De österbottniska årdren har varit 
enbetsårder, som dragits med årderskid, bestående av två skalmar förenade med 
dubbla tvärträn genom vilka borrats upp hål för dragåsen. De dubbla tvärträna gav 
årdret stadga vid ärjningen. 

De grindårder som har använts i Åland, Åboland och Nyland har förekommit i 
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flera varianter. Om man ärjade med paroxar eller parhästar nyttjades årder med 
lång dragås, som räckte fram till oxoket eller hästarnas bukok (fig. 53). I Åboland 
och västra Nyland har därjämte använts ett årder med kort dragås, vars vinkel mot 
marken reglerats med hjälp av en i dragåsen lodrätt insatt slå med en släpsko, 
kallad läst, tass eller fot. I framändan av dragåsen fanns ett betselfäste, en järnögla 
el. dyl., vari ett anspann för en eller två dragare angjordes. Det väståländska årdret 
skilde sig från övriga grindårder genom att handtagsslån och bakståndaren var 
böjda på ett karakteristiskt sätt (fig. 53). 

Vid trädesärjningen brukade man en eller ett par gånger köra fårorna snett mot 
föregående ärjning. Man kunde också använda olika årder vid de skilda 
ärjningarna. I Kimito till exempel använde man vid första ärjningen "tassårdret", 
också kallat "storårdret", vilket drogs av två dragare, oxar eller hästar, men vid 
mellanärjningen, då dyngan kördes ned, kunde ett "enhästårder", ett vanligt 
grindårder, användas.5  Djupbearbetning undveks vid trädesärjning, dels av rädsla 
för att jordfukten skulle avdunsta, dels som redan nämnts av fruktan för att 
djuptliggande, odlingsfientliga jordlager skulle bringas i dagen. Åkrar som var 
belägna på gammal havsbotten var särskilt utsatta i detta avseende. Rädslan för 
djupplöjningens följder måste ha bidragit till att årdret så länge bibehölls vid 
åkerns beredning. 

53. Stock- eller parårder med 'utkok. Strömma, Hammarland. 0. Alillnick S1,S 548:361. 
1939. 
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Att Finland har varit en mötesplats för västliga och östliga kulturelement visas 
ofta med hjälp av en kartbild av årdrets och gaffelplogens utbredning. Om 
gaffelplogens förekomst i Sverige-Finland skriver Gadd: "Denne plog brukas 
allmännast och endast i Finland, dit den fordom kommit ifrån. Tartariet genom.  
Ryssland" (fig. 24:9).6  Gaffelplogen var enligt Gadd användbar i många sorters 
jordmån. Dess bill var tveeggad som en gaffel och lämpade sig för all sandblandad 
jord, lermylla, jäs- eller pösmylla samt märgel- och klapperhaltig jord. I fast och 
hård lera samt i sådana jordarter som till övervägande del bestod av lera kunde den 
inte användas. I lös och lucker jord gick gaffelplogen fort och lätt, lämnade inga 
mellanbalkar och förstörde ogräset. Styrd av en skicklig åkerman redde och 
myllade den åkern mycket väl. Fastän gaffelplogen kunde dragas av oxar, var det 
dock bättre att använda häst. En nackdel var enligt Gadd att gaffelplogen var 
tyngre att köra än såväl årdret som vändplogen. 

Enligt Läroboken användes gaffelplogen i största delen av Österbotten samt i 
Nyland, Tavastland, Savolax och Karelen. Den var rätt användbar i lös eller 
stenbunden mark men inte lämplig på styv lera. I sådan jordmån gick den inte 
tillräckligt djupt och jämnt utan lämnade balkar efter sig och vände trögt.' Enligt 
Böcker sträckte sig gaffelplogens område i Österbotten från Oravais, där 

54 Gaffelplog av den typ 
som använts i övre Öster-
botten. Kronoby. R. Ahl-
bäck SLS 480:154. 1937. 

156 



55. Gaffelplog av nyländsk typ. Brutuby, Helsinge. G. Nikander SLS 837:44. 1910-talet. 

sandjorden vidtog, upp till länets norra gräns. Han ansåg att den var ett förträffligt 
redskap i vårt lands små och ofta steniga backåkrar. I allmänhet brukade var och 
en vid förfärdigande av gaffelplog följa "sin fantasi" mer än vid tillverkning av 
andra redskap. Böcker hade bland annat sett gaffelplogar av järn, vilka hade den 
orimligaste form man kunde tänka sig, med smala, stupande grepar nästan en halv 
aln från varandra. Typen förekom i norra Österbotten. Böcker menade att man 
borde utforska den bästa gaffelplogskonstruktionen "efter den ljusare insigt man 
nu äger om hwad af en god plog fordras." Då skulle åtminstone de vid bruken 
tillverkade gaffelplogarna kunna få en riktig form. De plogar som tillverkades vid 
Kimo bruk i Oravais var enligt Böcker vä,1 konstruerade. De gjordes av järn och 
kostade tre, fyra riksdaler riksgälds. I Oravais och Munsala var de mycket använda 
och nyttjades också i någon mån i Nykarleby och Pedersöre, men längre hade de 
knappast hunnit.8  

Enligt den muntliga traditionen var gaffelplogen till dess att vändplogen kom i 
bruk det viktigaste åkerbrukningsredskapet i övre Österbotten från Karleby till 
Oravais och vidare i östligaste Nyland.9  Använd vid sidan av årdret förekom den 
även i Vörå, Sideby och Sastmola samt på ett område i Nyland från Sibbo i öster till 
Snappertuna i väster. Med gaffelplog plöjdes stubbåkern på hösten, trädan, 
vårsädesåkern och potatislandet på våren samt trädan under sommaren. Svensk- 
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bygdernas gaffelplogar visar stora likheter med de typer som har förekommit i 
angränsande finska trakter. Från Karleby till Vörå var gaffelplogen av östfinsk typ, 
med svagt böjd plogkropp och en kort handtagsslå som stod vinkelrätt mot 
plogskalmarna. De vid Kimo bruk tillverkade plogkropparna av gjutjärn har i 
traditionen gjorts tunga att arbeta med — vägde "hundrafemtio kilo" enligt en 
uppgift! I de socknar i norra Österbotten där gaffelplogen helt hade trängt undan 
årdret som egentligt plöjningsredskap övertog den benämningen "al", men i Vörå 
där båda redskapen användes fanns behov av särskiljande namn, varför gaffelplo-
gen kallades "gaffelal" eller "savoal", benämningar som också är kända i Oravais. I 
Sideby och i närliggande delar av Sastmola var gaffelplogen av en i norra 
Satakunda välkänd typ med samma slags handtag som den östfinska plogen hade 
men med starkt svängd plogkropp. Den benämndes "sara". Den i Nyland 
förekommande gaffelplogen, kallad "såka", hade en starkt svängd plogkropp, men 
dess handtag bestod inte av ett särskilt tvärstycke utan av plogskalmarnas 
förlängningar. 

Vändplogar. De första vändplogarna anses ha konstruerats i Gallien redan före 
Kristi födelse. Från England där plogar nyttjades under vikingatiden kan de ha 
överförts till Norge där vändplogen kom i bruk redan under medeltiden. I 
Skånelagen som är från tidig medeltid omtalas plöjning, och det är möjligt att 
plogen redan långt tidigare hade införts i Danmark. Till Västergötland anses 
vändplogarna ha kommit under medeltiden och vandrat vidare norrut i västra 
delen av landet. Till Dalarna och Norrland kan de ha kommit både från söder och 
väster. I östra Sverige, i ett område från nordöstligaste Skåne till Uppland, höll 
årderbruket i sig långt in på 1800-talet. 10 

Vändplogarna skiljer sig i princip från årdren genom att de har en osymmetrisk, 
vanligen snedställd bill och en vändskiva som för den uppskurna jorden åt sidan. 
De äldsta vändplogarna var, bortsett från killen, helt och hållet gjorda av trä. S. 
Schultze avbildar 1743 i sin bok "Sättet at bruka åker och äng i stora Kopparbergs 
Län" en plog vars korta dragås i framändan var försedd med en kort kedja, avsedd 
att fästas vid ett skakelrede. Plogen hade bill och rist av järn och vändskiva av ett 
tjockt, vint bräde. Plogkroppen av trä hade som stöd för dragåsen en plogfot eller 
tass av självkrökt björk eller gran varmed fårans djup kunde varieras. Bakståndare 
och vise var av ett enda trä (jfr fig. 15). En i det närmaste likadan plog från 
Ångermanland finns avbildad i J. Bodings skrift "Angermanna hushollning Nordan 
Skogen"; i norra Ångermanland kallades plogen "vält". 11  Dess dragås, "vältåsen", 
avslutades med en järntuga, avsedd att fästas vid ett skakelrede. Åtskilliga 
plogtyper måste ha varit i bruk, ty Boding framhåller att inom ett landskap kunde 
olika härad ha olika plogar. Under senare hälften av 1700-talet arbetade Kungl. 
Svenska Vetenskapsakademien och Patriotiska sällskapet dels för att få fram 
förbättrade plogtyper, dels för att plogar skulle införas i trakter där de ännu 
saknades. I samband därmed fick skickliga plogsmeder i Dalarna ta emot 
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belöningar för sina plogtillverkningar. 12  
I Finland förekom under 1500- och 1600-talen vändplogar på kungsgårdar och 

herrgårdar, att döma av källorna dock endast sporadiskt. Benämningen "svenske-
plogar" är antecknad år 1626; sådana plogar med bill och rist av järn fanns då på 
egendomarna Tolfsnäs och Västankärr i Kimito. 13  I mitten av 1700-talet inkallade 
landshövding Piper dalkarlar till att sköta jordbruket på Korsholms kungsgård,14  
och det är möjligt att de medförde vändplogar av dalamodell. Följande 
landshövding i Vasa län, L.J. Göös, anskaffade i mitten av 1760-talet järnårder, 
mullskopa och hästräfsa från v. Brauner på Ultuna kungsgård. 15  Att någon 
vändplog inte ingick i beställningen, berodde kanske på att bönderna enligt hans 
erfarenhet inte hade intresse av denna plogtyp. En dalmas med det betecknande 
namnet Rumbo-Jonas hade med sig en dalplog, då han flyttade över till Närpes. 
1776 visade han en teckning av denna för provincialschäfern i Österbotten J.D. 
Cneiff. 16  För Ålands del uppger Radloff 1795, att plogar på 1790-talet var sällsynta 
hos allmogen men att en stockplog ibland nyttjades vid upptagning av lindor. 17  

För Gadd framstod vändplogen som ett nödvändigt redskap både i jordbruket 
och i ängsskötseln. Stockplogarna hade lång ås, som gick fram mellan dragarna 
och framtill var fäst vid oket. "Denne plogens bill går hufwudsakeligen diupare 
eller grundare, alt som plog-åsens direction är stäld emot oket eller fästet, hwarwid 
drägterne draga". Fotplogen hade kort dragås och drogs av endast en häst; 
"orsaken til billens högning eller sänkning, grundar sig i den så kallade plogfoten". 
Denna plog användes enligt Gadd längs fjällryggen i Sverige, ända uppfrån norr 
och ned genom Jämtland, Ångermanland, Hälsingland, Dalarna, Värmland och 
Bohuslän. 18  Gadd återger Schultzes "dalplog". Plogbillen borde enligt honom vara 
13-15 tum på bredaste stället; med ännu större bill blev fåran visserligen bredare, 
men jorden blev alltför grovt bearbetad och redskapet tungt för dragarna (fig. 
22:8-9).' Vändskivan måste alltid lämpas efter billens storlek; den skulle vara 
"något wind och bögd åt ändarne- . Om man lärde sig att använda vändplogen på 
riktigt sätt, till grund- eller djupplöjning efter jordens art och alvens beskaffenhet, 
hade man stor nytta av sin vändplog. Om alvjorden var mycket ofruktsam och 
alltför mycket blev upplöjt på en gång, kunde det vara skadligt, men om en sådan 
jordblandning blev tillräckligt gödslad och man därefter plöjde mycket försiktigt, 
kunde man småningom fördjupa och förbättra matjordslagret. På trädesåkern 
borde vändplogen användas på våren och årdret vid följande körningar. Dalplogen 
gjorde ett gott arbete också på leråkrar, men om leran var hård borde man följa 
dalkarlarnas exempel och först skära upp jorden med en särskild rist (fig. 22:7) och 
sedan köra efteråt med plogen.2" 

Under 1700-talet infördes sannolikt de flesta vändplogarna från Sverige av ägare 
till större gods och av stadsborgare som idkade åkerbruk. I Åbo län hade allmogen 
på lindor och gräslupen åker börjat använda en plog, som kallades "Fälti-Aura" 
såsom Tengström återger ordet. Denna benämning, liksom även de i senare tid i 
södra och mellersta Finland förekommande "fältti" och "vältti", återgår på det 
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svenska "vält" i betydelsen vändplog, känt från Norrland och Uppland samt från 
de svenska kustbygderna i södra Finland. Den vändplog som avsågs med 
"fältiaura" hade sannolikt som förebild någon av de plogtyper som nyttjades på 
herrgårdarna i trakten av Åbo. De österbottningar som säsongvis arbetade i 
Sverige kan till hembygden ha medfört såväl dalplogar som olika norrlandsplogar. 
Under senare hälften av 1700-talet fanns både plogbillar och vändskivor av järn att 
köpa från norrländska järnbruk. Själva plogställningen kunde tillverkas på 
hemorten av snickare eller slöjdkunniga bönder. Det var sannolikt vanligt att man 
utformade plogställningen efter mönster av det lokala årdret. I de södra 
svenskbygderna köpte man billar och vändskivor från de sydfinländska järn-
bruken. 

Inom Hushållningssällskapets redskapsutskott gjorde man genast från början 
propaganda för vändplogarna. Olika modeller förmedlades till socknar, byalag och 
enskilda, och erfarenheten fick avgöra vilka plogar som var de mest användbara. 
Tengström skriver i Läroboken att plogen, som inte bara öppnade och klöv jorden 
utan också vände den, var bondens viktigaste redskap. Han rekommenderade den 
så kallade "Stjernsundska eller Gripenstedtska" vändplogen. Det var en plog som 
följde alven åt, gick stadigt och säkert och ordentligt vände all den mull som 
lösgjordes av billen. Eftersom den i alla avseenden var den förmånligaste, 
förtjänade den att bli allmänt försökt och nyttjad. För att göra rätt gagn fordrade 
den en säker styresman och två goda dragare. Om den tillverkades med smalare 
bill och vändskiva, borde den åtminstone i lös jord kunna köras med endast en 
häst.21  

Böcker nämner i redogörelsen för resan i Österbotten 1815, att man måste tacka 
Lantmannasällskapet i Ilmola för att vändplogen hade börjat nyttjas av den 
österbottniska allmogen. Plogen hade förändrats på så sätt att den hade blivit 
betydligt lättare och utan svårighet kunde köras enbet "såsom här öfwerallt 
brukas." Vändplogen användes enligt honom huvudsakligen i åkerbrukning och 
sällan i vallbrott. Om man nyttjade vändplog vid första körningen i trädesgärdet, 
hade man så stor fördel därav att en eller två körningar kunde indragas. I Ilmola 
var detta förträffliga redskap redan ganska allmänt, och det hade vunnit 
utbredning också i Storkyro och Lillkyro, där några bönder i varje by hade 
vändplog. I Östermark fanns ett flertal vändplogar, i Lappfjärd, Laihela och 
möjligen även i Lappo ett fåtal. I Vörå och i trakten norrut var vändplogen okänd. 
I grannskapet av städerna hade en och annan bonde lärt känna den Stjernsundska 
plogen hos jordbrukande stadsbor. 

Böcker ansåg att österbottningarna borde skaffa sig mera hästar, föda dem 
bättre och lära sig köra dem tvåbet; därefter kunde de förse sig med större och 
bättre plogar. Ett stort hinder för spridningen var att tillverkning av vändplogar 
inte förekom vid järnbruken. De plogar som gjordes av smeder på landet var enligt 
Böckers mening ofta misslyckade.22  

Det bör emellertid framhållas att det också framkom många goda efterbildningar 
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av välrenommerade plogtyper. Skickliga by- och sockensmeder utvecklade även 
egna varianter. Särskilt en del österbottniska plogar vann stor utbredning. Så 
berättas från Liljendal att man omkring 1870 som modell anskaffade en ilmolaplog, 
och sedan tillverkades många plogar av detta slag av smeden i Sävträsk.23  Bland de 
österbottniska plogsmederna blev Josef Ingves i Lappfjärd (1802-1879) särskilt 
berömd. Vid ett lantbruksmöte i Jyväskylä 1865 konstaterades att Ingves plog var 
den bästa "hemgjorda" plogen, och följande år belönades han av Hushållningssäll-
skapet med silvermedalj för sina plogar.24  I en samtida skildring från Närpes 
framhålls, att de mycket ändamålsenliga lappfjärdsplogarna hade fått "mera 
allmänt insteg."25  Vasa läns lantbrukssällskap, som hade inlett sin verksamhet 
1863, köpte plogar av Ingves och skänkte dem till ett tjugotal orter i norra delen av 
länet. De skulle ställas ut i sockenstugorna för att traktens bönder skulle få bekanta 
sig med dem och lockas beställa sådana av sina sockensmeder.26  

Mer allmänt spridda i svenskbygderna torde vändplogarna ha blivit under 
decennierna kring 1800-talets mitt. De kallades vändårder, vändplogar, handplo-
gar, vältar, fältplogar, fältar. För att kunna förstå den rika typflora som detta 
redskap har uppvisat i våra bygder får man räkna med att såväl de från Sverige 
införda plogtyperna som de, vilka tillverkades vid inhemska järnbruk, i många fall 
förändrades och förbättrades av by- och sockensmeder. De allmännast förekom-
mande plogarna hade av allt att döma bill och vändskiva av järn men saknade rist 
och tass. 

Samtidigt som Lärobokens första upplaga korn ut (1803) importerades från 
England till Engeltofta herrgård i Skåne skotten James Smalls berömda plog.27  
Den tillverkning av plogar efter Smalls modell som då inleddes där fortgick i nära 
tjugo år. Engelska och amerikanska plogar började snart konkurrera med skotska. 
Plogtillverkning efter utländska modeller försiggick i ökande omfattning i privata 
verkstäder och bruk. Med de äldre vändplogarna hade dessa nya redskap inte 
mycket gemensamt. Det utmärkande var att de helt eller till största delen var 
tillverkade av järn och att de hade dubbla skalmar för styrning. Det var sannolikt 
dessa omständigheter som föranledde redaktören av andra upplagan av Läroboken 
(1844) att anbefalla den skotska plogen till användning vid vallbrott, medan 
stjernsundsplogen tydligen ansågs duga i vanlig åkerberedning.28  När de brukstill-
verkade nya plogarna kom i allmännare användning, uppkom särskiljande 
benämningar såsom träplog — järnplog, lillplog — storplog. De nya plogarna 
omtalades också som stålplogar eller malmplogar. I regel benämndes de dock efter 
tillverkningsorten, ofta med tillägg av en siffra som angav plogens katalognummer. 
De större bruken tillverkade nämligen många olika plogtyper, dels specialtyper 
som drillplogar och plogar för djupplöjning, dels "normalplogar" som var de 
vanliga plogarna på bondgårdar. De amerikanska plogarna hade i regel kort 
plogkropp och bred vändskiva, de luckrade jorden grundligt men vände inte 
tiltorna särskilt bra. De engelska plogarna hade längre vändskiva och vände därför 
tiltorna mycket väl men luckrade inte upp jorden lika grundligt som de 
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amerikanska. De nya plogarna gjordes i början med vissa delar av trä. Senare 
tillverkades de helt av järn. Jämförda med bondens övriga redskap var de dyra i 
anskaffning. 

För att man snabbt skulle få fram för svenska förhållanden ändamålsenliga 
plogar inrättades på försorg av Lantbruksakademin i Sverige 1813 en centralverk-
stad, som enligt planen skulle till mindre verkstäder ute i länen sända modeller av 
nya redskap samt hantverkare som både kunde tillverka dem och visa hur de 
skulle användas. "Detta var ett utmärkt program, som dock aldrig blev helt 
genomfört."29  Centralverkstaden upphörde praktiskt taget redan på 1820-talet. 
Dess verksamhet togs upp av lantbruksinstitut och jordbruksskolor samt av privata 
bruk och verkstäder. I slöjdverkstaden på Ultuna lantbruksinstitut framställdes en 
ovanligt elegant och lätthanterlig plog efter Smalls modell. I Finland gick 
utvecklingen i samma riktning. I redskapsverkstaden på Mustiala påbörjades 
tillverkning av plogar efter Smalls modell. Flera bruk och verkstäder tog upp sådan 
verksamhet och förde fram egna modeller. Särskilt bör här nämnas, att Fiskars 
bruk i Pojo, där ett långvarigt arbete för reformering av lanthushållningen hade 
utförts, började sin banbrytande tillverkning av plogar på 1850-talet. Då de första 
vändplogarna infördes i vårt land hade trakten av Åbo säkerligen varit ett viktigt 
novationsområde. Vid mitten av 1800-talet kom Nylands och Tavastehus län att få 
en ledande ställning i fråga om spridning av nyheter inom jordbrukets redskapsbe- 
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stånd betoende på det inflytande som utgick från Mustiala lantbruksinstitut, från 
järnbruken, framför allt Fiskars och Billnäs, och inte minst från landets huvudort 
Helsingfors, viktig importhamn och säte för administrationen. Som exempel på hur 
storgodsen i länet gick i spetsen för utvecklingen kan nämnas, att det på Prästkulla 
i Tenala redan 1849 fanns ett stort sortiment av plogar: en amerikansk, två skotska 
och nio inte närmare specificerade. Efter några år tillkom två plogar från Furudals 
bruk och en drillplog av inte angiven tillverkning. 3' 

Länens lantbruksorganisationer fick efter hand stor betydelse för spridningen av 
nya redskap och särskilt plogar. Vasa läns lantbrukssällskap anställde redan i 
början av sin verksamhet en plöjningsinstruktör.3I  Till en början hade denne en 
plog med sig, då han reste runt och visade sin plöjningskonst. Den förste 
ploginstruktören i sällskapets tjänst var Anders Strandberg från Munsala. Han 
hade fått sin utbildning vid en jordbruksskola och var synbarligen angelägen att 
fylla sin uppgift. Han lyckades förmå Munsala kommun att köpa en plog av skotsk 
modell för användning på orten, och han uppmanade lantbrukssällskapets styrelse 
att föreslå inköp av plogar till alla länets kommuner. Emedan endast ett fåtal 
kommuner ansåg sig ha råd till egna inköp, inhandlade lantbrukssällskapet ett 
antal plogar, som kommunerna fick inlösa till nedsatt pris, 50 mark, eller hyra för 
75 penni per dag. I Österbotten där träplogen tidigt hade använts på trädesåkern 
nyttjades järnplogen både vid körning av trädan och vid vallbrott. Om Nyland 
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skriver guvernören 1876 att de så kallade skotska vändplogarna och andra 
järnplogar allt allmännare användes vid upptagning av gamla lindor och havreland, 
allteftersom bönderna började ägna sig åt artificiell gräsodling. Intill utgången av 
1875 hade länets lantbrukssällskap inköpt 21 vändplogar, vilka hade upplåtits till 
begagnande i olika delar av länet.32  

I tidigt skede var de vanligaste plogarna på bondgårdarna av svensk tillverkning: 
Nävekvarn, Överum, Norrahammar. Småningom tog dock Fiskars bruk över, 
framför allt med sina plogar av märket Sukkela. Ett stort hinder för allmän 
spridning av de nya plogarna var länge det höga priset. Medan en träplog av Ingves 
tillverkning 1865 kostade 15 mk, steg en plog av skotsk modell samma år till 85 mk 
eller mera.33  Den lokala traditionen har i många fall bevarat uppgifter om hur det 
gick till när plogar togs i bruk. Isak Sandelin i Kvevlax kyrkby, född 1857, 
omtalade följande: I mina barnaår gräftades lindan upp, men 1865 kom ett 
vändårder av trä med vändskiva av järn. Det slutade användas när järnplogarna 
hade blivit allmänna. De första järnplogarna kom på 1880-talet. De kom från 
Sverige. "Till en början var det bara en ung karl, som hade varit i Sverige, som 
kunde styra en järnplog, och han lärde några av de yngre bönderna. De gick sedan 
på hösten i 3-4 veckor och styrde plogen".34  De första järnplogarna i Kvevlax var 
av märkena Nävekvarn och Norrahammar.35  Från Övermark berättar K. J. 
ThorAn: "Storplogen eller den skotska plogen för två hästar användes på Granfors 
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bruks egendom antagligen redan på 1850-talet. De två första plogarna, ägda av 
allmogemän, kommo icke i bruk förrän 1862-1863." Vid sagda tid köpte två 
bönder i Närpes var sin överumsplog nr 1, varefter den ena plogen genom köp 
övertogs av några bönder i Övermark. Snart anskaffades flera plogar, och därmed 
inträdde jordbruket i ett nytt skede. Hösten 1864 var samtliga ägare av skotska 
plogar i denna trakt sammankallade på Granfors bruk för provplöjning. Av de 13 
plogar som då fanns i Övermark var 6 med vid detta tillfälle. Av dessa var 2 från 
Överum, 2 från Ultuna, 1 från Oravais och 1 från Bährs fabrik i Åbo. En mängd 
åskådare var närvarande, alla mycket intresserade.36  J. A. Södergrann berättar 
från Tjärlax by i Närpes, att upptagning av vall till åker tidigast skedde genom 
gräftning. Omkring 1870 började man använda lappfjärdsplogar, som gjorde ett 
nog så gott arbete också på vallar. Den första storplogen, av märket Norraham-
mar, köptes av A. H. Hermans. Med plogens införande i lantbruket upphörde 
gräftningen, som levde kvar bara vid mossodling och stenbacksbrytning.37  

Om förhållandena på Eckerö berättade Johan Eriksson i Storby, född 1859, att 
man begagnade endast årder på åkern till omkring 1870. Då började smeder på 
orten tillverka plogar med smidd vändskiva. Vintern 1881 kom en skara 
österbottniska emigranter över Åland. De stannade vintern ut i Storby, och under 
den tiden smidde några av dem flera vändplogar, för de hade bättre form på sina 
plogar än eckeröborna. När man använde dessa träplogar på linda, måste man först 
skära upp jorden med en rist.38  I Eckerö kyrkby erinrade sig Matts Mattsson, född 
1856, att det i hans barndom inte fanns någon vändplog på gården. På 1870-talet 
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började hans far använda en plog med hemsmidd bill och vändskiva, och på 
1880-talet köpte han själv en stålplog i Finland.39  I Finström uppgav bonden K. G. 
Karlsson i Ämnäs, född 1869, att hans far hade ägt en vändplog, kallad 
"vändålder", men någon rist fanns inte, då plogen användes endast på åkern. 
Vändplogar fanns bara på ett fåtal gårdar. Ville man bruka upp gamla vallar 
"vanka de ta ti gräftan".4°  I Saltvik inköptes den första järnplogen 1870 av 
kommunen, och därförinnan hade man använt vändårder.41  Karl Nordberg uppger 
att vändplogar köptes till Lappo by i Brändö i slutet av 1870-talet. De liknade årder 
men hade vändskiva av järn. De användes vid upplöjning av stubbåkern. De två 
första stålplogarna köptes 1884 och 1885.42  

Enligt K. P. Pettersson kallades träplogen i Nagu fält eller vält. "Fältn köris bara 
me ein häst, _> jussom et vanlit årträd. — Vältn ha äntå komi något ur mode nu, tå 
dom ha burja kör så myky me parvältar."43  Johan Fagerlund i Laggnäs i Nagu, 
född 1860, uppgav att hans far omkring 1880 hade köpt en "malmfält", som liknade 
ett årder men hade sned bill och en vändskiva av "järnmalm". Med den kördes 
endast på åkern, den dög inte till att bryta vall, där måste man ta till gräftan.44  I 
Pargas Malm berättade Karl J. Karlsson, född 1870, att plogar med vändskiva av 
trä hade använts långt tillbaka i tiden. Redan under hans farfars tid hade man på 
Uppgård i Lemlax låtit en smed tillverka en plog med vändskiva av järn.45  I Kimito 
uppgav Karl Karlsson, född 1860, att träplogar hade nyttjats så långt han kunde 
minnas. De hade vändskiva av järn och kördes tillsammans med rist. Det förekom 
inte att man körde med årder och rist, utan risten hörde ihop med träplogen. Det 
fanns träplogar både med och utan tass. Omkring 1880 började man köpa 
stålplogar i Åbo. 46  Från Västanfjärd uppges att de första stålplogarna var av 
Norrahammars tillverkning. Senare började man köpa Fiskars plogar.47  Också i 
västra Nyland uppges från flera socknar att de första fabriksplogarna, som köptes 
på 1880-talet, var från Sverige. De var av Överums och Norrahammars fabrikat. 
De förstnämnda skall ha varit avsevärt tyngre än Fiskars plogar, som småningom 
tog över. På Håkansböle gård i Helsinge har plogpriser antecknats. En 
Universalplog kostade 1897 95 mark, en Albionplog 101:75 och en Fiskars (nr 9) 42 
mk. 48  Till Sävträsk by i Liljendal anskaffades den första "malmplogen" omkr. 1870 
till Klåskas, där en av sönerna gått igenom Söderkulla jordbruksskola. Plogen var 
av Nävekvarns fabrikat. Exemplet manade till efterföljd och 1874 köptes en 
malmplog, också av märket Nävekvarn, till Eskilom, av två gårdar i bolag. 49  Om 
en gård i Hopom berättar Julius Johansson, född 1899: "När min morfar 1869 tog 
emot hemmanet i Hopom, fanns där två träplogar, österbottniska plogar, som 
drogs av en häst. De första fabriksgjorda plogarna kom i bruk på 1880-talet. De var 
en mindre typ av Norrahammars fabrikat. "5°  

Sammanfattningsvis kan framhållas att övergången från gammalt till nytt särskilt 
när det gällde plogarna sträckte sig över en mycket lång tid. Hela övergången 
från årdret över vändplogen av trä till stålplogen räckte mer än ett århundrade. 
När vändplogen av trä väl hade blivit allmän, förblev den på många håll hela 
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1800-talet ut de små bondgårdarnas, enhästgårdarnas, plog. I kombination med rist 
dög den också till vallbrott. När de första järnplogarna hade blivit anskaffade till en 
bygd behövdes det i regel ännu både undervisning och propaganda för att skapa ett 
verkligt genombrott. De som var sist med att börja använda stålplogar — vare 
sig detta berodde på höggradig konservatism eller svaga ekonomiska villkor —
var flera decennier efter i utvecklingen. Med bättre plogar och harvar kunde 
jordbrukaren förbättra sin produktion både kvalitativt och kvantitativt. Alla bruk 
tävlade om att framställa så effektiva plogar som möjligt, och de svenska plogarna 
tycks under 1800-talet varit lika vanliga som de inhemska. 

Fyrkantharvar och ledharvar. Det avsnitt av Hushållsboken som handlar om harvar 
inleder Gadd med att förklara, att det ingick i fornålderns åkerbruk att med hackor 
och träklubbor gå efter plogen och bulta sönder de jordkokor som uppkom vid 
plöjningen.5I  Den primitiva risharven, svedjeharven, jämför han med en engelsk 
harv, gjord av hagtorn eller slån. Om svedjeharven anger han att den bestod av två 
alnar långa granträstycken, varuti kvistarna på inre sidan vette mot marken. Den 
användes på svedjor då säden skulle nedmyllas mellan trädstubbarna. 

Harvarna användes för fyra ändamål: 

1) för att söndersmula jorden finare än vad plogen förmådde, 
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för att mylla jorden så fin att sädens första, fina rötter kunde uppta föda och 
näring ur den, 
för att täcka sädeskornet med jord och därigenom skydda det för "solhetta, 
foglars och insecters wåldsamhet" 
för att utrota ogräs ur åkern. 

Gadd avbildar "Finska åker-harfwen", ledharven och en harv som både harvade 
och sladdade (fig. 24:11, 10; 25:6, 7). Finska åkerharven, som mest användes i 
Vittis socken, var 21/2  alnar lång, men borde helst vara 3 alnar. Den hade en fastare 
sammansättning än de allmänna harvarna; med allmän harv avsåg väl Gadd den 
vanliga pinnharven. De harvar som användes för att sönderdela och krossa jorden 
borde ha längre tinnar än de som användes när säden skulle nedmyllas. Harvtinnar 
av trä kunde duga i sandmylla och annan lös jord, men i andra jordarter måste man 
ha järntinnar. — Harvar med järntinnar förekom på bondgårdar redan på 1600-talet 
och var rätt allmänna under 1700-talet. — Ledharven omnämns av Gadd som 
"åker-harf i stenklappur jord". Den bestod av två, ibland tre länkar hophäftade 
med vidjor. Det förekom även att de var hopfästa med en fingertjock järnten. 
Länkarna jämkade sig efter alla ojämnheter i jorden. Harvpinnarna var två kvarter 
långa och tre tum breda. Sådana harvar hade länge använts på flera ställen i 
Småland, där man ansåg sig ha mycket nytta av dem; hela harven gjordes av 
bokträ. 

Harven borde i allmänhet köras på tvären av fårorna. På lerjord borde den köras 
fram och tillbaka eftersom alla mellanbalkar och kammar i åkern då blev lättast 
sönderdelade. Kunde man låta harven gå rätt djupt medan man började harva mitt 
på åkertegen och sedan körde i fyrkant föstes mullen av harvspolarna inåt åkern 
som därigenom blev ryggad. Harven borde användas på våren efter första 
trädeskörningen. På leråkrar skulle man helst välta innan man harvade. Man borde 
harva så snart ogräset hotade att få överhand. 

Under 1800-talet hade harven fortfarande växlande uppgifter; att luckra upp 
jorden, att krossa jordkokor, att riva upp ogräs och att mylla ned utsädet. I 
Läroboken framhölls att vid nedmyllningen av utsäde gjorde den i landet 
"allmännast wanliga Trädharfwen" god nytta. För att söndermala och krossa vid 
plöjningen uppstigande jordkokor, för att förstöra och utrota ogräs på åkern och 
för att på nyplogsland anskaffa tillräckligt med mylla för utsädet behövdes en harv 
med järntinnar, vilka skulle vara litet framåtböjda och 8 till 9 tum långa samt 
ställda i förband så att de vid körningen gick korsvis om varandra eller i sicksack. 
För en åker med mycket klapper eller annan sten var ledharven lämpligast. Av de 
nya härvtyper som vid denna tid började komma i bruk som resultat av 1700-talets 
experimentlusta rekommenderar Läroboken särskilt den trekantiga Lisjöharven, 
som "borde blifwa hos wåra Jordbrukare mer allmän."52  

Enligt Böckers anteckningar från 1815 användes järnharvar allmänt i Vasa län. 
Ledharvar som var delade i två eller tre lotter användes här och där i Garnlakarleby 
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socken och rätt allmänt i Kronoby och Pedersöre. Den treledade harven kom ofta i 
oskick genom att torvor fastnade mellan spolarna, varför den tvåledade an-
sågs vara fördelaktigare att nyttja. Efter Böckers erfarenhet hade "Lissiö 
klösharf" inte tagits i bruk bland allmogen utan användes endast av några 
jordbrukare inom herremannaklassen. Enligt Böckers mening förtjänade också 
Lesters patentharv att bli känd och nyttjad, emedan den sparade mycket arbete på 
långa, släta åkrar där man inte behövde vända så ofta. Böcker räknade också med 
att Lisjöharven skulle tagas i bruk av bönderna i Österbotten när de, som han 
hoppades, väl hade börjat använda sladd, ty om man nyttjade sladd behövdes en 
klösharv som rev upp de kokor vilka sladden hade tryckt ned.53  I den senare 
upplagan av Läroboken nämns inte Lisjöharven utan endast trekantharvar i 
allmänhet. Vid den tiden fanns sannolikt redan många olika klösharvar av den 
trekantiga typen. 

Pinnharvar. Pinnharven med tinnar av trä eller järn var ännu under senare hälften 
av 1800-talet den vanligaste harven. Behovet av en lätt harv gjorde att harven med 
trätinnar, träharven, bibehölls vid sidan av den i vissa arbeten nödvändiga 
järnharven. Den oledade pinnharven som kallas fyrkantharv eller slätharv hade en 
fyrkantig stomme av gran eller björk, medan tinnarna var gjorda av hårdare 
träslag, ek om sådant virke fanns att få, annars rönn eller en. Tinnarna var runda 
eller fyrkantiga i genomskärning. På de äldsta bevarade fyrkantharvarna är 
draglänkarna, "harvtugorna", av björkvidjor, medan yngre exemplar har länkar 
smidda av järn. Draglänkarna var i regel placerade i två motstående hörn av 
harven, men det förekom också att de var anbragta mitt på två motstående sidor. 
Harven kördes enbet eller med pardragare, och som anspann nyttjades särskilda 
harvskaklar, vilka hakades fast i någondera draglänken med en harvkrok av järn. 
Åkerharven kördes vanligen längs tegen; vid ändan av tegen hakades skaklarna ur, 
varefter häst och skaklar vändes och spändes för harven vid den motsatta 
draglänken. Körkarlen stod på harven och flyttade hela tiden kroppstyngden från 
den ena sidan till den andra, vilket ansågs göra harvens arbete effektivare. Enligt 
vanlig mening var träharven särskilt lämplig på sandig jordmån, något som kan ha 
bidragit till att den bibehölls i bruk så länge. Den, liksom harven med järntinnar, 
järnharven, tillverkades ofta hemma på gården. Järnharven var försedd med raka 
eller svagt böjda, hemsmidda tinnar, och den bearbetade utan tvivel jorden bättre 
än träharven. — Från Kimito berättar den muntliga traditionen, att man drog sig för 
att använda harvar med järntinnar, emedan "järn brände åkern" .54 

Även tresidiga harvar med raka trätinnar har förekommit. Deras ringa storlek 
antyder att de har varit avsedda att dragas för hand. De har kunnat användas till 
nedmyllning och ogräsbekämpning. 

Den variant av pinnharven som kallas ledharv var sammansatt av ett stort antal 
3-4 kvarter långa trästycken försedda med tinnar av trä eller järn och sammanhåll-
na i 3-5 avdelningar av genomgående järntenar som bildade axlar i lederna. Detta 
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61. En tredelad ledharv gjorde ett effektivare arbete än slätharven om åkern inte var alldeles 
jämn. Nedervetil. R. Ahlbäck SLS 480:106. 1937. Nedervetils hembygdsmuseum. 

redskap tillverkades vanligen hemma på gården, och nästan varje bevarat 
exemplar har sin särprägel. De ålderdomligaste ledharvarna hade naturvuxna 
tinnar och liknade alltså i detta avseende den primitiva kvistharven. I likhet med 
denna gjorde ledharven bättre arbete än pinnharven på stenig åker. En nyare typ 
av ledharv är grindharven, som består av två eller tre rektangulära stycken av 
samma konstruktion som fyrkantharven, vilka är förbundna med varandra genom 
gångjärn. Ledharvarna har intill senaste tid förekommit i övre Österbotten och har 
funnits även i östligaste Nyland. Grindharvar har förekommit endast i övre 
Österbotten till Pedersöre-Esse-Terjärv i norr. Av dem har den tvådelade typen 
varit betydligt vanligare än den tredelade. Hittills har endast med järntinnar 
försedda grindharvar påträffats, något som antyder att denna harvtyp icke har 
särskilt hög ålder hos oss.55  

Klösharv och kloal. Under senare hälften av 1800-talet användes tresidiga 
klösharvar allmänt. De var så vanliga att man på många gårdar hade flera sådana, 
vilka kunde skilja sig från varandra genom trästommens utformning och 
harvtinnarnas skapnad. Klösharvar användes i flera olika arbeten, och deras lokala 
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62. Tredelad grindharv 
var mindre arbetsdryg att 
tillverka än ledharvarna 
och gjorde ett lika bra 
arbete. Markby, Nykarle-
by 1.f. R. Ahlbäck SLS 
565:106. 1943. 

benämningar var ofta givna för att ange till vad harven brukades. Ibland saknas 
denna anknytning. En ganska stor och tung klösharv har i de södra landskapen 
kallats björnharv; K.P. Pettersson meddelar att harvramen skulle göras av björk, 
medan styrhandtaget kunde göras av vilket träslag som helst. Tinnarna var smidda 
av järn och ställda så, att varje tinne drog upp sin egen fåra. Tinnarna var böjda 
och i nedre ändan gräftliknande, med stålsatta bladuddar. Harven kördes alltid 
med triangelspetsen framåtriktad, och den drogs med harvskaklar som angjordes i 
en harvtuga av järn. I Nagu nyttjades björnharven mest vid bearbetning av 
kåkland och vid nedmyllning av säd.56  

De klösharvar som hade breda, gåsfotsliknande tinnar har allmänt gått under 
namnet gåsfotaharvar. De ansågs särskilt lämpade för ogräsbekämpning på 
lerjord. Liksom övriga klösharvar tillverkades de från 1700-talet framåt vid olika 
bruk och efterbildades av socken- och bysmeder, varför varianterna är många, 
bl.a. på grund av skiftande antal tinnar. För att gåsfotatinnarna skulle effektivt 
skära av ogräsets rötter var de böjda nästan i rät vinkel, medan övriga klösharvar 
hade svagt böjda tinnar. Klösharvarna ersattes omkring senaste sekelskifte av 
fabriksgjorda harvar av många olika typer, som gjorde effektivare arbete. 
Klösharven klandrades bl.a. för att den samlade mycket ogräs framför tinnarna. 
De betydligt ålderdomligare pinnharvarna har visat sig användbara på potatisland 
och har därför överlevat klösharvarna ända in i vår tid. 
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63. Klösharvarna, och särskilt gåsfotaharvarna med vinkelböjda tinnar, förstörde ogräs-
rötterna grundligare än de vanliga pinnharvarna. Klösharv, "björnharv", Björkö, Pargas. 
G. Högnäs SLS 491:50. 1938. 

Kloalen användes vid nedmyllning av säd.' Den har förekommit i sydligaste 
Österbotten, östra iboland och Nyland. I Österbotten kallades den "sara", 
alltså med en benämning som egentligen tillkom gaffelplogen, och i det sydliga 
utbredningsområdet myllårder, myllharv, trenäbba, tretass eller under finsk 
påverkan "koukare", haraträ, haraårder o.d.; termen kloal har nyttjats i 
facklitteraturen. Kloalen har karakteriserats som ett mellanting mellan årder, 
gaffelplog och harv. I svenskbygderna i Finland torde den aldrig ha tillhört det 
ordinära redskapsbeståndet hos bönderna. Den fanns på en eller ett par gårdar i 
byn och kunde lånas ut vid behov. Kloalen kördes enbet eller med par. I 
förstnämnda fall användes årderskid, i sistnämnda hade kloalen lång dragås. 
Kloalen hade två till åtta klor; tre- och femkloalar var vanligast. På lerjord var 
kloalen inte lämplig, den drog ihop kokor och sköt dem framåt, men på 
sandjordsåkrar gjorde den ett gott arbete. Ett uttalande från Snappertuna lyder: 
"he mylla nog in säden jäkligt bussit". 58  

Under 1800-talets sista decennier kom rull- och fjäderharvar i bruk ungefär 
samtidigt. De brukstillverkade rullharvarna efterbildades på många håll av 
bysmeder. Först gjordes en stadig ram av trä och sedan lagrades tre runda stockar i 
ramen med järntappar i lager. I den mellersta rullen inslogs knivar som var vässta 
på båda sidorna och i de två andra rullarnas insattes vassa, fyrkantiga pikar. 
Rullharvarna drogs av en eller två hästar och gjorde stor nytta, särskilt på gräft- 
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64. Kloal med endast två tinnar avritad i södra Österbotten omkring 1885. Kloalar med tre 
eller fem tinnar tycks ha varit betydligt vanligare. SLS 174 o. 

och kåkland. Brukstillverkade rullharvar erhölls bland annat från Fiskars och 
Överum. Fjäderharven med flata, böjda metallfjädrar tillverkades också både för 
en och för två dragare. Till en början hade de sju fjädrar i två åsar, senare sju 
fjädrar i tre åsar. De var ofta av märket Deering, men tillverkades även t.ex. vid 
Fiskars och Matildedal. Hjalmar Gustafsson skildrar de harvar som nyttjades i 
Sibbo: "För vårbruk och finberedning av åkern användes harvar. Vid tiden för 
sekelskiftet och tidigare nyttjades av bysmeden järnade klösharvar och tinnharvar. 
Åkern grovarbetades om våren med klösharven sedan åkerjorden upptorkat 
tillräckligt. Den drogs av tvenne hästar, förspända med parskaklar. För finharv-
ning och nedmyllning av säden vid handsådd användes pinnharven. Klösharven 
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65. Klösharvarna slogs ut av de mer effektiva fjäderharvarna, vilka kördes med en eller två 
hästar. Fjäderharv förspänd med parhästar. Klemetskog, Tusby. K. Winqvist SLS 1375:39. 
1910-talet. 

hade formen av en triangel med något utbuktade sidor, stadiga tinnar med 
gåsfötterformade billar, tinnharven åter kvadratform med raka spetsiga tinnar av 
järn, fästade i träram. — — Efter dessa harvar följde i jordbruket den tvådelade 
fjäderharven med böjda, fjädrande tinnar. Nästan samtidigt kom rullharven, helt 
av järn och tvenne rullande axlar med vassa knivar."59  

Kokklubba, sladd och vält. 1 Läroboken är den primitiva kokklubban inte 
omnämnd, men att den var allmänt använd är säkert. Böcker nämner om 
Österbotten att man där "ibland alla en åkerbrukares behofwer" var sämst försedd 
just när det gällde att krossa sönder stora jordkokor på åkern. Fastän det fanns 
många socknar där åkermarken utgjordes av hård lerjord, hade man bara klubbor 
att krossa kokorna med. "Detta låter otroligt, men är likwäl sannt."6D  Den 
muntliga traditionen har mycket att berätta om myllning med klubba, som förekom 
såväl i Österbotten som i de södra landskapen. Det var främst på sådana gårdar där 
det fanns gott om arbetskraft som denna tidsödande myllningsmetod förekom. 
Man använde långskaftade kokklubbor till att krossa sönder sådana jordkokor, 
som efter ärjning eller harvning låg kvar på åkern; kokklubborna varierade både 
till form och storlek. På gårdar där arbetet med klubbning förekom endast tillfälligt 
använde man i stället för klubba någon lämplig hacka ur gårdens bestånd. 
Klubbning behövdes oftare på lermarker än på åkrar med lättare jordmån. Arbetet 
beskrivs i en skildring från Antjil i 'örå: "I slutet av maj eller början av juni 
"knokades" potatisåkrarna efter att först ha gödslats, harvats och körts med 
"stockal"; detta årder var så gruntgående, att hårda jordkokor blevo kvar på 
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66. Harvning med fjäderharv på Gammelbacka i Borgå socken. G. Kronvall SLS 1127:8. 

åkern, vilka slogos sönder med långskaftade träklubbar. In till byn hördes slagena, 
då alla, man ur huse, voro ute på "päronlanden" på båda sidor om rian och 
brystena sysselsatta med "ti deng knåokona me knåokhamarin". 6 1  

Ändamålet med sladd och vält i åkerbruket var dels att i styv och hård lerjord 
krossa sönder stora kokor och dels att hindra "nödig wätas samt must och fetmans 
afdunstning" från lösa och luckra jordarter.62  Sladden gjordes vanligen som en 
liten avlångt fyrkantig bordsskiva, 7-8 kvarter lång och 4-5 bred och undertill 
försedd med fyra, fem ribbor för att jordkokorna skulle bli väl söndersmulade. Om 
sladden i torrt väder användes efter harvningen gjorde den åkerns yta jämn och fin. 
Som hjälp till ryggning av åkertegarna kördes sladden från renen inåt åkertegen. 

Enligt Läroboken var sladden "et oumbärligt redskap till krossande af 
jordkokor och Åkerns jemnande" på all hårdare åkermark, varför den förtjänade 
att införas på alla orter i landet där det fanns leråkrar.63  Den sladd som Läroboken 
beskriver är ett ganska invecklat redskap i jämförelse med det enkla, av ett par 
grova plank- eller stockstycken hopfogade redskap som i allmänhet torde ha 
begagnats. Sladdens konstruktion redovisas på följande sätt: "Twå fem alnars 
långa furubjelkar, a 8 tum i fyrkant och till wid pass 2 och ett halft qwarters afstånd 
ifrån hwarandra, med starka mellanslåer sammanfogade, göra i sådant afseende 
bästa nyttan, i synnerhet då främre sidan af den föregående bjelken beslås med en 
å kant stående jernstång, och i den eftersta åter fästas 6 a 7 tums långa jernknifwar 
ett qwarter emellen hwarandra, för att dermed så mycket bättre sönderdela de 
öfwerblefna kokorna, eller åtminstone upprifwa dem, för att än en gång med 
sladden öfwerfaras." 
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67. Där det fanns arbetsfolk att tillgå fortsatte man länge med att slå sönder lerkokor med 
klubba. Hackning av kokor på Kråkö. Borgå socken. SLS 1053:63. 

En så beskaffad stocksladd skulle köras med två par hästar av två karlar. Om 
hårda kokor i myckenhet mötte skulle båda två stiga upp på sladden för att så 
mycket säkrare krossa kokorna. "Då han köres vid renarna af tegen, bör den 
ändan, som ligger mot diket, gå något förut, för att hindra dikets uppfyllande af för 
mycket nedfallande mull." På lösare jord skulle man använda en lättare sladd av en 
typ som enligt Tengström var rätt allmän i Åbo län. Denna sladd gjorde den största 
nyttan, om den skoddes undertill med tre eller fyra järnribbor, två alnar långa och 
en tum tjocka. Med en sådan sladd kunde man också i torrt väder packa till jorden 
efter vårsådden för att bättre behålla jordvätan. 

Såsom redan framhållits hoppades Böcker att sladd skulle tagas i bruk också i 
Österbotten. Då han skrev ned sina anteckningar, hade han ännu inte sett en sladd 
i landskapet men väl hört talas om att en och annan ägde en sådan. Böcker 
föreställde sig att båda de sladdtyper som rekommenderades i Läroboken med 
tiden skulle tagas i bruk, såväl den stocksladd som begagnades på en del herrgårdar 
i trakten av Åbo som den lättare sladden av "Åboländska constructionen".64  

Böckers förhoppning att österbottningarna skulle lära sig att använda sladd gick 
inte i uppfyllelse; sladden förblev okänd för dem även under senare delen av 
1800-talet.65  Måhända nåddes Österbotten ungefär samtidigt av både sladd och 
vält, varvid man fann det vara tillräckligt att välten togs i bruk. Att sladd har 
nyttjats på en del gårdar i Korsholm beror sannolikt på inverkan från ortens 
lantbruksskola. I Åland, Åboland och Nyland hörde sladden till bondgårdens 
reguljära redskapsbestånd. Den som var noga tillverkade flera olika sladdar åt sig, 
tyngre eller lättare, släta eller räfflade, med eller utan järnskoning. De tunga 
sladdarna var hopdymlade av stockar eller grova plankor; behövdes ytterligare 
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tyngd stod körkarlen på sladden eller belastade den med stenar. 
I Åland uppges att sladden har nyttjats sedan långt tillbaka i tiden, men att 

välten kom i bruk på 1870-talet. Man nyttjade en tung sladd, dragen av två hästar, 
vid sönderkrossning av stora kokor och en lätt sladd av plankor, dragen av en häst, 
då åkern skulle jämnas för sådd. Ju slätare åkern var då man sådde,' dess bättre 
kunde man se hur utsädet föll. På potatislandet nyttjades sladd också när plantorna 
började visa sig; då for man över landet med den lätta sladden. I Nagu anges den 
räfflade sladden ha nyttjats inte bara då man före ärjning, sådd och potatissättning 
ville krossa kokorna på åkern utan även då man körde över potatislandet efter det 
att plantorna hade börjat synas; en del hade en särskild sladd, som undertill var 
räfflad och skodd med järnskenor "langsåt ryggana"; den användes då det gällde 
att krossa jordkokor.66  Också i Pargas användes räfflade sladdar med och utan 
järnskoning.67  I Nyland fanns det sladdar på alla gårdar. Kördes sladden vid rätt 
tidpunkt ansågs den göra ett gott arbete. Det kunde vara nyttigt att sladda åkern 
även efter det att säden hade myllats ned. Enligt en uppgift från Snappertuna 
använde man en slät sladd efter sådden, i synnerhet på rågåkern.68  

Välten har använts om man före sådden ville ge åkern en jämn yta, om man 
efter sådden ville ha jorden tilltryckt för att säden skulle gro bättre och om man på 
senhösten efter de första frostnätterna ville trycka broddens rötter djupare in i 
jorden. En svensk lärobok från 1720-talet innehöll rådet, att när kornbrodden 
någorlunda skylde jorden eller brodden vuxit så hög att en skogsduva kunde 
gömma sig i den då var det tid att broddvälta. 

I Åbotrakten var välten, såsom framgått, ny på 1750-talet. Enligt Gadds 
Hushållsbok gjordes åkervältarna helst av ek, men i brist därav av tall eller hård 
gran, diametern skulle vara fem kvarter och längden tio. De fick inte vara för långa 
om de var släta, men om de gjordes refflade eller med insatta träpinnar kunde de 
göras längre. En lång vält krossade inte jorden lika bra som en kort, därför att den 
kom att vila på så många jordkokor. I Vetenskapsakademins handlingar hade det 
1751 ingått en beskrivning på en åkervält med spetsiga järntaggar. En sådan gjorde 
stor nytta på hårda leråkrar eftersom den både skar sönder, krossade och myllade 
jorden. På 1 1/2 — 2 dagar uträttade en körsven med två dragare med den så mycket 
arbete som han annars behövde 6-8 dagar till; som uppfinnare angav Gadd ett 
kommerseråd vid namn Lagerström. En utförlig redogörelse för tillverkningssättet 
och en avbildning (fig 24:12) ingår i Hushållsboken. För den som nyttjade denna 
vält utan att ge akt på jordmån och väderlek, kunde den vara mera till skada än till 
nytta.69  

Också Läroboken rekommenderade att man vid långvarig torka skulle broddväl-
ta kornåkern, ty det hade god nytta med sig, i synnerhet om man inte genast efter 
sådden kört över vårlanden med sladd. Tre olika typer av vältar omtalas, slätvältar, 
refflade vältar och enkel eller dubbel vältstock med piggar. Piggvälten skulle 
tillverkas av ek eller furu och vara en aln eller åtminstone 3 1/2  kvarter i diameter 
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68. Vanlig stock- 
sladd, använd för järn-
ning av jorden. Kank-
böle, Mörskorn. M. 
Munck SLS 469:199. 
1939. 

och två alnar lång, fastgjord med järnaxlar i ett därtill avpassat rede och försedd 
med 4-5 tum långa och på fem tums avstånd från varandra i sick-sack inslagna 
stadiga järntinnar. Den dubbla välten bestod av två stockar vilkas järntinnar löpte i 
kors med varandra och därför krossade kokorna mycket effektivt. Förutom 
vid broddvältning anges att välten "i det hufwudsakeligaste" skulle nyttjas till 
samma ändamål som sladden.7°  Böcker nämner i sina anteckningar att välten 1815 
var känd nästan överallt i Vasa län, men att den sällan var refflad eller försedd med 
järntinnar. Den begagnades mest i länets norra del, från Oravais norrut: "Till 
broddwältande å vårsäde, som uti den lösa sanden ofta icke will fortkomma, 
begagnas den icke så ofta man skulle vänta". 7 1  

Välten är ett av de ålderdomliga redskap som länge har hävdat sig i 
konkurrensen med fabriksprodukterna. Vältarna har i regel varit hemgjorda och 
skilde sig ofta rätt avsevärt från varandra. De enklaste vältarna bestod av en stock 
insatt i en ram med anspänningsanordning. Eftersom dess egen tyngd inte var 
tillräcklig för att krossa hårda jordkokor var den vanligen försedd med en sittplats 
för körkarlen. Draginrättningen utgjordes av fasta eller lösa skaklar eller 
fimmelstänger, "aisor". Längden har i allmänhet varit omkring en och en halv 
meter, alltså något mer än vad Tengström uppgav, och diametern 30-35 
centimeter. 

I Österbotten gick välten under benämningen "klåbb". I Åland torde den som 
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nämnt ha blivit vanlig först under 1800-talets sista fjärdedel, i en del utskärssocknar 
först på 1900-talet. Den åländska benämningen var vält. I Föglö kallades slätvälten 
för "sädesvält" och de vältar som var försedda med järntinnar "kokvältar". För 
Nagu uppger K.P. Pettersson för slätvälten benämningen "rullsladd" och för 
piggvälten "rullharv". Själva rullen gjordes av en gran- eller furustock som måste 
vara jämngrov för att välten skulle gå rakt när den kördes. Rullens axlar gjordes av 
trä eller järn och dragtugan var vriden av vidjor. Rullharvens tinnar brukade för 
det mesta vara av en, men man kunde få se en och annan vält som hade tinnar av 
järn.72  I andra åboländska socknar kallades välten "mangel". I Pårgas ansågs en 
"slätmangel" lämplig om man ville jämna markytan på lös jord, men på lerjord var 
den mindre lämplig. En annan benämning på välten var "rulle". Piggvälten, 
"taggrullen", skall ha tagits i användning i Pargas på 1890-talet.73  Hur sinnrikt 
välten kunde vara byggd, framgår av en beskrivning från Strömfors: "Välterstock-
en är av gran eller furu, han är släter eller med refflor som man har huggit in i 
stocken. Han är med en tapp i båda ändorna fäst vid aisorna som är av 
trädstammar med ett rotstycke kvarsittande. Rötterna vänds uppåt och mellan dem 
spikar man ett sittbräde, som man sitter på och som tillika håller aisorna samman 
tillsammans med en slå som man kan hålla fötterna på". Att köra med vält kallades 
att vältra. De refflor som var inhuggna i vältrullen i stockens längdriktning bildade 
med de mellanliggande balkarna en vågformig yta, vilken krossade kokorna 
mycket effektivt.74  

69. Rågbrodden över-
körs med slätvält. Mol-
pe, Korsnäs. A. En-
berg FMK 142:64. 
1940-talet. 
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70. Munläsa, "mullskopa", varmed mull fördes upp på mitten av åkertegar, som vid ärjning 
med årder blivit låga på mitten, så att vatten ofta blev kvarstående. Jfr fig. 24:7. Mattböle, 
Kimito. 1 Sahlberg SLS 546:63. 1930-talet. 

Välten användes på leråkrar för att krossa kokor, vartill piggvältar och refflade 
vältar var bäst. Slätvältar användes på alla slags jordmån för att trycka till jorden så 
att den skulle bli mera fuktighetshållande samt för broddvältning när vårsädes-
brodden var tumshög. I Kimito, där man företrädesvis vältade på haverbrodden, 
sades att havren "blev argare ti väx" genom vältning.75  

Mullfösa. Mullfösan togs i användning i samband med 1700-talets reformarbe-
te. Benämningen växlar mellan mullfösa, mullföra, mullplog och dikesplog. Till 
Österbotten skaffade landshövding G.A. Piper mullfösor i mitten av 1700-talet för 
att bönderna med tillhjälp av dem skulle rygga sina åkrar. Följande landshövding, 
L.J. Göös, införskrev i mitten av 1760-talet en mullplog från Ultuna; en sådan 
kostade 42 daler kopparmynt.76  Gadd avbildar en dikesplog i tredje delen av 
Hushållsboken (fig. 24:7). När ett dike skulle tas upp gjordes först med plog eller 
årder fyra fåror i den linje diket skulle grävas, varefter mullen fördes upp på åkern 
med en dikesplog förspänd med två dragare. Sedan mullen var borta kördes på nytt 
med årdret tills diket fick tillräckligt djup. Behövdes ett mycket djupt dike 
användes en häst eller oxe som fick gå nere i diket. Gadd framhöll mullfösans stora 
förtjänster när det gällde att jämna ut "skåliga" och ojämna åkrar.77  Porthan 
omtalar mullfösan i ett memorial som i april 1800 blev uppläst vid ett möte i 
Hushållningssällskapet: "Att allmogen ingalunda är så trög att indtaga handgripeli- 
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71. Mullräfsa eller mullkam. Användes liksom mullfösan för jordflyttning på åkern. 1 likhet 
med mullfösan förekom mullkammen inte på alla gårdar. Mossala, Houtskär. R. Ahlbäck 
SLS 489:162. 1938. 

gen gagneliga bruk, som man ofta hör föregifvas, bevisar den beredvillighet 
hvarmed mullföran i flere socknar af Åbo län blifvit allmänneligen antagen, och 
dikningssättet i de senare åren mångestädes förbättradt".78  

I Läroboken omtalas redskapet såsom mullfösa. Den jord som vid dikesrensning 
kastades upp på åkerrenen skulle med mullfösan köras upp på åkern för att dels 
kullra, dels jämna åkerstycket; den måste nödvändigt finnas i varje förståndig 
jordbrukares redskapsbod. Den kunde göras större eller mindre, beroende på om 
man hade en eller två dragare. "Som den likwäl swårligen efter blott beskrifning 
torde kunna af en oförfaren sammansättas, är wäl säkrast, att antingen efter någon 
pålitelig mall, eller så kallad modell, låta den samma förfärdiga; eller ock ifrån de 
Herregårdar och Socknar i Landet, der detta förträffeliga redskap redan 
allmännare, äfwen af Allmogen, nyttjas, såsom i synnerhet å Pikis, Pemar, Haliko, 
och Uskela trakterna, sig det samma i full erforderlig storlek färdiggjort anskaffa". 
I den senare upplagan tilläggs att de mullfösor som nyttjades på Mustiala 
lantbruksinstitut var "de bäst inrättade man här i landet känner".79  Böcker skriver 
att mullfösan i Vasa län var känd nästan överallt utom i Lochteå och hos tjär- och 
svedjebrukarna, "dock icke särdeles begagnad utom i Nykarleby Socken, der man 
mycket betjenar sig deraf". Även mullkammen borde bli känd och kringspridd.8()  

Den muntliga traditionen har inte så mycket att berätta. Enligt K.P. Pettersson 
var mullfösan ett nödvändigt redskap så länge åkrarna kördes med årder, förr "så va 
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föisn som arun handen". Den var hopspikad av bräder och försedd med starka 
järnskoningar. Handtaget bestod av en lämpligt vuxen trädgren, och när körkarlen 
släppte handtaget drogs mullfösan omkull. Den mull som vid ärjning drogs mot 
åkerrenarna föstes upp på åkern för att den skulle bli jämn och högst mittpå. Med 
vändplog kunde man stjälpa tiltorna inåt tegen, och sedan den kommit i bruk 
behövdes inte mullfösan lika mycket som förr.81  Även i Kimito ansågs mullskopan 
ha varit ett behövligt redskap.82  

Av den berättelse som guvernören i Nylands län avgav för 1871-1875 framgår 
att en del bönder hade följt med sin tid. Redskapen "utgöres hos allmogen af de 
hittills brukliga: gaffelplog, årder, harf med trä- eller jernpinnar, sladd och slät 
eller refflad välter. Såkallade Skottska och andra vändplogar af jern äfvensom 
rullharfvar användas också, företrädesvis för upptagning af gamla lindor och 
hafreländer, icke blott af ståndspersoner utan jemväl allt allmännare af bönder"; 
dessa använde dem vid gräsodling.83  Också från Åbo län meddelades att nya 
jordbruksredskap under 1870-talet allt mer kom till användning.84  Enligt K.P. 
Petterssons redogörelse använde bönderna i Nagu i början av 1890-talet såväl 
gamla som nya redskap. Till de gamla räknade han årder, årderskid, sladd, harv, 
björnharv, mullfösa, fält (vändplog), rullsladd (vält) och rullharv (pinnvält). Som 
"nymodiga grejer" betecknade han bl.a. "parfältar" och ristar samt pinnvältar 
försedda med knivar, men dessa nymodigheter ansåg han sig inte behöva beskriva, 
eftersom bönderna brukade köpa dem och alla därför visste hur de såg ut.85  

I samband med beskrivningen av åkerbruksredskapen har det också angivits 
vartill de användes, men en kort sammanfattande skildring av de olika bruknings-
metoderna är ändå behövlig. Gadd skulle säkert helst ha formulerat särskilda 
regler i fråga om varje detalj inom detta viktiga område. Enligt sin egen beräkning 
anger han i tredje delen av sin hushållsbok tjugoen praktiska regler för 
åkerplöjningen, åtta särskilda regler för harvningen och tio regler för åkermyll-
ningen. Att utrota ogräs hör som känt till det svåraste som finns. Gadd anför till 
sina läsares tröst och ledning tretton regler för hur man lättast kunde utöda dem; 
han uppgav därjämte att det i åkrarna fanns 19 arter av bienna ogräs och 71 slags 
annuella samt lika många slag av perenna ogräs.86  

Bebrukningen av åkerjorden hade enligt Gadd tre huvudsyften: att göra jorden 
så lucker och lös som möjligt, att ge luft och värme fri tillgång till matjorden så att 
"näringssaftens beredning" blev upphjälpt och slutligen att förstöra och utrota 
ogräsen. En fördom som Gadd vände sig mot var tron att det var skadligt att på 
hösten plöja upp åkrar som skulle vårsås eller trädas.87  Man trodde att 
höstplöjning skadade jorden dels genom att åkerjorden under barvintrar bortför-
des av vinden, dels genom att fetman och musten urlakades och sköljdes bort av 
höstvätan. Gadds mening var att om höstplöjning verkställdes på rätt jordmån 
kunde ingenting vara nyttigare. Om stubbåker strax efter sädens inbärgning på 
hösten hade blivit uppkörd och lagd i vinterfåra märkte man på våren att 
vinterkölden, vårfrosten och luften hade varit till stor nytta; de hade liksom upplöst 
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och myllat jorden. En sådan åker var lättbrukad på våren, och alla perenna ogräs 
var utrotade. Dessutom var dragarna på hösten vid bästa hull och styrka, så att 
åkermannen på en dag kunde uträtta mer än på två dagar under våren, då jorden 
hade hårdnat och skorpnat. I sand, mulljord och klappermylla var höstplöjning 
varken nyttig eller nödig, om den inte behövdes för ogräsutrotningen. All 
höstplöjning borde gå ner till ett kvarters djup för att kvickrot och andra mångåriga 
ogräs skulle försvinna. Vårarbetet gick betydligt lättare om det hade föregåtts av 
en upplöjning under hösten. Som allmän regel för vår- och sommarplöjningen på 
trädan borde gälla, att den första plöjningen skulle gå djupast och att man sedan 
kunde ärja eller plöja grundare. En lika allmän regel var att åkerbrukningen på 
våren skulle börja då jorden varken var för torr eller för våt. "När torndyfwelen, 
scarabaeus stercorarius, bökar i jorden, grodan fält rom i diken och wattu-gölar, 
och åkren om wåren i solskenet skimrar af spindelwäf, då kan åkerman med 
säkerhet plöja up sin trädes-åker; jorden har då redan 9 å 10 graders wärma. 
Säkraste profwet, at jorden wäl låter reda sig, är ock det, at om man tager up jord 1 
gwarter diupt under brynet, och kramar deraf en jordklimp i handen; klibbar den 
sig ej wid handen, utan faller lätt sönder, kan man lita på, at rätta wår-plögnings-
tiden är förhanden". Hur många gånger man under sommaren skulle ärja jorden, 
berodde på jordmånen, på ogräsets art och på vilka åkerbruksredskap som 
användes. Den åkerman som inte rättade sig efter dessa omständigheter kunde 
utarma sin åker genom alltför mycken plöjning och ärjning och "inweckla sig i 
onödig träldom wid åkerbruket". 

Också Tengström framhöll att det var av stor betydelse att åkern fick en grundlig 
bearbetning antingen det var fråga om vår- eller höstsådd.88  Trädesåkern skulle 
köras flera gånger med årder eller gaffelplog och harvas, sladdas och vältas efter 
omständigheterna. Av en i otid körd åker, full av kokor och ogräs, var ringa eller 
ingen avkastning att vänta, "hwarföre man ock rätteligen i ett gammalt ordspråk 
säger, att missväxten gemenligen börjar i trädesåkern." De tegar som var avsedda 
att användas för vårsådd skulle köras upp hösten förut, "som det säges: läggas i 
Winterfår." Jorden blev därigenom lösare och torkade fortare så att vårbruket blev 
lättare. Så snart det gick att arbeta med jorden på våren skulle vårlanden ärjas med 
årder och några dagar senare sladdas och harvas, och dessa arbeten gick lätt att 
utföra, då köld och regn, sol och luft hade fått verka i den jord som hade legat i 
vinterfåra. 

Även den åker som var bestämd att följande sommar ligga i träda borde enligt 
Läroboken köras upp redan på hösten. — Detta gick fortfarande emot den folkliga 
uppfattningen, och det dröjde länge innan det blev allmänt omfattat. — Vårarbetet 
på trädesåkern skulle börja vid rätt tidpunkt; var åkern för våt då trädan kördes 
upp blev den enligt författaren skämd för hela sommaren och kunde svårligen fås 
tillräckligt lucker och fin till höstsådden. Fick fältet hårdna och torka alltför 
mycket, blev arbetet tungt för hästen och jordkokorna svåra att krossa. Om det 
plötsligt blev varmt och torrt väder, kunde det hända att lantmannen, upptagen av 
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Årder med anspänningsdon, färdigt för "mellanvägsärjningen" före midsommar. 
Västlax, Kimito. 1. Sahlberg SLS 546:57. 1930-talet. 

Man kunde köra mellanväg med enhästårdret, men denna andra trädesärjning gjordes i 
allmänhet mycket omsorgsfullt. SLS 546:58. 
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Före mellanvägsärjningen hade dyngan för höstsädet blivit utbredd och blev nedbrukad 
vid ärjningen. SLS 546:59. 

För att vatten inte skulle bli kvarstående på mitten av tegarna ärjades åkern i kil, vilket 
kallades att "ärja billvis". SLS 546:60. 



andra brådskande vårsysslor, inte hann få trädan uppkörd medan det ännu gick 
lätt. — Det var för denna första och tyngsta trädeskörning som vändplogen tidigt 
togs i användning på åkern. 

Vid midsommartid var det lämpligt att fara över åkern med vält eller sladd, en 
eller flera gånger efter behov. Därefter var den färdig att med trädstocken "köras i 
annan wäg" tvärs eller snett över trädesfårorna; sedan fick trädan ligga orörd till 
fram i augusti. På sådana tegar där ogräset ville taga överhand harvade man två 
eller tre stråk med järnharv som en förberedelse för den slutliga beredningen. 
Nästa åtgärd var att köra över åkern med sladd. På de ställen där man inte kom åt 
med sladden, t.ex. kokorna vid åkerrenen, gjorde piggvälten ett gott arbete. Därpå 
var åkern färdig att ärjas för sådd, varvid man körde snett eller tvärs över de senast 
körda fårorna. En på detta sätt väl brukad åker ansågs fordra mindre utsäde samt 
ge större avkastning, bättre kärna och frodigare halm än vårdslöst hävdad jord. 

Böcker meddelar från Vasa län att de åkrar som på våren skulle besås med korn 
alltid höstplöjdes, ofta två gånger, lades i vinterfåra.89  I spannmålssocknarna 
plöjde man dem två gånger också på våren "så att man der synes hafwa funnit 
sanningen utaf det Engelska ordspråket, att hwarje körning under wårsädet gifwer 
ett korns högre afkastning." Merendels sådde man i öppen fåra, men ibland 
harvade man först. På trädan plöjde man i spannmålssocknarna vanligen tre gånger 
före höbärgningen och harvade efter varje plöjning. I övriga socknar drog man 
gärna in en eller ett par av plöjningarna. De som hade vändplog använde denna 
endast till den första körningen på trädan och utförde de övriga med trädstock. I 
Lappfjärd där man hade både gaffelplog och trädstock begagnades gaffelplogen vid 
den första körningen. 

Det dröjde länge innan metoden att höstplöja åkrarna var allmänt genomförd. 
Guvernörsberättelsen från Nyland 1871-75 ger följande besked: "Plöjningen å 
trädesåkern verkställes vanligen tre gånger under förloppet af det år, då fältet skall 
besås; uti undantagsfall inom Perno, men allmännare i Raseborgs östra härad 
upplöjes trädesåkern redan hösten förut. Den för vårsäden och poteterna utsedda 
åkern upplöjes jemväl, i de flesta fall, hösten förut, hvarutom korn och 
potatisländerna yttermera upplöjas om våren för att bättre upptorka".9()  Vid denna 
tid hade statliga subventioner för höstplöjning länge utgått. 

12. Åkergödning 

1700-talets lantbruksforskare använde inom växtnäringsläran ganska dunkla 
begrepp som "must", "fetma" och "näringssafter", och om dessas bibehållande 
fanns många olika teorier. Böndernas sätt att gödsla kritiserades skarpt. Gödseln 
fick ligga i små högar på åkern hela vintern, så att en stor del av nyttan därav gick 
förlorad. I Österbotten var det länge vanligt att gödsla under kornet, medan man i 
Åboland och Nyland gödslade på trädan för rågen och dessutom på kornåkern 
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76. 1 Österbotten var 
urinspridning mycket 
vanligare än i de södra 
svenskbygderna. Vid 
urkörningen användes 
olika kördon. Urintun-
na från Kiisk i Esse. S. 
Sundback FMK 132 C: 
27. 1938. 

efter sådden. Lantmätare Klingius anger 1767 att malaxbönderna alltid gödde 
under kornet. Före jul utfördes all den spillning som då fanns, och den gödsel som 
erhölls därefter fördes ut efterhand under vinterns lopp; ett tunnland göddes med 
284 alnar gödsel, vilket blev 2/5  tum på höjden.' I Österbotten var det inte vanligt 
att gödseln blev utdrygad med hackat granris, vilket hörde till vanligheten i Åbo 
län. Om Helsinge berättas 1775 att man där hade börjat utspäda spillningen med 
hackat granris, halm och andra till gödning tjänliga ämnen. 

Gadd redogjorde för sin syn på åkergödslingen i företalet till tredje delen av 
Hushållsboken: "At gödsel-samlingen i åkerbruket utgör en hufwud-omständighet, 
det är allmänt bekant, men uti ingen del af landtbruket finnes mera orimelige och 
onyttige förslager upgifne än häruti, äfwen som mycken onyttig träldom, 
fördomar, okunnoghet och wårdslöshet, röjer sig öfwer alt i denna hushålls gren". 
Sina förslag till förbättring formulerade han i 31 regler. Förutsättningen för att 
jorden skulle hålla kvar nödig must och fetma var att man först hade vidtagit riktiga 
jordblandningar och därefter grundligt hade bearbetat åkern med plog, harv, sladd 
och vält. Växterna hämtade, enligt Gadds åsikt, all sin näring ur vegetabilisk och 
animalisk mylla, och om åkern inte tillfördes sådana ämnen minskade fruktbarhe-
ten. Det viktigaste gödningsämnet utgjordes av kreatursspillning, men då 
tillgången därpå i regel var alltför liten borde man skaffa tillsatser, helst från alla av 
naturens tre riken. Gadd uppdelade gödningsämnena i tre grupper. Till den första 
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77. Den gödsel som skulle nyttjas under vårsäden kördes i allmänhet ut under hösten. Vörå. 
E. Hägglund SLS 865:298. 

gruppen fördes de ämnen som lättast övergick till mylla, nämligen kreatursspill-
ning, Till den andra ämnen som någorlunda fort förruttnade, såsom råa växter och 
döda djur. Till den tredje gruppen av nyttiga gödningsämnen räknade han sådant 
som antingen förhindrade gödselns hastiga avdunstning eller som tjänade till 
jordförbättring; dit hörde kalk, märgel, krita, sand, lera, aska och andra till 
mineralriket hörande ämnen. 

Klagomålen över gödselbrist skulle enligt Gadd inte ha varit så allmänna, om 
lantmännen i Finland i stället för att använda den så allmänt brukade granrisgöd-
ningen hade nyttjat den tid som gick åt till granrishuggning till att samla torv, 
kärrjord, ävja ur bäckar, snäckjord, krit- och kalkjord och annat sådant och utökat 
gödningen därmed. Att gödsla all åker varje år var kostsamt och föga nyttigt, 
vartannat år var också för ofta, men att göda vart tredje år var tillbörligt, och att 
gödsla vart fjärde var högst nödvändigt. I Finland beräknades att man under 
vintern efter varje oxe och ko fick 9-10 lass gödsel, 5 av vart ungnöt, efter varje 
häst 8-9 lass och efter smådjuren, får och get, 1 1/2  lass. Beroende på jordmånens 
art borde man beräkna 200-300 lass gödsel för varje tunnland åker. Hästgödseln 
gjorde mera nytta på lerjord än på sandjord. Om man ville använda granrisblandad 
gödsel var den till mera nytta i hård lera än i lätt sand. Om man sådde ut ärter över 
en åker och plöjde ned ärtstånden när de började blomma, var det till stor nytta; 
sådan nedplöjning var lika bra som "halvgödning". Den täckgödsel som företrädes- 
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vis användes efter vårsådden då dyngan breddes ut i ett tunt lager över åkern 
ansågs särskilt nyttig för kornet, eftersom den bidrog till att hålla jorden fuktig. 
Gadd förliknade detta gödningssätt vid engelsmännens top-dressing; sådan 
täckgödning, som brukade bestå av kospillning och halm, gjorde ingen nytta strax 
efter sådden och borde användas först efter det att brodden uppkommit. Gadd 
betonade med eftertryck hur viktigt det vore att använda sådan mylla som fanns i 
kärr och moras till gödning i åkrarna. Sådana mullsamlingar kunde betraktas som 
landets allmänna gödselstackar, vilka allt sedan "Odens tid" hade förstorats och 
förökats, och det ålåg lantbrukarna att till fullo utnyttja denna naturens gåva.2  

Under större delen av 1800-talet var man ännu ytterst beroende av att kunna 
göda jorden med kreaturspillning. Antalet boskapsdjur skulle såsom framhållits stå 
i en viss relation till åkerarealen, men med den prioritering av spannmålsodlingen 
som rådde på de flesta orter synes kreaturgödseln aldrig ha givit tillräcklig gödsling 
åt alla de åkrar, som borde ha fått denna behandling. En omgångstid på 3-4 år 
tycks ha betraktats som omsorgsfullt utförd gödsling. Eftersom man i allmänhet tog 
så mycket ur åkrarna att de vanligen var ganska urlakade, behövdes det inte 
mycket av rubbning för att systemet skulle komma ur balans. Regn under slåttern 
som förstörde höets kvalitet kunde ha till följd att man på hösten måste nödslakta 
en del av kreaturen, vilket ledde till att gödselmängden från ladugården blev 
mindre än vanligt. 

Läroboken har ett kapitel som heter "Om Gödseln, och dess rätta användande i 
Åkerbruket." Författaren beklagar att så mycket av sommarspillningen gick 
förlorad genom att kreaturen drev omkring på vidsträckta betesmarker. Ett 
undantag utgjorde betningen av trädesåkern, där fåren kunde få tillräcklig och 
hälsosam föda och samtidigt gagna trädan med sin spillning. Fållor där storboska-
pen under betesperioden kunde samlas till natten borde inrättas för att dyngan 
bättre skulle kunna tagas till vara. Också "den mustgifwande Urinen" borde samlas 
med mer omsorg än vad som vanligen var fallet. "Bönderne i Wasa Län samla den 
sorgfälligt i kar, nedgräfda under stall- och Fähus-golfwen, wetande, att idogt 
dermed begjuta och förbättra sin både Åker och Saltpetterjord. Arbetet derwid 
betalar sig snart mångdubbelt." 

För att få mera gödsel borde man också enligt Lärobokens anvisningar använda 
olika medel till att dryga ut kreatursspillningen. Ämnen som borde samlas upp och 
blandas i gödseln var svartmylla och annan matjord från kärr och utmarker, tuvor 
från ängar och beteshagar, vidare myrstackar, mossa, nedfallna löv, förmultnade 
träd och stubbar, finhuggna kvistar av en och gran och av alla slags lövträd, bark, 
spånmylla, gammal halm och förskämt boskapsfoder, sopor och avskräde från 
mangård, trädgård och fägård, all slags aska, kalk och gammalt murbruk, 
grundvalsjord under nedtagna hus och döda djurs kroppar. 

Den som hade god tillgång till folk och dragare borde köra ut gödseln just före 
höstsådden och då först till de magraste tegarna, som bäst behövde gödslas. 
Eftersom väderleken, sommarsysslornas mängd samt åkerns vidd och läge kunde 
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78. Redskap som användes vid gödselspridning. Urin, "al", togs tillvara i trälårar under 
ladugårdar, stall och avträden. Korsnäs. J-E Eriksson FMK 90:22. 1930. 

hindra eller försvåra utkörningen av gödseln på sommaren, måste arbetet ofta 
verkställas på vinterföre. Då borde 40-50 lass läggas tillhopa i en hög, som vid 
vårens ankomst skulle täckas med mull, gammal halm eller granris så att gödselns 
kraft inte av regn och solhetta blev urlakad. Allra mest försvagad blev gödseln, om 
vart lass för sig stjälptes ut på åkern. I augusti skulle de stora högarna med hjälp av 
en mullskopa spridas över åkrarna, varvid det mesta skulle läggas på de magraste 
ställena, vilka på åkrar som nyss blivit kullrade med mullskopa var tegbräddarna. 
Sedan gödseln hade spritts ut skulle den hackas sönder och brukas ned i jorden. En 
sådan under höstsädet väl gödslad rågåker var tjänlig även för följande kornsådd 
halvtannat år senare. Att gödsla under vårsädet hade flera olägenheter med sig.3  

Böcker noterade att allmogen i Vasa läns norra del i fråga om gödselns 
förökande genom "artificiel spillning" hade kommit längre än inbyggarna i 
spannmålssocknarna, som merendels nöjde sig med den spillning som boskapen 
lämnade. Det var visserligen den magra jordmånen som tvingade de nordliga 
inbyggarna till denna omtanke, men den var i alla fall prisvärd. "Uti Wasa Län 
göder man allmänt, både der tre och der twåskifte nyttjas, under kornet, och som 
största delen utför spillningen med släda, äro de måne att få den i god tid utkörd, 
innan marken hunnit skarpt frysa, på det att, antingen gödseln köres uti större 
högar eller, som wanligt sker, stjelpes lass för lass, kälan under högarne icke må 
blifwa djupare än att den förswinner på en gång med den uti det öfriga af åkern." 
Det hände ofta att all gödsel var utkörd redan vid jultiden. I bottnen av 
gödselstaden började man att varvtals med dyngan lägga in tuvor och mossjord, 
och på detta sätt fortsatte man ända ti ils dess att gödseln på hösten kördes ut på 
åkrarna. Denna metod att dryga ut kreatursdyngan var vanlig i norra delen av länet 
men alldeles okänd i den södra. 
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Ett annat sätt att bereda gödsel var att ute på marken uppföra ett skydd för 
kreaturen bestående av ett tak på stolpar, under vilket boskapen kunde samlas 
under sommarnätterna. I Ilmola hade flera av allmogen efter exempel av 
ståndspersoner anlagt sådana samlingsställen. Men skjulen var dyra att uppföra 
och hade den olägenheten att man inte kunde göra upp eld under dem för att hålla 
myggen på avstånd. Därför hade man börjat bygga väggförsedda skjul i vilka 
kreaturen kunde finna skydd för regn och nattkyla, medan eldar kunde underhållas 
i den öppna fållan utanför. Ett sätt att bereda gödsel var att bygga fähus på höga 
stenmurar, där spillningen under golvet blandades med olika tillsatsämnen. Denna 
metod förekom hos nästan alla i Larsmo och för övrigt här och där i Pedersöre, 
Kronoby,  , Gamlakarleby och Lappajärvi. "Denna method som bewiser en högt 
stigen industri, har onekeligen flere förmåner. En fullkomlig förruttnelse af de 
ämnen som blandas till gödseln, en lätt och säker uppsamling af den wåta 
spillningen, och en beqwämare rengöring, då en tilja upplyftas och gödseln igenom 
öppningen nedskjutes". Många prisade högeligen denna anordning, men Böcker 

79. Gödselutkörning på vinterföre. Den gödsel som var avsedd för höstsäden kördes ofta ut 
redan under vintern trots alla lärdomar om att den borde köras ut först under sommaren. 
Korsnäs. R. Ahlbäck SLS 620:2. 1950. 
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80. Vid utkörning av 
våt spillning användes 
även en "al-lår". Över-
marks kyrkby. R. Ahl-
bäck SLS 547:169. 
1939. 

anför att "en ganska förståndig och uppmärksam Bonde" förkastade den av det 
skälet, att gödseln uppnådde en alltför hög grad av förruttnelse. En av hans 
bekanta hade efter det han hade börjat använda denna metod märkt att 
växtligheten på hans åkrar avtog för att igen förbättras när han började bereda sin 
gödsel på sedvanligt sätt.4  Tabell 11 anger hur Böckers frågor om gödsling 
besvarades. 

Med artificiell gödsel avsåg Böcker alltså de tillsatser som blandades i 
kreatursgödseln. Sedermera har kreatursspillning tillsatt med organiska öknings-
ämnen gått under namn av naturlig gödsel eller "fullständiga gödselmedel", det 
senare på grund av att de ansågs innehålla alla för växterna erforderliga 
näringsämnen och dessutom mullbildande ämnen. Med artificiell gödsel eller 
konstgödsel har avsetts sådana gödselmedel som är föremål för en mer eller mindre 
genomgripande fabriksmässig behandling. Då dessa inte innehåller mullbildande 
medel i avsevärd mängd, har de även kallats "ofullständiga gödselmedel". 

Andra upplagan av Läroboken innehåller ett tillägg om att kreatursben var 
ypperliga gödningsämnen på grus- och sandjord men inte gjorde någon nytta på 
lerjord.5  Alla kreatursben borde därför samlas och krossas till finhet av ärter eller 
hampfrön. För att komma i jäsning skulle den sönderkrossade massan fuktas med 
urin och därefter strös ut på åkern, 120-150 lispund på ett tunnland. Man kunde 
krossa ben med en tung hammare eller slägga mot en flat sten eller en berghäll, 

192 



men lättare gick det om man byggde en benkvarn eller ett stampverk för 
ändamålet. 

Storskiftet hade efterföljts av en intensiv nyodlingsperiod. Den ökande 
befolkningens försörjning möjliggjordes dels på grund av potatisodlingens defi-
nitiva genombrott, dels genom utvidgningen av åkerarealen på bondgårdar, 
bondgårdstorp och nybyggen. Husdjursbesättningarna borde ha ökats i samma takt 
som åkerarealen förstorades, men detta skedde inte. Under dessa omständigheter 
blev avståndet mellan åkrarnas gödslingsperioder allt längre. När det kunde gå 
10-15 år mellan övergödslingarna av ett och samma åkerstycke blev följden allt 
sämre skördar. De många utdrygningsmedel till spillningen som föreslogs var oftast 
föga effektiva. 

Den ovannämnda metoden, att gödsla med benmjöl, var däremot inledning till 
ett nytt skede i åkerbruket. Malda ben eller benmjöl användes tidigt som gödsel i 
England och räknades bland de fosforsyrerika artificiella gödselmedlen. I Sverige 
hade denna metod vunnit en viss tillämpning från och med 1820-talet, och 
beskrivningar ingick i lantbruksakademiens handlingar. Någon avgörande betydel-
se synes bengödningen inte ha haft vare sig där eller hos oss, men den visade framåt 
mot den viktiga superfosfatgödslingen. 

Så länge trädesbruket bibehölls måste åkern regelbundet gödslas för att jordens 
växtkraft skulle bibehållas. Att det inte fanns tillräckligt mycket kreatursgödsel, 
var alltså ett stort hinder för åkerbrukets utveckling. Frågor som oupphörligt var 
under debatt var, om man borde gödsla under vårsäden, korn, eller under 

81. Gödselutkörning från en mullblandad gödselhög. Mosaböle gård i Ingå omkring 1910. 
SLS 1145:333. 
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Frågorna nr 9.7 och 8, 9 7 8 

Om hela kvantiteten av spillning anses såsom Om hela åkern 

Församlingens 
100, så utgör anses för 100, så På en areal där 1 

spillning efter kärrjord som bian- ris av gran eller namn utgör den del som tunna råg utsås, 

hästar, kor etc. das därtill tall 
gödslas gödslas lispund 

Gla Karleby 1 60 30 10 1/3  2500 
" " 2 60 30 10 1/3  2500 

Nedervetil 60 30 10 y, 3200 
Kronoby 1 662/3  20 131/3  351/3  100 

2 75 121/2  121/2  331/2  0 
3 70 20 10 331/2  x 

Terjärv 70 25 5 331/3  x 
Pedersöre 1 50 25 25 1/3  2250 

2 50 25 25 1/2  2250 
Nykarleby 1 kan ej besvaras (a) (b) 331/3  — 

2 30 20 x x 
Oravais 94 6 0 331/3  2665 
Vörå 96 4 0 331/3  1920 
Kvevlax 80 20 0 34 5760 
Replot 100 0 0 50 7200 
Mustasaari 80 20 0 34 5760 
Solv 95 5 — 331/3  3400 
Malax 1 80 10 10 331/3  3600 

2 80 10 10 331A 3600 
Bergö 95 4 1 331/3  2400 
Petalax 80 15 5 331/_3 2500 
Pörtom 100 662A 2300 
Korsnäs allt 0 0 i/3 3000 
Närpes 1/4  ih, y, V-3 2400 
Kristina If. 1 70 15 15 38 100 

, , 9 70 6 24 40 1800 
Lappfjärd 1 90 10 1/3  8000 

2 66 13 20 33 100 
3 70 6 24 40 1800 

Sideby 1 70 10 20 33 100 
2 70 6 24 40 2000 

31 3 66 10 24 34 3000 
Eckerö 90 0 10 121/2  0 
Hammarland 1 93 0 7 166 x 

2 90 0 10 x 1050 
Finström 85 10 5 12 x 
Jomala 75 10 15 25 900 
Saltvik 100 0 0 3/to 0 

Nykarleby 1: not (a) "nyttjas med fördel men fordrar 3 års förruttnelse innan den kan användas, hvilket vanligast sker blandad". (h) "be-
ror på en och hvars derpå användande flit". 

Tabell 11. Gödsling. 
Tabellen redovisar tre olika frågeställningar. Av svaren på frågan om utdrygningsmedel 

framgår att man i Österbotten och Åland använde minst inblandningsmedel, i Åboland 
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Frågorna nr 9, 7 och 8, 9 7 8 
Om hela kvantiteten av spillning anses såsom Om hela åkern 

Församlingens 
namn 

too, så utgör anses för 100, så 
utgör den del som 

gödslas 

På en areal där 1 
tunna råg utsås, 
gödslas lispund spillning efter 

hästar, kor etc. 
kärrjord som blan- 

das därtill 
ris av gran eller 

tall 

Sund 90 0 10 10 360 
Vårdö 85 0 15 7 x 
Lemland 95 0 5 '/6 — 
Föglö 99 0 1 13 x 
Kumlinge 100,800 0 0 1/4  3600 
Brändö 86400 0 0 1/4  3600 
Iniö 45 0 65 25 3600 

" 50 0 50 15 x 
Houtskär 42 2,5 55,5 15,5 x 
Korpo 1 40 5 55 20 x 

2 40 5 55 15 x 
3 50 5 45 20 x 

Nagu 50 0 50 1 /6  x 
Pargas 50 0 50 15 x 
Kimito 1 x x x 16,7 x 

2 33 33 34 16,7 
Dragsfjärd x x x d:o 
Västanfjärd x x x d:o — 
Hitis x x x d:o _ 
Bromarv 33,33 54,16 12,5 18,705 6000 
Tenala 33,33 50 16,66 12,5 4000 
Pojo 30 60 10 10 6000 
Karis 60 25 15 5 x 
Ingå 66,66 16,66 16,66 33,33 3000 
Lojo 30 60 10 20 6000 
Sjundeå 25 50 25 1/6  8000 
Kyrkslätt 75 15 10 25 x 
Esbo 40 50 10 20 6000 
Helsinge 40 40 20 11 x 
Sibbo 28,5 57,2 14,3 16,6 5100 
Borgå 1 25 50 25 100 9000 

2 30 57 13 162/.3 325 
Pärnå 3/8  3/8  2/4  1/4  
Liljendal % 3/8  1/4  1/4  
Mörskom 40 50 10 25 
Lappträsk 1 40 50 10 25 

2 40 45 15 7 5000 
Strömfors 50 35 15 7 500 
Pyttis 1 60 23 46 25 x 

2 60 23 46 25 x 

mest. Frågan om hur stor del av den öppna åkern som gödslades är inte klar till sin innebörd, 
och svaren är därför ganska svårförståeliga. Kvantitativt gödslades mest i Nyland, något 
mindre i Österbotten och allra minst i Åland. 
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*k:  

82. Mullkörning av sådan mull som behövdes för gödselutökningen. Klemetskog, Tipsby. K. 
Winqvist SLS 1375:50. 1910-talet. 

höstsäden, råg, vilken kreatursspillning som var mest tjänlig, hur ofta en åker 
måste utgödslas för att ge nöjaktig avkastning och hur olika sorters jordmån bäst 
borde gödslas. Tvåskiftet varunder en större del låg i träde och jorden alltså blev 
mindre utmattad ansågs vara fördelaktigare än treskiftet. 

Av guvernörsberättelsen för Nylands län 1871-75 framgår att inga större nyheter 
inom gödselvården hade kommit fram.6  "Om gödslingen är minst att anföra: det 
häfdvunna sättet vid kompostberedningen, att sammanblanda kärrmylla och 
granris, någon gång med tillsats af obrunnen ladugårdsspillning, är allestädes 
rådande. Allenast i de närmast Helsingfors belägna socknarne tillvaratages 
latrinspillningen från denna stad. En och annan större jordegare har väl ock 
anställt försök med artificiella gödningsämnen, hvilka dock icke alltid torde hafva 
blifvit rationelt använda och derföre lemnat mindre resultat än man förväntat". 
Såsom nämnt hade man mot mitten av århundradet börjat använda benmjöl såsom 
gödselmedel efter exempel från England. Av större betydelse blev att man började 
importera chilesalpeter. Från Åbo län meddelas i slutet av 1870-talet att 
konstgjorda gödningsämnen infördes mer och mer men inte i sådan utsträckning 
som önskvärt vore.7  Också import av utländsk naturgödsel, guano, förekom. 
Länsagronomerna vägledde bönderna i fråga om konstgödselns användning. 
Många historier om den misstänksamhet som visades mot "påsagödseln" har 
bevarats i den muntliga traditionen. 

Trots de mineraliska gödningsämnenas tilltagande betydelse förblev kreaturs-
spillningen den viktigaste gödseln. Med förvaringen av gödseln var det för det 
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83. Gödselspridning. Klemetskog, Tusby. K. Winqvist. SLS 1375:34 1910-talet. 

mesta klent beställt, och propagandan för överbyggda gödselstäckar och murade 
urinbrunnar gjorde föga verkan. Man fortsatte att hopa spillningen i en öppen hög 
utanför fähusväggen och brydde sig inte om vad som rann bort eller brann ihop 
därav. 

Gödseln kördes ofta ut på åkrarna på vårvintern. Man använde träskodda 
slädar, försedda med särskild gödselflake eller med lösa dyngfjölar, sidobräder 
ställda på kant på slädbottnen. I Nyland användes vid gödselsläpningen en sorts 
kibitka, slädlåda, vars botten bestod av smala granstammar som var hopfästa med 
vidjor av björk eller vide. Lådan lades på släden och fylldes med spillning. 
Avlastningen skedde så att kibitkan vändes upp och ned. De grepar som användes 
vid gödselhanteringen var av trä och av olika typer. En särskild dynggrep, gjord av 
björk med endast två tinnar eller med tre tinnar och tvärslåar, användes då man 
skulle måka dyngan på lasset. Greptinnarna kunde vara med eller utan 
järnskoning. Vid det tunga spridningsarbetet nyttjades en lättare, tvåtinnad 
bredningsgrep. Sedermera blev dynggrepar av järn allt vanligare. Om förhållan-
dena i Nagu på 1890-talet skriver K.P. Pettersson att man förr hade "mokargrei-
par" och "breidargreipar" av trä. "men nu ha dom mest burja nyty j ärngreipar nu 
o tycker tomm e betär, som dom å e, fast dom e dyrare."8  

Olika slags fållor förekom i vilka gödseln varvades med kärrmylla och finhackat 
granris. Ibland kunde en sådan fålla få ligga ett par år innan den kördes ut på 
åkern. I Pargas utgjordes den plats där fållgödseln samlades av fägården invid 
fähuset. Underst lades finhackat granris. Riset hackades med en särskild 
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84. Tång eller "höt-
ter" som fanns att tillgå 
i kust- och skärgårds-
socknarna i södra Fin-
land var på många håll 
nyttjat som gödnings-
medel. Bilden visar 
hötterfångst på Kytö i 
Esbo 1917. SLS 
614:190. 

granrisyxa mot en huggkubbe. Tall- och enris fick gå under namn av granris. De 
käppar som blev över travades i en särskild rad, "granriskäppsraden" , och 
användes som sommarved. Tallkäpparnas väg till käppraden gick via fårkätten, där 
fåren med stor begärlighet gnagde bort varje tillstymmelse till bark. När tillräckligt 
granris hade blivit utbrett i fägården kördes lass efter lass med mull, torvor, 
kärrmylla och vad som annars fanns att tillgå av tillsatsämnen dit. Över jordlagret 
breddes obrunnen gödsel och därmed var ett så kallat "varv" färdigt. Tre varv var 
det vanliga innan fållan ansågs färdig. När marken hade tinat upp byggdes en 
gärdsgård omkring högen, som när korna släpptes ut blev deras nattkvarter, 
varigenom där samlades ännu mera gödsel. Vid behov skedde uppsnyggning 
genom påförande av halm eller annat strö. När hösten kom och korna flyttade in i 
ladugården skulle fägården sättas ihop. Sidolinjerna gjordes raka och kanterna 
lodräta. Så fick hopen stå och jäsa och brinna fram till "Dyng-Ann", Anna-dagen 
den 9 december. Då var rätta "dyngkörartin", ifall frusen jord och snö, 
"dyngkörarföre", behagat infinna sig. Man ställde ofta till med dyngkörartalko. 
Man körde med låga, träskodda dyngslädar, två för varje häst, för en man måkade 
loss medan en annan körde lasset till åkern. Högarna kördes ut till nästa års 
trädesåker.9  I Kimito ansågs "fägårdshopsättandagen" som en av årets tre tyngsta 
arbetsdagar — de två andra var "svinslaktandagen" och "läsandagen". I°  

Ett gödselutdrygningsämne som inte längre används var myrstackar, som 
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hämtades på vintern då myrorna gått ner i jorden. I kust- och skärgårdstrakterna i 
de södra svenskbygderna var "hötter", havstång (Fucus vesiculosus), ett uppskattat 
gödningsämne, varav stora lass kördes upp från stränderna och breddes ut på 
åkrarna. Benkvarnar för malning av ben uppsattes på åtskilliga ställen. 

Det har ofta framhållits att österbottningarna genom att ägna mycket tid åt 
salpetersjuderi under denna hantering hade lärt sig att sätta värde på den flytande 
gödseln. Stora såar av kraftiga plankor sattes ut under stalls- och fähusgolven. I 
såarna samlades kreatursurinen, som sedan kördes ut och spriddes på åkrarna. 
Utkörningen skedde förr med "piss-" eller "altunnor", men dessa blev sedermera 
ersatta av skalmförsedda fyrkantiga lådor på hjulpar, "alvagnar", "alpråmar" eller 
"altroskor". Urinen spriddes ut över tegen med hjälp av trästävor och stora 
skaftförsedda träskopor. I Tjärlax by i Närpes kom urinbruket i gång 1870. 
Utkörningen började efter kornsådden. Man brukade beräkna ett lass per fyra ar 
åker. Urinvattnet kördes ut på åkern i tunnor, som var fästa vid underlaget och 
aisorna med bastanta järnkrokar. Man "yrde ut" urinvattnet med stora 
masurskopor.11  

13. Sådd och plantering 

I fråga om valet av rätt såningstid för säden hade man enligt Gadd ofta följt gamla 
vidskepliga regler och bruk.' Han ansåg därför att det var nödvändigt att ge 
exempel på sådana tecken och märken som enligt hans bedömande var opålitliga. 
Vid fastställandet av såningstiden hade man bland annat brukat fästa uppmärksam-
het vid avlägsna himlakroppar och planeter. Att rätta såningstiden efter månens ny 
eller nedan var en lämning av fornålderns astrologi. Månen var den planet som var 
närmast vår jord och man visste att ebb och flod i oceanen var en följd av dess och 
månens inbördes attraktion. När månen var i ny eller "i fylle" arbetade solen i 
samma kosa och förorsakade en ökning i månens kraft och verkan, men noggranna 
meteorologiska observationer, som hade blivit verkställda såväl i hemlandet som i 
utlandet, visade att detta inte hade någon betydelse för väderskiftena eller för 
växternas groning och övriga utveckling. Det fanns således ingen orsak att låta 
månens ny eller nedan inverka på såningstiden. Av ännu mindre värde var de 
tecken som brukade tas av vintergatans växlande utseende under vintern, eftersom 
detta inte kunde påverka den kommande vårens och höstens väderlek. Om 
norrskenet i september och oktober visade sig i söder eller i norr var också utan 
betydelse; enligt nya rön bestod norrskenet antingen av elektriska utdunstningar 
från jorden som samlades och lyste vid polerna eller av något annat återkastat, 
samlat och kringstrött ämne av ljus i atmosfären och hade inte något sammanhang 
med de väderleksskiften som inträffade på vårt jordklot; det fanns ingen anledning 
att tro att man med ledning av dessa fenomen med säkerhet skulle kunna fastställa 
den rätta såningstiden ett halvt år i förväg. 
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Man kunde inte heller få reda på hur väderleken skulle vara under såningstiden 
genom att iaktta vädret på vissa bemärkelsedagar. Man kunde inte lita på att 
sädestiden skulle bli våt för att det regnade och snöade under juldagarna eller på 
Bengtsdagen den 21 mars. Lika orimligt var det att tro att om solen gick klar upp i 
fastlagen skulle det som såddes tidigt växa bäst och frodigast. Att klart väder under 
palmsöndagen gav vacker väderlek under kornsåningstiden, var inte heller att lita 
på, ty det var redan till fullo utrönt, att man i vårt klimat inte långt i förväg av en 
eller annan dags väderlek kunde veta hur köld och värme, torka och väta skulle 
växla under årets gång. Att bestämma såningstiden efter vissa fåglars ankomst eller 
vissa örters blomstring eller mognad kunde vara skadligt. Svanarnas ankomst var 
beroende av att strömdragen var isfria och kunde inte betyda något för sådden, och 
detsamma gällde tranornas ankomst, de kom när åarnas och älvarnas stränder 
började bli snöfria. Grodornas lektid fick inte tas som märke till att såningstiden 
var inne, för den mesta tjälen var då ännu kvar i jorden; mera betydde det att 
paddan visade sig. Myrornas tidiga arbete på våren utmärkte inte att man kunde 
börja så. Vissa insekters förekomst i källor och vattugölar var likaså utan 
betydelse, eftersom man genom termometriska rön visste, att det vintern igenom 
fanns fem graders värme i våra källor. 

Vissa växters blomstringstid förtjänade att uppmärksammas, andras inte. Till de 
sistnämnda hörde hassel, al, vide och björk som blommade innan de fick blad, 
medan snön ännu låg kvar och det fanns tjäle i jorden och tiden för vårsådden alltså 
ännu inte var inne. Man kunde inte heller bestämma vårsåningstiden genom att 
betrakta "ocaris" och tordyveln. Jorden hade visserligen blivit något uppvärmd 
innan tordyveln kom ur larvstadiet, men att bestämma tiden för sådden genom att 
betrakta dessa ocaris läge på tordyveln och dra slutsatser därav var lönlöst. Gadd 
hade själv ofta konstaterat att de på en och samma dag fanns än på framdelen och 
än på bakdelen av tordyveln. 

Att rätta sin höstsådd efter ekollonens beskaffenhet, tomma, fulla eller 
svampaktiga, lönade sig inte. Att dröja med sådden tills det fanns svampar i skogen 
var också ett bedrägligt tecken, eftersom svamparna kom upp förr eller senare, 
allt efter hur det regnade. De som rättade sin höstsådd efter strandmalörtens 
blomningstid eller började så först sedan "hemerocallis, letblomstren och tidlösa" 
hade blommat ut sådde alltför sent och måste räkna med svag och dålig brodd. 
Lika skadligt kunde det vara att vänta till dess svalorna hade flyttat, ty efter den 
tiden förlorade både luften och åkerjorden sin värme, och brodden hann aldrig 
rota sig ordentligt. 

En del såningsmärken som av Gadd betraktades som osäkra fanns i den bekanta 
Bondepraktikan och andra hushållsböcker, inhemska eller utländska. Gadd 
menade att de exempel han hade anfört var tillräckliga för att ge var och en 
anledning att närmare granska de olika uppgifterna och inte på god tro anta dem 
till efterlevnad i åkerbruket. Han medgav dock att det fanns många märken tagna 
ur naturen som var fullt pålitliga, ifall de åkrar som skulle besås hade i det 
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närmaste samma jordmån, samma läge och låg "i samma solskifte" som de 
blomsterparker där man samlade rön och tecken. 

Många av dessa märken ur växtvärlden var alltså sådana att man kunde lita på 
dem. När "näckroten" hade vuxit upp till vattenytan och åkerfräken började synas, 
var det tid att så ut ärter och havre; därnäst följde kornsådd på lerjordsåkrar. När 
aspen hade blommat ut, enbuskarna börjat damma och de vitsippor som växte i 
söderläge hade börjat fälla sina blad, kunde man räkna med att nattfrosterna var 
över och att jorden hade blivit så pass uppvärmd att man kunde så. Oxläggen, eller 
Primula veris, och Draba verna utvisade med sina blommor att det var lämpligt att 
börja med sådden; att humleskotten började sticka fram i humlegården visade 
detsamma. När bladen utvecklades på hassel och hägg, på rönn och björk och 
dessa träd började grönska, kunde utsädet bäras ut på åkern. Tecken och märken 
kunde även hämtas ur djurriket. Då göken hade galit en vecka och skogsduvan i 
två, tre veckor hade varit synlig utanför skogen, då kunde med säkerhet sådden 
börja. Svalans ankomst var ett säkert märke på att kölden inte längre kunde skada 
vårsädet. 

Ett av de säkraste tecknen på att höstsåningstiden var inne var att åkervädden, 
Scabiosa, började blomstra. När hallon och hjortron började fälla sina frukter och 
tistron eller svarta vinbär och Rubus saxatilis, "togbär", började mogna var det tid 
för höstsådd. Också att humlen mognade och att lingon och häggbär visade tecken 
till mognad, angav att tiden för höstsådden var inne. Ett säkert tecken var också att 
ljungen gick i blomning. Om timjan, Thymus serpylium, blommade tidigare och 
ymnigare än ljungen, ansåg enligt Gadd bonden i Finland att det var säkrast att 
beså åkern med ny råg, men om ljungens blomstring var rikligast nyttjade han i 
stället gammal säd till sådd. 

Efter sådden borde säden nedmyllas så ordentligt som möjligt, helst så att inte 
ett enda sädeskorn blev kvar ovanpå jordytan. Det bästa sättet att mylla ned säden 
var att ärja ned den med årder, men detta tog lång tid och fordrade stor skicklighet 
för att årdret inte på somliga ställen skulle gå för djupt och på andra för grunt. 
Enligt Gadd var kornsådden svårast att få utförd vid rätt tid; såddes kornet för 
tidigt frös det bort eller skadades av vårblåst, såddes det för sent kunde det hända 
att tjälmusten försvunnit och sädet blev utsatt för torka. Kornet borde sås i öppen 
fåra och ärjas ned med årder för att riktigt kunna utnyttja åkermusten. Vid 
nedmyllningen borde dock åkern vara så pass upptorkad att jorden på det djup 
som trädstocken nådde inte klibbade vid handen om man på prov kramade den. 
Havren kunde sås tidigare än kornet; av de i vårt land vanliga sorterna tålde 
svarthavren att sås tidigast. Den råg som var lämplig till utsäde borde vara 
grovkornig och gråblå till färgen. Ingen säd blev så lätt ()bördig som rågen, men var 
den ritorkad kunde den ännu andra och tredje året nyttjas till utsäde. "Skilnad på 
gammal och ny råg til utsäde, är af mycken fölgd i åkerbruket och förtienar serskilt 
upmärksamhet". Den gamla säden fordrade tidigare sådd än nyrågen; om 
rågblomstringen försiggått i rätt tid och oförhindrad, kunde jordbrukaren alltid 
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vara säker på frodväxt och kärnfull nyråg till utsäde, men om det regnade under 
rågblomstringstiden, skedde blomningen ojämnt och kunde räcka i tre veckor. 
Rågen mognade i sådant fall sent, och då var det bra om man hade gammal råg till 
utsäde. Rågen skulle sås i öppen fåra och ärjas ned med årder så att sädeskornen 
fick tillräckligt med jord över sig. Den nedärjade rågen erhöll ett bättre rotsystem 
och blev grövre både i halmen och axen. Till denna ärjning fordrades det mitt i en 
"skyndsam tid" så mycket arbete, folk och dragare, att den som hade stora åker-
fält måste ta till harven. Vetet skulle sås samtidigt som rågen och alltid av årsgam-
malt utsäde; det nya vetet mognade så sent att det ej hann gro och rota sig. 

Sedan man hela året gjort sig möda med dikning, bebrukning och gödsling, 
borde man inte vid sådden göra sig skyldig till någon försummelse, varken ifråga 
om såningstiden , utsädets stöpning, såningssättet eller sädens nedmyllning. Som 
rätt såningstid i norra Finland angav Gadd 6-10 maj för vårsådden och 25 juli-10 
augusti för höstsådden och för södra Finland 2-8 maj och 4-14 augusti. Stöpning av 
utsädet hade enligt Gadd under fornåldern företagits för att man ville avvärja 
sjukdomar, ohyra och mask, men i senare tid framförallt för att man ville befrämja 
sädesslagens växtkraft. Gadds tilltro till de många stöpningsämnen som han 
omtalar var synbarligen ganska svag, eftersom han angav att de just inte hjälpte 
mot mask och ohyra och befrämjade växtkraften bara en kort tid. Att tid efter 
annan byta utsäde var däremot nödvändigt. 

Såningsmannen borde med varje kast kunna sprida säden över ett åkerstycke av 
3-4 alnars bredd. Höstsäden skulle i allmänhet sås något djupare än vårsäden, och i 
lös jord skulle man så djupare än i lerjord. I lucker jord kunde säden gro från 6 
tums djup och i leråker från 2 tums djup. En mager jordmån krävde mera utsäde 
än fet jord. "At man bör förminska utsädet i åkren, alt efter det den blifwit fet och 
gödd, erkännes wäl allmänt; men uti ingen omständighet wid åkerbruket misstager 
sig i synnerhet wår allmoge mera, än at rätt afpassa utsädet efter åkrens styrka och 
beskaffenhet." I Åbo och Björneborgs län träffades 1776 de åkerbrukare,. som 
hade de bäst gödda och mest brukade åkrarna, av en allmän rågmissväxt för att de 
hade vräkt för mycket utsäde i sina åkrar och sått för tidigt. 

Det kapitel i Läroboken som handlar om sådden börjar med ordspråket "Som du 
sår, så får du skära".2  Därefter följer några allmänna såningsregler som innehåller 
att man till utsäde skulle ta bästa möjliga säd, rensa det rent från ogräs, undvika att 
så i våt och kall jord, sprida utsädet jämnt och inte mylla ned sädeskornen djupare 
än till 3-4 tums djup. Havren skulle tidigast i jorden. Utsädet borde harvas ned, 
och om det var torrt väder kunde man sladda efter harvningen, men om jorden var 
våt fick man dröja några dagar med sladdningen. Med kornsådden fick man vänta 
till dess både jorden och luften blivit ordentligt uppvärmda. Om det efter sådden 
först blev långvarigt regn och därefter solhetta, täcktes kornåkern med en så hård 
skorpa att det blev svårt för brodden att tränga igenom; då var det bäst att köra 
över åkern med en refflad vält. Sedan brodden vuxit så mycket att den täckte 
jordytan skulle åkern broddvältas med en lätt slätvält. 
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85. Ålderdomlig såskäppa i lagg-
ningsteknik, "såningsvacka", da-
terad 1754. R. Ahlbäck SLS 
480:179. 1937. Esse hembygds-
museum. 

Om trädesåkern på hösten låg färdig och det inföll lämplig väderlek var det 
bättre att så rågen en vecka för tidigt än en vecka för sent. Det lönade sig inte "att 
med nästan widskeppelig laggrannhet efterfråga hwarjehanda föregifna mer och 
mindre rimmeliga märken till den rätta såningstiden". Till utsäde skulle man ta sin 
bästa säd, ty dåligt utsäde gav svag rot, svag halm och svag kärna. I fråga om 
stöpningen ansåg Tengström att man med fördel kunde stöpa utsädet i kalkvatten, 
men att blanda kalk, sälspäck, vitlök, spiggolja eller annat i skäppan såsom en del 
gjorde var inte tillrådligt, och han ville inte gå i borgen för sådana recepts 
pålitlighet. Sådden borde utföras på en jämnsladdad åker av en van såningsman 
som visste hur sädet skulle avpassas efter varje tegs jordmån, bördighet och 
bebrukning. Den som sådde vete skulle så det vid samma tid som rågen. 

Emedan brödet var den förnämsta av gudsgåvorna, har religiösa seder varit 
anknutna till sådden av brödsäd, såsom att man skulle bedja en kort bön vid början 
eller slutet av såningsarbetet. Något sådant religiöst drag framkommer inte i 
Läroboken, men den avslutas med ett lärorikt bibelspråk: "ty then sin Åker 
brukar, säger Salomo, han skall få bröd nog; men then ther far efter att gå fåfäng, 
han skall få fattigdom nog" (Ordspr. 28:19).3  

Av de övriga odlingsväxterna kunde enligt Läroboken ärterna sås tidigast. Så 
snart det land som man på hösten hade plöjt i ordning för ärterna hade börjat torka, 
kunde ärterna sås och myllas ned med trädstock. Efter fem, sex dagar skulle landet 
köras över på nytt och så under några dagar torka upp av sol och luft. På hård, 
lerblandad jord gick man därefter över med harv, på lösare, mylligare jord med 
sladd. 
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Fråga nr 75 Så vitt av anteckningar och av vad gamla personer minns kan inhämtas, utgör medeltiden för utsäde 

Församlingens 
namn 

av korn i åker av råg i åker 

nu för 30 år tillbaka för år sedan för närvarande för 30 år tillbaka för år tillbaka 

Gla Karleby 1 
2 

Nedervetil 
Kronoby 1 

, , 2 
, , 3 

Terjärv 
Pedersöre 1 

7 

Nykarleby 1 
--) 

Oravais 
Vörå 
Kvevlax 
Replot 
Mustasaari 
SO1V 
Malax 1 

15 
2 

Bergö 
Petalax 
Pörtom 
Korsnäs 
Närpes 
Kristina If. 1 

2 
Lappfjärd 1 

II 2 
„ 3 

Sideby 1 
2 

" 
3 

Eckerö 
Hammarland 1 

,, 2 
Finström 
Jomala 
Saltvik 

25/5  
25/5  
25/5  

18-25/ 

25/5  
18-25A 

18-25A 

22A 
22/5  

. 18-2% 
2% 

3% 

2% 

25A 
4/6  
25/5  
26A 

18/5  
2% 

3% 

20/5-6-8/6  
24-25A 

25/5  
18/5  

Början av maj 
Mot mitten av maj 

18/5  

Mitten av maj 
24-31/_5 

Mitten av maj 
Mitten av maj 

18A 

15A 
15A 

I maj 
— 

3% 

I maj 

25/5  
25/5  
25A 

18-25A 

x 
x 

x 

x 
X 

18-2% 

x 
24/ 
22A 

25A 

17/6  
25/5  
26/5  
18A 

12/5  

2% 

20/5-6-8/6  
14-17A --  

25/5  
18/5  

d:o 
d:o 

d:o 
d:o 
d:0 
d:o 

I 8/5  

x 

x 
x 
— 

5/ 

X 

x 
x  

x 
X 

x 

x 
X 

x 

X 

x 

x 
23/<, 

I maj 

18/8  

18/8  
18/g  

10-25/8  
21/8  

14-2% 

14-2% 

15/8  
15/8  

20--3(y8  
2o/8  

3% 
14/8  
24/8  

1A9 
24/8  
28/8  
24/8  
24/8  
2/9  

6/8-6/9  
24/8  
25/8  
20/8  

Början av augusti 
Slutet av augusti 

18/8  

Slutet av augusti 
Slutet av augusti 
Slutet av augusti 
Slutet av augusti 

24/8  

16/8  
19/8  

I augusti 

1% 

Mitten av augusti 

18/8  
18/8  
1% 

10-25/8  

x 

x 

x 

x 
X 

20-30/8  

X 
25/8  
24/8  

15/8  
y, 

15/8  
2% 

2% 

2% 

24/8  

6Y8% 

1% 
25/8  
2% 

d:o 
d:o 

d:o 

d:o 

d:o 
d:o 
24%8  

x 

x 
x 

2%, 

X 

X 
X 

x 

x 

x 

X 

X 

X 
X  
x 

x 

x 
x 

Tabell 12. Såningstiden för råg och korn. 
Det framgår att såningstiderna var i stort sett konstanta under de första decennierna av 

1800-talet. 
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Fråga nr 75 Så vitt av anteckningar och av vad gamla personer minns kan inhämtas, utgör medeltiden för utsäde 

Församlingens 
namn 

av korn i åker av råg i åker 

nu för 30 år tillbaka för år sedan för närvarande för 30 år tillbaka för är tillbaka 

Sund 1/5  1/5  0 2% med nytt 20/8  12/8  0 

Vårdö 1/5  1/5  0 t2/8  med gammalt 
24/8  med nytt 24/8  2% 0 

Lemland I maj - - 2% - 

Föglö 25/5  25/5  X 29/8  24/8  16/8  

Kumlinge 6/5  , 6A 24/8  24/8  24/8  

Brändö 6/5  6A 24/8  24/8  24/8  

Iniö 2% 2% 0 2% 2% 0 

Houtskär 2% - 2% - - 

Korpo 1 15/5  15/5  2% 24/s 24/8  
93 2 -, 15/5  2% - 
39 3 15/5  - 24/8  - 

Nagu 2% 2 OA 1 5A 2% 2% 24/8  

Pargas 
Kimito 
Dragsfjärd 
Västanfjärd 

15A 

- 
- 
- 

x 
x 
x 
x 

25/8  
x 
x 
x 

x 

Hitis - x - x - 

Bromarv 3% 3% x 2% 2% X 

Tenala 3% 3% x 2% 2% x  

Pojo 20-3 lA • 20-3 1 A Omkr. 2(1/8  Omkr. 20/8 

Karis x x x x x x 

Ingå I slutet av maj x 16-20/8  X X 

Lojo I slutet av maj d:o x 20%9 d:o e1:0 

Sjundeå I slutet av maj d:o x I slutet av augusti d:o x 

Kyrkslätt 1 5/5  15/5  x 2(78  2(y8  x 

Esbo Mot slutet av maj d:o x Omkr. 2(1/8  Omkr. 24/8  
Helsinge I slutet av maj Omkr. 2°/5 x I mitten av augusti Omkr. 2% x 

Sibbo 1 5A 1 5A X 2% 2% X 

Borgå 1 17/5  d:o 15-2% 

2 20-25A d:o d:o 15-2% 

Pärnå Juni September 
Liljendal Juni - September 
Mörskom I slutet av maj I augusti 

Lappträsk 1 I slutet av maj I augusti 
59 2 21/5  X 18/5  21/2  x 2% 

Strömfors 21/5  . x 18/5  21/8  x 28/8  

Pyttis 
Pyttis 2 

I folktraditionen har Erik och Urbanus omtalats som kornsåningsdagar och Lars, Samuel 
och Bertel som lämpliga dagar för rågsådd. 
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Frågorna nr 6 och 12 6 
På ett geometriskt tunnland 

sås vanligen 

12 
Om rågutsädet, sveder och 

kyttland oberäknade, anses för 
100, så fås Församlingens 

namn a. Råg b. Korn Med gammal 
säd 

Med säd av 
årets växt 

Gla Karleby 1 3/4  5/4  70 30 
2 3/4  5/4  70 30 

Nedervetil 3/4  5/4  662/3  331/2  
Kronoby 1 2/3  1 1/3  75 25 

2 3/4  21/2  841/2  121/2  
3 3/4  11/4  80 20 

Te rjärv 3/4  11/4  70 30 
Pedersöre 1 1 11/2  1/3  2/3  

2 1 11/2  1/2  2/3  

Nykarleby 1 24 1 T. 6 6 
33 2 x x x x 

Oravais 1 11/2  5 9 
Vörå 1 11/2  5 9 
Kvevlax 2/3  11/3  40 60 
Replot 1 2 20 80 
Mustasaari 2/3  11/3  40 60 
Solv 1 11/2  30 70 
Malax 1 1 13/4  

2 1 13/4  
Bergö 1 11/2  — 100 
Petalax 3/4  1 50 50 
Pörtom 3/4  1 40 60 
Korsnäs 1 11/2  1/4  -3/4  
Närpes 1 11/2  1/3  2/3  

Kristina If. 1 3/4  11/25 50 50 
5, 2 3/4  11/2  60 40 

Lappfjärd 1 3/4  1 1/4  3/4  
33 2 3/4  11/4  50 50 
33 3 3/4  13/14 50 50 

Sideby 1 3/4  1'/5 20 80 
33 2 3/4  11/12 25 75 
33 3 25 1 20 80 

Eckerö 24 28 20 80 
Hammarland 1 1 1,066 20 80 

3, 2 1,020 1,050 20 80 
Finström 22-29 28-30 25 75 
Jomala 5/6  7/6  331/3  662/3  
Saltvik 20 å 24 26 å 30 33 67 

Tabell 13. Utsädesmängder. 
Svaren på frågan nr 6, kvantiteten utsäde i råg och korn på ett geometriskt tunnland, avser 

i flertalet svar mängd i tunna räknat, men på grund av frågans knapphändiga formulering 
har rätt många svar kommit att anges i antal kappar säd. Svaren från Bromarv, Karis, Te- 

206 



Frågorna nr 6 och 12 6 
På ett geometriskt tunnland 

sås vanligen 

12 
Om rågutsädet, sveder och 

kyttland oberäknade, anses för 
100, så fås Församlingens 

namn a. Råg h. Korn Med gammal 
säd 

Med säd av 
årets växt 

Sund 1'/9 12/3  20 80 
Vårdö 1 '/_3 12/_5 5 95 
Lemland 22 å 25 24 å 25 25 75 
Föglö 10 16 0 100 
Kumlinge 0 allt 
Brändö d:o 
Iniö y, 1 4/3  0 0 100 
Houtskär 1 11/4  5 95 
Korpo 1 1 1,10 1() 90 

2 20 30 10 90 
,3 3 20 30 5 95 

Nagu 24 28 10 90 
Pargas 27 36 I() 90 
Kimito 1'/4 1'/s x x 
Dragsfjärd x x x x 
Västanfjärd x x x x 
Hitis x x x x 
Bromarv 7 1,33 0 100 
Tenala 7 1,33 10 90 
Pojo 20 1 10 90 
Karis 1/2  1/4  750 750 
Ingå 66 1 6,66 3,33 
Lojo 3/4  1 1/2  10 90 
Sjundeå 4/5  1 1/2  25 75 
Kyrkslätt 3/4  1 10 90 
Esbo 3/4  1 25 75 
Helsinge 3/4  1 1/2  20 80 
Sibbo 25 35 2 98 
Borgå 1 25 32 0 100 

„ 2 3/4  1 2 98 
Pärnå 3/4  3/4  y, 7/8  
Liljendal 3/4  3/4  1/s 7/8  
Mörskom 3/4  1 33 67 
Lappträsk 1 3/4  1 33 67 

2 22,5 36 5 95 
Strömfors 22,5 36 1 99 
Pyttis 1 83 1 534 500 

2 83 1 534 500 

nala, Ingå och Pyttis går ej att tolka. Beträffande frågan nr 12, andel av gammal och ny säd i 
rågutsädet, gäller att svaret från Nykarleby 1 ej går att tolka, och detsamma gäller svaren 
från Karis och Pyttis. Svaren från Oravais och Vörå får kanske uppfattas avse 5/14, resp. 
9/14. 
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I slutet av maj kunde man i regel sätta potatis. På ett litet land grävde man säng-
ar med spade. Då plantorna var ungefär ett kvarter höga, skulle man med smala, 
järnskodda spadar skovla upp mellanliggande mull kring potatisstånden, så att de 
kom att växa i upphöjda ryggar eller balkar som gick över hela tegen. "Till detta 
arbete åtgå wäl en hop dagswerken, men de kunna ock mestadels af qwinnfolk och 
barn åstadkommas, och mödan lönas säkert med så mycket rikare skörd". Därefter 
behövde inte potatislandet någon vidare ans. Att plocka bort blommorna eller 
skära av stänglarna var skadligt. Först när höstfroster började hota skulle man med 
lie slå av potatisblasten och hänga upp den till torkning för att få en god vinterföda 
för nötkreatur och svin. Vitkålen planterades ut så snart man kunde få fullvuxna 
plantor. Plantorna sattes ut i fet och mycket väl brukad lerjord som var uppkastad 
till långa sängar. De sattes ut med minst tre kvarter mellan varje planta, sattes de 
för tätt blev kålhuvudena så små och lösa att de ej betalade mödan. Då plantan 
hade fått stadga rensades allt ogräs bort och mullen kupades kring stammen. 
Kålrotsplantorna sattes likaså ut i lös och fet jord. Plantorna, som helst skulle 
sättas ut inom maj månad, borde planteras med två kvarters mellanrum. Allt ogräs 
måste sorgfälligt rensas bort. Sist av rotfrukterna kom rovan. För att man skulle 
undgå loppmasken brukade man så ut rovfröet så sent som vid Persmässotid (29/6) 
eller i början av juli. Om väderleken var gynnsam hann rovorna ändå mogna till 
hösten. 

Lin och hampa kunde sås sedan frostnätterna hade upphört och jorden hade 
blivit så pass uppvärmd att den lät reda sig med årder och harv. Man sådde mer 
eller mindre tätt beroende på utsädets art och jordmånen, helst sådde man med 
tillblandad sand i såningsskäppan. I medeltal såddes två kappar lin- eller hampfrö 
på tre kappland åker. För att sådden skulle bli jämn, borde man så i lugnt väder, 
mylla med en tät men grundgående träharv och till sist jämna landet med en lätt 
sladd 

En humlegård borde rivas och planteras om åtminstone vart åttonde eller vart 
tionde år. Därvid fick man alltid rötter till omplantering. Rötterna kunde planteras 
ut på våren eller på hösten, men jorden måste vara väl gödslad, lös och fin och 
uppkastad i kvartersdjupa fåror som gick från söder till norr. Humlerötterna lades 
ner i fårorna och täcktes över med jord, som överhöljdes med väl brunnen gödsel. 
Ovanpå gödseln lades gran- eller alris till förekommande av nässlor och varjehanda 
annat ogräs som ville inkvartera sig i humlegårdarna och ej sällan ödelade dem. Så 
snart tjälen hade gått ur jorden störades landet, som under sommaren inte 
fordrade någon skötsel. — Det kan nämnas att Hushållningssällskapet ännu 1863 
sände ut humlerötter till hugade odlare.4  

I Böckers berättelse är avsnittet om sådden ytterst kort. "Rågsådden sker till 
olika mängd, ifrån 3/4  tunna råg till och med 11/4  tunna på tunnlandet; uti detta 
rättar man sig dels efter den bördighet jorden anses äga, dels beror det ock ofta på 
ett infall". Kornet såddes nästan dubbelt så tätt som rågen. Vid rågsådden lämnade 
man allmänt företräde åt nyrågen, vilket hade ådragit landet många missväxter på 
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grund av att den rätta såningstiden därigenom hade gått förlorad. Höstsådden 
borde göras tidigare än man brukade och Böcker hade träffat flera kloka bönder 
som hade börjat därmed och funnit det utmärkt nyttigt.5  Tabell 12 visar 
såningstiderna för råg och korn enligt svaren på Böckers jordbruksenkät, tabell 13 
utsädesmängden på ett tunnland. Hur mycket potatis som utsåddes av varje hushåll 
framgår av tabell 14. 

Såväl såningstiderna som utsädesmängderna framgår av guvernörsberättelser. I 
Nylands län var det väderleken som avgjorde när man borde så: "Man finner att 
såningstiden för hela länet är temmeligen densamma, med sådana afvikelser ifrån 
år till år, som betingas af väderleken — — —."6  Av den mycket noggranna 
lantbruksstatistiken för Nyland 1876 framgår att havresådden brukade inträffa 
mellan slutet av april och mitten av maj, kornsådden mellan 15 maj och början av 
juni, rågsådden mellan 10 och 30 augusti och vetesådden mellan 10 och 25 augusti.7  
Dessa såningsterminer är så vida att de innefattar också de övriga landskapens 
såtider. 

Folktraditionen har mycket att berätta om vilka dagar som för olika växtslag var 
de rätta såningsdagarna. Urbanusdagen, 25 maj, anges i många uppteckningar som 
rätt såningsdag både för korn, ärter, lin och potatis. Allmänt utpekad som rätt 
såningstid för råg var Bartolomeus eller Bertelsmässan 24 augusti. Säkra 
hållpunkter var också vissa tecken i naturen, t.ex. att kornet skulle sås då björken 
hade mössöron och linet då häggen blommade. 

Den dag då sådden skulle utföras fick det varken blåsa eller regna. Det var inte 
något lätt arbete att sprida utsädet jämnt över åkern. Man ville helst att någon som 
var gammal och van skulle sköta sådden. Från Åland och Åboland finns det 
uppgifter om att det ansågs vara husmors arbete att så, men i senare tid har där som 
annorstädes någon av gårdens karlar, ofta husbonden själv, varit såningsman. Ett 
område som var lagom brett för att besås med ett kast kallades en "fjära". Om 
tegen var oregelbunden eller om såningsmannen var oerfaren mätte han ut fjäran 
på förhand och markerade dess bredd med s.k. såningsstickor. Det förekom också 
att man använde en fjäraklubba med vilken man drog upp en fåra, som visade 
"såningstegens" bredd. En del åstadkom denna fåra med årder. En van 
såningsman kunde så ett par tunnland i timmen. 

Uppgifter om att man vid sådden skulle ha utsädet i ett förkläde eller i en duk 
knuten om halsen har bevarats i den muntliga traditionen. Under 1800-talet 
användes dock allmänt ett träkärl i svepteknik som såkärl.8  I många socknar 
brukade dessa såskäppor eller såningsvackor köpas på marknader eller av 
kringvandrande försäljare, i andra fanns det särskilda vackmästare som gjorde 
dem, eller också tillverkade man dem hemma på gården. I övre Österbottens 
nordligaste socknar användes såkärl med rund botten, vilka var försedda med grepe 
tvärsöver. De var avsedda att bäras över vänstra armen. I övriga socknar hade man 
såningsvackor med oval form. Bottnen gjordes av tunna bräder av vilka träslag som 
helst, ofta dock av gran. Omkring bottnen veks en c. 15 cm hög kant av ett 
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Fråga nr 45 Med potatisodlingen anses förhållandet vara ungefärligen följande: hushåll som utsår 

Församlingens namn under 8 
kappar 8 å 16 

16 kappar  å 1 tunna 1-3 tunnor 3-4 t. 4-6 t. 6-10 t. 

Gla Karleby 1 20 30 20 200 
95 2 20 30 20 200 

Nedervetil 0 25 33 70 
Kronoby 1 25 40 55 60 100 50 33 

35 2 x x x x x x 0 
35 3 30 30 40 70 130 60 20 

Terjärv 22 34 30 40 60 20 8 
Pedersöre 1 100 200 200 500 

,, 2 100 200 200 500 — 
Nykarleby 1 (not) 

33 2 70 101 160 
Oravais x x x 
Vörå 113 137 57 200 3-5t:200 över 5t.:200 0 
Kvevlax 70 55 125 1-5t.:125 0 0 0 
Replot 50 30 30 1-5t.:75 0 0 0 
Mustasaari 115 225 355 1-5t.:481 0 0 0 
Solv 30 30 80 1-5t.:20 
Malax 1 20 20 50 70 3-6t.:50 

3, 2 15 15 30 40 3-6t.:30 
Bergö 4 4 30 
Petalax 25 35 40 1-5t.:61 
Pörtom 25 30 40 1-5t.:60 
Korsnäs 0 0 105 105 0 0 
Närpes 0 200 500 500 0 0 0 
Kristina If. 1 5 10 30 20 3-6t.:35 

3, 2 10 20 40 45 3-6t.:20 
Lappfjärd 1 1/3  V3 1/A 

33 2 5 10 30 20 3-6t.:35 
11 3 50 100 200 200 3-6t.:70 

Sideby 1 10 30 30 20 3-6t.:10 
„ 2 15 40 50 65 3-6t.:40 
,3 3 5 15 160 

Eckerö 30 20 40 64 
Hammarland 1 50 30 60 30 3-6t.:10 1 

„ 2 50 30 60 30 3-6t.:10 1 
Finström 0 70 65 85 3-6t.:60 5 
Jomala 40 40 156 
Saltvik x x x 

Nykarleby 1: not "Innom Församlingen practiseras Potates af Bönder och Stånd: if: 2 till ibland 25 tr". 

Tabell 14. Potatisodling hushållsvis med avseende på mängden utsäde. 
Den ställda frågan skiljer sig från alla andra genom sin konstruktion: antal hushåll som 

satte vissa mängder potatis som utsäde. 
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Fråga nr 45 Med potatisodlingen anses förhållandet vara ungefärligen följande: hushåll som utsår 

Församlingens namn under 8 
8 å 16 

16 kappar
kappar å 1 tunna 1-3 tunnor 3-4 t. 4-6 t. 6-10 t. 

Sund 0 25 50 50 3-6 t.:45 6-10 t.:8 10-15 t.:2 

Vårdö 0 15 22 25 3-6 t.:26 6-10 t.:1 0 
Lemland 10 40 - - - 
Föglö 30 10 6 86 3-6t.:6 - 
Kumlinge 0 0 0 112 0 0 0 

Brändö 0 0 0 96 0 0 0 

Iniö 10 15 5 1-2 t.:40 
Houtskär 0 60 50 
Korpo 1 0 100 100 - 

2 0 100 150 i t. 0. däröver:150 
" 3 0 100 150 1 t. o. däröver:150 

Nagu 0 20 30 
Pargas 50 100 100 1-5 1.:150 
Kimito x x x 
Dragsfjärd x x x 
Västanfjärd x x x 
Hitis x x x - - 
Bromarv 60 24 12 1-2 t.:50 2-4 t.:30 4-6 t.:15 6 t. o. däröver:18 

Tenala 90 40 15 2-3 t.:80 4-5 t.:90 6-8 t.:30 10 1. o. däröver:27 

Pojo 50 (1) 86 1-2 t.:48 2-4 t.:30 4-6 t.:60 6 t. o.däröver: 60 

Karis 0 x x 
Ingå x x x - - - 
Lojo x 200 232 - - - 
Sjundeå 20 75 100 1-5 t.:100 upp till 10 1.:50 — 

Kyrkslätt x 5 100 1-5 t.:150 upp till 10 t.:30 upp till 15 t.:6 över 15 t.: 2 

Esbo 0 113 145 1-5 t.:120 upp till I() t.:112 upp till 15 t.:45 över 15 t.:15 

Helsinge 0 46 42 160 3-5 t.:81 5-8 t.:28 över 8 1.:90 

Sibbo 50 100 100 343 3-5 t.:5 5-8 t.:2 - 
Borgå 1 40 35 20 200 3-5 t.:20 

3 3 2 20 50 67 319 3-5 t.:48 5-8 t.:6 0 

Pärnå 25 36 1-4 t.:140 4-10 t.:15 10-20 t. :6 
Liljendal 11 28 1-4 t.:65 4-10 t.:4 10-20 t.:1 
Mörskom 10 15 90 1-4 t.:150 4-10 t.:20 10-20 t.:1 
Lappträsk 1 10 10 52 1-4 t.:100 4-10 t.:5 - 

2 x x x x x x x 
Strömfors x x x x x x x 
Pyttis 1 18 45 51 1-4 t.:502 

9, 2 18 45 51 1-4 t.:502 

Svaren visar bl.a. att potatisodlingen i närheten av stad avsevärt överskred husbehovsodling. 
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86. Vid sådden förde- 
lade såkarlen utsädet 
"med såningsför 
hand". Gammelbacka, 
Borgå socken. G. 
Kronvall SLS 1127:7. 
1925. 

tunnhyvlat aspbräde. På ena långsidan fästes en träkrok, som vid sådd hakades på 
såningsmannens bälte eller i en rem som bars på axeln, på andra långsidan fanns 
ett handtag av enträ fastsurrat med rottågor eller vidjehank som man höll i med 
vänster hand. En annan och sannolikt äldre typ av såskäppa saknade både handtag 
och krok och bars upp med en axelrem som lades omkring hela skäppan. Denna 
typ har så långt man minns nyttjats i Nyland från Esbo österut; tidigare har den 
varit i användning också västerut. När såningsmannen sådde, tog han säden ur 
såkärlet med höger hand och kastade den framför sig tvärs över den 3-4 m breda 
fjäran, en näve för vart steg, medan han långsamt skred fram över fältet. Såvackan 
rymde 4-5 kappar säd. Ett primitivt redskap som brukades vid sådd var 
jordkvasten, tillverkad av björkris, med vilken man sopade ned utsäde som hade 
fallit på stenar i åkern. 

Som ovan nämnts var såkärlen i regel gjorda i svepteknik. Också laggade såkärl 
synes ha förekommit fordomdags att döma av ett sådant kärl i Esse hembygdsmu-
seum. Det har rund botten och tvärsövergrepe samt är försett med årtalet 1754. 
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Såkärlet har skiftande benämningar: sädesskäppa i Sund och Lumparland på fasta 
Åland samt i västra delen av Nyland, sädesvacka i Österbotten, Åboland och 
mellersta och östra Nyland, såningsvacka ställvis i övre Österbotten och i östligaste 
Nyland. 

De första såningsmaskinerna, oftast radsåningsmaskiner, kom i bruk mot slutet 
av 1800-talet. De övertog det tunga och besvärliga såningsarbetet, utförde det på 
mycket kortare tid än såningsmannen med sin handsådd och åstadkom dessutom 
en rationell jämnhet i sådden. Allmänna blev såningsmaskinerna först i början av 
1900-talet. 

I guvernörsberättelsen för Nyland för 1871-75 som har citerats ovan framhålls, 
att utsädeskvantiteterna per tunnland var mycket olika i olika trakter av länet och 
att "det belopp utsäde af de skilda sädesslagen, ärter och poteter, som i olika 
trakter utsås på ett geometriskt tunneland, förutom den olikhet som härflyter af 
starkare eller svagare jordmån, i än större mon synes vara beroende af ortens sed, 
ty skiljaktigheterna äro för stora för att kunna annorlunda nöjaktigt förklaras."9  
Enligt den nyländska enkäten 1876 sådde man av havre i vissa socknar bara 25 
kappar och i andra 45 kappar per tunnland; medeltalet för alla länets socknar 
under ett och samma år var c. 34 kappar. Av korn såddes likaså minst 25 och högst 
45 kappar, i medeltal c. 30 kappar. Höstsådden krävde mindre utsäde. Av råg 
såddes i en del socknar bara 20 kappar per tunnland, i andra upp till 30 eller i 
medeltal c. 22 kappar, av vete 18-22 1/2 kappar eller i medeltal 21 kappar per 
tunnland åker. 

Man hade vördnad för gudslånet, som säden — och i synnerhet rågen — kallades. 
Mången gammal husbonde tog mössan av huvudet och läste en bön över 
utsädesskäppan, när han stod ute på åkern för att begynna sådden. Om arbetet 
hade börjat på det rätta sättet, i tro och bön, kunde man vara säkrare på att äringen 
skulle bli rik. 

Ärterna ansågs tåla kyla så bra att de kunde sås ut så snart marken var bar. I 
Kimito sades att ärten skulle ha tjäle under örat för att trivas; där såddes ärterna på 
en del håll i öppen fåra som kördes upp med årdret. Då man ärjade upp följande 
fåra gjordes det så att den föregående blev igenmyllad. På detta sätt blev ärterna 
bättre täckta än genom harvning som lämnade en stor del av dem kvar på jordytan. 
På stora ärtland var metoden allt för arbetsdryg, där kastade man ut ärterna på 
harvad åker och myllade ned dem med klösharv. I Kimito kunde det också 
förekomma att ärterna gödslades genom täckgödning. Därvid räckte det inte att 
breda ut dyngan med grepar, för under större gödselflagor gulnade brodden, utan 
gödseln måste smulas sönder med fingrarna och sedan strös ut. Att också detta 
kunde göras endast på små ärtland är förståeligt.10  

Potatissättningen har försiggått i olika former i olika bygder men liksom ifråga 
om ärterna har storleken på potatislandet varit avgörande för metoderna. På ett 
litet land kunde man självfallet använda en effektivare men mera arbetsdryg 
metod. Ganska allmänt var att man inte hade ett så stort förråd av sättpotatis, att 
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87. Årdret har in i våra dagar nyttjats på potatislandet. Potatisen myllas i Nämpnäs, Närpes. 
0. Ahlbäck SLS 548:182. 1939. 

man kunde sätta ut hela potatisar, utan att varje potatis skars i så många bitar som 
den har groddar, ett sätt som redan Tengström betraktade som förkastligt. 
Potatisen sattes i allmänhet ut i fåror uppkörda med årdret och nedmyllades likaså 
med årder. Inom de områden där man använde gaffelplog var denna det vanligaste 
redskapet på potatislandet. Eftersom potatis växer särskilt bra i sandig jord, var 
gaffelplogen ett utmärkt redskap. På små lägenheter där häst saknats har man 
använt handdragna årder och gaffelplogar eller skottat upp fårorna med hacka och 
spade. På större gårdar försökte man få extra hjälp för den arbetsamma 
"päronsättningen", och då valde man gärna ut en vacker vårdag för att arbetet 
skulle gå raskt undan. 

I vissa trakter har kålrötter odlats utöver husbehovet. I Tjärlax by i Närpes 
odlades kålrötter, som såldes inte bara runtom i socknen utan också i Kaskö och 
Kristinestad. I Tjärlax skulle kålrotsplantorna sättas ut före midsommar. Plante-
ringen skedde på kvällen för att plantorna inte genast skulle få alltför stark sol. 
Före utsättningen av plantorna hade landet gödslats med flytande gödsel från fähus 
eller avträde. Däremot ansågs urin från stallet inte vara bra, ehuru man de år då 
kålrotslandet övergödslades med fast spillning gärna tog till hästgödsel. I äldre tid 
vändes landet med spade, varvid bara så mycket bearbetades som man på en kväll 
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kunde plantera. I senare tid kördes jorden upp med årder. Kålplanteringen 
utfördes huvudsakligen av kvinnor, som var och en i mån av erfarenhet hade sitt 
speciella sätt att rationalisera arbetet. Med sig ut till "röterlandet" skulle man utom 
plantorna ha ett ämbar med vatten och skopa för att kunna vattna plantorna. När 
kålrotsplantorna togs upp ur den bänk där de drivits, radades de i en korg, men 
innan de planterades i kålrotslandet skulle plantornas rötter skäras till. Om man 
ville ha korta och knubbiga kålrötter, skulle roten kortas av. Ville man däremot ha 
långa kålrötter, skulle plantroten sättas i jorden så lång den var. Högra handens 
fingrar stacks ned i jorden ända till mellersta fingerleden, och i den skåra som 
uppkom sattes plantan så djupt att hjärtbladen nätt och jämnt blev synliga ovan 
jord, varefter jorden trycktes till om plantan. Roten skulle vara vänd åt söder för 
att kålroten skulle bli god och få vacker färg. På grund av ansningen av plantorna 
kunde sättningen kräva rundlig tid. Enligt tjärlaxborna själva var deras kålrötter 
både vackra, saftiga och sockerhaltigt smakliga. " 

Linsådden skulle som nämnts företagas när häggen blommade.12  Märkesdagar 
för linsåningen var Urbanus 25/5, Beda 27/5, Petronella 31/5, Nikodemus 1/6, 
Vendla 2/6, Gustav 6/6 och Robert 7/6. Också Eskil 12/6 och Edla 13/6 ansågs som 
lämpliga dagar. Veckodagens betydelse framhölls i Kyrkslätt, där tre fredagar före 
Johanne var de rätta såninusdaearna; lämpade sig inte den första av dem fick man 
så den andra, och om även den gick förbi utan att sådden kunde ske fick man ta till 
den tredje. I Esbo skulle man helst så den sista fredagen före midsommaren. I 
Saltvik ansågs linsådd på Bedadagen inträffa mitt emellan vår- och midsommarreg-
nen, varvid man undvek ogräs, i Sibbo skulle man så på Vendladagen om man ville 
ha linlandet ogräsfritt. I Pernå lästes en ramsa vid sådden: 

"Långt lin åt me 
o stackot åt te 
om tu ounnas me." 

Linlandet bebrukades alltid mer noggrant än annan åker och när linet var ungefär 
tre tum långt rensades landet omsorgsfullt. 

Som hampsåningsdagar omtalas Eskil och Edla. I Korsnäs skulle i Molpe 
hampan sås tre dagar före midsommar och i Närpes i Rangsby på själva 
midsommarafton. I båda byarna gällde det att så ut den innan midsommardaggen 
föll. I västra Nyland ansågs att hampan blev stark och lång om den såddes när det 
blåste nordlig vind. 

14. Skörd 

Skördetid var brådtid. Många grödor mognade inom några få veckor och måste 
bärgas så snabbt som möjligt. Rågskörden kunde ibland börja i slutet av juli men 
oftare i början av augusti. Före Bertilsmässan, den 24 augusti, borde den vara 
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88. "Handskära, som alltid nyttjas, anses medföra mindre spillning, än Lia. Rågstubben 
qvarlämnas 1 qvarter lång; Kornstubben mindre. Af en person afbärgas ungefärligen 6 
kappland Råg eller 8 Dito Korn om dagen" (Vörå 1825). Skörd med skära i Rökiö, Vörå, 
1928. E. Hägglund SLS 865:304. 

slutförd. Inom augusti skulle också lin, hampa, humle och ärter skördas. Sedan 
kom korn, kålrötter och potatis i tur. Enligt allmän åsikt skulle potatisen vara ur 
jorden till Mickelsmässan, den 29 september. När sedan havren hade skördats var 
alla grödor bärgade. 

Sädesskörden. Innan den mogna säden var färdig för tröskning, måste den skäras, 
bindas, skylas, köras till rian och radas upp på riestängerna för att torkas. Under 
1700-talet dryftades ofta frågan, hur stor del av sädeskornen som förspilldes under 
den mångfaldiga hanteringen före tröskningen. En viss mängd gick förlorad genom 
fåglars och gnagares angrepp, men ännu mer förspilldes under arbetsgången. Det 
spekulerades om förlust av en tredjedel. Också om denna uppskattning var 
överdriven kvarstår som faktum att en avsevärd mängd förlorades. Desto viktigare 
var det att bärga säden vid rätt tid, när den var mogen men kornen ännu satt stadigt 
i axen. Gadd menade att rågen var mogen för skörd, när halmen hade blivit gul och 
strået nedanför axet hade torkat.1  En del brukade vänta tills man hörde den så 
kallade sädesknäppen, ett sprakande som hörs i råg och korn vid mognaden. Enligt 
Gadd hade kornen benägenhet att börja rinna ur axen vid den tiden, varför säden 
genast borde bärgas. Om väderleken var ostadig var det dock bättre att vänta 7-8 
dygn tills rågknäppen var över och kornen åter fäste sig bättre i axen. Rätta tiden 
för kornskörden var kommen då stråna bleknade mot axen och dessa böjde sig.2  
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Om en del ax redan brutits var det lätt att ta dem tillvara genom plockning eller 
räfsning. I fråga om kornet var det viktigare än i fråga om något annat sädesslag att 
det inte skördades så länge det var "grön-spielkadt". Om det inte fick mogna 
tillräckligt blev det "slätt och af ringa kärna". Havren var mogen om havreaxet gav 
några korn ifrån sig, då man lätt och löst drog det genom handen sedan halmen 
upptill hade bleknat.3  Havren fick inte sättas i för stora skylar och inte skylstå för 
länge på åkern eftersom det lätt gick röta i den. Vetet skulle skördas när grönskan 
just gått ur kornen och innan agnarna hårdnat.4  Den omständigheten att månen var 
i ny eller nedan inverkade inte på sädens torkning, och sädesmaskens förekomst 
ökades eller minskades inte av att man rättade sig efter månens läge under 
skördetiden. 

I Läroboken framhölls att halmens gulnad eller torrhet inte alltid var ett säkert 
skördetecken, särskilt inte under torra år, då halmen oftast vitnade innan kornen i 
axen hade hunnit mogna.5  Säden var skördemogen då det var lätt att gnugga 
kornen ur axen och de visade sig mjöliga i kärnan om de bröts itu. Om man dröjde 
för länge med skörden började säden rinna ur axen. Det riktigaste var att skörda då 
de flesta kornen föreföll att vara mogna och lämna de övriga att mogna färdigt i 
skylen. 

I samband med byordningsprojektet av 1742 utgick ett brev till landshövdingar-
na, vari bland annat skörd med lie eller skära omtalades; allmogen borde tillhållas 
att använda skära. Gadd påpekar att man vid skörd med lie förspillde 3 procent 
mera säd än vid skörd med skära. Med skära kunde tre hjon på en dag skörda 40 
kappland, men med lie gick det så mycket fortare att man mer än väl sparade in vad 
som förspilldes. En handskära är avbildad (fig. 25:10). Gadd tillfogar: "Att 
axräfsning efter bägge skörde sätten dock är nödig, det har Hr. Bar. Brauner nog 
bewist, och gör hans åkerräffsa, som kan köras med hästar öfwer sädesstubben uti 
åkren, härwid bästa gagnet". 6  

Enligt Gadd användes lie vid sädesskörd i Nyland och på några orter i Savolax.7  
En tidig uppgift om användning av lie vid skörd finns i Linn6 "Lapska resa"; enligt 
denna användes skördelie i Kronoby redan på 1730-talet (fig. 16).8  Gadd avbildar 
den brabantska lien, eftersom han ansåg att den var bäst (fig. 25:9). 

Tengström menade att man borde använda liar vid skörd men påpekar att 
handskäran var allmänt använd, i synnerhet vid rågskörden, dels för att man ville 
hantera axen varsamt så inte kornen rann ut, dels för att halmen blev redigare 
hopsamlad.9  Eftersom skördearbetet med skära gick så långsamt att det behövdes 
sex dagsverk på ett tunnland var det dock bättre att allmogen lärde sig att på 
svenskt sätt meja säden med lie, vilket skulle innebära en mångfaldig besparing av 
tid och arbete. Säd som före skörden låg nedslagen och tilltrasslad skars dock bäst 
med skära. 

Enligt Böcker brukade en stor del av husbönderna i Kronoby meja både råg och 
korn med lie, men för övrigt användes handskära överallt i Vasa län.'' Att både 
kloka och fördomsfria kronobybönder ansåg att lien just inte var bättre än skäran 
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Frågorna nr 72, 73 
och 74 Om och huru stor del av församlingens 

Frågorna nr 72, 73 
och 74 Om och huru stor del av församlingens 

72 73 74 72 73 74 
Församlingens namn rågäring mejas 

med lie 
kornäring mejas 

med lie 
havreäring 

mejas med lie Församlingens namn rågäring mejas 
med lie 

kornäring mejas 
med lie , 

havreäring 
mejas med lie 

Gla Karleby 1 1/3  1/3  0 Sund allt allt allt 
" " 2 1/3  1/2  0 Vårdö allt allt allt 

Nedervetil 1/4  1/4  0 Lemland allt d:o d:o 
Kronoby 1 1/2  2/3  0 Föglö d:o d:o d:o 

2 1/4  1/2  x Kumlinge allt d:o d:o 
33 3 3/8  3/4  x Brändö d:o d:o d:o 

Terjärv 3/8  3/4  x Iniö 0 0 0 
Pedersöre 1 hälften 0 0 Houtskär allt d:o d:o 

2 hälften 0 0 Korpo 1 allt allt allt 
Nykarleby 1 skära 0 0 33 2 allt allt allt 

2 0 0 0 „ 3 allt allt allt 
Oravais 0 0 0 Nagu allt allt allt 
Vörå 0 0 0 Pargas 0 1 1 
Kvevlax 0 0 0 Kimito allt allt allt 
Replot 0 0 0 Dragsfjärd allt allt allt 
Mustasaari 0 0 0 Västanfjärd allt allt allt 
Solv Hitis allt allt allt 
Malax 1 Bromarv 0 0 100 

2 Tenala 0 0 100 
Bergö Pojo 0 "af alla" "Dito" 
Petalax Karis x x x 
Pörtom Ingå 0 100 100 
Korsnäs 0 0 0 Lojo 0 "lia nutjas överallt" d:o 
Närpes 0 0 0 Sjundeå 0 allt allt 
Kristina lf. 1 0 0 0 Kyrkslätt Gårdar 8 allt allt 

" 2 0 0 0 Esbo 1/2  hela hela 
Lappfjärd 1 Helsinge 66 9 95 

33 2 0 0 0 Sibbo 0 1 1 
„ 3 0 0 0 Borgå 1 0 0 0 

Sideby 1 0 0 0 33 2 0 0 1/2  
33 2 0 0 0 Pärnå 
33 3 Liljendal 

Eckerö allt d:o d:o Mörskom 
Hammarland 1 alla alla alla Lappträsk 1 

„ 2 alla d:o d:o 2 0 0 0 
Finström allt d:o Strömfors 0 0 0 
Jomala 
Saltvik 

allt 
allt 

d:o d:o 
allt 

Pyttis 1 
 " 2 

Tabell 15. Användning av lie vid sädesskörd. 
Sädesskörd med lie förekom i viss, delvis stor utsträckning i området Karleby — Pedersöre. 

I Åland och Åboland skördades all säd med lie. 
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måste enligt Böcker bero på att de inte kunde hantera lien rätt. Tabell 15 belyser 
bruket av lie vid skörd 1834 och tabell 16 anger skördesiffror samt behovet av 
köpsäd samma år. Tabell 17 visar var det ännu fanns behov av surrogat-
inblandning i brödet. 

Bruket att använda lie vid skörd skall i någon mån ha spritt sig från Kronoby till 
angränsande socknar under 1800-talet, men i stort sett var handskäran det 
viktigaste skörderedskapet i Österbotten ända till 1800-talets slut." Där lien blev 
skörderedskap skedde det ofta så att den först togs i bruk vid vårsädesskörden och 
först senare vid rågskörden. I Närpesbygden skall lien ha tagits i användning på 
1870-talet, men på många orter, särskilt i socknarna omkring Vasa, skall man ha 
övergått från skära till skördemaskin. I Åland har man nyttjat lie så långt man 
kunde minnas tillbaka. 

Av K. P. Petterssons beskrivning av jordbruket i Nagu under de sista 
decennierna av 1800-talet framgår, att naguborna fordomdags hade nyttjat skära, 
då de skar "halm" på åkern men att lien sedan länge var det redskap som användes 
vid sädesskörd. Skära nyttjades vid "småskärningar", då man skördade ärter och 
tog potatisblast, nässlor och kummin. Skära användes dessutom vid röskörd. 12  I 
Pargas skar man i mitten av 1800-talet råg, vete och ärter med skära, medan korn 
och havre mejades med lie. 13  I Kimito skall lien ha varit huvudredskap vid skörden 
redan på 1700-talet; på 1820-talet var enligt samtida vittnesbörd användningen av 
skära så bortglömd, att det var svårt att finna någon som kunde hantera detta 
redskap med skicklighet. 14  

Också i Nyland var det under senare hälften av 1800-talet brukligt att skörda råg 
med skära och korn och havre med lie. Detta förhållande gällde i synnerhet från 
och med Sibbo österut. I Finnby i Åboland och i västra Nyland sägs skäran längst 
ha hållit sig kvar på svedjelandet. Att man så länge fortsatte att använda den 
arbetsdryga skäran, sägs ha berott på att man inte ville förspilla någonting av den 
knappa skörden genom mejning av säden. När ett yngre släkte slutligen övergav 
skäran och tog till lien, sved det i hjärtat på mången gammal bonde när han såg hur 
man hanterade gudslånet. 

De skäror som har använts i Finlands svenska bygder kan med hänsyn till bladets 
form delas i två huvudtyper. Den ena har ett böjt blad som avslutas av en tånge, 
indriven i skaftet, den andra har ett rakare blad, fäst vid sidan av skaftet med en 
nit. Skäran med tånge, krokskäran, var till 1800-talets slut allmän i Österbotten. 
Det böjda bladet var svårt att smida och även svårt att vässa, men det ansågs göra 
ett bättre arbete genom att det samlade sädesstråna bättre än den andra skärtypens 
blad. Med krokskäran skars säden på annat sätt än med nitskäran, man snarast 
sågade av den, medan man med nitskära på sätt och vis mej ade eller högg av den. I 
sydligaste Österbotten började man i slutet av 1800-talet övergå till nitskäran, som 
då ofta var fabrikstillverkad. Skäran i Nyland var av nitskärans typ, i västra Nyland 
med vinkelböjt, i östra Nyland försedd med rakt skaft. Såväl i Österbotten som i 
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Frågorna nr 10 
och 11 

av 
höst- 
vete 

10 11 

Inom församlingen kan man räkna medeläringen i korntal, utsädet inberäknat, vara Om församlingens be- 
hov av spannmål anses 
för 100, så köpes därav 
från andra orter 

Församlingens 
namn 

av råg av 
korn  

I 
åker 

av havre 

pota- 
tis 

är- 
ter 

bo- 
vete 

lin- 
frö 

hamp 
frö 

i 
åker 

i kytt- 
land 

i sve- 
der 

i ny- 
plog 

1 gräft 
land 

i kytt- 
land 

i 
sved 

i ny- 
plog 

1 gräft- 
land 

[i 
åker] i goda 

år 
i van- 
liga år 

vid 
missväxt 

Gla Karleby 1 0 7 0 0 0 7 41/2  0 0 0 intet 10 50 
2 0 7 0 0 0 7 41/2  0 0 0 4 — 8 0 0 0 0 d:o 10 50 

Nedervetil 0 5 3 0 0 0 4 0 0 0 0 — 8 0 0 0 0 10 25 50 
Kronoby 1 0 7 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 10 20 70 

2 0 6 6 () 0 4 5 0 0 0 x — 5 0 0 0 x 10 20 60 
0 61/2  51/2  0 0 5 5 0 0 0 0 — 6 0 0 0 5 10 30 60 

Terjärv 0 7 6 0 0 5 6 0 0 0 0 — 6 0 0 0 4 8 26 66 
Pedersöre 1 0 5 0 0 0 4 5 0 0 0 4 — 5 0 0 0 1 — 20 80 

2 0 5 0 0 0 4 5 0 0 0 4 — 5 0 0 0 1 — 20 80 
Nykarleby 1 0 6 4 — — 6 4 — — — — 8 (d) (e) (f) 

2 0 7 7 0 0 0 7 7 0 0 0 — 8 0 0 4 4 x x x 
Oravais 0 71/2  8 0 0 7 61/2  8 0 0 8 8 81/2  0 0 0 2 5 14 50 
Vörå 0 8 9 0 0 8 6 8 0 0 8 0 9 0 0 0 2 0 5 40 
Kvevlax 0 6 0 0 0 6 5 0 0 0 6 6 8 0 0 3 2,5 0 0 50 
Replot 0 6 0 0 0 6 5 0 0 0 () 0 8 0 0 0 2,5 25 35 80 
Mustasaari 0 6 6 0 0 6 5 6 0 0 6 6 8 0 0 2,5 2,5 0 0 50 
Solv 7 — 6 — — 6 — 8 2 2 — 6 40 
Malax 6 9 — 5 — — 5 — 7 2 2 — 5 50 

7 — — — 8 6 — 7 — 5 50 
Bergö 5 — — — 6 4 — — — — 8 40 50 60 
Petalax 8 10 8 5 — 8 — — 50 
Pörtom 5 3 — — 2 5 — — 6 — 8 2 2 5 15 80 
Korsnäs 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 — 5 0 0 0 0 1/2o 2/21) '9/20 
Närpes 0 6 7 0 0 4 5 0 0 0 0 — 5 0 0 0 0 i ngenting 1/2 0 9/1 0 

Kristina If. 1 0 8 6 0 6 6 9 0 0 0 9 — 10 0 0 1 2 0 25 75 
2 0 10 12 0 7 7 7 0 0 10 10 — 10 0 0 2 3 0 10 55 

Lappfjärd 1 5 — — 6 6 6 — 5 5 — 5 3 20 30 100 
2 0 3 6 0 6 6 9 0 0 0 10 — 10 0 0 1 2 0 25 75 

„ 3 0 10 12 0 7 7 7 0 0 10 10 — 10 0 0 2 3 0 15 60 
Sideby 1 0 8 6 0 6 6 8 0 0 0 8 — 8 0 0 1 1 10 40 75 

2 0 9 11 0 6 6 6 0 0 9 9 — 10 0 0 2 3 2 20 70 
3 icke 7 8 9 it d:o d:o 10 10 8 3 4 10 20 70 

Eckerö 7 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 — 10 7 0 x x 10 30 70 
Hammarland 1 7 6,5 0 6 6 6 7 0 0 0 0 — 9 8 0 x 0 3 6 50 

2 6 6 0 6 6 6 7,5 0 0 0 0 — 9 7,5 0 x 0 3 6 50 
Finström 120 3817 0 10 0 10 625 0 0 0 0 138 3325 240 0 31 0 0 300 0 
Jomala 8 6 0 8 0 6 0 0 0 0 5 — 8 6 0 x 0 2 6 15 
Saltvik 77 2550 0 0 0 0 545 — 58 — — 840 68 — — — 

Nykarlehy 1:not (d) och (e) "behöfver ej köpas såvida [så till vida som] Församlingens tillgångar äro tillräcklige. '(f) "Under sednaste missväxtår köptes åtminstone 3 Tr å 
person under år 1832 och 1833". 

Tabell 16. Avkastning i korntal av olika grödor. Behovet av köpt spannmål. 
Korntalsuppgifterna är i allmänhet rediga och klara, för Finström, Saltvik, Lemland och 

Pyttis dock obegripliga. Av svaren på frågan nr 11 är de som avgivits för Lemland, 
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Frågorna nr 10 
och 11 

av 

10 11 

Inom församlingen kan man räkna medeläringen i korntal, utsädet inberäknat, vara Om församlingens be- 
höst- hov av spannmål anses 

Församlingens vete av råg av av havre för 100, så köpes därav 
namn 

i i kytt- i sve- i ny- i gräft- korn i kytt _ i i ny- i gräft- [i pota- är- bo- lin- hamp 
från andra orter 

i goda i van- vid åker land der plog land 
åkier 

land sved plog land åker]tis ter vete frö frö 
år liga år missväxt 

Sund 6 6 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 6 8 0 0 0 0 10 30 
Vårdö 6 6 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 6 8 0 0 0 5 15 x 
Lemland 30 T 1800 0 0 0 0 120 0 0 0 0 25 6200 47 0 0 — 200 300 
Föglö 8 4 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 32 40 64 
Kumlinge 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 336 560 784 
Brändö 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 288 480 672 
Iniö 7 6 0 0 0 0 41/2  0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 2 6 25 
Houtskär 6 5 0 6 0 0 4 0 0 0 0 — 5 5 0 0 0 50 70 95 
Korpo 1 7 6 0 6 0 0 4 6 0 0 3 — 5 5 0 0 0 50 75 90 

2 9 6 0 8 0 0 4 0 0 0 4 — 6 5 0 0 0 50 60 80 
" 3 7 6 0 6 0 0 3 0 0 0 3 — 5 5 0 0 0 50 80 95 

Nagu 6 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 — 5 4 0 0 0 20 30 50 
Pargas 9 7 0 10 0 5 5 0 0 6 6 — 6 6 0 2 x 0 10 50 
Kimito 8010 6 — 5 — 5 — — — — — 
Dragsfjärd 
Västanfjärd 
Hitis — — — 70 80 90 
Bromarv 8 10 10 10 0 0 7 4 0 4 0 0 7 5 0 2,5 2,5 0 20 70 
Tenala 7 8 8 8 0 0 3 4 0 4 0 0 6,5 5 0 2,5 3 0 0 50 
Pojo 8 7 7 6 0 0 5 0 0 4 0 0 5 5 0 2 2 20 30 50 
Karis 10 8 5 8 4 0 5 0 0 4 0 — 7 3 0 x x x x x 
Ingå 7 7 — 6 — — 4 — — 5 — 6 5 3 — 0 0 31,515 
Lojo 10 8 6 9 0 0 6 0 0 0 0 — 4 5 0 2 4 0 0 45 
Sjundeå 5 7 5 6 0 3 3 0 0 5 4 — 5 3 0 2 2 0 0 50 

år 1834 
Kyrkslätt 8 7 5 6 0 0 4 0 0 5 0 0 7 3 0 2 2 0 0 50 

Esbo 8 7 5 8 7 0 41/2  4 0 4 5 4 6 4 0 3 0 0 0 25 
Helsinge 5 7 0 6 0 0 4 0 0 5 5 — 6 4 0 4,5 0 0 0 50 
Sibbo 5 4 0 6 0 0 4 0 0 4 0 4 4 0 0 7 0 40 50,5 80 
Borgå 1 4 5 0 6 0 0 4 0 0 0 0 4 5 4 0 8 0 0 0 66 

2 5 6 0 51/2  0 0 5 0 0 5 6 0 71/2  4 0 2 0 0 0 x 
Pärnå 6 6 — 9 9 6 — 5 — — 5 5 — 2 11/2  icke icke 1/4  
Liljendal 6 6 — 9 9 6 — 5 — — 5 5 2 11/2  icke icke 1/4  
Mörskom 6 6 — 8 6 6 — 5 — — 5 5 2 — — 25 
Lappträsk 1 6 6 8 6 6 — 5 — — 5 5 2 — — 25 

8 7 6 8 3 3 5 0 0 3 5 3,5 8 6 0 2 3 0 10 50 
Strömfors 8 7 6 8 3 3 5 0 0 3 5 3,5 8 6 0 2 3 0 10 50 
Pyttis 1 18,75 500 450 — 300 300 — 257 123/4  10 26,50 — 8 19 51 

2 18,75 500 — — — 450 — 300 300 — 257 123/4  10 26,50 — 8 19 51 

Kumlinge och Brändö möjligen svar på hur många tunnor spannmål som köptes under 
goda år, under vanliga år och vid missväxt. 
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Fråga nr 32 Om församlingens folkmängd anses för 100, så begagnas nödbröd av 

Församlingens 
namn 

- maed-  

malen 

även i goda år vanliga år vid missväxt.  
b 

malda ax 
c 

malen 
halm o. vippor bark a b c c  a b 

Gla Karleby 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
" " 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedervetil 8 0 0 10 0 0 20 0 0 
Kronoby 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terjärv — 
Pedersöre 1 x x x x x x x x x 

33 2 x x x x x x x x x 
Nykarleby 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 19 0 0 0 0 0 40 
Oravais 0 0 0 0 0 0 0 20 0 
Vörå 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Kvevlax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Replot 0 0 0 0 0 0 5 5 0 
Mustasaari 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
Solv 15 
Malax 10 30 

33 8 22 
Bergö 10 
Petalax — 5 5 
Pörtom 5 
Korsnäs 0 1/40 0 0 2/50 0 0 2A0 0 
Närpes 0 0 0 1/20 0 0 'A0 0 0 
Kristina If. 1 0 0 0 0 0 0 10 10 0 

33 2 0 0 0 0 0 0 5 10 0 
Lappfjärd 1 50 50 

2 0 0 0 0 0 0 10 10 0 
„ 3 0 0 0 0 0 0 10 10 0 

Sideby 1 0 0 0 0 0 0 25 25 0 
„ 2 0 0 0 0 0 0 10 20 0 
„ 10 20 

Eckerö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hammarland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5' )  

2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Finström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jomala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saltvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hammarland 1:not 1 ) "Poleter med mjöl" 

Tabell 17. Nödbröd. 
Tabellen visar att det endast på få orter i ringa utsträckning var nödvändigt att tillgripa 

utdrygningsmedel vid brödberedning och då främst vid missväxt. 
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Fråga nr 32 Om församlingens folkmängd anses för 100, så begagnas nödbröd av 

Församlingens 
namn 

även i goda år 
a - 

vanliga år vid missväxt 
-'  

mald  malen 
halm 

malda ax malda 
o. vippor 

c 
malen 
bark a b c a b c 

Sund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vårdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lemland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Föglö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kumlinge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brändö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Iniö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Houtskär 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Korpo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nagu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kimito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dragsfjärd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Västanfjärd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bromarv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tenala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pojo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lojo 0 0 0 0 0 0 0 30 0 
Sjundeå 0 0 0 0 0 0 0 10 2 
Kyrkslätt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Esbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sibbo 0 0 0 0 10 0 0 66 0 
Borgå 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 
Pärnå Har ännu icke ägt rum 

Liljendal Dito D to 

Mörskom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lappträsk 1 

19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Strömfors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyttis 1 7 12 11 16 22 32 7 

2 7 12 11 16 22 32 7 

Detta framgår även av de enkätsvar som redovisas i sammanfattningen. 
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89. Rågskörd i Hel-
singby, Korsholm. 0. 
Ahlbäck SLS 490:210. 
1938. 

90. Rågbandet knyts 
ihop. Helsingby, Kors-
holm. 0. Ahlbäck SLS 
490:213. 1938. 
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91. Rågskörd i Liljendal. 1 skörden deltog 22 personer, fördelade på två "teglag". G. 
Nikander. SLS 240:66. 1914. 

södra Finland deltog kvinnorna i skördearbetet och ansågs allmänt vara flinkare än 
männen med skäran. 

Liens skaft, orvet eller i Finland ärvet, är den del av redskapet som tilldrar sig 
uppmärksamheten; liebladet är i stort sett lika överallt, men orvets form växlar. 15  
Lieskaften kan indelas i två huvudtyper, nämligen de ålderdomliga stjärtorven och 
de nyare, som med anslutning till den österbottniska termen för liehandtag eller 
-knagg kan kallas knavelorv. Stjärtorvet har två handtag av vilka det övre bildas av 
en naturvuxen kvist. Skaftet slutar upptill i ett brett, förtunnat blad — stjärten — som 
vid användning av lien vilar på vänstra armen, något som ger slaget ökad kraft. En 
variant av stjärtorvet har förekommit i övre Österbotten, och daterade exemplar 
därav visar att denna form inte har ändrat sig sedan början av 1800-talet. Också i 
sydligaste Österbotten har stjärtorvet levat kvar, och det har intill vår tid varit den 
enda förekommande orvtypen i Tjöck och Lappfjärd. Detsamma gäller östra 
Nyland, men i västra Nyland och angränsande delar av Åboland begynte 
stjärtorven gå ur bruk i mitten av 1800-talet. 

I Österbotten från Oravais till Närpes, i Åland, i största delen av Åboland och i 
Nyland har knavelorven varit de enda förekommande lieskaften. Traditionen har 
inte bevarat några minnen av stjärtorv, och man kan därför inte ange när 
knavelorven med två intappade handtag blev införda. Dessa kom från Sverige, 
sannolikt först till Åland och därifrån in i Åboland. Till Österbotten kom de dock 
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92. "Det fordras vana sedan ungdomen för att man skall föra skäran väl och "göra svepet" 
rätt". Rågskörd i Näsby, Strömfors 1914. G. Nikander SLS 240:72. 

troligen direkt västerifrån. Också till bruksorterna i Nyland förefaller de ha 
kommit från Sverige genom förmedling av inflyttade rikssvenskar på bruk och 
herrgårdar. Till en början kallades de "svenska orv". De skall ha varit knavelorv 
med raka skaft; den typ med böjda skaft som i sen tid har använts i västra Nyland 
är en nybildning. I några åboländska socknar var det skillnad mellan slåtterlien och 
skördelien. Den förstnämnda hade bara ett handtag, den sistnämnda alltid två. Ett 
lieorv med endast ett handtag på rakt skaft har använts i Egentliga Finland, 
Satakunda och Tavastland och senast omkring 1885 vann denna typ insteg bland 
svenskarna i Sastmola och Sideby, där den sedan nyttjades vid sidan av det vanliga 
stjärtorvet. Skörd med lie var ett tungt arbete och utfördes vanligen av män. Om så 
behövdes lärde sig gårdens kvinnfolk att meja säden och klarade sig då lika bra 
som karlfolket. 

Lievinge, sädes-  och bindkrok. Linne hade som nämnt 1732 i Kalix tecknat en lie, 
som han kallade för kronobylie och som var försedd med en vinge av träspjälor. 
Lievingen nyttjades för att det slagna skulle hållas ihop. Samma skäl nämns av 
Gadd: "när på sädes-lian brukas så kallad krag, eller kamb, faller säden under 
upmejandet lika redig med lia, som med handskära." Kvistar av en, vide eller try 
kunde användas i stället för kam.'6  Böcker antecknade att då man i Österbotten 
mejade säd med lie, försågs den med en "grind" av tunna spjälor. Dess uppgift var 
att samla ihop den säd som skars i ett hugg.'' 
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Rågen mejas med lie varvid varje liekarl har två kvinnor som bindare. Saxby i Borgå 
socken SLS 1053:69. 

Rågskörd med lie på Mangs i Klemetskog, Tusby. K. Winqvist SLS 1375:82. 1910-talet. 



95. 1 östra Nyland bibehöll skördebruken länge mycket gamla drag. Själva arbetet utfördes 
här längre än annorstädes som talko. Rågskördetalko i Ovitsböle, Mörskom, 1930. H. 
Tallsten SLS 1053:237. 

Också enligt den muntliga traditionen bestod lievingen i sin enklaste form av 
blott en kvist av vide eller gran, men den kunde även vara tillverkad av spjälor eller 
av järn. Lievingen har varit nyttjad i Österbotten och i Nyland från och med Sibbo 
österut.18  Den nyttjades när man slog korn och havre och ibland glesvuxen råg med 
lie. Den gjorde dock arbetet åtskilligt tyngre. Det var ett strängt dagsverke att en 
hel dag meja säd med en vingförsedd lie. 

Också sädeskroken var ett hjälpmedel vid skörden. Gadd ogillade detta redskap. 
Han antecknade att man på några orter tog upp säden med en krok av trä eller 
järn, vilket inte bara var onyttigt utan även skadligt. Erfarenheten visade att man 
på varje ställe lämnade kvar några sädesstrån, vilka till slut sammantagna utgjorde 
en avsevärd mängd. När de räfsades ihop blandades halm och ax med varandra till 
så kallade "stråk-gubbar". Säden i dem blev antingen spilld eller förskämd innan 
dessa bosshögar kom till rian för att tröskas. 19  

Enligt den muntliga traditionen nyttjades sädeskroken överallt på fasta Åland.2°  
Kroken var alnslång, och med den drog man till sig säd från marken, dels för att 
inte behöva böja sig så djupt, dels för att skydda händerna för tistlar och annat 
ogräs. Under senare hälften av 1800-talet började dessa upptags- eller sädeskrokar 
gå ur bruk. 

Ett annat hjälpmedel vid skördearbetet är den bindkrok som använts då 
halmbandet kring kärven skulle dras till. V.E.V. Wessman skriver i en skildring av 
skörd och tröskning i Österbotten: "Vid bindningen användes icke krok, men här 
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96. Havreskörd. Den lilla pojken körde hästen. Annars var det vanligt att den som satt på 
maskinen och förde räfsan också körde hästen med tömmarna över axeln. Övermarks 
kyrkby. A. Franzbt SLS 259:34. 1910-talet. 

och där vet man meddela, att en sådan i äldre tider skall ha begagnats".21  
"Bindankroken" användes i Nyland till 1800-talets slut. I en del trakter uppgavs att 
den användes så länge man skar med skära, på annat håll skall den ha använts även 
då man mejade säden med lie. Kroken var 10-15 cm lång och bars i ett band över 
armen; om så behövdes höll man den i munnen då man samlade ihop säden. Den 
var gjord av en självvuxen träkrok, på senare tid av en järnkrok som försågs med 
trähandtag. Enligt Grotenfelt användes bindkroken endast i södra Tavastland och 
Nyland.22  

Vädertorkning. Antalet band i sädesskylarna har varit växlande. I mitten av 
1700-talet brukade man i Vasa län sätta 15 band i rågskylen och 10 i kornskylen.23  
Gadd kände som nämnts bäst till landets sydvästra delar; enligt honom sattes 10-30 
kärvar i en rågskyl men sällan mer än 6 i en kornskyl. Om säden stackades 
användes så många kärvar som gick på 2-3 lass.24  Det var inte tungt att binda 
kärvar, det kunde göras av 12-13 års pojkar, men skylningen måste utföras av en 
fullvuxen person. Enligt Gadds mening skedde sädestorkning i vårt klimat säkrast 
och bäst i norrländska storhässjor, särskilt om de förseddes med tak.25  I sådana 
hässjor kunde man på aftonen sätta upp all den säd som skurits och bundits under 
dagen, och då var den lika säkert förvarad som om den redan vore inomhus och 
man kunde tacka Gud för sin skörd. Mot ritorkningen var Gadd överraskande 
kritisk. Rian var kostsam att bygga och drog mycket bränsle. Halmen blev alldeles 
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97. Havrehässjan är ännu inte färdig utan skall byggas på med några varv. Hässjor 
användes främst för vårsäd, havre och korn. Replots kyrkby. S. Ahlbäck SLS 550:40. 1939. 

uttorkad och fick dessutom röksmak, och var skadlig som foder åt kreaturen. 
Riorna var också starkt utsatta för eldsvåda. I samband med sitt lovprisande av den 
norrländska storhässjan meddelar Gadd att den som ville skaffa sig sådana kunde 
beställa dem från Norrland och "andra skogsorter".26  Betecknande för Gadds 
omsorg om skörden är hans anvisningar om hur säden skulle transporteras. 
Sädesskrindan skulle, antingen den stod på en vagn eller på en släde, helst vara 
fodrad med buldanstyg, med "ryssmattor" av bast eller med tunna bräder, för att 
ingenting av den dyrbara lasten skulle gå förlorad. Vid pålassningen skulle man 
först försiktigt ta hatten av rågskylen och sedan de övriga kärvarna en efter en. 
Kornskylen borde man hel och hållen lyfta upp på lasset med hävlar. 

Tengström framhöll att all säd som skars innan den var mogen vid ritorkningen 
blev sammanskrumpen och odryg och opålitlig som utsäde. Det handlag som 
behövdes vid halmens uppsamling och bindning kunde man lättare lära sig genom 
övning än genom beskrivning och regler. Bäst var om säden kunde skäras tidigt på 
morgonen och lämnas obunden på stubbåkern för att längre fram på dagen bindas 
till kärvar. Rågen kunde bindas med egen halm, men korn, havre och vete skulle 
helst bindas med gammal råghalm. Alla skylar borde täckas med täta och vida 
hattar av råghalm. Om det började regna medan man skördade, borde skylarna 
göras mindre än vanligt och så öppna att vinden kunde spela genom dem. I vissa 
trakter hade man börjat med den oseden att sätta korn och havre i långa såtar. Så 
vårdslöst hopsatt säd var i våtväder svårt utsatt för mögel och röta; detta kunde 
möjligen undvikas, om såtarna täcktes med gammal råghalm. I Vörå brukade man 
i mitten på 1820-talet sätta 18 band i rågskylen och täcka den med en hatt av två 
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98. Havreskylar i Lomby, Vörå. S. Ahlback SLS 566:65. 1942. 

sammanbundna band. Av kornet sattes så många så kallade pjunkar eller band som 
rymdes under två ihopbundna band. Hässjor användes aldrig. I Pargas brukade 
man på 1840-talet stacka rågen, som skurits med skära, medan korn och havre som 
slogs med lie lades i hög.27  

I Österbotten berättar den muntliga traditionen att man brukade göra foten till 
rågskylen av tre kärvar och sedan rada de övriga däromkring. Från Karleby ner till 
Malax sattes 12-13 band i rågskylen och söderut 20-30 kärvar. Också uppsättning i 
stackar eller rökar förekom. I kornskylarna sattes alltid färre band än i 
rågskylarna. I ett kustområde från Maxmo i norr till och med Korsnäs i söder har 
korn och havre satts upp på hässjor som var 6-10 meter långa och 3-4 meter höga. I 
jämförelse med de takförsedda norrländska sädeshässjorna var de taklösa 
österbottniska mycket ålderdomliga.28  I de faståländska socknarna sattes i regel 
endast 9-10 band i en rågskyl. I Hammarland fanns det minnen av att man haft 
stora sockertoppsformade sädesstackar. I fråga om havre och korn kunde det 
förekomma att kärvarna inte sattes i skyl utan radades upp parvis mot varandra; 
antalet kärvar var inte fastslaget. I den öståländska skärgården skall skylarna i 
allmänhet ha byggts upp av omkring 20 kärvar. På Sottunga angavs att det var 
väderleken som bestämde hur många kärvar man satte i skylen; var det regnig 
väderlek sattes 10-12 kärvar i rågskylen och 8-10 i korn- och havreskylen. Också i 
fråga om hattsättningen hänvisades till väderleken; var det regnigt väder hattades 
skylarna, annars inte. Både stående och vikta hattband har förekommit, men det 
förstnämnda var vanligast. En del satte aldrig hattar på skylar, för de ansåg att 
säden kunde börja ruttna, andra gjorde alltid hattar, för de ansåg att dessa 
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99. Kornrök. Åmin-
ne, Malax. 0. Ahlbäck 
SLS 490:251. 1948. 

100. Rågrök. Om 
skylarna är torra ge-
nom vädertorkning, 
men man fruktar att 
regnväder skall inträffa 
brukar mun ibland läg-
ga ihop kärvarna till 
"röckar". Molpe, 
Korsnäs. A. Enberg 
FMK 142:129. 1940-
talet. 
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101. Havre uppsatt på 
snes. Mattnäs i Nagu. 
R. Ahlbäck SLS 
489:339. 1938. 

O 
102. På Åland kördes 
säden i regel till rian 
och bärning förekom 
endast sällan. Havrein-
bärning med svege. 
Bjärström, Finström. 
R. Ahlbäck. SLS 
547:572. 1939. 
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103. Inkörning av råg i Klemetskog, Tusby. SLS 1375:77. 

skyddade säden mot att bli uppäten av fåglar. I Åboland var skylarna stora och 
kunde omfatta upp till 50 kärvar. I Pargas gjorde man inte hatt till rågskylen men 
alltid till rågstacken, som omfattade ett obestämt antal kärvar, och detsamma 
gällde för vetet som bestods hatt av tröskad råghalm. I Kimito gjordes hatten till 
kornskylen likaså av råghalm .29  Var säden fuktig när den skulle bindas, hopsattes 
kärvarna först till skylar, och sedan de torkat fördes de ihop till stora stackar som 
kunde mäta tre meter i diameter. Stackens stomme utgjordes av en fot, kallad 
gubbe, av tre band och kring den radades övriga band stående. Banden skulle 
radas medsols. Stacken formades till en topp och om det såg ut att bli regn sattes en 
hatt gjord av tre kärvar överst och jämnades till med lie. Stacken gjordes av 
husbonden eller av en äldre, erfaren man och kunde innehålla upp till 150 band. 
Säden fick stå i stack tills den tröskades. Den forslades till rian med häcksläde, som 
beräknades rymma en stack. 

I de äldstas minne levde ännu på 1930-talet hågkomsten av att också korn och 
havre hade satts i skylar, men sedan hade andra uppsättningar tagit över. 
Havrebanden hade fått torka i "sängar", som var ungefär tre alnar långa; stommen 
utgjordes av kärvar som stod lutade mot varandra två och två. Det förekom att 
man som stöd satte upp en stång mot vilken kärvarna fick luta, och uppsättningen 
kan då karakteriseras som en låghässja. Följande stadium var att vårsäden 
lämnades obunden och bara räfsades ihop i högar. I Nagu skall man redan på 
1870-talet på vissa ställen ha torkat havre på störar, som kallades "ryssar"; i Pargas 
skall ryssarna ha kommit i bruk vid sekelskiftet. 

I västra delen av Nyland var det liksom i Åboland rågen som längst sattes i skyl. 
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104. Rågkärvar som på "släd-höflake" körs till rian. Strömfors SLS 1053:35. 1921. 

Foten bands i regel av tre band, och hatten gjordes av ett stående band. Antalet 
kärvar i skylen växlade från ort till ort, från 9-10 till 20-30. Skylar som hade stått 
ute i ett par veckor i torrt väder kördes samman till stackar, som byggdes på golv 
och omfattade 5-6 lass. Vårsäden skall på 1870-talet ha torkats i såtar. I en del 
socknar fortsatte man med denna metod fram till sekelskiftet och längre. I andra 
socknar övergick man på 1880-talet till att torka vårsäden på stör. I Esbo angavs 
dock havren på sina håll ha torkats i såtar ända fram till omkring 1910. I östra delen 
av Nyland fortsatte man att skylsätta säden, såväl råg som korn och havre, fram till 
tiden omkring 1900, då man började sätta upp vårsäd på stör. Man fortsatte att 
binda den i kärvar, som träddes på störarna med axändarna nedåt så många som 
fick rum, varvid man såg till att axen vändes mot söder för att de skulle torka 
fortare. 

Upptagning av rotfrukter. Ärtskörd. Mickelsmässtiden var enligt Läroboken 
rätta tiden att ta upp potatisen. Om landet var litet kunde den tas upp med spade, 
men för den som hade vidsträcktare planteringar var en lätt vändplog det rätta 
redskapet, varvid en hop barn försedda med små, tvågreniga trägrepar snabbt 
kunde ta upp potatisarna. Väderleken skulle helst vara torr. Efter upptagningen 
kunde potatisen utan torkning sättas in i en källare eller i jordgropar, anlagda i 
sandbackar.3()  

Också enligt den muntliga traditionen var Mickelsmässtiden rätt tid för 
potatisupptagningen. Liksom vid sättningen försökte man på bondgårdarna få ihop 
mycket arbetsfolk. Om det fanns torpare på gården avverkade deras hustrur och 
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105. Potatisupptagning i Övermarks kyrkby. A. Franzén SLS 259:32. 1910-talet. 

barn en del av dagsverkena vid potatisupptagningen. Det förekom även att man 
ordnade talko. Då fick alla som deltog mat och kaffe flera gånger om dagen och 
sedan lön in natura. Allt gårdsfolk brukade också delta förutom de äldsta och de 
allra yngsta. Det var vanligt att potatisblasten hade skurits av och hängts upp för att 
torka innan upptagningen satte igång. Den torkade blasten gavs under vintern åt 
boskapen som utdrygningsfoder. Det ansågs att en fullvuxen person kunde ta upp 
trettio kappar under dagen. Det vanliga arbetsredskapet på mindre potatisland var 
potatishackor av järn med träskaft. På större odlingar kördes potatisen upp med 
årder eller gaffelplog, varefter kvinnor och barn plockade upp knölarna. Om 
varenda liten potatis skulle upp hade varje plockare helst två kärl, det ena för 
"folkpäron" och det andra för "svinpäron". På många håll sattes höstmarknaden 
som tidsmärke för potatisupptagningen. Så var det i Snappertuna.31  "Potätren sku 
vara oppe för mikeli, annars slapp man int ti marknan. Alla som hörd ti gården 
budas opp å hjälpa till. Karlana körde opp me årder och kvinnorna plockade opp. 
Potätren grävdes me grep. Man var alltid två, den ena grävde å den andra plockade 
opp efter. Vid potatisupptagningen bjöds alla på kaffe och mat. När potatisen sen 
var oppe for man me segelsumpar ti Helsingfors för att sälja". 

Lärobokens anvisningar för förvaringen av kålrötter är desamma som för 
potatisen, de skulle förvaras i källare eller i jordgropar. Också kålrotsblasten skulle 
tas tillvara och torkas för att användas till baddningsfoder för mjölkkor. Sent på 
hösten skulle vitkålen tas upp och förvaras i källare "till en god och helsosam spis i 
hushållet".32  Under den tid som den muntliga traditionen omfattar har varken rov- 
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106. Potatisen tas upp på Ebbo kommunalhem i Borgå socken, varvid alla som orkade 
deltog i arbetet. SLS 1053:11. 1920-talet. 

eller kålrotslanden varit så stora att det behövdes talko eller lejd hjälp när de skulle 
skördas. Kålrötterna togs vanligen upp ungefär samtidigt med potatisen medan 
rovorna rycktes upp längre fram på hösten. 

Gadd antecknar att man i Finland brukade skära av ärterna med handskära och 
att den metoden var den vigaste och bästa.33  Det gick visserligen fortare att få av 
dem med lie, men då avskars ofta "en myckenhet ärtris och skidor, emot 
toppändan af ärterne". Att rycka upp ärterna gick för långsamt och som 
boskapsfoder var det sämre om rötterna följde med. Under våta höstar skulle 
ärterna inte skäras och lämnas liggande utan genast sättas på hässjor för att torka. 
Den hässjetorkning som förekom i Finland var långt bättre "än alla sådane uptåg, 
de utrikes bruka til ärternes torkande, förän de tröskas". Hässjorna för ärtris skulle 
enligt Läroboken vara försedda med tak för att ärtrevorna skulle skyddas för 
urlakning och röta.34  

Ärternas skördetid var beroende av sommarens väderlek. Ibland kunde 
ärtskörden vara slutförd till Bertilsmässan, ibland kunde den avslutas först in i 
september. Innan ärterna skördades skulle de vara mogna, men inte övermogna så 
att ärtskidorna öppnade sig. Ärterna skördades vanligen genom att man ryckte upp 
dem och sedan torkade dem på hässjor. I Åland var en konformig hässjetyp 
allmän. Den var hopsatt av tre kvistiga störar, ställda i triangel, och fick konisk 
form genom att störarna upptill bands ihop med en vidja. Ärtriset lades fångvis på 
störarna till dess att hela hässjan var täckt. Tack vare det tomrum som uppstod 
inne i hässjan skedde torkningen både inifrån och utifrån. Också större hässjor av 
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107. Potatisupptagning i Västlax, Kimito på 1930-talet. I. Sahlberg SLS 546:78. 

denna typ förekom, med flera störar. Om hässjan gjordes mycket hög lyftes riset 
upp till den övre delen med långskaftade högafflar. Konformade ärthässjor 
förekom i Åboland och västra Nyland vid sidan av andra hässjetyper, inte sällan 
den vanliga långhässjan med vågräta trodor. I Pargas kallades långhässjan 
"ärthässja", medan den konformiga hässjan benämndes "ärtstack". Från Kimito 
föreligger uppgifter om en stor hässja i form av ett sadeltak och lång som en 
manbyggnad.35  Den byggdes upp av tre eller fyra par saxställda störar med 
inborrade tappar eller naturvuxna kvistar mot vilka hässjestängerna var lagda. 
Denna stora hässja hade vanligen sin plats på ribacken och togs inte ner till vintern. 
När ärtriset lyftes upp på hässjan användes en lång stör med en tjuga i ändan. 
Tjugan hade tillverkats så att man hade kluvit upp ena ändan av stören och satt in 
en träbit i klyvet, sedan man surrat nedanom med vidja eller något annat. Tjugans 
toppar spetsades för att lätt tränga in i riset. I Kimito skall konformiga hässjor ha 
använts endast om skörden blev så stor att allt inte fick rum på långhässjan. I 
Nyland var ärthässjor av långhässjans typ ungefär lika vanliga som de konformiga 
hässjorna, och där gjordes samma skillnad i benämningen som i Pargas. I östligaste 
Nyland vreds två nävar uppryckt ärtris ihop till en "ärtvridu'', som undan för undan 
lades upp på stängerna i en torkhässja av långhässjans typ. Allmänt var att man 
tröskade ärtriset på logen med slagor eller käppar. 

Skörd av hampa och lin. 1 sin beskrivning av hampans rätta ans och vård skriver 
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108. Kaffedrickning vid potatistalko i Bengtsby på Emsalö i Borgå socken. SLS 1073:75. 

Gadd att hanstånden av hampan, gallhampan, som hade lika fin tåga som lin, 
skulle skördas 14 dagar tidigare än fröstånden. Dessa hade grövre tågor som 
lämpade sig till grova vävnader, fiskebragder och repslageri. Vid skörden rycktes 
hampan upp med rötterna.36  

När bladen på linstråna började falla av till vid pass en tvärhand upp ifrån roten 
var linet färdigt att skörda. Om det såg ut att bli nattfrost måste linet genast ryckas 
upp, för "frostklämt" lin var svårt att bereda. Enligt Gadd skulle linet sedan det 
blivit uppryckt samlas i knippor. Knipporna lades korsvis i högar på åkern för att 
under 2-3 dygn ta "litet wärma" åt sig; om detta blev gjort lossade skävorna bättre. 
Gadd menade att linknoppen inrikes alltid brukade repas av på en träkam, men att 
man utrikes ansåg att toppändarna av linet, som var finast, skadades av kammen 
och blev avslitna, varför linfröet där avbultades med klubbor. Sedan linknoppen 
repats av, fördes linet till rötning.37  

Linskörden i Vörå på 1820-talet beskrivs helt kort av Wegelius. Tecken på 
"Linets mognad" var att knopparna och fröna gulnade. Linet rycktes upp med 
händerna, mullen vid rötterna skakades av och fröna drogs bort genom en "grof 
kamb". Sedan bands linet ihop till små knippor och lades i vatten för att rötas i 
8-10 dygn, varefter det hängdes på gärdesgården för att torka.38  Av Pargas-
beskrivningen från 1847 får vi liknande besked: "Linet uppryckes med handen, 
knippas och sänkes ned i sjön för att rötas under 9 dygn, hvarefter det utbredes på 
marken".39  

239 



Ärterna såddes ofta på sådan jord som följande år skulle bära vårsäd. De torkades i 
regel på hässjor. Bilden visar runda ärthässjor. Ybbernäs, Pargas. G. Högnäs SLS 491:66. 
1938. 

Långhässja för ärter i Lindkoski. Lappträsk. H. Renlund FMK 131:95. 1938. 
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Enligt den muntliga traditionen kunde linet skördas när det på hösten började 
skifta i gulgrönt. Ett annat tecken till mognad var att bladen började falla av. I 
Kimito ansågs det att linet skulle skördas före Bertilsdagen , ty "Bertil tar tågan av 
linet".4()  Vid skörden rycktes linet upp med rötterna varefter jorden skakades bort 
eller slogs bort med en käpp. Lintågan var av bättre kvalitet om linet skördades 
tidigt, men den som ville ha fullmoget frö valde senare skörd och tog upp linet 
först när fröknopparna var brunaktiga och fullmogna. Efter uppryckningen 
behandlades linet rätt olika i olika trakter. Vid linskörden i Närpes bands linet 
genast efter upptagningen till små band, "fittjar", varefter linknoppen repades av 
på ett "luggbrä".41  Flera fittjar bands därefter ihop till ett "knippe" och fördes för• 
att rötas. Efter rötningen togs knipporna och fittjarna sönder och linet breddes ut 
på marken för att torka. Sedan bands det på nytt i knippor och fick eftertorka i rian 
eller bastun. I Kimito bands linet i "navar" som lades korsvis över varandra i 
"kränkor" för att därefter torkas på linhässjor eller på någon gärdesgård. Sedan 
linknoppen repats av på en linrepa breddes stjälkarna ut på rågstubben för att 
rötas. 42  I Kyrkslätt lades 10-15 nävar lin i en kränka och därefter kom repningen. 
Då knoppen var avtagen bands linet till fittjar, som innehöll 20-25 nävar och 
bands ihop med halmband. Fittjarna fördes sedan till rötning. Efter rötningen 
breddes linet ut på en gräslinda eller stubbåker. Därifrån fördes det i kärvar till 
bastun där kärvarna löstes upp och linet ställdes på bastulaven för att bli or-
dentligt torrt i den uppvärmda bastun.43  Arbetet med linet hörde till kvinnfolkets 
göromål, men avrepningen av linknoppen ansågs på många håll så tung att den 
gjordes av karlar. Linrepan bestod av en bänk och en därvid fastsatt repa av trä 
med järntinnar eller helt av trä med utsågade taggar.'" Den har många 
benämningar såsom luggbräde, linrepa, snära, klösa, stråka och skripbräde. I de 
åländska socknar där linodling har förekommit användes repbänken mest för 
hampa, medan linknoppen slogs lös med en liten träbulta, istället för linbultan 
användes ibland en vanlig käpp. Från Iniö uppges att man där brukade plocka av 
knoppen från det skördade linet.45  

I Åland brukade man sätta ihop 10-12 fittjar till en skyl. Om det var svårt att få 
linet att stå i skylar byggdes låga hässjor av gärdsle mot vilka linkärvarna ställdes. 
De avrepade fröknopparna fördes till rian och breddes ut på golvet nära riugnen 
för att torka och tröskades sedan på logen när man fick tid till det. Linet kunde 
också hämtas orepat till logen och tröskas på samma sätt som säden. Ville fröet inte 
lossna slogs linet i väggen. 

Också hampan skulle vara skördad till Bertil. Det uttrycktes i västra Nyland "Så 
mej om Eskil och ta opp mej om Bertil, så blir jag stark". Hampan som blir nästan 
tre gånger längre än linet, rycktes liksom linet upp med rötterna. Fanns det mycket 
"hanhampa" sades det: "I år bli många gamla flickor gifta". Mullen slogs av 
rötterna med en liten käpp. Fröknopparna på honstånden avlägsnades omedelbart. 
I övre Österbotten där man på grund av klimatet odlade mer hampa än lin 
användes ett särskilt redskap vid avrepningen, en "hamptunna" med tandad 
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kant." Man tog en hamptest i handen och drog den mot tunnkanten medan man 
tyngde på med den andra handen så att fröknoppen revs av och föll ned i tunnan. I 
sydligare trakter, där hampa odlades jämte lin, användes en hamprepa, -klösa, 
-snära eller snärare, som var av samma konstruktion som linrepan. Omedelbart 
efter frötagningen bands hampan i kärvar med ett par nävar i varje kärve, och 
fördes till rötning. Därefter torkades hampan upphängd på en gärdesgård och 
slutligen fördes den till en ria eller bastu för värmetorkning. Mot slutet av 
1800-talet slogs den inhemska hampan ut av den ryska, som importerades i stora 
hampbalar. Den inhemska hampodlingen hade väl också tidigare varit rätt 
olönsam, men böndernas utpräglade motvilja mot att lägga ut pengar för sådant 
som kunde odlas på egna tegar hade varit orsak till att hampodlingen så länge hade 
bibehållits. 

Humleskörden Då humleknopparna i augusti började bli brunaktiga skulle de 
enligt Läroboken plockas av och bredas ut i lämpliga kärl för att få torka i sval och 
frisk luft. En osed, som förekom i en del finska trakter, var att humlen torkades i 
varma, rökfyllda, tilltäppta bastur, där humlen förlorade i styrka och fick en 
bismak som var svår att avhjälpa. Den nyländska humlen, som hanterades på 
bättre sätt, betalades med nästan dubbelt högre pris.47  Många traditioner om 
humleodlingen har bevarats. I Kimito skulle all humle vara skördad före Bertil, för 
han tog makten av den." I Strömfors skördades humlen först i september, då 
"humlekopporna" började skifta i brunt. De plockades av och torkades i solsken. 
Man lade ett tunt lager i en korg och lät dem ligga tills de "skravlade" av torka om 
man tog dem i handen. De torra kopporna lades i ett träkärl, till exempel en 
gammal smörkärna, och en sten lades ovanpå som tyngd, och där fick de ligga tills 
de behövdes. Till en öltunna om 70 liter togs två nävar humle. En annan uppgift 
angav att man till en brygd skulle ta lika många nävar av humlen som man tog 
kappar av maltet.49  

15. Sädens ritorkning och tröskning 

sin beskrivning över Malax 1767 ägnade lantmätaren Klingius så mycket utrymme 
åt rian, att var och en skulle kunna bygga en ria med ledning av hans skildring 
(fig. 19). Om tröskningen meddelar han bland annat att ståndspersoner, som ville 
ha vitare bröd, brukade slå säden ur en del oriade kärvar, eftersom mjöl av riad råg 
ansågs vara litet gråare . 1  Gadd hade såsom redan har framgått många invändningar 
mot ritorkning. Tengström delade inte Gadds kritiska inställning. Han skriver att 
det goda bruket att ria säden medförde att spannmålen blev lätt att tröska och att 
den utan omrörning kunde förvaras "oskämd" så länge man önskade. Om 
tillvägagångssättet vid riande av säd har Läroboken utförliga anvisningar.' När 
man satte upp säd på torkstängerna i rian, kunde kärvar med torr säd radas tätt, 
men om det hade regnat när man körde in säden till rian — eller om den var mycket 
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111. Rietypernas utbredning. Den streckade linjen utgör östgränsen för det område inom 
vilket rian sammanbyggd med logen och ladan, är den förhärskande formen. Enligt en karta 
uppgjord år 1942. — Folklivsstudier I, s. 95. 

uppblandad med ogräs — måste kärvarna radas glesare. 
Beträffande ribyggnaderna anger Läroboken att dessa borde byggas på något 

upphöjda, jämna platser. På orter där det fanns gott om skog borde man inom varje 
åkergärde uppföra en ria sammanbyggd med loge och halmlada, men på 
skogfattiga orter fick man nöja sig med en rirad bestående av två rior med loge 
emellan och en rymlig halmlada därinvid. För att vid tröskningen kunna spara tid 
och bränsle skulle man bygga själva rian så, att den var minst tolv alnar i fyrkant 
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112. En vanlig åländsk ria rymde 5-6 lass. När rian blivit eldad 3 eller högst 4 dygn var säden 
tillräckligt torr för uttröskning. Till tröskning av 15-16 tunnor åtgick en famn ved (1797). 
Bilden visar en ria av åländsk typ i Geta kyrkby. 0. Ahlbäck SLS 548:160. 1939. 

och så hög att minst dubbla varv av sädeskärvar kunde sättas upp till torkning. De 
understa 4-5 stockvarven borde timras något glesa och ej "myssjas" med tätande 
mossa för att det svettbad som i början av rieldningen sänkte sig mot golvet skulle 
kunna strömma ut genom springorna. Dessutom borde en avlång glugg huggas upp 
ungefär fem kvarter från rigolvet och förses med skottlucka, så att den efter behov 
kunde öppnas eller slutas. Golvet borde vara så tätt att ingen säd kunde rinna ned 
genom springorna. Bäst var om det var täckt med tegel eller flata stenhällar. 
Riugnen skulle byggas i ett hörn av rian och helst vara välvd. Man borde ställa 
ugnen en halv aln eller tre kvarter från väggarna. Det var viktigt att beräkna 
värmen i rian så att säden inte "brändes" av för mycken hetta eller blev lönnmältad 
av för långsam svettning. Extra viktigt var detta när utsäde skulle torkas, och 
utsädesrian fordrade därför mycken påpasslighet. Logen där den ritorra säden 
skulle tröskas borde vara minst 12 alnar lång för att säden vid kastningen skulle 
spridas ordentligt och därigenom bli ren och väl sorterad. Golvet måste vara 
mycket tätt hopfogat, och allt eftersom det av värmen började gistna skulle dess 
tiljor sammandrivas genom kilning för att säden ej skulle rinna bort. Då säden 
torkat väl i rian skulle den i logen tröskas, kastas, rengöras och vannas "på wanligt 
sätt". Halmen skulle med väl sammanvridna band av råghalm bindas ihop till 
alnstjocka kärvar. De avfallna tomma axen, vipporna, borde samlas ihop och 
"bötslas" sönder med en stampbill för att längre fram på hösten sammanmalas med 
slösäden till foder åt kreaturen. Agnarna kunde dels sparas till "baddningar" åt 
mjölkkorna, dels ges till föda åt svin och fasel. Av säden skulle man sälja så mycket 
att man fick pengar till de årliga utskylderna och till nödiga inköp, men först måste 
man undanta den säd som gården själv behövde, och minst ett års utsäde. "Att äga 
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Slagtröskning på Lillviks gård i Tenala omkring 1920. SLS 1145:64. 

Rågtröskning med slaga i Rökiö, Vörå. E. Hägglund SLS 865:295. 
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Frågorna nr 46 och 47, 46 47 Frågorna nr 46 och 47, 46 47 

Inom Utom mjö såg- och valkkvarnar finns Kast Utom Utom mjöl- såg- och valkkvarnar finns 

Församlingens försam- inom församlingen följande mekaniska verk Församlingens 
namn 

maski följ.mek. verk 
Trösk- Trösk- att Sågkvarn namn lingen finns ner 

kastmaski- 
ner för säd 

Tröskverk 
av järn 

Tröskverk 
av trä 

Att 
bråka lin 

"Syrp- 
machiner-  

verk av 
järn 

verk av 
trä 

bråka 
lin med 

vatten häs 

Gla Karleby 1 0 0 0 0 Sund 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 Vårdö 0 0 0 0 0 ( 

Nedervetil 0 0 0 0 Lemland 0 0 0 0 — 

Kronoby 1 1 0 0 0 10 Föglö 0 0 0 0 — 

2 0 0 0 0 10 Kumlinge 0 0 0 0 — 
„ 3 1 0 0 0 10 Brändö 0 0 0 0 — 

Terjärv 0 0 0 0 8 Iniö 0 0 0 0 — 

Pedersöre 1 0 0 0 0 Houtskär 0 0 0 0 - 

9, 2 
Nykarleby 1 

0 
5 

0 
0 

0 
0 

0 
x 

Korpo 1 
2 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

— 
- 

9, 2 
Oravais 

0 
0 

() 
0 

0 
0 

0 
0 

33 3 
Nagu 

2 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

— 
— 

Vörå 0 0 0 0 0 Pargas 5 0 0 0 — 

Kvevlax 0 0 0 0 0 Kimito 22 1 0 0 — 

Replot 0 0 0 0 0 Dragsfjärd 6 0 0 0 — 

Mustasaari 3 0 0 0 0 Västanfjärd 5 0 0 0 — 

Solv Hitis 0 0 0 0 — 

Malax 1 Bromarv 7 1 0 0 — 

2 2 Tenala 14 0 1 1 — 

Bergö Pojo 20 1 0 0 — 

Petalax 1 Karis 1 0 0 0 — 

Pörtom Ingå 1 0 0 0 0 C 

Korsnäs 0 0 0 0 0 Lojo 3 0 0 0 — 

Närpes 0 0 0 0 0 Sjundeå 2 0 0 0 — 

Kristina If. 1 0 0 0 0 Kyrkslätt 4 0 0 0 0 C 

2 0 0 0 0 Esbo 3 0 0 0 — 

Lappfjärd 1 Helsinge 10 1 1 0 — 

2 0 0 0 0 Sibbo 6 1 0 0 - 

3 0 0 0 0 Borgå 1 9 0 0 0 — 

Sideby 1 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 C 

2 0 0 0 0 Pärnå 6 Finns icke. 
4, 3 

Eckerö 0 0 0 0 

Liljendal 
Mörskom 

2 
2 

— dito 

Hammarland 1 1 0 0 0 Lappträsk 1 1 

2 2 0 0 0 =f,  ) 2 x x x x — 

Finström 2 0 0 0 Strömfors x 0 0 0 — 

Jomala 0 0 0 0 Pyttis 1 10 — 2500 600 — 

Saltvik 1 0 0 0 2 10 — 2500 600 

Hammarland 2:not "Sågkvarn med vatten 1. Häst sågkvarn 2" 

Tabell 18. Kastmaskiner, tröskverk o.d. 
Tabellen visar instruktivt att tröskning och motsvarande arbeten 1834 fortfarande sköttes 

för hand men att redskap för rensning av säd småningom började komma i bruk. Avser 
svaren från Pyttis på frågan nr 47 slagor och linbråkor? 
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spannmål i Wisthuset, är alltid både förmånligare och hederligare, än att på 
kistbottnen gömma dess wärde i penningar, af hwilka man föga tröst och hugnad 
hämtar wid de hos oss beklageligen nog ofta infallande misswäxtår." 

Enligt Böckers redovisning var riorna i spannmålssocknarna så rymliga att 8-10 
tunnor säd under goda år kunde erhållas vid tröskning av "en ria" och vanligen så 
höga att det rymdes tre sättningar.3  I de övriga delarna av länet var riorna betydligt 
mindre. Uppe i den övre delen av Gamlakarleby socken och i Lochteå saknades 
logar, men annars var riorna i den västra delen av länet överallt utbyggda med 
logar. Kastmaskiner, som borde bli allmänt kända, fanns det hos två, tre 
ståndspersoner, tröskverk hos ingen. Av tabell 18 framgår hur många kastmaskiner 
och tröskverk som var i användning år 1834. 

Av socknarna inom svenskbygden var som nämnt Vörå den enda som räknades 
till spannmålssocknarna. Enligt 1825 års Vöråbeskrivning fanns det i Vörå två eller 
tre sättningar i rian. Ugnsväggarna var byggda av gråsten, men själva eldstaden var 
murad av tegel. Hela ugnen var täckt av klappersten. Golvet kunde vara tillverkat 
av släthuggna stockar, men bestod ofta av stampad lera eller backjord som strukits 
med tjärvatten tills golvet blivit hårt som sten. Skurtaket var först täckt med näver 
och sedan med takved eller halm. Rök och fuktighet släpptes ut genom gluggar. 
Logarna var rymliga; vid tröskning av en rågria var fyra till fem personer sysselsatta 
och av en kornria fem till sex.` — Kornet var alltid tyngre att tröska än rågen. 

Under den senare hälften av 1800-talet ingick ännu alltid en ria i husbeståndet på 
bondgårdarna. Utom de rietyper som är intecknade på kartan (fig. 111) fanns det 
på stora gårdar en typ med en loge i mitten och en ria i vardera ändan. Typen var 
företrädd i nästan alla socknar. Genom ritorkning i två, tre dagar blev säden inte 
bara grundligt torkad utan även desinficerad. Eldningen av rian var ett svårt och 
ansvarsfullt arbete ty om den eldades alltför het kom sädens grobarhet i fara; ju 
mer erfarenhet eldaren hade, desto bättre. Oftast skötte husbonden själv 
eldningen av sädesrian eftersom han vanligen hade den bästa kännedomen om hur 
hans ria skulle värmas. När rian var tillräckligt varm radades kärvarna upp på 
ristängerna, i äldre tid med hjälp av en c. 2 meter lång trätjuga med två eller tre 
naturvuxna tinnar. Följande detaljerade skildring härrör från Solv.5  "Ti sätt rian" 
hörde till husbondens åligganden. Han klev först upp på det övre laget torkstänger, 
"övranpassjona", där han började rada kärvar på "langpassjona" invid väggen. 
Han ordnade fyra eller fem långstänger i bredd med 10 cm:s avstånd från varandra, 
varefter han började ta emot kärvar, som en medhjälpare sände upp med "tjyvon". 
På grund av den ringa höjden under takfallet vid väggen måste kärvarna på de tre 
första torkstängerna placeras liggande, i "liggsäto". På de följande stängerna 
ställdes däremot kärvarna stående med axändan uppåt och "hovo elo låmin nedär i 
passjon". Sedan de fem första stängerna på detta sätt hade blivit fullradade, hade 
man fått en "säto". På de femton "langpassjona" rymdes det tre sättningar och på 
de sex eller sju "unspassjona" ovanför ugnen en sättning. Sedan det övre laget 
torkstänger hade blivit fullradat, upprepades samma förfarande på det undre laget, 
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115. Vid det smutsiga tröskningsarbetet använde man gärna särskilda tröskarkläder. Västra 
Kalax, Korpo. R. Ahlbäck SLS 489:455. 1938. 

"nedranpassjona". Det gick lättare att arbeta i det senare fallet, ty på grund av den 
ringa höjden behövde man inte använda tjugan. Då rian var "satt" hade kärvarna 
från sextio rågskylar fått plats uppe på torkstängerna. Sedan eldades rian tills säden 
var "brakatorr", vid torr väderlek räckte det ett par dagar. 

Ritorkningen och tröskningen hörde ihop med höstsådden för dem som ville ha 
nyråg som utsäde. 1 Nedervetil ansåg man att tröskningen borde börja den 15 
augusti och sådden den 20, och innan man kunde gå ut och så skulle man ha 
åtminstone en ria tröskad. Mången gång blev det "brömillan", dvs. en tid mellan 
det då brödet tog slut och ny råg kunde malas till brödsäd, och då var man tvungen 
att tröska så snart som möjligt efter det att man hade kommit i gång med skörden.6  
Vid tröskningen måste ofta lejd arbetskraft anlitas som hjälp åt gårdsfolket. 
Tröskhjonen erhöll för det mesta sin lön in natura, 2-4 kappar om dagen beroende 
på avtal. Därvid gjordes ingen skillnad mellan karlar och kvinnor. Före lampornas 
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116. Vedskovel Vedskovel som nyttjades vid rieldning. Nagu, Nötö. R. Ahlbäck SLS 489:386. 1938. 

tid deltog också barn i tröskningen, de stod och höll i lyspärtor. 
Linus Sundell redogör mycket ingående för hur tröskningen gick till i Kyrkslätt.7  

Rågtröskningen började med att de i rian torkade kärvarna, "båndånen", togs ned 
från ristängerna och väggades, dvs. i rian slogs i vägg med axändan för att de 
fullmogna sädeskorn som satt löst i axen — och som var de tyngsta och bästa kornen 
— skulle rinna ur. Arbetet utfördes av två "rigubbar", och när urslagningen var 
gjord sändes så många kärvar upp i logen, att de räckte till för ett "lagn". I logen 
fanns fyra tröskare, som skar upp halmbanden på kärvarna och lade ut säden i fyra 
rader från långvägg till långvägg, två och två rader med axändarna mot varandra, 
vilket var ett lagn. Två tröskare ställde sig i bredd med axraden mellan sig. Den 
som stod till vänster hade vänsterfattning om slagskaftet, alltså vänstra handen 
nederst, den som stod till höger hade högerfattning. Tröskarna började gå jämsides 
och baklänges under rytmiskt dunkande med slagorna på sädesaxen. När de 
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117. De uttröskade halmkärvarna langas ut ur logen. Rödsö, Karleby. C. Segerstråle SLS 
388:113. 1924. 

närmade sig den motsatta väggen, vände de sig om och gick mot den fram till ändan 
av axraden. Samtidigt hade det andra tröskparet förfarit på samma sätt på sin halva 
av lagnet, vare sig de gick i samma eller i motsatt riktning. Vartefter tröskarna 
arbetade med slagorna, gick en av rigubbarna och vände den tröskade halmen, och 
så tröskade båda paren ytterligare ett varv. Därefter samlades den uttröskade 
halmen i stora kärvar, som bands om med halmband och hävdes ut på ribacken 
(eller in i den intill logen byggda halmladan), fyra kärvar halm av vart lagn. När allt 
var tröskat samlades all säd i en "dråse", och denna rengjordes på olika sätt från 
tomma ax och andra halmrester, agnar och damm. Säden sållades först genom 
rissel och kastades därefter för hand med kastskopa, varvid den samtidigt sorterade 
sig i tre klasser. Den tyngsta och bästa säden flög längst bort mot logväggen och 
blev väggsäd, den nästbästa säden föll ned mitt på golvet och blev mellansäd. Den 
lättaste och sämsta säden föll ned närmast kastaren och blev framsäd eller slösäd. 
Efter detta kunde agnar, halmstrån och damm ytterligare sopas bort med en lätt 
granviska eller fläktas bort med en näverfläkt. Därefter vannades säden med vanna 
eller dryfta. Från och med mitten av 1800-talet började man kasta säden med 
kastmaskin, och då bortföll arbetet med rissel, kastskopa och vanna. Korn, vete 
och havre tröskades i stort sett lika som råg men väggades ej i rian. Havretrösk-
ningen kunde ibland utföras så att en häst leddes av och an över den utlagda säden 
och trampade ur kornen ur axen. Denna metod var inte i bruk på annat håll än i 
Nyland. Så långt Linus Sundell. 
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118. Risslen, med vilka agnar och boss rensades ut ur säden, var fyrkantiga i övre 
Österbotten och i östra Nyland. Rissling i Tessjö, Strömfors. C. Segerstråle SLS 458:8. 1933. 

Jämte slagtröskning har ett par andra tröskmetoder haft viss användning. I östra 
Nyland, från Pärnå till Pyttis, förekom i någon utsträckning att man tröskade korn 
och ibland även havre och ärter med tröskklubba, som hade så kort skaft att man 
måste stå på knä, då man nyttjade den, vilket gjorde arbetet tungt och besvärligt.8  
Redskapet jämte dess vanligaste benämning "varsta" hade i jämförelsevis sen tid 
lånats dels i en västfinsk och dels i en tavastländsk variant. Ett annat redskap som 
också det i sen tid kom att nyttjas vid tröskning var tröskhäcken.9  Den blev känd på 
Åland i mitten av 1800-talet och blev efter hand brukad också i Åboland och 
Nyland, i västra Nyland dock först omkring sekelskiftet. — Ännu senare, efter 
första världskriget, togs den i bruk i södra delen av Österbotten från Sideby till 
Vörå. — Den förmådde inte på något håll helt undantränga tröskslagan. 
Tröskhäcken gick under olika benämningar: harpa, grind eller häck. Den bestod av 
en fyrkantig träram med däri insatta spolar och var antingen — och vanligen —
försedd med fyra ben eller också vid användning lagd på två bockar. Sädeshalmen 
lades på spolarna och tröskades med käppar eller klappträn. 

Slagorna kan indelas i inte mindre än fem huvudtyper enligt förbindningen av 
slagvalen med slagklubben.'' Den ålderdomligaste typen var av allt att döma 
hålslagan, namngiven efter det hål i översta delen av klubben genom vilket 
slagremmen var trädd. Denna slaga var vanlig i Österbotten, östra Åboland och 
Nyland. En annan slagtyp hade en läderremsa spikad över ändan av klubben och 
slagremmen trädd under remsan. Den förekom i en variant i övre Österbotten 
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119. 1 nedre Österbot-
ten, Åland, Åboland 
och västra Nyland an-
vändes rissel i sveptek-
ntk. Repleis kyrkby. S. 
Ahlbäck SLS 550:45. 
1939. 

(Karleby — Munsala), i en annan i Åland. En tredje typ hade en rem fäst inne i en 
trattformig fördjupning i övre ändan av slagklubben. Denna slaga var vanlig i södra 
delen av Österbotten, i östra Åland, i Åboland och i västra delen av Nyland. En 
fjärde typ hade en läderögla spikad vid sidan av slagklubbens övre ända och 
slagremmen trädd genom öglan. Slagor av denna typ nyttjades i Åland och västra 
delen av Åboland samt i nedre Österbotten. Den femte och sista slagtypen, 
holkslagan, hade en vridbar holk av ett dubbelvikt stycke vide eller sälg, vilken satt 
omkring den knoppförsedda övre ändan av slagvalen. I vikningen uppstod en ögla 
varigenom slagremmen träddes. Själva klubben var likadan som i en hålslaga eller i 
en trattslaga. Holkslagan förekom i östra Åland, i Åboland samt i västra och 
mellersta Nyland. Det bör tilläggas att de åländska slagorna vanligen hade en 
slagklubb med böjd ändklump, varigenom de skilde sig från slagorna i de övriga 
svenskbygderna i Finland och visade likheter med slagor i Sverige. 

Det såll eller rissel varmed man rensade säden från halmboss, tomma ax o.d. 
förekom i två skilda typer. " I övre Österbotten samt i östligaste Nyland hade man 
ett fyrkantigt rissel med ram av fyra bräder. I södra delen av Österbotten samt i 
någon utsträckning även norr därom hade man ett halvannan aln långt ovalt såll 
med ramen svept av ett aspbräde. Samma typ var enarådande i Åboland och i 
Nyland t.o.m. Lappträsk i öster. Ett likaså ovalt sveprissel av tre alnars längd 
förekom i Åland. 
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120. Dryftan eller 
vannan varmed man 
slog damm ur säden 
utgjordes så gott som 
alltid av ett svepkärl. 
Petalax kyrkby. 0. 
Ahlbäck SLS 548:16. 
1939. 

När säden genom risslingen hade rengjorts från agnar och boss skulle de olika 
sädeskvaliteterna skiljas från varandra. Den tyngsta säden var den bästa, den 
lättaste den sämsta. Eldningen av rian betraktades som nämnt som ett så 
ansvarsfullt arbete att husbonden tog hand om det, kastningen åter så viktig att den 
föll på husmors lott. När säden skulle kastas öppnades loggluggarna för att det 
skulle bli ordentligt drag och så kastades säden med en liten kastskopa från den ena 
ändan av logen till den andra mot vinden. Framsäden flög längst, därnäst slösäden, 
och de lätta agnarna föll först till golvet. 

De tröskningsredskap som har nämnts ovan var alla i bruk ännu omkring 1900 
och delvis långt senare. En del av dem förekom i mycket enhetliga former. Så var 
fallet till exempel med den enkla, hemgjorda näverfläkt, bläkta, som i Åland, 
västra Åboland och Nyland användes till att fläkta bort agnar och damm med av 
den kastade säden, innan denna hade skyfflats ihop i särskilda högar.12  Också den 
vanna eller dryfta varmed säden därefter behandlades genom rystning och 
skakning i vannan såg likadan ut överallt i bygderna, något som sannolikt berodde 
på att den ursprungligen hade köpts av vackafinnar och även i lokal tillverkning 
hade fått bibehålla sin ytterst funktionella form. 

Kastskopan ersattes på 1860-talet på många håll av kastmaskinen, rekommende-
rad både av Gadd och Böcker. Denna den första av alla lantbruksmaskiner var så 
enkel, att den i många socknar började tillverkas hantverksmässigt. Sådan 
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121. Handkastningen betraktades som ett kvinnoarbete som helst skulle utföras av gårdens 
husmor. Säden kastades vanligen inne i logen, men vid lämplig väderlek kunde arbetet göras 
utomhus. Kiisk, Esse. S. Sundbäck FMK 132 c:20. 1938. 

tillverkning förekom bland annat i Kankaanpää, varifrån den såldes till nedre 
Österbotten, där kastmaskinen länge gick under namnet "finnmaskinen". 

I Vörå synes kastmaskinerna ha kommit i bruk på 1860-talet. "Hela förfarings-
sättet med sädens skärande, tröskning och rengöring krävde mycket såväl arbete 
som tid. Men maskinernas tid nalkades, och när vi hunnit så långt, att en 
kastmaskin fanns i logen, betydde denna maskin ett synnerligen stort framsteg." 13  
De äldsta kastmaskinerna var helt av trä, men ersattes av maskiner med kugghjul 
och vev av järn. De hemgjorda kastmaskinerna var oftast tillverkade av en smed 
som också var snickarkunnig. Från Sund berättas att kastmaskiner gjordes i 
Mångstekta, men att den inte fanns hos alla bönder. När sedermera fabriksgjorda 
maskiner blev använda synes Matildedals bruk ha tillverkat en stor del av dem. 

Ritorkning av säd var allmän under hela 1800-talet och långt in på 1900-talet, 
men slagtröskningen började på 1870- och 1880-talen ersättas av tröskning i 
tröskverk. Säden måste vara mycket omsorgsfullt torkad och slagtröskningen 
måste utföras med kraftiga slag för att inte en stor del av sädeskornen skulle bli 
kvar i axen. Särskilt svårtröskad var havren, som alltid måste eftertröskas på- 
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122. Kastmaskinen eller sädesharpan var inte var mans egendom och varje bonde var inte 
heller i stånd att tillverka sådana. När man drog runt veven åstadkoms en luftström som skilde 
ut agnar, damm och dålig säd, medan den bästa säden som var tyngst rann ut genom en 
särskild öppning. Tessjö, Strömfors. C. Segerstråle SLS 458:9. 1933. 

dråsen. Också vetet var svårtröskat, men när veteodlingen blev allmän hade de 
flesta tröskverk. De första tröskverken, tillverkade i Skottland på 1780-talet, går 
under benämningen slagtröskverk på grund av att de var försedda med en 
roterande trumma i vilken slagbommar bearbetade axen. De överträffades på flera 
sätt av de stifttröskverk som 1831 konstruerades av amerikanen Turner. De 
tröskmaskiner som i den muntliga traditionen omtalas som de äldsta var 

-stifttröskverk som drogs för hand. De handdrivna tröskverken kunde dras av tre 
karlar, men helst skulle det vara fyra, två vid var vev. Arbetet omtalas som så tungt 
att ett lag bara orkade dra någon timme i taget. Vidare behövdes en man som 
matade in säden och en som tog bort halmen med en räfsa. De äldsta tröskverken 
skall ha byggts av arbetskarlar som togs över från Sverige. Sedermera köptes 
fabriksgjorda tröskverk från Sverige, bl.a. av Arvika, Katrineholms och Köpings 
fabrikat. Inhemska märken var Matildedal och Tykö; 1882 kostade ett handdrivet 
tröskverk 145 mark och en kastmaskin 80 mark. Från många orter berättas att man 
redan efter något år tröttnade på slavarbetet med tröskmaskinen och köpte eller 
tillverkade en hästvandring för en eller två hästar. Att köra hästvandringen var ett 
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123. Ångtröskverk. Under taket syns en hemmagjord hästvandring, som hade varit i 
användning vid tröskning med ett mindre tröskverk. Övermarks kyrkby. A. Franzén SLS 
259:35. 1910-talet. 

bekvämt arbete, bara inte kättingen föll ner och skrämde hästarna. 
I guvernörsberättelsen från Nylands län för 1871-75 står att läsa att några av 

lokomobiler drivna tröskverk hade inköpts till länet.14  Till bondgårdar torde de 
första lokomobil-tröskverken ha anskaffats först efter sekelskiftet. År 1903 kostade 
ett tröskverk av det sedermera ofta omtalade märket Göta patent, drivet med 
ångkraft, 1301:50 mk. Lokomobilerna ersattes av petroleummotorer och andra 
förbränningsmotorer. Från den tiden finns det berättelser om att man i skärgården 
tog ut båtmotorn och lät den driva tröskverket. Det har beräknats att ett tröskhjon 
med slaga kunde tröska en tunna på 110 kg om dagen, medan ett större tröskverk 
inom samma tid hann med 3000 kg. En orsak till att många dröjde med att skaffa 
tröskverk var att halm som takmaterial betydde så mycket för dem att de fortsatte 
med slagtröskning. Vissa tröskverk gjordes så stora att halmen bibehölls som 
långhalm, men sådana tröskverk var sällsynta. Det finns många traditioner om vem 
som var den första i en by som skaffade sig tröskverk. Åtskilliga tröskmaskiner 
anskaffades av flera grannar i bolag. Det var ofta de yngre på gården som insåg 
tröskverkens effektivitet, medan de äldre tyckte att det var onödigt dyrt att delta i 
slik nymodighet. För en del av de gamla gick det kanske som för Nygårds-Maj i 
Oravais kyrkby. Hon var missnöjd över att sonen köpt en andel i den nya maskinen 
och påstod att om en gång de äldre hade rett sig med den gamla tröskningsmetoden 
så borde också de yngre klara sig med den. Hon övertalades att gå till rian med 
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124. Vid tröskning med ett tröskverk som drevs med lokomobil krävdes en arbetsstyrka på 
ett tiotal personer. Tröskning i Närpes på 1910-talet. G. Carlsson SLS 569:39. 

kaffe och ta sig en titt på tröskmaskinen. Betänksamt och grundligt betraktade hon 
underverket och utbrast slutligen: "Det här borde vi haft för 50 år sedan".15  

Slagtröskningen var inte bara ett tungt utan också ett dammigt arbete. Särskilt 
anställda tröskningshjon tog helst arbete på sådana gårdar där det bestods bastu 
varje kväll. Efter varje avslutad tröskningsvecka var det bastu på alla gårdar. Det 
finns många traditioner om att hela skörden betraktades som ett slags högtid. En 
tidigare generation av upptecknare fick höra om hur det gick till när den sista 
kärven sattes upp på den sista skylen och hur alla som hade deltagit i skördetalko 
samlades till kalas och dans. Mina meddelare har mest berättat om allt det tunga 
arbete som var förenat med skörd och tröskning. Mindre skördekalas förekom 
dock ännu i slutet av 1800-talet. I Kronoby fick man "stjirogröjtn", korngrynsgröt, 
när allt hade blivit skuret, och när säden var färdigtröskad bjöds alla som deltagit i 
arbete på "tröskanpryln" som bestod av kaffe. Karlarna fick också brännvin.16  I 
Terjärv firades skördens avslutning med gryngröt och kaffe med bulle av "nytt av 
åkers". När sista rian vid Mickelsmäss var tröskad och rensad och man hade 
tvättat av sig rikolet i bastun dracks det tröskanpryl medan man fröjdade sig över 
fullgjort arbete.17  I Snappertuna höll man ett riktigt kalas: "När rågen var skuren 
höll man skördkalas. På skördkalasmoron fick alla fil och smörgåsar med ost på. 
Det var tunnbrödssmörgåsar av surt bröd med kummin i. Ett bröd delades i fyra 
delar och så breddes smör på och las en tjock ostskiva ovanpå. Kaffe sku det vara 
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125. Den traditionella 
rieraden var inte lämp-
lig för tröskning med 
stora tröskverk, varför 
arbetet ofta förrättades 
utomhus. Storrank, 
Terjärv. S-E Krooks 
SLS 693:150. 1957. 

126. Som kreatursfo-
der motsvarades, enligt 
P.A. Gadds uträkning, 
1 lispund hö av 4 lis-
pund halm. Halmstack 
i Strömma, Hammar-
land. 0. Ahlbäck SLS 
548:340. 1939. 
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127. Skvaltkvarn i 1.ångbergsöda, Saltvik. G. Nikander 1931. 

tre gånger om dan me bulla utav köpt vetmjöl och till mats hadd man lådor och 
färskt kött och pannkaka. På kvälln hölls dans ti långt in på natten och de fanns 
alltid såna spelmän som man ville ha ti skördkalaset och spela. Till maten bjöds 
både öl och sup och till skördkalaset hadd man duk på bordet, det brukades annars 
bara ti julen".18  

16. Kvarnar och malning 

En av orsakerna till att allmogen i så stor utsträckning själv malde sin säd var att 
såväl vatten- som väderkvarnar av mindre storlek var så pass enkla att konstruera, 
att bönderna själva kunde uppföra dem utan större svårigheter, en annan att 
ritorkad säd var jämförelsevis lätt att mala utan att den klibbade sig. En tredje 
orsak var motviljan mot utgifter som kunde undvikas genom eget arbete. Enligt 
tabell (19) från 1834 fanns vid denna tid i våra socknar 15 större och 208 mindre 
vattenkvarnar och 2739 väderkvarnar. Av dessa fanns 127 vattenkvarnar och 953 
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Frågorna nr 76, 77, 78 I 
och 81 76 77 78 81 

Frågorna nr 76, 77, 78  
och 81 76 77 78 81 

Församlingens 
namn 

Icke skatt- 
lagda väder- 

kvarnar 

- 

Icke skatt- 
lagda större 

vattenkvarnar 

Icke skatt- 
lagda mindre 
mjölkvarnar 
och skvaltor 

Häst- 
drivna 
kvarnar 

Församlingens 
namn 

Icke skatt- 
lagda väder- 

kvarnar 

Icke skatt- 
lagda större 

vattenkvarnar 

Icke skatt- 
lagda mindre 
mjölkvarnar 
och skvaltor , 

Häst- 
drivna 
kvarnar 

Gla Karlevy 1 31 0 0 0 Sund 0 0 0 1 
" " 2 31 0 0 0 Vårdö 0 0 0 0 

Nedervetil 4 0 0 0 Lemland 122 0 0 0 
Kronoby 1 

3, 2 
16 
alla 

0 
alla sådana 

saknas 

0 
28 

0 
x 

Föglö 
Kumlinge 

140 
66 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3, 3 16 d:o 24 0 Brändö 100 0 0 0 
Terjärv 7 d:o 17 x Iniö 30 0 0 0 
Pedersöre 1 75 0 0 1 Houtskär 100 0 0 0 

2 75 0 0 1 Korpo 1 220 0 0 0 
Nykarleby 1 100 12 20 0 " 2 201 0 0 0 

3, 2 31 29 30 0 " 3 200 0 0 0 
Oravais 4 0 8 0 Nagu 150 0 0 0 
Vörå 44 0 12 1 Pargas 250 0 1 0 
Kvevlax 44 0 0 0 Kimito 84 0 20 0 
Replot 28 0 0 0 Dragsfjärd 7 0 6 0 
Mustasaari 279 0 0 1 Västanfjärd 9 0 6 0 
Solv 21 1 — Hitis 2 0 0 0 
Malax 1 1 12 — Bromarv 49 0 2 0 

33 2 4 10 — Tenala 7 3 7 0 
Bergö — Pojo 3 1 1 0 
Petalax — Karis x 0 x 0 
Pörtom 16 15 — Ingå 0 0 0 0 
Korsnäs 76 0 4 0 Lojo 5 0 0 0 
Närpes 246 0 10 0 Sjundeå 5 1 0 0 
Kristina If. 1 4 0 Kyrkslätt 14 0 1 0 

2 4 0 0 0 Esbo 5 0 0 0 
Lappfjärd 1 10 Helsinge 1 2 3 0 

2 17 0 Sibbo 7 0 4 0 
„ 3 17 0 0 0 Borgå 1 4 1 6 0 

Sideby 1 6 0 " 2 0 3 x 0 
2 6 0 Pärnå 7 9 

3, 3 21 5 — Liljendal 4 5 — 
Eckerö alla 0 0 0 Mörskom 
Hammarland 1 alla 0 0 3 Lappträsk 1 

2 0 0 2 „ 2 5 2 1 0 
Finström 155 0 0 0 Strömfors 5 2 1 0 
Jomala 106 0 0 3 Pyttis 1 27 — 6 1 
Saltvik 116 0 2 1 " 2 27 6 1 

Tabell 19. Kvarnar för husbehovsmalning av säd. 
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väderkvarnar i Österbotten, 2 vattenkvarnar och 805 väderkvarnar i Åland,1  33 
vattenkvarnar och 833 väderkvarnar i Åboland. I Nyland fanns 61 vattenkvarnar 
och 148 väderkvarnar. Härtill kom ett fåtal hästdragna kvarnar. Fördelningen av 
kvarnarna på socknarna framgår av tabellen. Den ena av vattenkvarnarna i Saltvik 
fanns möjligen i Långbergsöda, där en gammal skvaltkvarn hundra år senare 
fotograferades av Gabriel Nikander.2  

Ännu under senare delen av 1800-talet utgjorde kvarnarna ett karakteristiskt 
inslag i landskapsbilden. I guvernörsberättelserna tycks även skvaltkvarnar som 
inte längre användes vara upptagna. Följande tabell grundar sig på berättelsen 
1875-80:3  

ångdrivna vattendrivna vattendrivna husbehovs-
tullkvarnar tullkvarnar husbehovskvarnar väderkvarnar 

Vasa län 5 124 1354 2367 
Åbo o. B:borgs län 6 108 951 4185 
Nylands län 128 240 186 

I Nylands län fanns dessutom 11 tullkvarnar, som antingen var väderkvarnar eller 
hölls igång på annat sätt; närmare uppgifter finns inte. 

Själva kvarnhuset i en skvalta var ett litet knuttimret stockhus, som var byggt 
på höga stenmurar eller stenstolpar. En fördämning av stenar höjde vatten-
nivån ovanför kvarnen, och en ränna ledde vattnet mot kvarnhjulet, vilket be-
stod av ett tiotal i hjulaxeln insatta skovlar. Den nedersta ändan av hjulaxeln 
slutade med en järndubb, som stödde mot en bussning i lättstocken med vars hjälp 
avståndet mellan kvarnstenarna kunde regleras. I den övre ändan av hjulaxeln satt 
en längre järnten, snesen, som gick genom ett mitthål i den undre, stillastående 
kvarnstenen, liggaren, upp till den övre, rörliga stenen, löparen. För att snesen 
skulle kunna driva löparen fanns en järnbalk, seglet, infattad i löparens undersida. 
Mitt i seglet fanns ett rektangulärt urtag i vilket snesens överända passade in. När 
skärpning av kvarnstenarnas räfflor skulle ske, lyftes löparen ut. När malning 
skulle ske öppnades kvarnrännan så att vattnet störtade mot vattenhjulet, vilket 
satte i gång med stort skvalpande och plaskande och började vrida omkring 
hjulaxeln. Rörelsen fortplantades via den i seglet insatta snesen till löparen, som 
började rotera. Säden hälldes in i en tratt, som var fastgjord ovanför kvarnstenar-
na. Genom en ränna av bräder, vilken av en enkel mekanism hölls i skakning, rann 
säden småningom in i övre kvarnstenens mitthål, ögat, och drogs in mellan 
stenarna för att krossas till mjöl. Räfflorna i den roterande löparen förde även ut 
mjölet mot randen av stenarna och därefter ut på en flake under liggaren, varifrån 
det östes upp i säckar. 

De större vattenkvarnarna, välterkvarnarna, skilde sig som nämnts från 
skvaltkvarnarna genom att de hade liggande hjulaxel och stående vattenhjul. 
Vattenhjulen var stora och av två skilda typer, underfallshjul och överfallshjul. 
Kvarnen med underfallshjul, vilken anses som den äldre typen, fordrade liten 
fallhöjd men stor vattenmängd, emedan vattnet träffade hjulet vid dess lägsta del. 
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128. Dammanläggning i Herrforsen i Kållby, Pedersöre. Mjölkvarnen till höger var 
bondeägd och sågen till vänster hade ägts av rådmannen i Jakobstad Ph. U. Strengberg. E. 
Sundholrn SLS 614:34. 1938. 

Kvarnen med överfallshjul fordrade stor fallhöjd men mindre vattenmängd, 
emedan vattnet träffade hjulet vid dess högsta del. Underfallshjulets skovlar 
bestod av brädor, vilka var ställda radiellt i förhållande till hjulaxelns centrum, 
medan överfallshjulets skovlar bestod av två i vinkel hopsatta brädor vardera. En 
kvarn med överfallshjul vid ett lagom högt kvarnfall var nästan dubbelt effektivare 
än en kvarn av den andra typen. Eftersom vattenhjulets axel i båda dessa 
kvarntyper var horisontell, måste drivkraften överföras till den vertikala kvarn-
stensaxeln genom en kugghjulsutväxling. Ett stort kugghjul på hjulaxeln tvingade 
"trällan" på kvarnstensaxeln att gå runt, varigenom löparstenen kom i rotation. 
Välterkvarnar med överfallshjul och tillräcklig vattentillgång kunde byggas ut med 
två eller ännu fler par stenar och användas för olika sorters mäld och för 
gryntillverkning, skrädning m.m. Den ovannämnda skvaltkvarnen i Långbergsöda 
malde nio kappar säd under en natt, en stor välterkvarn malde många tunnor under 
samma tid.4  

Väderkvarnarna var av tre skilda typer. Vanligast var den så kallade stolpkvar-
nen, vars kvarnhus var byggt kring en grov stock, som stod upprätt i en timrad 
korsfot. När man skulle ställa kvarnen så att vinden träffade vingarna på 
lämpligaste sätt, vreds hela kvarnen omkring. Kvarnar av denna typ har också 
kallats tyska kvarnar. Mindre vanlig var holkkvarnen, som hade ett fast kvarn-
hus som undre del och ett vridbart litet hus som övre del, vilket uppbars av en 
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129. 1 Nyland fanns ett stort antal vattenkvarnar i landskapets åar och älvar. Bilden visar en 
välterkvarn i Sjundeå. 0. Ahlbäck SLS 556:7. 1940. 

ihålig stock, holken. Mest sällsynt var den holländska kvarnen, som hade en hög, 
tornartad undre del och en låg, vridbar övre del, benämnd kvarnhatten, i vilken 
vingaxeln satt. Kvarnhusen byggdes alltså på olika- sätt, men kvarnverkets 
konstruktion var i stort sett lika i dem alla och i princip densamma som i 
vattenkvarnarna. En väderkvarn beräknas ha kunnat mala 1/2-1 tunna säd i 
dygnet. 

Den snåriga kvarnlagstiftningen och den omständigheten att det var ont om 
lämpliga kvarnströmmar och -forsar samverkade till att också mycket obetydliga 
vattenkvarnar innehades av flera ägare. Kvarnlaget fördelade malningen i 
kvarndygn under den tid vattentillgången medgav malning. Malningsturerna 
bestämdes genom överenskommelse eller genom lottning. Det antal dygn som var 
och en erhöll var beroende av andel i kvarnen. Också underhåll och reparationer 
räknades ut i förhållande till andelarna. Ett arbete som återkom nästan varje vår 
var att bygga på kvarndammen efter isgången. 

Då näringsfrihet hade införts 1859 och de stränga begränsningarna för drivande 
av tullkvarnar hade blivit avskaffade, övertogs åtskilliga bolagskvarnar av 
mjölnare, som bedrev malning yrkesmässigt, oftast mot ersättning in natura, tull. 
Om kvarnen var belägen vid en större fors med god vattentillgång, anlitades den av 
folk som bodde långt utanför byns gränser. De största vattenkvarnarna, som kunde 
idka fraktmalning en stor del av året, hade kunder i flera socknar. Under senare 
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130. Väderkvarn av holländsk typ på Smedbacken. Avritad i Korsnäs omkring 1885. SLS 
174 0. 

hälften av 1800-talet började man anlägga ångdrivna kvarnar. De ökade i antal 
under seklets sista decennier och kom småningom att helt konkurrera ut de äldre 
kvarntyperna. Endast de största vattendrivna kvarnarna med stadig vattentillgång 
överlevde i denna konkurrens. Den kvarnindustri som sålunda uppstod i vårt land 
hade fram till slutet av första världskriget begränsade möjligheter till utveckling på 
grund av den stora importen av billigt, färdigmalet mjöl från Ryssland. 
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131. 1797 skrevs om Åland att merendels varje bonde hade en väderkvarn, vilket berodde på 
brist på åar och strömmar. Bilden visar väderkvarnar i Enklinge by i Kumlinge. R. Ahlbäck 
SLS 562:281. 1943. 

I Österbotten hade skvaltkvarnarna ännu på 1700-talet varit mycket vanliga. En 
stor del av dem försvann under förra hälften av 1800-talet i samband med de 
forsrensningar som då igångsattes. På många platser vittnar ännu rester av 
stendammar och -grunder i små vattendrag om att där fordom har funnits 
vattendrivna kvarnar. Också i de sydliga landskapen blev skvaltkvarnarna allt 
färre, och vid sekelskiftet var det bara ett litet fåtal som ännu var i bruk. 

Av en uppteckning från Korsnäs framgår, att det ännu 1892 fanns tjugofyra 
väderkvarnar i kyrkbyn, en försedd med skrädverk. I en väderkvarn kunde tre, 
fyra familjer få malet, för åkrarna var små. En vattenkvarn hade mycket mera kraft 
än en väderkvarn. I Harrströms by fanns en vattenkvarn, som vissa år hade så 
mycket vatten att den kunde hållas i gång rätt länge på hösten. I den kvarnen fick 
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man mala mot tull. En gång när en bonde kom för att hämta sitt mjöl var 
mjölnaren borta, och hans pojke sade: "Ni får int ta sättjin, papp ska tull an först." 
Då sade bonden: "Kann int tu tull, tu?", och så tog pojken två kappar ur varje 
säck, det var kvarntullen. Om man hade gjort vanlig skyl med tjugotre band i 
skylen, fick man vid medelmåttig skörd en tunna råg av tio skylar.5  

Kvarnarna var bygdens mest intressanta för att inte säga mest spännande 
byggnader. I minnesboken "Den österbottniska byn" har många av författarna 
med förkärlek dröjt vid hågkomster av kvarnarna. 

Sålunda berättar K .V. Åkerblom om Lotlax i Vörå att där fanns flera 
väderkvarnar och tre vattenkvarnar. På Storkull stod fem väderkvarnar, en 
holländsk tornkvarn, en kvarn som stod på en fot av korstimrat virke och tre 
kvarnar som hade hjulverket i övre huset och stenarna i det undre. Två av de 
sistnämnda ägdes av obesuttna, vilka mot en liten avgift i spannmål malde åt 
bönderna. De tre återstående väderkvarnarna ägdes av bönder. Då ångkvarnar 
inrättades i socknen, stannade kvarnarna i Lotlax.6  

Från Kovjoki i Nykarleby ger Joel Rundt följande skildring: "I den lilla ån hade 
uppförts fyra kvarnar, som voro gemensamma för flere gårdar. Dessa voro Biggas 
kvarn, Rundts och Petas kvarn, Lassila kvarn och Stampas kvarn, vilken 
sistnämnda torde ha varit i enskild ägo. Denna kvarn var förenad med en 
vadmalsstamp (valkverk). — — — Kvarnarnas hjulverk var helt av trä och bestod av 
ett underfallsvattenhjul och på samma axel ett kugghjul, som grep in i en "lykta" 
på en stående axel, på vars övre ända den övre kvarnstenen vilade. Kvarnstenarna 
voro av naturlig sten (granit) och måste efter någon tid "hackas" för att hållas 
skarpa. I kvarnarna tillverkades endast sammanmalet mjöl. Lassila och Stampas 
kvarn voro belägna nere vid byn, där ån rann över ett berg, i vilket bildats naturliga 
rännor ("jåpar"). Fallhöjden var inte obetydlig men vattenmängden ojämn och på 
sensommaren och vintern ringa. -7  
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132. Innan slåttern kunde börja måste böndernas ängstegar avgränsas från varandra. 
Illuminationen visar synbarligen en man som sätter upp en råstake mellan två ängstegar. 
Codex Aboensis. 

Kap. 3 

Ängsskötsel, vass- och lövtäkt 

Medeltiden 

1. Lagarnas bestämmelser 

De nybyggare västerifrån som slog sig ned i Finlands kustbygder möttes av 
vidsträckta landhöjningsmarker. Vid åarnas och sjöarnas stränder och vid 
saltsjökusternas vikar utbredde sig gräsfält, som utan att stora röjningsarbeten 
behövde utföras kunde tas i användning som betes- och slåttermarker. Det måste 
ha förefallit lönsamt att bedriva boskapshållning i dessa foderrika landskap, och 
det dröjde knappast alltför länge innan avkastningen av husdjuren räckte utöver 
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husbehovet. Att så verkligen varit fallet synes indirekt framgå av de smörskatter, 
som redan under tidig medeltid erlades av kustborna i Hälsingerättens Nyland och 
Åboland, i svenska rättens Kaland, Satakunda och Österbotten samt av Ålands 
befolkning, i motsats mot de sädesskatter som betalades av finnarna inom finska 
rättens områden. Den befolkning vars näringsfång avspeglar sig i de svenska 
landskapslagarna drev husdjurshållning i förening med spannmålsodling. För båda 
dessa näringsfång är lagarnas bestämmelser mycket talrika, men det är tydligt att 
åkern tillmättes större betydelse än ängsmarken. 

I vårt kalla klimat där boskapen mer än halva året måste stå inomhus har 
anskaffningen av vinterns foderförråd alltid krävt mycket arbete. En stor del av 
höet erhölls från ängar, som i enlighet med lagens ord, att man skulle bruka åker 
och röja äng, ägnades en viss vård. Ängarna kunde bestå av stora, teglagda 
områden, men de kunde även utgöra oregelbundna fält inom vilka åkergärdena var 
belägna. Vissa ängar innehades i likhet med åkrarna med enskild nyttjanderätt 
och kunde säljas, pantas eller testamenteras bort. En bonde som hade orsak att 
misstänka att hans ängsinnehav inte svarade mot den andel han hade i byn kunde 
anhålla om ängsjämkning, varvid ängstegarna repmättes eller stångfälldes i 
enlighet med byamålet. Slåttermarken på byns samfällt ägda utmark nyttjades av 
hela byn gemensamt. Lagen uppställde inte utöver byamålsregeln några bestäm-
melser rörande den samfällda nyttjanderätten. Det lämnades åt byamännen själva 
att bestämma på vilket sätt sådana marker skulle utnyttjas, vare sig de skulle 
bärgas samfällt av alla bönderna, åras mellan dem eller på annat sätt gå på omgång 
mellan alla grannar eller en del av dem. Vid samfälld slåtter delades höet på något 
av de sätt som var brukliga på orten. 

En del av den inhägnade ängsmarken bestod av hårdvallsängar, belägna på fast 
jord och beväxta med tåtelarter och liknande växter. De var glest strödda med 
lövträd, som gav skugga och därigenom ansågs skydda mot torka. Trädens löv fick 
bli liggande efter lövfällningen och bidrog sedan de multnat till ängens bördighet. 
Om ängsmarken behövde dikas, medförde detta förpliktelser också för dem, vilkas 
ängar låg intill. Dalalagen stadgar: "Den som har en jord, som det finnes 
vattenflöde uppå, må gräva dike ut genom sin mark och fram till en annans och 
bedja honom gräva ut över sin mark."1  Ville den andre ej gräva så skulle käromål 
väckas, och fortsatte han att vägra blev han dömd att betala höga böter. Om en bys 
ängsmark gränsade mot annan bys mark, var denna grannbys bönder skyldiga att 
hjälpa med avlopp för vatten. 

I åkerbrukstrakter där boskapens gödsel behövdes på åkrarna blev särskilt 
hårdvallsängarna med tiden försvagade och övervuxna med mossa. I sådana 
skärgårdstrakter där det inte förekom något åkerbruk fördes däremot all 
kreatursgödsel ut på de inhägnade ängarna, vilka därigenom kom att få god 
växtkraft och bära rikligt med gräs. 

Av annan typ än hårdvallarna var sidvallsängarna, som utgjordes av låga, 
vattenhållande marker, beväxta med olika arter av starr, fräken och andra 
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fuktkrävande gräs och örter. De utängar som omtalas i lagarna var sannolikt till 
stor del av sidvallstyp. I lagarna omtalas även utängar på holmar och öar. 
Holmängarna bar vanligen rikligt med gräs i det fuktiga klimatet. Båda de nu 
nämnda ängstyperna var sannolikt föremål för årlig röjning och fagning. Om de 
ängar som låg närmast byn togs upp till åkrar, måste nya ängar röjas längre borta, 
och så försköts ängsmarken med tiden allt längre bort från gårdarna i byn. Det hela 
var ett elastiskt system, hela tiden underkastat förändring. 

Foderanskaffningen omfattade med all sannolikhet även grästäkt på avlägsna 
slåttermyrar och liknande marker, i det följande kallade blötvallar. Dessa ägnades 
ingen särskild skötsel och besöktes endast vid slåttertiden. För utfodringen av 
kreaturen under den tid då dessa kunde vistas utomhus behövdes betesmarker allt 
efter djurens antal. I början av växtperioden och efter slåttern fick boskapen beta 
på de inhägnade ängarna, vilka alltså på sätt och vis även var ett slags beteshagar. 
Däremellan strövade byns kreatur på det gemensamma mulbetet, där "gångandes 
klöv om klöv." 

Om byn hade så vidsträckta utmarker, att den enskilde kunde ta upp ängsmark 
utan att därigenom inkräkta på byns gemensamma betesmark och tarvskog, fick 
han göra det på särskilda villkor. Ängslyckor som upptogs på ostängd utmark 
måste inhägnas utan någon hjälp från byalagets sida. I trakter med rikedom på 
skog drog man sig inte för att sätta upp hägnader, var de än behövdes. Om 
inägorna bestod av stora jämna fält, var hägnadssystemet av annan typ än på starkt 
kuperad mark eller i skogsbygder med ängar i spridda ägolotter. Ängsgård skulle 
byggas lika hållfast som åkergård. Däremot gällde för dessa båda något skilda 
bestämmelser om tidpunkt, då hägnaderna skulle vara satta i stånd och alla led 
skulle vara stängda. I det fall att ängar låg inom samma gärde som åkrar måste man 
givetvis följa de bestämmelser som gällde för åkergårdar, om man inte satte upp 
tillfälliga stängsel kring ängarna. Enligt Östgötalagen skulle hägnaderna vara i 
skick till Helga torsdag (Kristi himmelsfärdsdag) och enligt Södermannalagen tills 
sådden skulle börja. Upplandslagen stadgade att ängshägnader skulle vara 
iståndsatta en månad efter påsk och Västmannalagen att detta skulle vara fallet sju 
dygn efter Valborgsmässan. Dalalagen föreskrev allmän hägnadssyn vid Botulfs-
mässan, den 17 juni, Hälsingelagen att alla stängsel kring åker och äng skulle vara 
fullgoda och hållfasta sju dygn före Botulfsmässan. På hösten skulle enligt 
Upplandslagen ängshägnaderna hållas stängda till senare Vårfrudag, den 8 
september, medan de i de övriga Mälarlandskapen och i Östergötland skulle stå till 
Mikaelsmässan, den 29 september. Dalalagen anger Iliansdagen, den 1 september, 
som den rätta i detta avseende, och Hälsingelagen att ingen fick riva stängsel (led) 
för en annan så länge hö stod ute. Den rätta tiden att öppna leden var första 
vinterdag, som troligen var den 14 oktober. 

Det årliga underhållet av ängarna inskränkte sig till att man kontrollerade att 
hägnaderna var i skick, om sådana fanns, rensade upp diken där så behövdes och 
fagade ängarna. Fagningen innebar att man samlade ihop nedblåsta kvistar och 
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grenar och räfsade samman fjolårsgräs och icke förmultnade löv till högar som 
brändes, varefter askan spriddes över ängen. Denna aska och den spillning som 
betande kreatur lämnade efter sig var den enda gödning som regelbundet kom 
ängsmarken till del. 

Juli var den vanliga slåttermånaden, och om väderleken var gynnsam kunde man 
i regel få inbärga ett kraftigt och närande foder. Om det föll ymnigt med regn 
under slåttertiden, kunde höbärgningen utsträckas långt in i september. Det hö 
som då erhölls var av dålig kvalitet, som foder knappast bättre än halm. Slåttern 
utfördes lagenligt samtidigt av hela byalaget. Innan mejningen på hemängarna 
kunde börja, måste gränserna mellan eventuella tegar vadas upp. Eftersom det i 
regel fanns råmärken endast vid de båda ändarna av en teg, markerades gränsen 
genom upptrampning av gräset i rak linje mellan stänger som sattes upp vid 
råmärkena. Om någon ansåg sin teg vara för smal, kunde stångfällning 
förekomma. Om inga råmärken var utsatta, måste ängen stångfällas varje år. 
Södermannalagen har en utförlig skildring av tillgången: "Nu bära bönder ut 
mätstång eller rågångsstång i sin äng; om mätstången är märkt efter rätt byamål, då 
skall den som stjäl stången eller bryter sönder den böta tre marker. — — —. Stjäl 
någon en stång, som står i en trampgång eller bryter sönder den, böte han tre örar. 
Nu mäta bönder upp sina ängar med stång och göra trampgång därefter; om alla 
säga det vara rätt, då vare de saklösa. Om en av dem kärar och säger sig icke hava 
fått fullt, då skola byamännen komma dit och med honom göra syn."2  I 
Västmannalagen stadgas om trampgång: "Plöjer någon fåror eller trampar han 
trampgång i en äng, går det rakt i ändarna men snett i mitten och ligger 
trampgången hela vägen in på samma mans jord, då gälde han (: den som fått bärga 
för mycket) åter det som han har tagit efter ed av mätismän, och vare därmed 
saklös. Har böljande trampgång trampats än på den ena, än på den andra sidan, 
vare båda saklösa."3  Sedan teggränserna hade utmärkts, kunde det egentliga 
slåtterarbetet ta vid. Gräset mejades med lie och räfsades till natten i högar, i 
Östgötalagen kallade såtar, i övriga lagar volmar. Om någon av misstag hade 
kommit att slå en annans äng, ålåg det honom att räfsa samman och sätta i volm det 
bästa han kunde. Hade en slåtterkarl tagit en annans såte och lämnat sitt eget hö på 
ängen, hade han möjlighet att fria sig med ed: "jag tog det därför, att jag trodde 
det vara mitt och ej ditt."4  Han skulle styrka detta med tolvmannaed. 

När gräset hade torkat till hö, sattes det i stack eller bars till en lada. Som 
bärredskap omtalas i Södermannalagen hävlar, två stänger som sköts in under 
hövolmen så den kunde lyftas upp och bäras bort. Om det var lång väg till ladan, 
kördes höet in med släde eller fyrhjulig vagn. Om någon av bönderna inte hade 
haft möjlighet att meja sitt hö och hans teg stod oslagen till hinder, när de andra 
skulle köra in sitt hö, ålåg det dessa att slå körväg och räfsa undan innan 
inkörningen kunde börja. Om man kö:de med vagn över en grannes oslagna äng, 
var böterna tre örar för ett hjul, lika mycket för ännu ett och tre marker för hela 
vagnen. Den som åverkade på andras ängar genom att föra bort något av deras hö, 
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så att det kom under tak och skjul, måste även böta. Den som hade försummat den 
rätta slåttertiden hade inte möjlighet att motsätta sig, om grannarna ville bärga 
hans hö. De som var i hans hägnadslag slog då hans gräs, satte det i stack och 
uppförde stängsel kring stacken. När allt var stackat och hägnat, fick ängen 
utläggas till bete. Det var viktigt att kreaturen kunde släppas in på betet så fort som 
möjligt, dels för betets skull och dels för att boskapens spillning behövdes för 
nyvällan. 

Den variation i hägnadsbestämmelserna som finns i landskapslagarna saknas i 
landslagarna. I Magnus Erikssons landslag stadgas att alla hägnader skulle vara i 
gott skick på Helga torsdag och att ängsgårdarna måste hållas stängda till 
Mikaelsmässan. I Landslagen av 1442 är datum för hägnadernas iståndsättande 
ändrat till Valborgsmässodagen, men Mikaelsmässan är bibehållen som uppgiv-
ningsdag. Ett stadgande utan motsvarighet i landskapslagarna gäller slåtter i 
allmänningar: "Slåtterdag i allmänning är första söckendag efter Sankt Peters dag. 
Om någon slår tidigare i allmänningar och någon av ägarna väcker käromål, böte 
han tre marker och lämne åter höet".5  

"Åker skall råda för äng, ängsteg för skogsteg, skogsteg för rörteg och rörteg ut i 
vattnet" står det i Upplands- och Västmannalagarna och bestämmelsen upprepas i 
Magnus Erikssons landslag och i Landslagen av 1442. I våra dialekter bevaras 
ännu benämningen rör för vass (Phragmites communis). Rörvass eller bladvass var 
allmänt använt som boskapsfoder. Skriftliga bybeslut från medeltiden är sällsynta, 
men från Kjulo socken i Satakunda föreligger ett sådant beslut från 1445 som 
handlar om skörden inom ett vassbevuxet område som låg som allmänning. I byn 
Polsu hade byborna kommit överens om att ingen skulle få begynna rörskörden 
inom allmänningsvassen före Maria Magdalena dagen. Överenskommelsen visar 
att man lade så stort värde på detta slag av sjöfoder att man inte ville att någon i 
förväg skulle skaffa sig fördelar på de andras bekostnad.' 

Också lövträdens blad var på landskapslagarnas tid ett högt uppskattat 
boskapsfoder. För den som gjorde åverkan i en annans skogsområde gällde samma 
stadganden antingen det var hö eller löv som tillgreps. Enligt Södermannalagen 
hade den som slog en stack hö på andras skogsängar eller högg en stack löv i en 
annans skog förverkat sitt arbete, men om förövaren hade låtit stacken stå kvar 
slapp han böter. Förde han bort höet eller lövet blev böterna hela tre marker. 
"Kommer han undan och blir ej tagen på bar gärning, värje han sig med tolv mäns 
ed". Kunde han inte detta fick han betala tre marker.' De andra Mälarlagarna har 
liknande bestämmelser. Upplandslagen stadgar: "För han det bort och blir tagen 
på bar gärning skall han böta tre marker. Kommer han på vägen och har släpa med 
sig, värje han sig med tio mäns ed".8  Enligt Magnus Erikssons landslag hade den 
som åverkat på andras område och lämnat en stack hö eller löv i skogen inte bara 
förverkat sitt arbete utan blev även skyldig att böta sex öre. Förde han bort stacken 
och blev upptäckt blev det tre markers böter, blev han misstänkt skulle han värja 
sig med sex mans ed. Enligt Landslagen av 1442 måste den som förde bort en stack 
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hö eller löv från andras ägor inte bara böta sex marker utan också återgälda 
skadan. — Det förefaller som om rätten till hötäkt, lövtäkt och kreatursbete inom 
ett visst skogsområde kunde vara förenade.9  

2. Bondakonst 

I Peder Månssons Bondakonst omtalas ängsskötsel endast i ett kort avsnitt.' Gräset 
borde högöras innan det blev alltför moget, slåttern fick alltså inte börjas för sent. 
Om man gödslade sina ängar ordentligt gav de mera hö och sådana ängar, som av 
brist på gödning hade blivit helt utarmade och mossbelupna, kunde förbättras 
om man strödde ut aska över de mossiga ställena, ty mossan dräptes av askan. 
Avkastningen av ängarna blev också bättre om hösmolk ströddes ut över ängarna 
på våren. Det bästa sättet att öka avkastningen var dock att med vissa 
tidsmellanrum ärja upp ängen, harva den och så in den med säd. — Ett sådant 
förfarande kan betraktas som ett verkligt ängsbruk, medan ängsskötseln endast 
innebar nödtorftig röjning och fagning. 
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II Från Gustav Vasas tid till 1750 

1. Kungliga stadgor och förordningar 

Från och med 1530-talet finns som nämnt en mångfald av skriftliga källor för 
byarnas och bondenäringarnas historia. Boskapsskötseln fick allt fortfarande stå 
tillbaka för åkerbruket. För centralmakten synes det ha varit mycket viktigt att 
göra landet oberoende av sädesimport och att till kronan få in så stora mängder av 
skattespannmål som möjligt. Veklagan över att bönderna vanskötte sina ängar 
började dock bli allt vanligare. Från Gustav Vasas kansli utgick en ständig ström av 
skrivelser med uppmaningar till bönderna, att de skulle förbättra sin ängsskötsel. 
Konungens klagomål utmynnade även i uppmaningar till allmogen att utöka 
boskapsfodret med halm, löv, skav, bark, vass och annat sådant, av vilka de flesta 
måste betraktas som nödfoder som inte ens tillnärmelsevis kunde ersätta fullgott 
hö. Trots att Gustav Vasa borde ha insett vikten av att åkerbruket och 
husdjurshållningen bedrevs med samma omsorg, vidtogs inga åtgärder som skulle 
ha lett till varaktig förbättring. En som tycks ha insett hur eftersträvansvärd 
jämvikten mellan åkerbruket och boskapsskötseln borde vara var Gustav Vasas 
systerson Per Brahe, d.ä., som i slutet av 1500-talet skrev ihop en "Oeconomia 
heller husholdhz bok" i vilken han framhåller följande: "Så will ware för nöden, 
Att mann seer ther till huadh åker, äng, bethe, kune drage och förmåge ware 
mykin och godh till, Och ther efter skal man medh Rådh och gott betenckiende 
wethe Lage, huad och huru mijkin Boskap man skal Leggie opå af huart slagh 
som ther kann trifues, och seden efter som Boskapen blifuer mykin, åkren kan 
ware stoor".1  Ordalagen tyder på att greve Brahe ville upprätthålla denna jämvikt 
mest för att han ville ha gödsel till sina åkrar. 

Vid skattläggningar under 1500-talet och 1600-talet blev ofta tillgången på 
sjöfoder belagd med skatt. Såväl bladvassen som säven (Scirpus) utgör ett ganska 
näringsrikt foder om det skördas tidigt. Anteckningarna om att det förekom "god 
rörtäkt" kan ha betytt tillgång på både vass och säv, eftersom man under äldre tid 
inte så noga skilde mellan dem. Lövtäkten fortsatte i samma utsträckning som 
tidigare. 

I 1600-talets domböcker förekommer fortlöpande sådana ärenden, som visar att 
nya ängar ständigt röjdes upp. Var det fråga om gemensamma bybeslut som 
bönderna "för minnes skull" ville ha införda i domboken, blev de genast 
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antecknade, ifall de innebar endast vanlig röjning eller utdikning. Om det var fråga 
om att åstadkomma ängsmark genom svedjebränning inom byns eget område, var 
det även tillräckligt att alla i byalaget var ense om saken. Om det däremot gällde 
ängsmark på sockenallmänning, krävdes enligt skogsstadgan av 1647 att tillstånd 
skulle sökas vid häradstinget. Sedan Åland hade förklarats som kronopark, gällde 
där särskilt stränga villkor. Åtskilliga rättsfall orsakades av att byalag vid nyröjning 
av äng överskred sina bygränser och korn in på grannbyars område . Så länge 
många byars gränser var obestämda och bristfälligt utmärkta, kunde sådant lätt 
ske. 

Av helt annan art är de rättsfall som innebar åtal för höbärgning på helgdagar. 
Under vissa förhållanden kunde dock slåtterarbete vara undantaget från de stränga 
bestämmelserna om sabbatsbrott. På Åland hade prästerskapet utgivit en traktat, 
som medgav lindringar i bestämmelserna i fråga om höbärgning på Kökar och till 
vilken man från andra orter vädjade vid rannsakning om sabbatsbrott. I Finström 
beslöts 1640 att slåtter, som på söndag inte borde börjas före solnedgången, kunde 
få göra det "i våtan tid", ifall höet inte redan var strängat eller uppsatt. Något år 
därefter utfärdades ett förbud angående lördagstalko. Om präster eller bönder 
hade ordnat slåttertalko på en lördag, skulle man vid den avslutande måltiden inte 
få sitta och dricka längre än till klockan nio på kvällen. I Hammarland åtalades 
1643 flera bönder och en båtsman för att man hade druckit slåtteröl på en av de 
stora böndagarna, mot K. Majt:s mandat av den 27 april 1635. Värden fick böta 40 
marker och de övriga 3 marker var. I Finström anklagades 1642 nio bönder för att 
de i slåttertiden inte hade fullgjort sina dagsverken på kronans ängar utan hade 
lämnat dem oslagna och löpt i väg för att slå där de fick öl för sitt arbete.2  I stadgan 
om sabbatsbrott av 1665 infördes i fjärde punkten det medgivandet, att man på 
landsbygden hade rätt att genast efter högmässopredikan påbörja sådana arbeten 
som inte utan stor skada kunde försummas. 

I Husesynsordningen av 1681 är ängsskötseln berörd endast i korthet. Bönderna 
skulle rensa och röja ängar som ville "skogslöpa", och varje bonde skulle årligen 
röja ny äng, om det fanns så mycket mark att man inte förminskade skog och 
mulbete. Fogdar och synemän skulle rannsaka att så skedde, och den som inte 
röjde fast han hade möjlighet därtill fick böta i likhet med den som inte årligen tog 
upp ett spannland åker. 

I svenskbygderna i Finland ägde de flesta byar tillgång till så vidsträckta 
markområden, att åker- och ängsmarken kunde utvidgas utan att betesmark och 
skog blev alltför mycket inskränkta. Odlingsgången tycks i regel ha varit, att 
nyåker togs upp på närbelägen ängsmark. Sådana hemängar som var hägnade, 
dikade, teglagda och jämnade samt endast glest beväxta med lövträd kunde 
jämförelsevis lätt överföras till åker, antingen genom uppgräftning eller genom 
bränning, varefter man av sidvallsängarna tog upp nya hemängar till ersättning för 
dem som hade brukats upp till åker. Vid kusterna och i skärgårdarna ökades 

274 



ängsmarken såsom tidigare nämnts också genom landhöjningen. Särskilt givande 
var sådan ängsmark som uppstod på vikarnas upplandade lerbottnar, ty vatten-
dränkt lermark gav en utmärkt gräsvegetation. 

2. 1734 års lag och mönsterbyordningen 

I rikslagen av 1734 går bestämmelserna om ängsmarken helt i enlighet med 
Landslagens stadganden härom. Om bönderna i en by önskade dika ut sina ängar 
och dikena mötte grannbyns äng, betesmark eller annan bymark, fick denna by ej 
hindra vattnets avlopp. Om vattnet inte kunde avledas utan dikning och man inte 
kunde komma överens i saken, skulle ärendet gå till häradsrätten för avgörande. 
Hägnader skulle byggas efter byamål. "Grannar, som ligga i byalag med hwar 
andra, böra stänga och hägna om the ägor, som the tilsammans hafwa, hwar efter 
sin ägodel", heter det på lagens enkla och klara språk.' Hägnaderna skulle vara två 
alnar höga och byggas med ett avstånd av två alnar mellan störparen, täta och 
fasta. Varje år skulle 50 famnar nya hägnader uppföras, där så behövdes. Om man i 
stället för trästängsel byggde hägnader av sten, skulle dessa göras så stadiga, att de 
inte kunde falla omkull eller rivas ned, och så höga och täta, att inte svin och 
boskap kunde ta sig genom eller över dem. Ängsgårdarna skulle vara stängda den 1 
maj och hållas stängda, tills all säd och allt hö var inne. Alla skador som någon 
under denna tid gjorde på hägnader skulle gäldas med dubbla böter. 

Såsom tidigare har framhållits angavs i mönsterbyordningen av 1742, att både 
dikessyn och hägnadssyn skulle hållas minst två gånger om året. Om slåtter heter 
det i 15:de paragrafen: "Någre dagar innan Slåtter tiden om Sommaren infaller, 
skal Åldermannen kalla grannarne tilsammans, at med them öfwerlägga, när the 
wilja begynna at slå sine samfälte ängar, börandes nödwändigt skiften och tegarne, 
en eller flere dagar förut, utstakas och utwadas; Försummar någon thetta plikte 
Och skal thet åligga Åldermannen med the öfrige Byemännen at noga tilse, thet 
ingen härwid sker förnär, utan at en riktig och rätt utwadning blifwer skiften 
emellan förrättad, och Sten i stället för Pålar til råmärken uti ängarne nedsatt, 
hwarefter alla böra på en gång begynna at slå, så at then ena icke trampar och 
nedkörer then andras gräs; Slår någon, sedan sålunda skift är, öfwer rätta Lineen, 
uppå sin grannes äng, betale höet eller gräset dubbelt tilbaka, och plikte thes 
utan". 2  Utförligare berörs ängarnas skötsel och hötäkten ytterligare i två 
paragrafer. 20:de paragrafen lyder: "På thet Ängswallen ej må för mycket 
uptrampas och skadas, skal, uti the ängar, ther ej almän farwäg är, ingen wara 
tillåtit at köra wår eller höst när kälen är utur jorden; och så framt Gärdes gårdarne 
omkring sådane ängar, böra lagas eller omgärdas, bör gärdslet thertil utköras 
medan kälen är i Jorden. Ej heller må någon uti the ängar, ther farwäg är, köra 
utom rätta wägen. Giör någon annorlunda, plikte —". 16:de paragrafen handlar om 
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slåtter på åkerrenar: "Ingen må afslå sine Åker renar i Sädes gärdet innan 
samtelige grannarne sig therom förent och Bytes renarne först blifwit delte wid —
daler Silfwermynts böter, och gälde thes utan skadan för thet gräs han för sine 
grannar nedtrampat". 
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III Tiden 1750-190(1 

1. Reformförslag 

Medan åkerbruket långsamt men säkert utvecklades i riktning mot intensivare 
drift, förblev ängsskötseln länge märkvärdigt oberörd av alla försök till påverkan i 
samma riktning. Varken uppmaningar att förbättra gamla ängar genom upplöjning 
och gödsling eller förslag att införa någon form av cirkulationsbruk ledde under 
1700-talet till nämnvärda resultat. 

Sedan den gamla bysamfälligheten genom storskiftet hade upplösts, måste också 
det dittillsvarande hägnads- och ägovägssystemet ersättas med ett nytt. Detta tog 
tid att genomföra, och de gemensamma hägnaderna, ägovägarna och broarna kom 
därför att bibehållas länge, och lika länge kvarlevde också de slåttervanor som 
hörde samman med dem. Detta framgår tydligt av det sena 1700-talets domböcker, 
som mycket ofta innehåller överenskommelser och beslut av byalag om samfälld 
höbärgning. Från Österbotten, där byordningar allmänt hade antagits, föreligger 
därutöver en mängd upplysningar i detta avseende i byrådsprotokoll och andra 
handlingar i byarkiven. Enligt gällande bestämmelser kunde den som så ville gå ut 
ur sitt hägnadslag. Detta var givetvis lättast gjort i små byar med endast ett par 
gårdar. I stora byar med många gårdar blev det invecklat och svårt att helt eller 
delvis genomföra upplösning av förefintliga hägnadssystem. Storskiftet hade 
skapat en del omständigheter, som under vissa förhållanden kunde verka menligt 
på ängsskötseln. Försumliga jordbrukare orsakade grannarna i den egna byn och i 
närliggande by stora skador, om de inte underhöll diken och hägnader eller 
underlät att skydda sig mot skadeinsekter som gräsmasken ("gräsmask", larver av 
ängsfly, Cerapteryx graminis), och byalaget hade inte samma möjlighet som förr 
att vidta åtgärder mot dem. 

Under senare hälften av 1700-talet bärgades hö på följande slag av slåttermar-
ker, av vilka de två förstnämnda alltid var glest beväxta med lövträd: 1) Inhägnade 
och ofta även kringdikade hårdvallsängar, vanligen belägna i anslutning till 
åkermarken. Vid skattläggningar klassades dessa hårdvallsängar som bättre 
ängsmark än övriga slag av äng. De var beväxta med olika slag av tåtel, och under 
somrar med tillräcklig nederbörd gav de någorlunda rikligt med hö. Alla tåtelängar 
var dock illa utsatta vid angrepp av gräsmask. 2) Sidvallsängar, lågt belägna vid 
stränderna av saltsjön eller inlandets sjöar och vattendrag. Sådana ängar led inte av 

277 



133. Råstenar mellan olika 
ängsandelar på Kälö i Korpo. 
I. Gardberg SLS 514:2. 1929. 

torka ens under svåra torrår. De var beväxta med grövre tåtel och olika sorters 
starrgräs. Vid skattläggningar räknades de vanligen som bara hälften i värde i 
jämförelse med hårdvallsängar. 3) Moss- eller blötvall där man måste bärga över 
mycket stora ytor för att få ihop några få lass hö. Dessutom bärgades hö på 
åkerlindor och åkerrenar samt på svedjeland som hade lämnats till gräsväxt. 

Tidens talrika jordbruksskribenter sysslade flitigt med att i tryck meddela 
anvisningar om hur ängsskötseln skulle förbättras. Det skedde såväl i allmänna 
jordbruksläror som i skrifter vilka enbart handlade om ängars försättande i bättre 
skick. En av dessa författare var Gadd som i Hushållsboken ägnar stort utrymme åt 
ängsskötseln. Det vanliga sättet att ta upp ny äng var att svedja och efter att ha 
tagit en eller ett par sädesskördar låta sveden gräsgå. Enligt Gadd borde man dock 
inte anse svedjebränning som det enda sättet att röja äng åt sig.' Också andra 
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metoder borde övervägas. Han angav även de riktlinjer som borde följas. Vid val 
av lämpligaste och fördelaktigaste röjningsmark borde man ge akt såväl på 
belägenheten, väderstrecken och markens lutning som på den befintliga växtlig-
heten. Där det växte pilar fanns det friskt vatten och sunt bete, medan förekomst 
av vide och sälg tydde på att marken var syrlig. Alskog utvisade att det fanns god 
mylla, granskog växte på moblandad lera eller jäs- och örjord och går- och kärrtall 
på mossjord, grusmark och "kall" jord. Man skulle helst välja välbelägna, skuggiga 
och "dåfwiga" (fuktiga) mader. Sådan röjningsmark där grunden var lös eller 
bestod av hård lera skulle väljas endast, om man kunde leda vatten från en källa, 
en bäck eller ett kärr över den. För att uttorkning ej skulle ske borde ängarnas 
avdikning utföras med stor försiktighet, och dessutom borde de beskuggas av träd. 
De mest önskvärda trädslagen på ängsmarken var lind, hägg, al och hassel, och 
därnäst kom alm och rönn. Björkar kunde tålas om de inte tilläts bli för många och 
hölls väl avkvistade, men alla barrträd skulle utrotas från ängarna. Ett avstånd om 
3-4 eller 4-5 famnar mellan de kvarstående träden var lagom. Trädlösa 
tillandningar borde planteras med träd som gav gräsväxten skugga. Ett dike kunde 
grävas mot havet som skydd, och om det fanns tillgång till sten kunde man bygga 
upp en vall. Ville man påskynda upplandning vid låg strand, kunde man räkna med 
att mjärdar, katsor och fiskevasar ökade uppslamningen. 

Den årliga skötseln av ängarna var enligt Gadds framställning enkel. Mossbelup-
na ställen borde bearbetas med en kratta med järntinnar. På tuviga ängar borde 
man med Brauners tuvplog skära bort tuvorna. Ritning till en sådan plog ingår i 
Del 1 (fig. 23:4). Bränning kunde användas, om den företogs med varsamhet; en 
lätt översvedning behövde inte betraktas som farlig. Om något ställe trots all 
försiktighet blev alltför hårt svett, måste det fyllas med jord. Helst skulle alla 
gropar fyllas med jord så att marken blev jämn. Det allra viktigaste med fagningen 
var att förekomma återväxt av buskar och trädtelningar, vilka skulle angripas med 
kvistyxan, av Gadd kallad "vesuri" och avbildad i Del 1 (fig. 22:11), eller med en 
järnhake, försedd med järnring. Den bästa tiden för den årliga röjningen var våren 
eller tiden september—oktober. Att Gadd till fullo insåg hur viktigt det var att 
ängsmarken fick vatten, finner man av hans anvisningar om att ängarna helst skulle 
anläggas nedanför slänter, där man kunde förvänta "backskval", av hans vidlyftiga 
utläggningar om olika övervattningssystem för ängar och av hans uppmaningar till 
försiktighet vid dikning av ängsland. 

I det avsnitt där Gadd talar om hur "örtaläran" kunde utnyttjas i ängsskötseln 
citerar han många tiotal olika författare, från antiken såväl som från senare och 
senaste tid. Råden och anvisningarna är mångahanda. För att förekomma röta och 
mögel i höet, något som framkallade svåra sjukdomar hos boskapen, borde man 
lära sig vilka växter som brukade orsaka sådan förskämning av höet. Man skulle 
också hålla reda på, vilka växter som försämrade höets lukt och smak, likaså borde 
man veta att vissa örter, som t.ex. ranunklerna, vilka på betesplatsen lämnades 
orörda av både hästar och kor, mycket väl dög till foder sedan de torkats. Om man 
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ville börja höbärgningen efter Calendarium florae, blomsteralmanackan, skulle 
man ta tecken av "väpplingsblomman", när den började vissna, av skallergräset, 
Rhinantus Crista Galli (= Rh. major), när det var moget, eller av slåtterkullan, 
Hypochoeris pratensis (= H. maculata), när den stod i full blom. 

Slåttern var sannolikt inte omgiven av lika mycken vidskepelse som skörden, 
men månens ny och nedan synes ha tillmätts en viss betydelse, vilket Gadd inte 
underlät att kommentera: "Af en del landthushållare påstås wäl at man wid 
höslåttren bör wara upmärksam, om månan är i ny eller nedan, samt föregifwes 
det, at när gräset afslås i nytänningen, så skal höet både finnas mustigare, som ock 
gräset wäxa igen des snarare; men detta alt är mera grundat i fördomar, än sakens 
rätta beskaffenhet."2  

Eftersom "under flere års meteorologiske rön, samt laggranne anmärkningar, 
hwilka af mig sielf blifwit gjorde med wäxter, så i anseende til deras upgroende af 
frön, som ock under deras öfriga wäxt, ingen synbar förändring kunnat märkas i 
förhållande til nyet eller nedanet af månan, hwarken wid höslåtter eller annars i 
hushållningen, så förtienar denna omständighet ej någon synnerlig åtanka." 

Som slåtterlie rekommenderade Gadd finnlien med vilken slåtterkarlen slog av 
gräset åt båda sidorna över ett område som var 6-8 alnar brett, medan den ensidigt 
huggande svenska lien tog högst 4 alnar i slaget. En oduglig slåtterkarl slog häftigt 
med lien, toppade av gräset vid udden och låret av lien och torvade upp jorden och 
gräsrötterna däremellan. En sådan arbetare var inte värd mat och dagspenning. 
Den vane slåtterkarlen förde lien så säkert att gräset blev lika jämnt avhugget som 
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om det var klippt med sax. Liebränna uppstod om man lät lien bita för nära 
marken. En äng där gräset var jämnt avslaget på rätt höjd växte fortare upp igen än 
en som hade blivit slagen med alltför lång eller för kort och dessutom ojämn stubb. 

Gadd rekommenderade inte fjärrslåtter på mossar och myrar. Starrbeväxta 
mossar kunde visserligen bärgas utan alltför mycket arbete, men avkastningen var 
så liten och höet av så ringa värde att det knappast betalade bärgningskostnaden. 
Om man bärgade starrgräs borde slåtterkarlen föra sin lie under vattnet. Det 
kostade mycket på armarna att arbeta så, men på det sättet kunde man få två 
tredjedelar mera hö än annars. 

I Finland var det enligt Gadd brukligt att breda ut höslaget för torkning. Det 
gröna gräset fick ligga utbrett tills det var halvtorrt, då det räfsades ihop till 
strängar. Innan aftondaggen föll sattes det i små såtar. Om höet nästa morgon inte 
var tillräckligt torrt, breddes såtarna ut sedan morgondaggen hade dunstat bort. 
Då höet hade torkat ordentligt, bars det till ladan eller stacken med hävlar eller 
med svege, gjord av en björkvidja. Slåtterkarlen fyllde svegen med hö och drog 
sedan ihop vidjan omkring höet, varefter han fick hjälp med att få upp bördan på 
ryggen. Man räknade med 6 lispund hö i varje börda. 

Att stacka hö var enligt Gadd vanligt i Finland och Västerbotten. Stacken 
byggdes upp på en botten av gärdsel som hade en stång i mitten. Stacken gjordes 
rund nedtill och spetsig upptill. Helst skulle två man trampa till höet tills den hade 
fått sin rätta form. Då täcktes stacken med ett tak av halm, vass eller säv, och 
slutligen stagades stacken med vidjor för att inte blåsa omkull vid stormväder. Om 
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höstacken var rätt byggd höll sig höet bra i den under lång tid. På våtmark måste 
man påla under stackgolvet för att höet inte skulle ta röta. En höskrinda borde 
innehålla ett visst jämnt mått hö, t.ex. 30 lispund. Skrindan skulle hellre köras med 
släde än med kärra eller vagn, emedan hjulspår skadade ängen. 

Om ängsladorna uttalar sig Gadd med bestämda ordalag: "I Finska skärgården 
och wid hafs-kusterne här i landet begås et stort fel med ängs-ladors bygnad deruti, 
at de byggas dels för täta, än ock utan uphögda golf."3  Skulle skärbonden till 
väggar och golv bygga lador så som det skedde i skogsbygden och man därstädes 
åter, för at spara skogen använde halm, rör eller vass istället för bräder och 
takvedsstockar till takläggning skulle detta wara en ganska betydande förbättring 
vid ängsladubyggnaden. Genom att ladorna i skogsbygden var bredare och 
rymligare upptill så att regnet inte kom åt väggarna var dessa lador de bästa. Där 
stall eller ladugård kunde anläggas invid en höjd, hade man den förmånen att 
kunna bygga en bro upp till höskullen så att höet kunde köras in med fordon, en 
inrättning som Gadd betecknar som "ganska wig". Halvtorrt hö kunde skyddas 
mot förskämning, om man strödde salt på det, och sådant hö åt boskapen med 
begärlighet. Man började med att lägga ut ett sex tums lager av hö, varefter man 
strödde ut salt däröver och sedan byggde på med nya hölager strödda med salt. 
Gadd omtalar vidare att det uppe i skogsbygden, där man bröt mycket löv av asp, 
sälg, al och björk, var brukligt att lägga in torra lövkärvar och lövruskor i ladan, 
både inne i höet och längs ladans väggar, för att hindra höet från att packa sig för 

136. Ängslada med årtalet 1793. Teugmo, Maxmo. 0. Ahlbäck SLS 739:124. 1959. 
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hårt. Inlagt på detta sätt blev höet inte förskämt ens under regniga somrar. 
Gamla ängars bördighet kunde enligt Gadds mening ökas genom olika åtgärder.4  

Av ålder utmagrade ängar och sådana ängar som av brist på skugga besvärades av 
torka borde ägnas en grundlig bearbetning. De skulle köras upp med rist och plog, 
gödslas och därefter sås in med säd för att efter något år återgå till äng. För den 
som hade god tillgång på gödsel var det tillrådigt att också plöja upp tillandnings-
ängar, gödsla dem med obrunnen hästgödsel och så in dem med säd samt efter en 
eller ett par skördar lägga ut dem till äng igen. Bottensälta i ängsmark kunde fås 
bort, om jorden på hösten harvades med järnharv. Sådd av gräsfrö kunde 
lämpligen ske i samband med gödsling med hästspillning. 

Gadd framhåller att redan de gamla romarna hade berikat jorden genom att utså 
örter av ärtsläktet och vidare att de hade lärt sig att välja höfrö med stor omsorg 
om avkastningens kvalitet. Väpplingsblomman togs först i bruk i Grekland och 
kom därifrån till Italien, "och enär denne orten af Götherne öfwerswämmades, 
kom den i bruk tillika med medicago sativa eller luserne i Spanien" .5  Under 
medeltiden kom ängsodling att bedrivas även i Frankrike, Flandern , Tyskland och 
England. Det sistnämnda landet hade enligt Gadds mening blivit hela Europas 
läromästare i detta avseende. 

I fråga om sådd av gräsfrö borde man enligt Gadds mening inte samla frö efter 
hårdvallshö i höskullar och lador, emedan man då fick bättre och sämre sorter 
blandade om varandra. Man borde välja frösort efter jordmån och därefter skaffa 
frö av bästa slag. Klokast var att köpa gräsfrö från England. Vid sådd av gräsfrö 
användes i detta ängsodlingens föregångsland en såningsmaskin, och vid själva 
bearbetningen av jorden nyttjades bl.a. en tuvplog, varmed ängstuvorna skars upp. 
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Gadd rekommenderade användning av Brauners tuvplog, som var nästan likadan 
som den engelska och som borde bli allmänt använd.6  

Gadd var starkt intresserad av att inom landet uppspåra vilda växter, som kunde 
kultiveras och användas som odlingsväxter. I sina plantager odlade han även 
många utländska växtslag för att utröna, hur de tålde vårt klimat. Den svenske 
jordbruksförfattaren Bengt Bergius skrift om den svenska ängsskötseln och dess 
främjande hade Gadds fulla gillande. I Hushållsboken framhålls att Bergius "hos 
oss utspridt det största ljus i denna del af landthushållningen" .7  Gadd har stort 
beröm för engelska, franska och sibiriska höfrösorter. Särskilt utförligt behandlar 
han bl.a. saintfoin (helghö, Onobrychis sativa), Linns höfrö (svensk lusern, 
Medicago falcata) och finskt höfrö (dunört, Epilobium montanum eller E. 
palustre). Förslaget att använda detta finska höfrö kritiserades häftigt av Per Kalm: 
"Aldrig har jag än hört att Epilobium montanum och palustre skulle recommende-
ras till artificiella ängar. När vi i Sverige och Finland hafva så förträffeliga 
ängsväxter, så böra aldrig de aldrauslaste föreslås, att man näppeligen kunde finna 
otjenligare, om man med fliit ville leta efter".8  

Termen "artificiella ängar" som beteckning för odlade ängar var hos Kalm 
sannolikt upptagen ur engelskan. Gadd behandlar detta slags ängar i ett avsnitt 
med rubriken "Om Ängar, hwilka igenom konstens åtgärd hufwudsakligen 
beredas". Sådana ängar fordrade i början lika mycket brukning och ans som 
åkrarna, men eftersom nästan alla ängsväxter var perenna, var ängarna i 
fortsättningen inte så arbetsdryga som åkrarna, vilka insåddes med annuella 
växter. Av välskötta odlade ängar var avkastningen större än av sädesåkrarna. 
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Gadd föreslog ett femtiotal växter som med fördel kunde odlas på äng. Det skulle 
vara till "dråpelig nytta" för landet om lantbrukarna började odla ängarna, "ty 
härigenom skulle winnas bätre hö til smak och styrka; dubbel slåtter med dubbel 
winst; tilräckelig föda för dubbel myckenhet kreatur; fetare boskap; dubbelt mera 
smör och ost, samt starkare gödsel för åkren".9— När Gadd skriver om större 
avkastning av ängarna än av åkrarna föreställde han sig säkert att "holländerier" 
med stora besättningar av mjölkkor, där man i stor skala tillverkade smör och ost 
hemma på gården, skulle inrättas. — Gadd ansåg att det som han anfört om de 
ängar, som naturen själv hade berett, var sådant som lätt kunde förstås och 
verkställas av varje lantman, men "hwad de artificielle ängarnes skötsel och wård 
angår, fordras dertil större wetenskap, widsträktare omhugsnad, flera dagswerken, 
och et mera öfwadt handalag wid werkställigheten". Gadd hoppades därför att 
ståndspersoner, som drev sitt lantbruk med större arbetsstyrka än bonden, skulle 
göra början och lämna lysande efterdömen i detta avseende."' 

Om höet från ängar och slåttermarker inte täckte foderbehovet, kunde 
utfodringen ökas genom bärgning av sjöfoder och genom försiktig lövtäkt. Gadd 
ansåg till och med att sund och vikar borde bringas till "gräsbördighet" genom 
utplanterade rötter av strandrör och säv. Av sävarterna framhöll han särskilt att 
knappsäven, Scirpus palustris, utgjorde ett begärligt boskapsfoder.11  

Användning av löv som vinterfoder för får, getter, nötboskap och hästar var på 
Gadds tid ett allmänt bruk. Att han inte ger någon skildring av lövtäkten i 
Hushållsboken beror väl på att verket inte blev fullbordat i den omfattning som 
han ursprungligen hade tänkt sig. Kreaturens benägenhet att äta olika sorters löv 
beskrivs i hans utförliga, tydligen av andra auktorers uppgifter starkt beroende 
redogörelse för de växter i anlagda beteshagar, som var för kreaturen "begärliga" 
och "nyttiga", "mindre begärliga" eller ratade. Bland lövträd, vilkas löv var 
särskilt tjänliga för betande djur nämner han al, björk, rönn, hassel, alm, lönn, 
lind, hagtorn, päron- och äppelträd samt olika slag av vide. 12  Vildapel kan ha 
förekommit på Åland, annars torde löv av äppelträd väl knappast ha förekommit 
hos oss. Hästarna, skriver Gadd, mådde väl av asplöv men skydde hägglöv och 
lukten av häggblom. Om det i hästarnas höhäck i stallet fanns några häggkvistar 
med kvarsittande bark, "så står altid den friskaste och sundaste häst, wid det bästa 
och härligaste hö, ändock och swälter, och kan ej äta et strå deraf", ett omdöme 
som kan vara grundat på verklig iakttagelse.13  Om fåren fick äta mycket asplöv 
bekom det dem illa, ullen föll av dem så de blev helt kala och bara om kroppen.14  
De rätta lövslagen för fåren var blad av al, björk, hägg och en del videarter. 
Getterna som åt mycket löv borde hållas på bete i sådana marker där det växte 
lövsly och barrträd och där de inte kom åt att på sitt vanliga sätt skada värdefullare 
träd. 

Att Läroboken inleds med en lång och ingående skildring av hur ängsskötseln 
borde bedrivas, visar måhända att Tengström ansåg just denna del av lanthushåll-
ningen vara i särskilt stort behov av förbättringar.' 5  Han förespråkar i sin 
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framställning flera av de åtgärder som Gadd hade föreslagit, i vissa fall dock i 
modifierade former. Sålunda tillråder Tengström för övervattning av ängsmark 
mycket enklare metoder än de av Gadd föreslagna. Om hårdvallsängen var fri från 
syra och så belägen, att den utan stora och kostsamma anstalter kunde läggas under 
vatten, var det till nytta att på våren sedan ängen något torkat dämma upp vatten, 
tills det stod ungefär ett halvt kvarter över ängen men ej gärna mer. I början av 
juni, då nattfrosterna hade upphört, skulle det släppas bort. I augusti kunde man 
på nytt dämma upp vatten, tills det täckte ängen, och sedan låta det rinna bort i 
mitten av september, så att ängen hann torka upp innan vintern inföll; ingenting 
sägs om de vidlyftiga dikessystem som Gadd hade tänkt ut. I Lärobokens upplaga 
av 1844 är stycket om höstvattendämningen helt bortlämnat. 

Svaga ängars förbättring ägnas mycket uppmärksamhet. Det framgår att detta 
arbete var både långvarigt, besvärligt och kostsamt. Om en svagt bärande äng var 
skogbeväxt, vattensjuk och mosslupen, skulle man först och främst avleda allt 
överflödigt vatten genom diken. Som en följd av dikningen brukade mossan börja 
avta och det glesa och kraftlösa starrgräset lämna rum för nyttigare grässlag, helst 
om ängen under tiden var fredad för allt boskapstramp. På torr och dålig 
hårdvallsäng var det nödigt att röja bort buskar och småträd samt att rothugga och 
fälla alla stora träd. Under vintern skulle stammar, stubbar, grenar och buskar 
köras hem. Ris som låg kvar spriddes över fältet och brändes jämte löv och torrt 
gräs. Så snart tjälen hade gått ur jorden till vid pass ett kvarters djup, skulle man 
staka ut ängstegarna så som man ville ha dem lagda. Med en väl stålsatt rist drog 
man c. 6 tum djupa skåror i jorden, varefter vändplogen fick följa i ristens spår. 
Tegen gjordes 21-28 alnar bred, allt efter hur vattensjuk marken var, och mellan 
tegarna lämnades två alnar för diken och renar. På sommaren dikades på vanligt 
sätt, och dikesmyllan breddes ut över tegarna. Dessa överkördes därefter flera 
gånger med järnharv för att bli jämna och mylliga och besåddes följande vår med 
havre. Efter ännu en havreskörd brukade grästorven vara så förmultnad, att fältet 
samma höst kunde ärjas med årder. Följande sommar gödslades som på vanlig 
trädesåker, och på hösten såddes "råg och hafra."16  När rågen hade blivit skördad 
lämnades fältet att för framtiden ligga i linda eller bli äng, varvid "den härligaste 
höwäxt" under flera år gav lön för det nedlagda arbetet. När höavkastningen 
började minska, var det tid för ny uppkörning. En lättare men i allmänhet inte så 
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lönande utväg att förbättra sank och mossbeväxt äng var, att under vintern på varje 
tunnland köra upp 400-500 lass grov sand och på våren breda ut denna jämnt över 
hela ängen. Därigenom försvann småningom mossan, bottnen stadgades och höet 
växte bättre. 

De bästa och bördigaste nyröjningarna av äng kunde göras på sidlänta å- och 
bäckstränder, som vanligen hade mycket av god matmylla och inom kort tid gav 
ymnigt och gott gräs, sedan man tagit bort skogen så att marken låg öppen för sol 
och vind. Ris och stubbar kunde antingen forslas bort eller brännas på stället, 
varvid man måste iaktta stor försiktighet så att inte matjorden blev bränd, till 
kännbar och lång•. sig förlust för gräsväxten. Att bereda sig äng genom att bränna 
svedjefall var högst skadligt (jfr s. 114 f.) I ett enda fall kunde en lindrig svedning 
tänkas, och det var om marken var täckt med djup björnmossa. 17  På sådan mark 
kunde man frampå sommaren, då jorden hade torkat, sprida torrt ris och tända på i 
vackert väder, så att elden gick över jordytan utan att nå matmyllan. Jorden 
förlorade då intet av sin must och bördighet, och gräset rotade sig bättre. Hade 
man ej tillgång till så goda uppodlingsställen skulle man söka upp al- eller grankärr 
med fast lerbotten, röja, rothugga och dika. Ängen borde så mycket som möjligt 
fredas för bete, i synnerhet på våren. Om marken på hösten var uppblött av ymnigt 
höstregn och ängen det oaktat blev upplåten till bete, kunde detta minska nästa års 
avkastning till hälften. Fick ängarna vara i fred under fjorton dagar efter slåttern, 
kunde vid torr väderlek betning ske under en vecka men ej mera. 

Också Tengström anger att höbärgningstiden var inne då väpplingsblomman 
började vissna och penninggräsets knoppar begynte skallra. Om höet slogs alltför 
tidigt, torkade det ihop så att en tredjedel försvann, slogs det för sent, hade det 
förlorat sin rätta must och var föga bättre än långhalm. Om liarna sägs att den raka 
lien var fördelaktigare att använda på jämna ängar och den krokiga bäst på tuviga 
marker. "Emellertid kan en hurtig och skicklig slotterkarl, så wäl med den ena, 
som den andra slags Lian, göra godt gagn, och hwarje Landsort må således i denna 
delen behålla sin sed."18  

Om det avslagna gräset var "tjockt och fett" så att det torkade långsamt, 
fordrades att det skulle vändas och omröras flera gånger. "Att samla ett sådant hö, 
innan det hunnit fullt torka, i Wålmar eller såtor, liksom för att swettas, och efter 
ett dygn åter utslå det att wädras, innan det införes, är ett förträffeligt företag, som 
oaktadt det kostar litet mer arbete, wåra Landtmän likwäl mera allmänt borde 
wänja sig wid; ty derigenom winner höet både i lukt, smaklighet och styrka, och 
hindras att taga wärma åt sig i Ladan, ehuru hårdt det ock der intrampas".'9  

I övre delen av landet skall det enligt Tengström ha varit mycket vanligt att höet 
förvarades i hässja eller stack. Han avrådde bestämt för dessa förvaringssätt, som 
dels var besvärliga och dels fördärvade mycket hö. Bönderna borde i stället bygga 
rymliga lador på alla ängar. Ladan borde ha luft under golvet och taket borde 
täckas med näver eller halm. Om man befarade regn och var tvungen att ta in hö 
som inte var tillräckligt torrt, borde höet varvas med torr halm. 
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Enligt Tengströms mening måste ängen hindras från att bli övervuxen med träd 
och buskar, eftersom dessa skymde solen för gräsväxten, förtog ängen dess "must" 
och var till hinder för höbärgningen. En utgallrad och underkvistad lövskog 
behövdes dock på höglänta ängar, ty den gav en nyttig skugga. Om man på 
försommaren med lie högg av alla uppskjutande telningar och fortsatte därmed 
under några år förhindrades "temmeligen säkert" att ängen blev skogslupen. 

Tengström föreslog att gamla utmagrade ängar skulle förbättras genom att 
plöjas, gödslas och för något år insås med säd och sedan för framtiden få ligga som 
äng, och vidare att man skulle förfara på enahanda sätt om avkastningen 
småningom minskade. Han använde inte benämningen artificiella ängar, och 
anslöt sig inte till Gadds åsikt att det bästa sättet att använda marken var att 
ömsevis nyttja den till åker och äng med några års mellanrum, alltså i 
circulationsbruk. År 1806 föreslog han att en av Hushållningssällskapets prisfrågor 
skulle handla om cirkulationssädets användbarhet i vårt land; röster hade höjts 
både för och emot och Tengström ansåg att endast en längre tids erfarenhet kunde 
ge ett giltigt svar. Förslaget godkändes och flera olika skrifter inkom.?" 

I Hushållningssällskapets skriftserie ingick 1809 en skildring av ängsskötseln i 
nedre Österbotten, författad av superkargören P.J. Bladh som ägde Benviks gård 
utanför Kaskö. Enligt honom var skogens nödvändighet för ängen -en ibland de 
gamla fördomar som obegripligen segt vidhänger äfwen tänkande jordbrukare. 
Och är den Landtman högeligen att beklaga som har så usla ängar att gles skog på 
dem måste tålas, hvilket inträffar på sådana platser, som från skog afröjdade 
hastigt skulle förtorka och sedan frambringa als intet, der således en osund 
fuktighets bibehållande blir nödig, för att i skuggan framskaffa åtminstone något 
litet gräs, som torkat till hö stryker med om vintern, ehuru det ratas av alla kreatur 
medan det växer". 2  1  

En jämförelse mellan första och andra upplagan av Läroboken visar att det skett 
större förändringar i beskrivningen av ängsskötseln än i framställningen av 
åkerbruket. Några av förändringarna har redan påtalats. Även enligt andra 
upplagan borde ängarna vara beväxta med träd, men första upplagans rekom-
mendation av björk och al hade strukits. I fråga om svaga ängars förbättring angavs 
1803 att tegarna skulle göras 21-28 alnar breda, 1844 föreslogs 15-16 alnars bredd. 
I den senare upplagan påpekades att den harv som skulle användas på ängarna 
skulle vara en trekantharv. Möjligheten att förbättra lerjordsängar med sand 
omtalades i bägge upplagorna, men i den senare var antalet lass minskat till 
200-400, och i ett tillägg nämndes att sanden inte fick vara röd. I fråga om höets 
förvaring tillrådde andra upplagan bönderna att strö salt ibland höet, en kappe för 
varje sommarlass om 30 lispund. Den skotska plogen framhölls 1844 som bästa 
plog vid ängsuppröjning. Höfrö borde samlas på skullar och i lador; 20-30 
skålpund skulle utsås per tunnland.22  Ett tillägg som omfattar två hela sidor ägnas 
1844 åt anskaffning av höfrö.23  Det är tydligt att tillvaratagande och odling av höfrö 
fortfarande behövde förklaras och beskrivas. Den bonde som genom odling ville 
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förbättra sina ängar skulle framförallt samla frö av höet på dikesrenarna; detta 
bestod av det bästa och för kreaturen smakligaste gräset. Vid höbärgningen borde 
renhöet läggas på ett särskilt ställe i ladan. Då kunde man på våren, när höfrö 
samlades från lador och skullar, sorgfälligt samla in allt frö från renhöet. 

Om några ängar hade blivit insådda med ängskavle (timotej) och ängskampe 
(alopecurus) borde en viss del av dessa ängar sparas till höfröskörd. När 
slåttertiden var inne skulle dessa ängsstycken lämnas oslagna. När höfröet hade 
mognat och skörden kunde företagas var det bäst att två personer gick framför 
slåtterkarlen med handskäror och skar av frövipporna jämte ett stycke av strået. 
Vipporna av ängskampen, vars frön lätt rann ur, skulle genast föras till logen för att 
torkas. När de hade torkat tillräckligt kunde fröna tas av med en vanlig linrepa 
eller skrapas av med en träkniv. Ängskavlens frövippor bands till små kärvar som 
ställdes i skylar på åkern. Sedan de stått ute i åtta till fjorton dagar kunde man föra 
dem till rian för att, likt säden, torkas och tröskas. 

Den som hade tillgång till vass eller annat tjänligt sjöfoder skulle taga det till 
vara. Väl bärgat sjöfoder kunde med fördel användas vid utfodringen av kor och 
kalvar.24  Lövtäkten borde företas innan svårare nattfroster satte in. Om träden 
både topphöggs och underkvistades hade man i många år nytta av sin lövskog. 
Lövet borde helst tork as i skugga och aktas för både sol och regn. I uppehållsväder 
var det vanligen efter åtta dagar färdigt att tas in i ladan.25 . 

Vad Böcker från sin resa i Vasa län rapporterar om ängsskötseln är helt i linje 
med vad så gott som alla lantbruksförfattare dittills hade haft att förmäla: "Om 
med alla sina brister åkerbruket i Wasa Län kan anses florerande, är deremot 
ängsskötseln der uti samma eländiga skick, som öfwerallt uti det öfriga landet, ja 
törhända är denna näringsgren, i jemnförelse mot landets naturgåfwor, här mest 
wanwårdad."26  I Vörå, Mustasaari och Närpes fanns vidsträckta ängslägenheter på 
lerjordar. I trakten norr om Oravais, som hade sandjordmån, var ängsmarken 
merändels belägen vid bäckarnas och åarnas stränder, mycket begränsad och av 
sämre beskaffenhet. Vid "upploppen" av Esse, Purmo, Kronoby och Gamlakarle-
by älvar fanns betydliga tillandningar. I Gamlakarleby och Esse fanns stora 
ängsfält, i Terjärv bördiga dälder. Ängarna i södra delen av länet bestod mest av 
hårdvall bevuxen med tåtel, och titt och ofta infann sig gräsmask för att jämna de 
tuvor som detta grässlag, annars så utmärkt, brukade bilda. Enligt Böcker stod 
man i en viss tacksamhetsskuld till denna mask emedan ängarna utan den skulle 
varit ännu sämre d.v.s mer tuviga. I länets norra del bestod ängsmarken mest av 
starrängar och mot lantryggen mest av mossängar, som bärgades vartannat år. På 
sådana ängar brukade man stacka höet, men för övrigt hade man allmänt lador 
byggda på det bekanta österbottniska sättet med utlagda väggar. 

Det allmänna och nästan enda sättet att ta upp äng var att öppna ett avloppsdike 
och röja marken. Man fick i några år 120-180 lispund per tunnland så länge 
"stubb-rötan" varade. Sedermera började växtligheten att avta, tills den stannade 
vid 10-60 lispund per tunnland allt efter jordmån och läge. På de sandiga ängarna 
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Frågan nr 20 Om församlingens höäring anses tör too så tås 

Församlingens 
namn 

av ohägnade 
mossar o. 

från 
sveder 

av 
sjöfoder 

av 
uttorkade 

av tilland- 
ningar vid 

av mossar od- av hägnad äng av kyttad 
till äng 

av odlad mark som ej 
blivit bränd lade genom 

hårdvall starr utlagd utlagd utlagd myrar sjöar havsstränder att vatten 
över dem va- mark med gödsel utan gödse 
rit uppdämt 

Gla Karleby 1 0 0 5 10 0 0 50 15 0 10 10 

2 0 0 5 10 0 0 50 15 0 10 10 

Nedervetil 0 0 0 25 0 0 50 50' 15 0 0 

Kronoby 1 0 0 5 0 8 0 40 47 0 0 0 
2 0 0 61/4  0 61/4  0 50 341/2  0 x x 

3 .0 0 6 0 7 0 45 42 0 0 0 

Terjärv 0 0 7 15 .0 0 50 28 0 0 0 

Pedersöre 1 0 0 0 0 5 0 75 20 0 0 x 

2 0 0 0 0 5 0 75 20 0 0 x 

Nykarleby 1 n-  te
g 

 finns 
icke 

0 x 2 lass av 
Hand 

0 3 lass av 
t:land 

1 lass av 
t:land 

2 lass 
av d:o 

4 lass 
av d:o 

2 lass 
av d:o 

-) x x x x x x x x x x X. 

Oravais 0 0 0 0 1/2  0 56 34 5 41/2  0 

( Vörå 0 0 y, 0 1/2  0 69 20 5 5 0 

Kvevlax 1 0 10 2 20 0 25 35 0 5 2 

Replot 1 0 10 2 50 0 10 27 0 0 0 

Mustasaari 1 0 13 13 10 0 30 20 5 6 2 

Solv 2 50 30 10 8 

Malax 1 60 20 10 10 
-) 25 50 15 10 

Bergö 13 12 50 25 

Petalax 5 5 50 25 5 10 

Pörtom 1 25 25 24 11 14 

Korsnäs 0 0 0 0 HYso 0 0 35/50 0 5/50 0 

Närpes 0 0 1/40 1A 0  0 0 25/5o i <'/. 50 7/so 6/50 0 

Kristina If. 1 0 0 0 0 0 0 50 20 20 5 5 
19 2 0 0 0 0 0 0 45 25 10 20 0 

Lappfjärd 1 3 25 75 — 100 
„  2 0 0 5 0 10 0 40 25 10 10 , 0 
" 3 0 0 3 2 3 0 45 30 2 

Sideby 1 10 0 10 0 20 0 20 20 10 5 5 

2 5 0 0 5 5 0 20 35 10 15 5 
„ 3 2 2 5 5 6 15 58 4 — 3 

Eckerö 0 0 10 0 2 0 70 18 0 0 0 

Hammarland 1 0 0 5+2 2 1 0 48 42 0 0 0 

2 0 0 7 0 0 0 50 43 0 0 0 

Finström 0 0 16,6 0 0 0 50 32,6 0 0 0 

Jomala 0 0 3 0 0 0 70 24 0 0 3 

Saltvik 0 0 2 0 0 0 73 25 0 0 0 

Tabell 20. Höavkastning från olika gräsbärande marker 1834. Av tabellen att döma, synes myr-
slåtter ha varit sällsynt inte bara i de sydliga svenskbygderna utan även i Österbotten. 
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Frågan nr 20 Om församlingens höäring anses för 100 så fås 

Församlingens av ohägnade från av av av tilland- av mossar od- av hägnad äng av kyttad av odlad mark som ej 
namn mossar o. sveder sjöfoder uttorkade ningar vid lade genom till äng blivit bränd 

hårdvall starr myrar sjöar havsstränder att vatten 
över dem va- 
rit uppdämt 

utlagd 
mark 

• 
rund rund gödsel 

utlagd - 
utan gödse 

Sund 0 0 5 0 0 0 75 20 0 0 0 
Vårdö 0 0 4 0 0 0 50 46 0 0 0 
Lemland 0 0 2 0 0 0 75 23 0 0 0 
Föglö 0 0 25 0 0 0 75 25 0 0 0 
Kumlinge 0 0 0 0 0 0 . 2/3  1/2  0 0 0 
Brändö 0 0 0 0 0 0 2/3  1/2  0 0 0 
Iniö 0 0 4 0 10 0 75 11 0 0 0 
Houtskär 0 0 3 3 2 0 50 42 0 0 0 
Korpo 1 0 0 5 2 3 0 40 50 0 0 0 

2 0 0 5 5 3 0 37 50 0 0 0 
3 0 0 5 5 5 0 35 50 0 0 0 

Nagu 0 0 10 0 10 0 40 40 0 0 0 
Pargas 0 x 25 0 x 0 50 20 0 0 5 
Kimito 0 0 2 x 0 1 57 43 0 0 0 
D ragsfj ärd 0 0 2 x x 1 70 25 0 0 0 
Västanfjärd 0 0 10 10 x 1 25 60 0 0 0 
Hitis 0 0 1 0 0 0 90 9 , , 0 0 
Bromarv 2 0 10 1 2 0 48 25 10 0 2 
Tenala 0 0 5 1 1 0 66 20 7 0 0 
Pojo 0 0 2 1 0 0 64 30 0 9 0 
Karis 0 5 5 0 0  25 45 20 11 0 11 
Ingå 0 x x x x 0 98 2 x x x 
Lojo 0 2 _ 20 0 0 0 45 30 3 0 0 
Sjundeå 0 0  2 0 0 0 65 20 5 3 5 
Kyrkslätt 0 x 10 0 x 5 50 20 7 0 8 
Esbo 0 0 1 0 1 0 78 20 x 0 0 
Helsinge 0 0 7 0 6 6 30 25 10 10 6 
Sibbo 0 0 2 0 1 0 65 32 0 0 0 
Borgå 1 0 0 5 0 0 0 95 0 0 0 0 

2 0 0 3 0 0 0 65 32 0 0 0 
Pärnå icke icke 1/1 , icke VI 6 1/2  1/4  3/1  6 
Liljendal icke icke icke 1/2  1/4  1/2  1/8  

Mörskom- 0 0 5 5 0 0 50 25 15 0 0 
Lappträsk 1 0 0 10 10 0 0 50 30 10 0 0 

2 2 0 3 3 0 0 35 42 10 0 5 
Strömfors 2 0 3 3 0 0 35 42 10 0 5 
Pyttis 1 7 2 12 40 30 3 6 

15 
-, 7 2 12 40 30 3 6 

Att avsvedjad skogsmark, som fått gräsgå, inte nyttjades för slåtter, måste bero på att den användes 
som betesmark. 
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uppe i Lochteå brukade man stundom låta den fällda skogen ligga kvar i några år. I 
skuggan av de kvarliggande träden trivdes gräset ypperligt, och metoden 
förtjänade att bekantgöras i "Läroboken för finska Bonden." 

I Mustasaari hade en annan metod blivit tillämpad. "Framlidne HofRättsRådet 
och Riddaren Carp började för längre tid sedan ett inom Österbotten förut okändt 
sätt att upptaga äng, som nära liknar det Tyskarne kalla att föryngra ängen." Man 
började med att gräva djupa och breda diken, bredde ut den uppskottade jorden 
över gräsvallen och sådde ut havre. Gräsvallen blev av havren så upprött att den 
efter havreskörden kunde brytas upp med årder. Havrelandet gödslades och blev 
några år behandlat som åker men besåddes sedan med gräsfrö och utlades till äng. 
Detta odlingssätt hade använts på flera ställen i Mustasaari där det i forna 
havsvikar fanns lerslätter, fria från både stenar och trädrötter. Också bland 
allmogen hade man tagit upp sådana artificiella ängar på mark som blivit ärjad och 
gödslad. Denna metod borde nyttjas allmännare, åtminstone till dess man hunnit 
bli mer inkommen i konsten att med plog bryta vall. I Ilmola fanns bönder som 
samlade och sinsemellan handlade med timotejfrö, men i allmänhet överlät man 
alltför ofta åt naturen att sprida höfrö. 

Det hände mycket ofta att åkern besåddes med säd ända till dess den på grund av 
alltför dålig tillgång på gödsel hade blivit så utmagrad, att den aldrig kunde bära 
någon duglig höväxt. I Närpes hade man ängar som utgjorde ett slags mellanting 
mellan kyttland och åker. Man brände marken nästan lika mycket som då man 
brände kyttland och gödde den samtidigt, "hwaraf den får en förträffelig kraft att 
wäxa, åtminstone de första åren".27  

Genom uttorkning av träsk med botten av ävja hade stora ängsarealer erhållits. 
"Denna industrie har redan ifrån längre tid uti länets norra del fäst inbyggarenas 
uppmärksamhet, lika mycket som kyttlandsbruket innevånarenes uti den södra."28  
I Nedervetil fanns 13 träsk, dels redan uttorkade och dels under utdikningsarbete. 
Ett av dem, Jolka träsk, var så stort att där årligen kunde bärgas 20.000 lispund hö. 
Också i Karleby hade man torrlagt stora arealer. Böcker ansåg dock att metoden i 
det långa loppet var mera skadlig än nyttig, emedan den ökade frostfaran. Man 
borde istället gripa sig an med mossarna. I Terjärv fanns det kloka bönder som 
hade förhindrat en tillämnad torrläggning,- emedan de av erfarenhet visste att de 
åkrar som omgav träsket efter uttorkningen skulle bli mer utsatta för köld. Den 
enda skötsel som bestods ängarna efter upptagningen var, att buskar röjdes bort 
och att man dikade ängen, om detta inte kunde undvikas. — På ett och annat ställe 
blev ängsmarken övergödslad. På Benviks gård i Närpes hade denna metod 
begagnats en lång tid, men enligt Böckers åsikt var ett sådant förfarande en stor 
misshushållning, eftersom man på annat sätt kunde ha mångfalt större nytta av 
gödseln. 

Uppdämning av vatten över ängarna förekom framförallt i de norra socknarna. I 
den södra delen av länet kände Böcker till ett enda företag av denna art. I 
Mustasaari brukade man dämma upp vattnet över en uttorkad fjärd vilken senare 
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Frågorna nr 21 
och 22 

21 22 Frågorna nr 21 
och 22 

21 22 

Om ängarnas avkastning är 100 så finns 
därav följande delar inom följade av- 

stånd från bostäderna 

Huru många 
dagar höbärg- 
ningen över 
huvud varar 

Om ängarnas avkastning är 100 så finns 
därav följande delar inom följade av- 

stånd från bostäderna 

Huru många 
dagar höbärg-
ningen över 
huvud varar 

Församlingens 
namn 

Församlingens 
namn 

1 fjär- 
dings- 

väg 2 d:o 3 å 4 5 å 6 7 å 8 

vid 
förmånl. 

väder 

vid o- 
tjänligt 
väder 

1 fjär- 
dings- 

väg 2 d:o 3 å 4 5 5 6 7 5 8 

vid 
förmånl. 

väder 

vid o- 
tjänligt 
väder 

Gla Karleby 1 10 50 30 10 — 30 60 Sund 100 0 0 0 0 20 30 
„ „ 2 10 50 30 10 — 30 60 Vårdö 100 0 0 0 0 15 30 

Nedervetil 100 0 0 0 — 36 60 Lemland 100 0 0 — — 3 veck. 5 veck. 
Kronoby 1 25 20 25 10 20 24 40 Fåglö 25 30 40 5 — 30 36 

„ 2 50 371/2  12'/2 — — 24 36 Kumlinge 1/3  1/3  1/3  — — 21 35 
13 3 331 16 20 18 122A 23 38 Brändö tå 1/3  1/3  — — 21 35 

Terjärv 40 20 20 10 — 23 38 Iniö 100 0 0 0 — 18 36 
Pedersöre 1 x x x — — 24 36 Houtskär x x x x — 24 30 

2 x x x — — 24 36 Korpo 1 50 25 20 5 — 25 30 
Nykarleby 1 *) x x x x 30 45 „ 2 x x x x — 20 30 

31 

Oravais 
2 40 

50 
40 
30 

20 
20 

— 
— 

— 
— 

14 
35 

29 
50 

11  

Nagu 
3 x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
— 

— 
— 

24 
20 

30 
30 

Vörå 50 30 16 4 0 30 48 Pargas 99 x 1 — — 23 35 
Kvevlax 45 35 20 0 0 20 40 Kimito 98'/ 1/2  1/2  1/2  — 14 25 
Replot 25 25 25 25 0 30 60 Dragsfjärd 99'/ 1/2  i/2 0 — 14 25 
Mustasaari 45 35 20 0 0 20 40 Västanfjärd 100 0 0 0 — 14 25 

Hitis 90 5 5 — — 8 16 
Solv 50 20 30 — — 30 38 Bromarv 96 4 0 0 0 12 40 
Malax 1 80 20 — — — 24 32 Tenala 93 4 0 3 0 14 45 

11 2 70 10 20 — — 28 36 Pojo 75 20 5 0 0 21 35 
m 

Bergö 5 20 20 55
il  
 — 24 36 Karis 60 30 10 — — 16 24 

Petalax 45 45 10 — — 24 36 Ingå x x x — — x x 

Pörtom 20 50 25 
1 1, 2 

5
mit 
 — 30 40 Lojo 90 6 4 — — 14 28 

Korsnäs 4/1 0 5/1  0 1/4 0 0 — 30 45 Sjundeå 60 25 15 — — 18 30 

Närpes 7/1 0 2/1 0 1/1 0 0 — 30 45 Kyrkslätt 90 8 2 0 0 30 60 

Kristina If. 1 30 50 20 0 — 30 60 Esbo 97 3 0 — — 16 30 

2 20 60 20 0 — 28 50 Helsinge 75 25 0 — — 20 36 

Lappfjärd 1 25 50 25 — — 30 40 Sibbo 50 35 10 5 — 20 40 

2 50 20 20 10 — 30 60 Borgå 1 50 50 0 — — 20 40 
33 3 30 40 20 10 — 28 50 „ 2 90 10 0 0 0 14 24 

Sideby 1 50 20 20 10 — 30 60 Pärnå 'å 1/4  1/4  — — 14 25 

2 40 35 25 0 - — 28 50 Liljendal 3/4  1/4  — — — 14 25 

3 25 25 50 — — 30 50 Mörskom 50 50 — — — 10 30 

Eckerö 40 40 20 — — 20 40 Lappträsk 1 60 40 — — — 10 30 

Hammarland 1 90 9 1 — — 2 veck. 3 veck. 
13 2 50 50 — — — 14 25 

2 90 9 1 — — 2 3 å 4 Strömfors 50 50 — — — 14 25 

Finström 95 5 0 0 0 14 dag 30 d Pyttis 1 27 36 27 — — 17 25 

Jomala 100 0 0 — — 14 21 2 27 36 27 — — 17 25 

Saltvik 100 0 0 — — 20 30 

Nykarleby 1:not *) "De längst belägna ängar äro 1 1/4 mil från Bohlstaden". 

Tabell 21. Medelavstånd mellan gård och slåtterängar. Slåtterdagarnas antal. 
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på sommaren genom samma damm skyddades mot uppsjö från havet. På många 
ställen fanns det härliga tillfällen att begagna denna metod, i synnerhet vid 
utloppen av de älvar som rann genom trakter med lerjordmån. Kvevlax var särskilt 
gynnat. Där fanns säkert flera tusen tunnland äng som under våren översvämma-
des av Kyro älv. Där borde byggas vallar, så det mustiga vattnet kunde hållas kvar 
och i stillhet få avsätta sitt sediment. En osed som var ganska allmän var att 
ängarna betades på våren. I Ilmola hade man försökt göra slut på vårbetet genom 
att sätta ut ett betydligt vite i sin byordning. 

Slåttern utfördes överallt väster om lantryggen med liar som hade långa raka 
skaft. I norra delen av Vasa län hade skaften mot ändan en böjning så att de vilade 
på den slåendes arm, en inrättning som borde vidtagas allmännare eftersom den 
tycktes underlätta det tunga arbetet. För att vässa lien nyttjade man därstädes en 
pärtsticka som var bestruken med tjära och beströdd med fin sand. Den var fäst vid 
lieskaftet och var således alltid till hands. Om lien skulle vässas med en vanlig 
brynsten måste mejaren varje gång vandra till vattenstävan eftersom han då 
behövde använda vatten. Höet bars till ladorna i de finska men inte i de svenska 
socknarna, där det släpades med släde på det sätt som nästan allmänt var 
vedertaget i södra Finland. 

Frågorna om ängsskötsel och husdjurshållning i Böckers enkät är inte lika många 
som åkerbruksfrågorna. Hur långt avståndet från gården till ängarna var, vilken art 
av ängsmark som fanns, hur länge höbärgningen brukade räcka och om höet bars 
till ladan var de spörsmål som han ville ha besvarade ifråga om hötäkten. Svaren 
redovisas på tabellerna 20-22. I en av spalterna i tabell 20 ingår svar ifråga om 
sjöfoder. — Av bybeslut från denna tid framgår hur viktig vassen var som 
fodermedel. Vasstegar kunde gå årom i likhet med hötegar, men kunde även 
fördelas så att var och en hade sina fasta tegar. Fotvassen skars av karlar som 
vadade ute i vattnet, båtvassen skars från rätt stora, helst flatbottnade båtar. 

Från Vörå anges 1825 att ängarna var lämnade i sitt naturliga tillstånd men att de 
överallt var hägnade med lagenlig gärdesgård utom på några ställen i skogen, där 
rishag nyttjades.29  I den södra och östra delen bestod de mest av tuviga mossar 
bevuxna med grov starr. De ängar som var belägna mellan dälder var mindre 
tuviga och bevuxna med starr, hårdvallshö (tåtel) och fräken, och strandängarna 
invid träskens stränder och vid havskusten var än mer jämna och bördiga. På 
lämpliga ställen hade utfallsdiken blivit uppgrävda, men annan skötsel hade inte 
kommit ängarna till del. Att skog och buskar röjdes bort förekom sällan, att 
ängarna gödslades var ännu mer sällsynt, och vattenuppdämning var alldeles 
okänd. Endast en och annan hade börjat gräfta upp tuviga ängsstycken till åker, 
tagit några skördar och sedan släppt dem till linda. På våren öppnades ängarna för 
bete så snart några grässtrån visade sig och betades sedan tills kornsådden var över. 
Höbärgningen påbörjades vanligen i mitten av juli och avslutades kort före 
höstsådden. Gräset avmejades med liar som hade raka skaft, försedda med två 
handtag. Höet brukade sällan såtas, men det hände att man gjorde det någon 
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Frågan nr 71 Frågan nr 71 
del Om och huru stor del av Om och huru stor av 

Församlingens 
namn 

församlingarna vid höbärgningen 
här i stället för att köra höet till 

stack eller lada 

Församlingens 
namn 

församlingarna vid höbärgningen 
bär i stället för att köra höet till 

stack eller lada 

Gla Karleby 1 9/10 Saltvik 0 
" Mo Sund 0 

Nedervetil 0 Vårdö 12 

Kronoby 1 alla Lemland 0 

2 alla Föglö 1/20 
„ 3 alla Kumlinge köres 

Terjärv alla Brändö d:o 

Pedersöre 1 alla bära Iniö 0 
2 alla Houtskär 10 

Nykarleby 1 Korpo 1 1/2 0 
7 x 2 1/4  

Oravais alla „ 3 1/4  
Vörå 1/6  Nagu 1/4  

Kvevlax () Pargas 0 

Replot 0 Kimito 0 

Mustasaari 8 Dragsfjärd 0 

Solv — Västanfjärd 0 

Malax 1 — Hitis 0 
„ 2 — Bromarv 0 

Bergö 9 Tenala 5 

Petalax 25 Pojo 5 

Pörtom 78 Karis x 

Korsnäs 9/1 0 Ingå 0 

Närpes 70 Lojo 0 

Kristina If. 1 50 Sjundeå 0 
„ 2 60 Kyrkslätt 0 

Lappfjärd 1 Esbo 0 
„ 2 75 Helsinge 0 
„ 3 70 Sibbo 0 

Sideby 1 60 Borgå 1 0 
„ 2 60 - 2 0 
„ 6/i0 Pärnå _ 

Eckerö 0 Lil jendal 
Hammarland 1 0 Mörskom 

2 0 Lappträsk 1 

Finström 0 2 () 

Jomala 0 Strömfors 0 
Pyttis 1 

7 

Tabell 22. Bärning av hö till lada. 
Av de svar från Österbotten som getts i form av entydiga siffror eller motsvarande 

upplysningar framgår att torrhö bars till lada eller stack till omkr. 80 %. I övriga landskap 
förekom bärning i större utsträckning (10-25 %) endast i Alands Vårdö och i Åbolands 
skärgård. 
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lördagsafton, om man kunde befara att det skulle börja regna. Höet stackades inte 
utan fördes till lador, som var timrade smala nedtill och vida upptill och täckta med 
halm. Sedan höbärgningen hade avslutats öppnades ängarna igen för bete och 
betades tills första frosten inföll. 

Om ängsskötseln på fasta Åland och i den åländska skärgården finns endel svar 
på den Böckerska enkäten från 1830-talet. Från Finström föreligger en redogörelse 
enligt vilken man där hade "gräsdrivande" jordmån, som var mindre väl lämpad 
för sädesväxt.3°  En stor del av ängarna liknade mest beteshagar; de röjdes sällan, 
sönderbetades till långt inpå hösten, liebrändes ofta vid slåttern och blev nästan 
aldrig uppkörda och förbättrade. I skärgårdssamhället Kumlinge hade flera 
delägare sina ängsandelar inom en och samma hägnad. Angsklevarna i denna låg 
spridda mellan impediment av berg, stenhölster och kärr. Dessutom fanns en del 
ängar ute på holmar och skär. 

I en skildring från 1847 finner man ängsskötseln i Pargas hårt kritiserad.31  Sitt 
åkerbruk skötte pargasbon med omsorg och flit men efter samma metod som far 
och farfar. Detta visade sig i synnerhet i ängarnas och skogens totala vanskötsel, 
eftersom den villfarelsen var rådande, att ängen och skogen inte gav ersättning för 
någon på dem använd kostnad eller möda. Ängarna var därför merendels oskötta 
och strängt betade. Odlade ängar förekom bara på en del herrgårdar och några få 
bondgårdar. Den stränga betningen och stora vanskötseln gav på många ställen 
bondgårdarnas ängsmarker ett synnerligen skralt utseende. Höbärgningen skedde 
endast vid torr väderlek, ty insaltning av hö förekom inte på bondhemman. Lien 
var rakskaftad och hade långt blad. Den kallades svensk lie till åtskillnad från den 
krokskaftade finska lien. Skaftet hade två handtag, och en så kallad slippa av trä, 
bestruken med en smörja av finmalen vättjesten och avsedd att användas då lien 
behövde vässas under arbetet, var instucken på lieskaftet. Höet fördes till lada så 
snart det hade lufttorkat. Det kördes in med släde på vilken man hade en skrinda 
eller en höhäck, båda utgörande de hömått varmed resultatet av bärgningen 
angavs. 

Om höslåttern inte gav tillräckligt måste sjöfoder och löv ersätta det ängshö som 
man hade gått miste om. Slåttern betraktades som ett slags högtid. Slåtterfolket 
bar ljusa slåtterkläder och undfägnades med kaffe. 

Vid denna tid började man allmänt göra skillnad i terminologin mellan de 
artificiella ängarna och det äldre slaget av slåttermark, som kom att kallas 
"naturliga ängar" eller "naturängar", fastän de ju inte utgjorde någon i egentlig 
mening naturlig vegetationstyp utan var formade av röjning, fagning, slåtter och 
bete, medan de artificiella ängarna uppstod genom brukning, gödning och 
höfrösådd. På grund av att man fortfarande framhävde sädesodlingens företräde 
framom boskapsskötseln kom dock all tillgänglig gödsel att tillföras sädesåkrarna. 
Den oundvikliga följden av att ängarna inte gödslades blev att deras tillstånd 
försämrades. Bortröjningen av högväxter betraktades som en rationell åtgärd, men 
den ledde till att gräsväxten fick ett grundare rotsystem och därmed minskad 
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tillgång till vatten och näringsämnen; förr hade förekomsten av träd- och 
buskvegetation tvingat gräs och örter att skjuta rötterna djupt ner i jorden. När 
lövträd och buskar bortröjdes uteblev också det näringstillskott som ett multnande 
lövtäcke hade tillfört jorden. Då man dessutom motarbetade allt betande av 
ängarna efter slåttern, upphörde även den gödsling som de betande djuren kunde 
åstadkomma. 

Den omständigheten att man kunde öka den årliga gräsväxten genom askgöds-
ling på svedje- och kyttland gjorde att höproduktion på odlade ängar, gödslade 
med kreatursgödsel som man inte hade, föreföll föga lockande. Den kombination 
av fast åkerbruk och "stödnäringssvedjebruk" som hade förekommit under 
århundraden började försvinna först när de legislativa åtgärderna mot svedjebru-
ket, dikterade av omsorg om skogen, fick verksamt stöd av att den starkt ökande 
trävaruhandeln höjde priserna på skogsprodukter och därigenom framkallade en 
förbättrad skogsvård från böndernas sida. Att det så länge rådde en motsättning 
mellan å ena sidan överhetens intentioner och rekommendationer och å andra 
sidan böndernas möjligheter att tillföra ängsmarken nödvändig tillskottsnäring och 
därigenom skapa förutsättningar för ett bättre ängsbruk, förklarar åtminstone till 
en del varför utvecklingen på detta område gick så långsamt. Ängsskötseln är 
emellertid i så hög grad beroende av naturförhållandena, att alla generaliseringar 
ter sig missvisande eller motstridiga. Endast noggranna ortsundersökningar kan 
redovisa det verkliga förloppet och de tidsmässiga olikheterna däri. 

De redogörelser för ängsskötseln som ingår i guvernörernas berättelser visar vid 
vilken tid ängsodlingen började utvecklas och gå framåt. Av redogörelserna för 
åren 1861-65 framgår, att de märkbaraste förändringarna hade inträffat i Åbo och 
Björneborgs län samt i Nylands län och i Tavastehus län.32  I dessa hade man inte 
bara begynt ägna mera omsorg åt de naturliga ängarna utan även börjat med 
gräsodling på artificiella ängar. Höavkastningen från de bästa naturängarna hade 
stigit till 100 lispund av varje tunnland, medan man från ett tunnland artificiell äng 
hade kunnat bärga 200 lispund och därutöver. Det hö som erhölls från det 
sistnämnda slaget av ängar var till kvaliteten överlägset höet från de naturliga 
ängarna. Av underrättelser från 1800-talets sista fjärdedel framgår, att höodlingen 
blev allt allmännare och mer omfattande. 

I Vasa län förekom enligt guvernören i mitten av 1870-talet gräsodling på 
artificiella ängar endast på ett fåtal lägenheter.33  I slutet av decenniet var dock den 
artificiella höodlingen i tilltagande, och i Lappo, Korsholms och Ilmola härader 
hade man kommit så långt, att man kunde sälja betydande mängder höfrö.34  För 
Åbo och Björneborgs län angavs för 1876 att artificiell höodling ökade,35  två år 
senare att en stor del av allmogen odlade foderväxter36  och i slutet av decenniet, att 
ängsskötseln hade förbättrats på så sätt att dåligt höbärande ängar "här och där" 
hade upptagits till åker och efter hand åter lagts i höväxt.37  

I femårsberättelsen för åren 1871-75 meddelade guvernören för Nylands län att 
ängsskötseln, så länge försummad, äntligen hade börjat tillvinna sig mera 
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uppmärksamhet.38  De naturliga ängarna var i allmänhet av två slag, hårdvallsängar 
eller höglänta och mossängar eller låglänta. På de förra växte finare tåtel, väppling, 
ängskavle, vårbrodd, vicker och mössärter och på de senare grövre tåtel och starr 
samt vid sjöstränder sälting. De höglänta hårdvallsängarna var inom länet myc-
ket vanligare än sidvallsängarna. Tillgången vid ängsodlingen brukade vara att 
man sådde råg på omsorgsfullt brukad och ordentligt gödslad jord och senare på 
hösten eller på våren besådde den med höfrö. Man sådde ofta ut en blandning av 
klöver och timotej; mindre allmänna frösorter var alopecurus och vicker. På dessa 
odlingar brukade man få goda höskördar i 4-6 år. Fastän allmogen i Nyland 
huvudsakligen använde gamla utsugna havreland till ängsodling uppnåddes så goda 
resultat att fördelen av dylik odling tämligen allmänt blev erkänd. När höväxten 
inte längre var tillfredsställande brukade jorden besås med havre några år varefter 
ny uppkörning och gödsling vidtogs. I samband med upplöjningen kunde man 
övergå till koppelbruk eller cirkulationsbruk (jfr sid. 122 f.). 

Avkastningen hade varit mycket varierande både från de naturliga och de 
artificiella ängarna. Inom Helsinge härad hade de bästa naturliga ängarna givit 
högst 100 lispund tunnlandet, medan de artificiella hade givit upp till 200 lispund. I 
Pernå härad hade man av naturängarna bärgat 30-70 lispund per tunnland och av 
de odlade ängarna 150-300 lispund. De noggrannaste siffrorna härrör från 
Raseborgs östra härad. Från sina naturliga ängar hade man där kunnat bärga 

1871 40-60 lispund av varje tunnland 
1872-74 30-50 lispund av varje tunnland 
1875 20-30 lispund av varje tunnland 

Av de artificiella ängarna hade man under samma tidsperiod inbärgat tre gånger 
mer. I olika lantbrukstidskrifter angavs, vilka resultat man borde kunna uppnå 
med olika grödor. Av rödklöver till exempel kunde man beräkna 400-500 lispund 
av tunnlandet. Skulle jorden inte passa för klöver, kunde man i stället odla vicker, 
som brukade ge 300-400 lispund av tunnlandet. 

2. Slåtter på naturliga ängar 

Hårdvall och sidvall. Av statistiska uppgifter framgår, att det ända till 1800-talets 
slut vid sidan av de artificiella ängarna fortfarande fanns stora arealer av naturlig 
äng. Enligt den muntliga traditionen skall en stor del av holmängarna i våra 
skärgårdar ha varit ohägnade och odikade lövängar. I Österbottens kusttrakter 
bibehölls också en del av tillandningsängarna vid fastlandskusten såsom lövängar. 
Dessa invaderades på landsidan efter hand av skog, medan de på saltsjösidan 
utvidgades med nya gräsmarker, desto mer omfattande ju flackare kustbandet var. 
Tillandningsängarnas mest utmärkande egenskap är föränderlighet i markbeskaf-
fenhet och växtlighet. Utanför strandbrynet växer säv och vass, på det strandbälte 
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142. Lievässning med "lieslippa". Mossala. Houtskär. SLS 614:138. 

som tidvis täcks av högvatten växer grov starr och fräken, ovanför detta sälting och 
fin starr. Allteftersom landets höjning fortskrider, vandrar denna växtlighet utåt. I 
den mån sådana tillandningsängar såsom vanligt var slåttades och betades, blev de 
björk- och granplantor som hade sått ut sig helt utrotade. Gamla, förtorkade 
gråalar höggs ned för att nya och livskraftiga telningar skulle spira upp. Alen har i 
likhet med baljväxterna förmågan att uppta luftens fria kväve, och trädets lövfall 
innebär därför en årlig kvävegödsling. Skärängen "ryktades" eller rensades varje 
vår, och vart femte till tionde år företogs en grundligare gallring. I övre 
Österbotten hade lövängen sin största frekvens i Kronoby, Larsmo och Pedersöre, 
i nedre Österbotten åter i Malax, Bergö, Korsnäs och Närpes. 1  

Den österbottniska lövängen har varit föremål för många hyllningar, delvis i 
lyriska ordalag. Från Lepplax by i Pedersöre berättas, att det på byns holmar jämte 
barrskog fanns vackra lövängar, som vårdades omsorgsfullt genom grundlig 
rensning i häggblomstiden, innan gräset ännu hade spirat upp.2  Längre fram på 
sommaren växte där en ofta mycket frodig gräsvegetation mellan klibbal, hägg och 
rönn. Det doftade ljuvligt av vårbrodd och åkerbär då det var som bäst. För 
höbärgningen i juli flyttade man med räfsor, liar och slipsten, kokkärl och 
matförråd för någon vecka ut till holmen. Som bostad tjänade en lada, om inte en 
liten stuga fanns uppförd för ändamålet. 

Lövängen i Korsnäs skildras av kulturgeografen Helmer Smeds. "Skärängen 
företer ett synnerligen växlande utseende. I regel är den skärgårdens vackraste, 
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Höbärgning i Vörå 1909. G. Carlsson STS 569:11. 

Hösvegen förlängdes eller förkortades beroende på bördans storlek. Overmalax. S. 
Ahlbäck FMK 118:70. 1937. 

301 



145. Vingelkopor. 
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1970. 

mest leende landskap, den terräng där idyllen är allmännast. Där både sänkor och 
ryggar äro röjda att bära gräs och alar, har skärängen en mjuk vågig yta, t.ex. på 
Halsö i Korsnäs skärgård. I dälderna bildar brunvenen en mörkare matta, på jämn 
mark skiftar växttäcket i tuvtåtelns violetta ton, på ryggarna i kruståtelns 
brunröda. Dessa dominerande färgtoner erhålla liv och omväxling av rödblärans, 
vickerns, ranunkelns och veronicans granna färgklickar, djup av fårkummerns, 
hundflokans och skärpipans frodiga grönska. Ställvis bilda även myskgräs, 
vårbrodd och luddhavre rena bestånd. Vackrast är lövängen i försommartid. Då 
blommar hägg och rönn. Då doftar marken av spirea och konvalj. En lövängshol-
me i juni, för att nämna en av de vackraste, Manmoisgrund i Korsnäs, är en 
jättestor doftande bukett av skärt grönt och vitt, i försommarnattens ljus en vision 
av något overkligt land, som icke är."3  

På fasta Åland, där den kalkrika jordmånen befrämjar gräsväxten, fanns det till 
1800-talets slut och långt därefter i alla delar talrika lövängar, även kallade 
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vildängar eller slåtteshagar. Lövängarna krävde litet grundligare vård än de 
trädlösa ängarna. De måste fagas varje vår, varvid överflödig växtlighet togs bort, 
framför allt uppspirande buskar och sly, och vidare räfsades allt löv från 
föregående år ihop i högar, som fick ligga och multna. Ibland förekom att kvistar 
och buskar brändes, varefter askan spriddes ut på ängen. Efter denna fagning 
kunde vildängarna upplåtas till bete under några veckor i maj—juni. 

Åländska vildängar kan i skönhet mer än väl mäta sig med Gotlands berömda 
ängen. Från tidigt på våren och fram till slåttertiden är de täckta av en skimrande 
matta av blommor i många färger. Det börjar med svalört, blåsippa och nunneört, 
och sedan kommer vitsippan, gullvivan, majvivan och gulsippan, alla nästan 
marktäckande när de blommar som bäst. Något senare kommer ett stort antal 
praktfullt blommande örter av vilka många inte förekommer annorstädes i vårt 
land än just på Åland, bland dem flera sällsynta orkid&r. Nattviol och andra 
vanliga orkidéer blommar här i tusental och sprider sin sagolika doft, när 
skymningen faller. Efter slåttern blommar nya sorter långt in på hösten. Den 
öståländska skärgårdens lövängar kan inte uppvisa samma örtrikedom som de 
väståländska. De sköttes och slåttades på ungefär samma sätt som de sistnämnda. 
Från Kökar föreligger uppgifter som ger vid handen att man där tillförde ängarna 

146. Vid slåtter nyttjades på Åland vanlig svensk lie med rakt skaft. En räfsare följde efter två 
liar. Höet räfsades till bredor som sedan de torkat något lades ihop till strängar (1797). Bilden 
visar höbärgning i Eckerö Storby 1910. G. Nikander SLS 192:42. 
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ett tillskott av gödning. Medan kvinnorna vid fagningen räfsade ihop grenar, 
kvistar, löv och annat trädavfall, bar männen med grepar upp "hötter" från 
stranden och blandade in dem i räfshögarna, vilka fick ligga och multna tills de 
kunde spridas ut över ängen. Ej heller de lövängar som har funnits i de åboländska 
och nyländska skärgårdarna har kunnat tävla med de väståländska i örtrikedom 
och blomsterprakt. 

Att ängsmark genom olika bränningsmetoder upptogs till åker förefaller att ha 
varit vanligare än att gräsväxten på ängarna förbättrades genom bränning, utan att 
landet sedan för längre eller kortare tid insåddes med säd. I Vörå brände man på 
1870-talet "kyttland" på sådan ängsmark som var i behov av gödning. Man bredde 
då ut halm över ängen och tände sedan på, varvid halmen och det översta 
jordlagret förbrann. I Åland, där det egentliga kyttlandsbruket av ålder varit 
ytterst sällsynt, har man enligt den muntliga traditionen försökt förbättra 
gräsväxten på svaga ängar genom bränningsmetoder. 

De slåtterredskap som har använts har varit få och enkla: liar, räfsor, högrepar 
och högafflar samt olika höbärgningsredskap. Vid slåttern användes samma lie som 
vid skörden. I Korpo och Houtskär och i sen tid i Sideby och i Kasaböle by i 
Sastmola har det som nämnts förekommit särskilda slåtterliar med endast ett 
handtag. Den finska lien med böjt skaft, varmed man slog såväl åt vänster som åt 
höger förekom i mycket liten utsträckning i svenskbygden, men den var inte 

147. Träflaskor med 
vattenblandad surmjölk 
eller svagdricka bruka-
de tas med ut till ängen 
vid slåttern. Mjöträsk, 
Närpes. R. Ahlbäck. 
SLS 768:42. 1959. 
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148. Slåtterfolk med redskap. Klemetskog, Tusby. SLS 1375:26. 

okänd, eftersom finska drängar som tog plats i svenska byar inte avstod från att 
bruka den lie de var vana vid. 

Under föregående års slåtter hade en del av gårdens liar slipats så mycket att de 
på försommaren måste föras till smeden för att "klappas", dvs. smidas tunnare och 
härdas på nytt samt slutligen vässas på slipsten. Helt utslitna liar gjordes om till 
bandknivar, skäror och lövhugg, och i stället för dem måste nya liar anskaffas. Man 
ville gärna ha liar som var smidda av smeder som var kända för att vara skickliga 
liesmeder, och sådana liar benämndes efter smeden eller efter den trakt där han 
verkade. När det började komma fabriksgjorda liar i handeln ansågs de vara för 
svaga eller för breda eller för tunga eller behäftade med något annat fel. Då lien 
skulle användas var det viktigt att den var rätt ställd. Det var vinkeln mellan 
liebladet och lieskaftet som bestämde huruvida lien var lätt eller tung att föra 
genom gräset. Om vinkeln gjordes mindre tog lien "mindre före" och var lättare att 
hantera, om vinkeln gjordes större tog lien "mera före" och var tyngre att sköta. 
Vinkelmåttet fastställdes genom mätning. Slåtterkarlen lade lien på marken eller 
ställde den mot en vägg el. dyl. Skaftets längd från ytterändan till inre vinkeln 
mellan liebladet och lielåret märktes ut med en skåra varefter han med 
bibehållande av skaftändens läge förde bladets udd till märket. Om lieudden 
träffade märket, var lien ställd i normalläge, den var "udd i bett". Om udden 
råkade ett ställe nedanom märket var vinkeln mindre än i det förra fallet, och lien 
tog "mindre före", den sades vara "udd å lår". Om lieudden däremot träffade ett 
ställe ovanför märket tog lien "mera före", den sades vara "öppen" eller "udd å 
bake". Det sist anförda uttrycket angav att uddens läge motsvarades av liebaken i 
den yttre vinkeln mellan liebladet och lielåret. Vinkeln var då större och arbetet 
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149. E.P. Hermans visar 
Tjärlax bys sitingfulkyitinger. 
Närpes. G. Nikander. 1922. 

tyngre. Mätningen ansågs så betydelsefull att det uppkom många minnesverser 
därom. Här anförs en från Brändö:4  

"Ådd å bett 
bitär lett, 
ådd å baka 
drar tebaka". 

Det avmejade höet hanterades med handräfsor. Räfsans skaft gjordes helst av 
asp, ett lätt träslag som ger en slät och stickfri yta. Det ansågs att ett aspskaft inte 
blev så hett i handen som ett skaft av björk eller gran. Också al kunde användas 
som skaftmaterial. Räfsans huvud, som också kallades kam eller tjäl, var utsatt för 
stor påfrestning och gjordes av björk; i sydvästra Finland också av ask eller lönn. 
Räfstinnarna, som var insatta i borrhål i huvudet, var vanligen gjorda av seg rönn. 
På Åland var räfsorna ofta vackrare utformade och prydda än i våra övriga 
svenskbygder, beroende på att de i stor utsträckning var fästmansgåvor. En vanlig 
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prydnad var en liten rund spegel mitt på räfshuvudet. Då slättarna lassade hö i 
skrinda, byggde höstackar eller hävde in höet i ladorna använde de hötjuga eller 
högrep. Tjugan var en två- eller tretinnad trägaffel med långt skaft, medan 
högrepen hade träskaft av samma längd och utformning som en spade och grepe av 
järn, smidd av bysmeden eller brukstillverkad. Tjugan behövdes när det gällde att 
nå högt upp, till övre delen av en höstack eller upp under taket i en lada. Högrepen 
var lättare än en gödselgrep, men den var i längden tung att arbeta med. När de 
lätta högafflarna av amerikansk modell kom i bruk på 1870-talet, blev de snabbt 
mycket omtyckta. De förenade tjugans fördel, lång räckvidd, med grepens vassa 
piggar. 

Innan slåttern började, skulle höladorna i markerna ställas i ordning.5  Om taket 
på en lada hade rivits upp av storm eller takveden hade ruttnat bort eller om andra 
skador hade uppstått, måste det lagas. Om någon sida eller något hörn av ladan 
hade satt sig på grund av att en syllstock eller knutklabb hade förmultnat, måste 
ladan vägas upp med hävstänger och skadat virke ersättas med friskt. Före slåttern 
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151. Höet vålmades till kvällen men räfsades ut igen följande morgon. Sottunga kyrkby. 
R. Ahlbäck SLS 562:331. 1942. 

togs allt gammalt hö ut ur ladorna. Om man väntade rikligt med nytt hö, kördes det 
gamla hem till gården och lades upp på stallskullen, men om man måste befara 
motsatsen, vädrades det gamla höet grundligt och lades därefter åter in i ladan vid 
väggarna mot söder och väster, där höet var mest utsatt för att bli skämt av fukt. 

I vissa trakter av Österbotten kunde det hända att vårfloden i åar och älvar tog 
med sig ängslador, som nåddes av högvatten.6  En ögonvittnesskildring från 
Nedervetil beskriver hur detta kunde te sig: "Vårvattnet kunde ibland stå så högt, 
att man bekvämt kunde ro längs landsvägen från Slotte till Murick, ja t.o.m. över 
själva ledstängerna på Slottsbron, och trafiken måste taga en omväg ända genom 
Bastubacka. Vårfloden var så våldsam, att den förde med sig träd, buskar, broar 
och mindre hus. Jag minnes, att när vi en gång stodo och betraktade islossningen 
kom ett stort isflak, och inom några ögonblick svepte det med sig åtta ängslador på 
en gång. Ladorna flöto sedan med strömmen som små nätta vattenblåsor. Och 
landade de icke, om lyckan var god, på någon äng eller i kanten av en skogsbacke, 
så voro de för alltid förlorade. För att skydda ladorna mot vårflodens härjningar 
försåg man dem med höga pelare av sten eller stock. För att kunna motstå det 
starka trycket grävdes dessa pelare djupt ner i jorden." Förlorade lador måste 
ersättas med nybyggda, och det arbetet ökade brådskan med förberedelserna för 
slåttern. 

Den gamla metoden att dela nyttjanderätten till samägd mark genom stångfäll- 
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152. Till ett lass hö fordras tre dagsverk. Med ängslador ödes ej mycket skog utan höet 
inrymmes i foderhus vid gården (1797). Inkörning av hö i Sottunga kyrkby. R. Ahlbäck 
SLS 562:330. 1942. 

ning kvarlevde på grund av särskilda omständigheter i Tjärlax by i Närpes långt in 
på 1900-talet.7  Samfälligheten var de sidvallsängar som genom tillandning uppstod 
i den långa och grunda havsvik, vilken från sydväst trängde in mot byn, den s.k. 
Fjärden. Den inre delen därav hade skiftats ut på byns gårdar vid storskiftet på 
1780-talet, men den yttre delen, Ytterfjärden, gav så växlande avkastning i gräs, att 
det ansågs nödvändigt att bibehålla den som samfällighet, vilken årligen delades 
genom stångfällning. För att alla skulle få så jämna andelar av gräsväxten som 
möjligt iakttogs å ena sidan, att varje hemman fick sin andel splittrad i 13 längre 
och 2 kortare tegar, å andra sidan att man vid den årliga fördelningen åstadkom ett 
omgångsbyte genom att man gick fram ett steg i gårdsräckan — alltid räknad från 
norr till söder — sålunda att man varje år "gick om" två 1/8 mantals andelar i 
räckan. 

Grästegarna mättes ut med två 9 alnar långa stänger, som fördes linjerätt och 
parallellt med c. 15 famnars avstånd mellan linjerna. En stånglängd svarade mot 
1/8 mantal, och enligt denna konstant kunde man räkna ut hur breda tegar de i 
hemmansräckan ingående hemmanen skulle ha: 1/12 mantal = 6 alnar (12 fot), 
3/16 mantal = 13,5 aln (27 fot), 1/4 mantal = 18 alnar (36 fot) osv. Tegbredden 
markerades med råpålar. En del av dem som inte var sysselsatta med själva 
mätningen sågade och vässade råpålar och linjestänger och bar fram dem efter 
behov till mätningsmännen. Dessa kände till alla hemmansägares gärdsel- och 
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153. 1 skärgårdsbyar 
måste hoet ofta forslas 
med båt. För att kunna 
bära höet till båten slår 
slåtterkarlen ett rep 
omkring sin hoborda. 
Kalskär i Kumlinge. 
H. Renlund FMK 
143:201. 1950. 

154. Två medhjälpare 
lyfter upp höbördan på 
slåtterkarlens axlar. 
FMK 143:204. 
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155. Höbördan bärs 
till båten. FMK 
143205. 

156. Höet breds ut i 
båten I'MK 143:206. 
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1i.7. Höinkörning med släde. Klemetskog, Tipsby. SLS 1375:84. 

bomärken samt hemmanens ordningsföljd och mantal, och de hade att skära in 
märkena och slå ned pålarna enligt mätningens utslag. Arbetet med mätningen 
började i norr och pågick i 4-5 timmar. Mätstängerna fördes av erfarna och 
insiktsfulla män. Den mest krävande uppgiften hade stångförmannen, som förde 
stångens främre ända vid huvudlinjen. Mätningen längs de långa sidolinjerna var 
svår att utföra helt exakt. I själva verket fick man ofta några alnar i över- eller 
underskott, och det ålåg då stångförmannen att genom huvudräkning fördela 
bristen eller överskottet i proportion till hemmansdelarnas mantal. 

Invid de korta råpålarna ställdes långa, raka stänger med en lövkvast i toppen till 
siktmärken för dem som vadade upp gräns mellan tegarna, vinkelrätt mot 
sidolinjerna. Ursprungligen skall man enligt traditionen ha gått man ur huse för att 
delta i stångfällningen, men allteftersom hemmanen delades och nya gårdar 
tillkom, blev det så riklig tillgång på manskap, att en del blott stod och väntade 
med sina liar för att så snart de första gränserna hade vadats ut få börja slåttern. 
Det sjöfoder som man slog i Fjärden bestod av starr, fräken och sälting samt ytterst 
mot vattnet rörvass och säv. Det forslades upp till fast mark, där det fick torka tills 
det kunde läggas in i lada. Forslingen skedde med ekstockar, långa, breda 
granbarkar med savlagret nedåt, handdragna släpor eller på fastare mark med 
svegar och hävlar eller hästdragna sommarslädar med skrinda. 

Enligt ett allmänt talesätt skulle man när höbärgningstiden närmade sig ge akt på 
kornet. Om man såg ett kornax var det tid att laga lien i ordning, såg man två borde 
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158. Höet körs in med höhäck som, ovanligt nog, är förspänd med parhästar. Strömfors. 
SLS 1053:36. 1910. 

man gå till ängen och såg man tre var det bäst att springa. Åsikterna om att man 
inte skulle börja slåttern för tidigt motiverades på olika sätt. Enligt en uppgift från 
Närpes skulle höet falla ihop efter torkningen om det var för tidigt bärgat.8  Sådana 
år som ängsmasken härjade måste man vanligen skjuta på höbärgningen. Ibland 
kunde slåtterfolket börja först i slutet av juli, och det hände att man fick in första 
torrhöet till Jakobsmässan, den 25 juli. Med det sista kunde det dröja till 
Mikaelsmässan 29 september. Det hö som slogs på ängar där ängsmasken hade 
härjat var nära nog obrukbart. Det bestod av urblekta vita rester av försommarens 
friska, gröna gräs. Maskarna klippte med sina starka käkar av strået nere vid 
marken, tog en munsbit och lät resten ligga. Sedan klippte de av nästa strå. Det 
fanns många grässtrån på ängen, men maskarna föreföll att vara ännu fler. Den 
som gick barfota över ängen behövde inte gå långt innan fötterna var insmorda i en 
slemmig, grönaktig massa, och maskarna myllrade framför, under och bakom 
fötterna. Också i de sydliga svenskbygderna var ängarna svårt utsatta för 
maskanfall. Maskarna bekämpades bland annat med övervattning av ängarna. 

I vanliga fall började höbärgningen ett par veckor efter midsommar och pågick 
sedan beroende på väderleken i fyra eller fem veckor. Arbetet började enligt en 
del meddelare redan klockan tre på morgonen, enligt andra fyra eller fem. Arbetet 
var lättare om det fanns dagg kvar i gräset, och ju tidigare mejningen var färdig, 
desto bättre var det. Sedan gräset blivit slaget, räfsades det ut i tunna strängar eller 
bredor för att torka. På eftermiddagen räfsades det ihop till högar eller såtar av 
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olika slag. Höet "tog värma" i såten och torkade därigenom fortare. 
Varje slåtterkarl hade med sig ett slipningsredskap, en liten brynsten som bars i 

ett fodral som hängde på bältet eller en liesticka som bestod av en träspjäla 
bestruken med tjära och beströdd med fin sand eller torr slipsör som hade fått 
torka in i tjäran. 

Hur lien skulle hanteras framgår av en skildring från Tjärlax by i Närpes. 
Kvinnorna förde lien lika ledigt och lätt som männen och ej utan framgång vid 
kappslåning. Det var lika jämnskuren stubb i kvinnornas slag. Det var en svår 
konst att slå jämnt men en del kunde skära så att det såg ut som om det var slaget 
med maskin medan andra lämnade höga karmar av oslagna strån mellan varje slag. 
Slog någon så oförsiktigt att det ibland skar ned i jorden sade man att "han både 
dika och gräfta". Då man kopade och i synnerhet då höet var intaget syntes det hur 
var och en hade slagit. Var det dåligt ville ingen kännas vid det. Stubben fick inte 
vara för hög och inte för låg, men slog man alltför nära jorden sades den bli 
liebränd. Något ögonblick kunde man få pusta ut om husbonden skulle "sticka 
opp" lien eller om man själv utförde stickningen. Det tätaste gräset växte mitt på 
ängen, åt sidorna och i diken var det glesare och därför lättare att slå. Om någon i 
slåtterlaget var överlägsen de andra hörde det till att han slog upp det första slaget i 
ängens mitt och att de andra följde i tur och ordning efter hur mycket de orkade. 
Barn och äldre som inte orkade slå bredde ut. Höet fick ligga utbrett och torka till 
kvällen samma dag då man slagit. Sedan kopades det och ju torrare höet var desto 
större kopor kunde man göra. Nästa dag räfsades höet ut igen och om vädret inte 
var tillräckligt torkande måste det vändas och på kvällen återigen kopas. Vid bästa 
bärgningsväder fick man höet torrt på två dagar med kopning under natten. Om 
kvällsslåtter berättas från Tranvik i Sund. "Nångång hände det att man hade så 
kallad slåttertalko o bjöd några ungdomar en kväll att slå o då bjöds det kaffe o 
pannkaka o smörgås ute på ängen o sen blev det måltid o dans när man sluta, o då 
bjöds hela byns ungdom på dans".8  

Om avståndet till höladan var kort, brukade man bära höet till ladan med svege 
eller hävlar. I annat fall kördes höet med träskodd hösläde, som var skonsam mot 
grässvålen. Var det medelgott höår, fick allt hö rum i ladorna, men om det någon 
gång kom mera än så, kunde man stacka en del. Ren missväxt kunde det bli vid 
långvarig torka o.d. men också om gräsmasken uppträdde i stor mängd och 
förhärjade försommarens gräsväxt. I sådant fall måste man vänta med slåttern till 
slutet av juli, då ny växt hade fått någon betydelse. 

På vintern kördes hö till hemgården med kärrskrinda, om det var barmark, eller 
med sommarsläde på vilket höskrindan var fastvidjad, om snöföre rådde. Då det 
gällde att få ut höet ur ladan, använde man en hökrok, som bestod av en trubbig, 
svagt böjd del av järn, vilken mest påminde om en ishacka, korp, och vari ett 
kraftigt skaft var insatt. Hökroken — som med all sannolikhet har medeltida anor —
behövdes för att man skulle få fram så mycket hö ur ladöppningen att en man 
kunde få r-tm att arbeta där inne. Högaffeln ersatte i sinom tid hökroken i detta. 
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159. Moss-skidor, 
"andrar", av den sort 
som vid slåtter på blöt-
vall var allmänt an-
vänd i Österbotten. R. 
Ahlbäck SLS 480:115. 
Nedervetils hembygds-
museum. 

När de översta lagren väl hade hävts ut ur ladan, kunde man börja rulla höbollar, 
"vältrar", som växte på vägen fram till laddörren så att de kunde bli för stora för 
denna. 

Blötvall. Mer eller mindre vattensjuka blötvallar utnyttjades allmänt för foder-
fångst. De låg ofta långt avlägsna från byarna. Årsväxten var på grund av väderlek 
och vattenstånd mycket olika under olika år. Det var långt ifrån alla våtmarker som 
kunde utnyttjas för foderfångst. För att det hårda slåtterarbetet skulle löna sig, 
borde växtligheten bestå av högvuxna och tätt växande gräs och örter, och sådana 
växtbestånd var ganska sällsynta i jämförelse med den kortvuxna växtlighet som 
var tillräcklig för bete. De växter som förekom på blötvallarna var dock inte 
särskilt lämpliga som foder; vid lantmätarvärderingar klassades de i regel allra 
lägst. De sorter som förekom var olika arter av grov starr, fräken , vattenklöver 
och olika slag av sälting. Avståndet från byarna var ofta så betydande, att betande 
kreatur sällan förvillade sig dit ut, och blötvallarna brukade därför inte vara 
inhägnade. De var dessutom vanligen så sanka, att också om kreaturen kom i 
närheten av dem begrep de att akta sig. 
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160. Moss-skor nyttja-
de vid blötvallsslåtter. 
Överesse. R. Ahlbäck 
SLS 480:174. 1937. Es-
se hembygdsmuseum. 

I äldre tid brukade slåtterarbetet börja med att starr- och fräkenmarkerna först 
avmejades. Under den senare hälften av 1800-talet utnyttjades de dock med 
växlande intensitet. I de trakter där bondgårdarna hade blivit mycket uppdelade 
och man hade tillräckligt med arbetskraft avbärgades också de minsta kärr, vilkas 
växtbestånd utgjordes av grässlag som dög till foder, eftersom man var tvungen att 
ta vara på allt tillgängligt hö hur tungt arbetet än var. På större hemman började 
slåtterfolket lämna utslåttern till sist i hopp om att man skulle få så mycket hö på 
ängarna, att starrslåttern skulle kunna inskränkas så mycket som möjligt. Fick man 
så mycket hö från de egentliga ängarna att starrfodret inte alls behövdes, var det 
ingen som sörjde. I slutet av 1800-talet då man redan hade både odlade och 
naturliga ängar betraktades blötvallshöet bara som en foderreserv, som kunde 
utnyttjas om slåttern på de naturliga ängarna slog nästan helt fel, t.ex. om 
ängsmasken hade tagit hand om gräset. Blötvallarna kunde under våta år vara så 
sumpiga att slåtterkarlen fick vada till midjan i vatten; detta berättas från så många 
håll att man är tvungen att tro det. En uppgift från Replot 1879 lyder: "Nästan inga 
egentliga ängar finnas i Replot utan magra upplandningar vid havsstränderna och 
i de halft upptorkade kärren, där skördaren måste vada i dyn till midjan vid 
höbärgningen".9  Att vattnet brukade stiga till knähöjd på slåtterfolket låter 
rimligare och torde ha varit ganska vanligt. Att man klarade sig torrskodd var högst 
ovanligt. 

Den som förde lien skar av gräset under vattnet, helst nere vid roten, varefter 
det flöt upp och blev ihopräfsat. Ibland kunde man föra upp det på tuvor och låta 
det torka där, men säkrare var att föra det till fasta landet. Starr torkade ganska 
snabbt om det var grönstarr, men stenstarr och blåstarr var svåra att torka. Sälting 
hörde också till de svårtorkade sorterna. Fräken betraktades däremot som 
"endagshö", det kunde bli torrt från morgonen till kvällen. Det som man slagit på 
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morgonen fick man stacka på kvällen. Gräset bars till fasta landet med svegar, 
hävlar och höbårar eller drogs på släpa; om sådana finns uppgifter från nästan alla 
socknar. Från Strömfors berättas: 10  "Med hösläpor brukade man förr släpa sitt hö 
från träskängar och nog används de ännu. Man har två björkkrakar, d.v.s. långa 
björktoppar från vilkas stubbända man huggit bort kvistarna, medan toppändan 
fått behålla alla sina kvistar, och placerar dem bredvid varandra. De sammanhållas 
av en tvärslå, som spikas fast emellan dem, eller också bindas de samman medels 
björkvidjor. På sådana släpor sätter man sedan hö i sådan mängd, som en man bara 
orkar draga efter sig". I Strömfors förekom också ett annat, ovanligare sätt att dra 
upp höet: "Ifrån träskängar kör man upp hö, så att man sätter en snara, som snör 
om hösåten och därifrån ett långt, tjockt rep och vid det spänner man sedan hästen. 
Detta förfaringssätt tillämpas på smala, sanka ängar, från vilka man med tillhjälp 
av det långa repet får bort höet, fastän hästen står på fast grund. På sådana ställen 
är det heller inte så lång väg till torrare platser varför ej synnerligen mycket hö 
tappas efter, ehuru det släpas sammanhållet endast medelst en snara". Då man med 
svege skulle bära tunga bördor av vattendränkt hö var det fara för att fötterna 
sjönk ned i det sumpiga kärret. I Österbotten var slättarna utrustade med ett slags 
skidor, andrar eller mossandrar, för att lättare kunna ta sig fram. Andrarna 
brukade vara tillverkade av björk eller asp med bindsle av näver eller vidjor. Också 
den som drog hösläpan hade stor nytta av att ha andrar på fötterna. Även myrskor 
enbart av vidjor och träbågar, trygor, har förekommit, men de tycks inte i sen tid 
ha varit lika allmänna som andrarna. Dessa fanns det gott om i varje gård i slutet av 
1800-talet. Om hästar togs ut på blötvallarna för att dra hösläpan kunde de utrustas 
med mosskor av trä. 

I sådana byar där vidsträckta sankmarker vid storskiftet hade lämnats som 
byallmänningar fortsatte det samfällda slåtterarbetet på hävdvunnet sätt, då skulle 

161. Moss-skor, som 
gick under benämning-
en "trygor" eller "skar-
bågar". Utom som 
moss- och myrskor an-
vändes de också som 
snöskor. Björkö by. R. 
Ahlbäck SLS 480:247. 
1937. Björkö bys hem-
bygdsmuseum. 
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det "lagslåas" och "lagbärgas". Också om blötvallarna hade fördelats mellan 
bönderna förekom det att slåttern företogs samfällt. I sådana fall kunde man hålla 
sig med en gemensam ladå ute vid slåttermarken. 

Vid slåtter ute på sankmarker förvarades höet inte sällan i stackar som byggdes 
upp på ett stadigt golv av stockar eller plankor. Ett ordentligt stängsel omkring 
stacken var också nödvändigt, i synnerhet i älgrika trakter. Som skydd mot regn 
täcktes stacken med grankvistar. På de sanka slåttermarkerna växte starr och 
fräken vanligen ganska glest, och slåtterfolket fick arbeta sig fram över vidsträckta 
marker för att få ihop hö till en stack. Det uppges att många ställen som hade varit 
ganska rikt givande med åren blev allt sämre, tills man bara här och där träffade på 
små starrtuvor. Av en sockenbeskrivning från Medelpad framgår det att bönderna 
där brukade avbärga sina hömyrar bara vartannat eller vart tredje år "emedan de 
tillfölje af sin dåliga växtkraft måste, såsom allmogen säger, "trädas", det är hvila 
öfver ett eller annat år efter gifven skörd, då de i medeltal beräknas gifva 5 lispund 
hö på tunnlandet"» Om så svaga resultat finns det inte upplysningar från våra 
trakter, men "trädning" av slåttermarker har förekommit. Det hände att man 
återkom till samma myräng endast vart tredje eller vart fjärde år. I Näsby i Närpes 
kunde man om vädret var ogynnsamt få offra flera veckors arbete för tre, fyra 
vinterskrindor hö från sådana upplandningsängar där höet mest bestod av starr och 
fräken. Det var långt att gå, bärande liar och räfsor, en stor sälskinnsmatsäck och 
stora träflaskor med svagdricka, surmjölk och sötmjölk. "Det var verkligen 
mödosamt, men folket skämtade och hade gott homör, och hjälpte varandra"» 

162. Träskor för häs-
tar som kördes på san-
ka ställen under slåtte-
rarbeten. Tillverkade 
1910 efter svensk mo-
dell. Bjärström, Fin-
ström. R. Ahlbäck 
SLS 547:515. 1939. 
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163. Hösläpa. Hälsingholm i Dragsfjärd. A. Kranck SLS 614:180. 1958. 

3. Artificiella ängar 

Det arbete som i Tengströms lärobok kallades svaga ängars förbättring har ovan 
beskrivits. Från detta "ängsförbättringsstadium" var steget kort till en regelbunden 
växling mellan säd och hö. Infördes en sådan växling var intensivanvändning av 
odlingsmarken inledd (jfr s. 286). Den stora folkökningen under 1800-talet bidrog 
till att både åkrar och potatisland kontinuerligt utvidgades och i vartdera fallet 
skedde det ofta på ängens bekostnad. På många håll i svenskbygderna kunde stora 
arealer vinnas genom invallningar och sjösänkningar. Dessa arbeten utfördes i 
regel som samfällda arbeten. Från Österbotten finns exempel på att tiotusentals 
dagsverken kunde behövas innan sådana arbeten var avslutade. Detta framgår av i 
byarkiven bevarade arbetslistor och av annat källmaterial. Där sådana eller andra 
uppodlingsmöjligheter fanns tycks man hellre ägnat sig åt upptagning av nya ängar 
än åt artificiell ängsodling. En del framstegsvänliga bönder ägnade sig dock åt 
ängsuppodling i mitten av 1800-talet. Under detta skede togs ängsvallen upp 
antingen med gräfta eller med träplog och rist. De sistnämnda redskapen hade 
alltsedan tidigt 1700-tal rekommenderats av svenska jordbruksskribenter. Den som 
bara hade en häst måste först köra upp ängen med_ risten och därefter i en andra 
körning plöja upp den med plogen (jfr s. 159 f.). Risten var i regel hemgjord och 
kördes med samma anspann som enbetsårdret och enhästplogen. De olika typerna 
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164. Risten användes huvudsakligen vid upplöjning av ängar. Kartan visar de vanligaste 
typerna av ristar. Sporadiskt förekom även andra typer, ofta mycket fantasifullt utformade. 
Kartan ingår i Studia Fennica 16, K. Vilkuna: Die Pfluggeräte Finnlands. 
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165. Rist från Kimo i Oravais. R. Ahlbäck SLS 565:136. 1943. 

av risten framgår av utbredningskartan. Utom de risttyper som angetts på kartan 
fanns en del ristar som var ganska tillfälligt hopkomna. Inom gaffelplogsområdet i 
östra Nyland förekom också en ristkniv insatt i likadana skaklar som gaffelplogen. 
En del av träplogarna var försedda med fasta ristjärn. När järnplogarna togs i 
användning behövdes den särskilda risten inte mera. 

Träplog och rist tycks ha kommit i användning för vallbrott på 1840- och 
1850-talen, men under denna tid var det bara enstaka bönder som nyttjade dem. På 
1860- och 1870-talen nyttjades de rätt allmänt, men då hade de framstegsvänliga 
bland bönderna redan lämnat dem och övergått till järnplogen. Under 1880- och 
1890-talen kom järnplogarna i allmänt bruk. Det har nämnts att den äldsta 
generationen med ovilja såg att brödåkern användes för hö. För övergångstiden är 
ett yttrande som detta från Sund mycket typiskt: "Jaså skall ni börja äta hö i stället 
för bröd". Men oviljan gick över. Från Borgå socken uppges att de äldsta gubbarna 
först gormade att åkrarna förstördes men att det blev annat ljud i skällan när de 
såg höväxten. I Petalax sades man "fälla i lind" när man sådde in en åker med 
höfrö. Gräsfröet såddes där med korn och havre, sällan med råg, ty rågväxten tog 
så mycket näring ur jorden att den lämnade svaga och dåliga nylindor efter sig. I 
Sibbo såddes det första höfröet i råg, antingen på hösten eller i rågbrodden på 
våren. Första året gav ringa skörd, men det andra året växte höet upp och åkern 
blev höäng. Först odlades timotej, sedan också klöver som såddes med timotej till 
blandhö. I Nyland fick man gräsfrö från godsen. 
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166. Höbärgning i Vörä 1909. Vid denna tid var hästräfsorna allmänna i svenska 
Österbotten. G. Carlsson SLS 569:12. 

De hösorter som hade rekommenderats i den andra upplagan av Läroboken var 
alopecurus och timotej. I Österbotten var alopecurus inte omtyckt eftersom den 
mognade så tidigt att den var utblommad långt före andra grässlag. I Närpes måste 
man slå strax efter midsommar om man hade sått ut alopecurus, annars blev det 
som "halm". Klöver och timotej var omtyckta grässlag. Många av dem som 
började med höodling köpte inte höfrö utan samlade ihop frö åt sig i lador och på 
skullar, varvid man utom gräsfröna fick mängder av ogräsfrö, om än tåtel 
dominerade. När denna blandning hade blivit sådd växte det upp allehanda syror, 
ranunkler, prästkragar och andra örter och så småningom även tåtel, och därmed 
var ängen redo för nya angrepp av gräsmask. Bönderna insåg snart att det lönade 
sig att köpa höfrö eftersom gräsmasken inte skadade alopecurus, timotej, klöver, 
vicker och lusern lika mycket som den skadade tåteln. Det berättas att impuls till 
höodling kom till Österbotten från Amerika, tack vare återvändande emigranter 
som förde med sig höfrö. Vid statens försöksanstalter gjordes försök med ett stort 
antal olika foderväxter. Jordbruksforskarna var dock sinsemellan ganska oense 
angående de olika växtslagens härdighet och näringsbehov, och det dröjde länge 
innan foderväxterna kunde anpassas efter de skiftande villkor som gällde för olika 
klimatiska förhållanden och ifråga om växlande jordarter. Även gödningsämnenas 
art inverkade. Där de artificiella ängarna gödslades med kreatursspillning försvann 
snart baljväxter som klöver och lusern och gräsen tog överhand. Baljväxterna fick 
sås in först efter det att jorden hade burit stråväxter, som kunde tillgodogöra sig 
spillningen. 

Till en början utfördes slåttern på de odlade ängarna med de gamla redskapen, 
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167. Slåtter i Pörtom 1913. G. Carlsson SLS 258:26. 

lie och handräfsa, men allteftersom ängarna utjämnades kunde slåttermaskiner tas 
i användning. Många var kritiska mot sådana maskiner, det ansågs att de skulle 
skada gräsväxten. Men många var nyfikna och efter det att bönderna hunnit se 
maskinerna i arbete på storgårdar eller på lantbruksutställningar började misstänk-
samheten ge vika. De mest framstegsvänliga skaffade sig slåttermaskiner på 
1880-talet. På 1890-talet var de ganska allmänna i Österbotten, på fasta Åland, i 
östra Åboland och i västra Nyland. 

Vid jordbruksredskapsfabriker och bruk arbetades ivrigt på framställning av en 
kombinerad skörde- och slåttermaskin. En sådan av märket Walter Wood 
belönades 1858 i England med första pris såsom bästa maskin för både säd och 
gräs. Fabrikationen togs upp vid Överum som 1868 bjöd ut Woods kombinerade 
säd- och gräsmaskin för två hästar. Det befanns emellertid lämpligast att utveckla 
de två funktionerna i särskilda maskiner. De första slåttermaskiner som våra 
bönder började nyttja tycks ha varit svenska maskiner av märkena Palmcrantz, 
Stockholm, och Morgongåva, Västerås. Omtyckta amerikanska märken var Walter 
Wood, McCormick, Deering och Plano; 1877 var priset för den förstnämnda 575 
mark och tjugo år senare kostade den sistnämnda 350 mark. Emigranter som 
återvände till hemlandet anses ha bidragit till att slåttermaskinerna slog igenom i 
Österbotten, en del av dem hade med sig McCormick-maskiner. Hjälpsamheten 
var stor i byarna och de första maskinerna utlånades åt grannarna, i regel utan 
vederlag. Såväl i Österbotten som i de sydliga svenskbygderna köptes många 
slåttermaskiner av flera bönder i bolag. I Åboland och Nyland förekom att 
bönderna kunde skaffa sig maskiner vid auktioner på herrgårdar, vilkas ägare sålde 
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bort mindre maskiner, avsedda att dragas av en häst, och skaffade sig större 
slåttermaskiner. Det var inte så enkelt att vänja hästarna vid maskinerna. 
Gårdarnas hästkarlar hade ett styvt arbete med att lära in sina hästar. 

Fabrikstillverkade hästräfsor började saluföras hos oss på 1860-talet, men 
började tas i bruk av bönderna först omkring sekelskiftet. Att slåttermaskinerna 
slog igenom tidigare än hästräfsorna berodde enligt Veikko Anttila på att 
slåttermaskinen inbesparade mansdagsverk, hästräfsan kvinno- och barnarbete. 
Han har förmodligen rätt. De maskinräfsor som togs i användning hos oss tycks 
mest ha varit svenska eller inhemska, tillverkade efter amerikanska och engelska 
modeller. Särskilt ofta omtalas hästräfsan Katrineholm, tillverkad på Matildedals 
bruk. År 1898 kostade en hästräfsa av märket Katrineholm 140 mark. 

I Österbotten berättas att emigranter som kom hem från Amerika i slutet av 
1800-talet började tillverka höstörar åt sig. Den allmänna övergången till störning 
av hö inträffade dock först efter sekelskiftet. På fasta Åland började "snesstörar" 
användas under det sista decenniet av 1800-talet, medan man i Åboland, efter 
mönster från herrgårdar började sätta upp hö på stör på 1870-talet. Höstörarna 
kallades enligt K.P. Pettersson "ryssar" och utgjordes av famnslånga stakar, som 
ungefär en halv meter från nedre ändan hade ett par i kors iborrade pinnar. Staken 
skulle stötas så djupt ner i jorden att pinnarna stannade en kvarts meter över 
markytan. Höfamnen träddes på störens spetsade ända och ner mot pinnarna, så 
många famnar som fick rum på en stör. Sist kammades "såten" slät med räfsan för 
att vattnet bättre skulle rinna av om det blev regn.' I västra Nyland, där 
herrgårdarna liksom i Åboland utgjorde exempel, störades höet i slutet av 
1800-talet, medan man i östra Nyland började därmed först efter sekelskiftet. 

4. Vasstäkt och sävslåtter 

Vid storskiftena lämnades vassbevuxna områden ofta oskiftade. Eftersom de 
förblev böndernas gemensamma egendom försiggick sjöfoderslåttern ofta samfällt. 
I byar där vasstäkten var av mycket stor betydelse för kreatursutfodringen brukade 
dock de vassbevuxna områdena delas upp i tegar, så att varje hemman fick sin 
andel och husfolket kunde förrätta slåttern när det bäst passade. Om tillgången på 
sjöfoder var av mindre betydelse brukade alla gårdar utföra slåttern samtidigt. 
Bönderna bestämde då vilken dag slåttern skulle börja, och alla delägare som ville 
utöka sitt boskapsfoder började slå den dagen, och sedan delades kärvarna upp 
efter gårdens storlek eller på något annat sätt som man enades om. När bönderna 
slutade bärga vass upphörde kontrollen, och sedan kunde vem som helst 
oberoende av delägarskap bärga vad han ville. Under slutet av 1800-talet, när man 
mer allmänt hade börjat odla hö, betraktades vassen som ett nödfoder som i likhet 
med blötvallarnas fräken och starr utnyttjades bara om höslåttern slog fel. Om vass 
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168. "Båtvass" skars av slåtterkarlar som stod i en båt, "fotvass" av folk som vadade i 
vattnet. Vass-skärning på Dånö i Geta. R. Ahlbäck SLS 547:565. 1939. 

och säv bärgas i rätt tid, innan de är alltför utvuxna, är de rätt användbara som 
foder. Med hö kan sjöfodret dock inte jämföras. 

När vassen hade skurits fördes den i land och bands i kärvar. Tofsen, 
"vipporna", skars antingen bort genast eller fick sitta kvar tills vassen användes 
som foder; innan den gavs åt djuren togs tofsen bort. Om det var ont om foder 
kunde det förekomma att man bärgade en omgång vass då isen hade lagt sig och 
man bekvämt kunde slå med lie. Det som då bärgades fick ligga hopfruset ända tills 
det skulle användas, då det skars till hackelse och baddades i hett vatten innan det 
gavs åt korna. I de trakter i Österbotten där stora sädeshässjor har förekommit, 
började man torka rörvass på dem efter det att sädeshässjning hade upphört. 

Det var ett tungt arbete att skära rörvass. Agnes Örjans berättar om Ödkarby: "I 
min barndom å ungdom for vi tillsammans hela byn och skar rövass. Vi hade mat, 
skära, en gammal kjol å blus med oss. Vadade ut med gamla kläderna på å skar av 
vass i en hög så mycket vi orka bära i land. Två o tre var på land och band i kärvar 
och dela i hel hemmans lotter och halv hemmans. Det gällde att följa med i raden. 
Lämna man några strån efter sig så fick man så många horungar hette det. På 
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169. Rörslåttern är slutförd och vasskärvarna är uppställda för att torka. Mossala, 
Houtskär. R. Ahlbäck SLS 489:133. 1938. 

kvällen kom varje gård efter sin lott. Det var skönt att vila i det doftande våta 
vasslasset. Kärvarna radades ut för torkning mot handfasta gärdesgårdar. Djuren 
åt det med smak". i  

I Snappertuna företogs vasstäkten i augusti, mellan slåttern och rågskörden, 
eller senare på hösten, i tröskningstiden. "Vassan skulle skäras på nyet för annars 
skulle den gå ut sas' det. Där det var långgrunda stränder gick man ända till knäna 
ut i vattnet och skar med skäror. Men på de djupare ställena for man omkring i en 
storer ökstock, vassökstocken kalla vi den, och skar från den. Det var två, tre 
kvinnor i båten och en karl som sköt". Karlen stakade fram båten med en bärling. 
All vass skulle skäras på en dag. När båten blev full, for man i land och band vassen 
i kärvar, "båndon", som fick torka på stranden. När de hade blivit torra kördes de 
till någon lada eller till ladugårdsvinden. Så länge vassen var grön, var den ett gott 
foder för korna; den fick aldrig sparas för länge. Tofsen plockades eller skars bort, 
för det ansågs att korna började sina om de fick. äta den. Vasstäktstalko förekom 
inte.2  
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170. När vassen torkat kördes den hem till gården och sattes under tak. Mossala, Hornskär. 
R. Ahlbäck SLS 489:132. 1938. 

Också i byar som låg mycket nära varandra kunde vasstagningen försiggå på 
ganska olika sätt. I Marby i Strömfors skars vass i en havsvik öster om byn. Arbetet 
gjordes i september, men om det då var mycket högt vattenstånd fick vasstäkten 
vara, det skulle vara det vanliga vattenståndet. När båten var full, rodde man i land 
och band vassen i "bundon", som lades upp på en stor vasshässja, där de hängde 
med topparna neråt. Varje gård hade två hässjor, och vanligen skar man i två dagar 
för att få dem fyllda så att vinterförrådet var säkrat. I gott väder torkade vassen på 
två veckor. Om säden var tröskad kördes vasskärvarna till rian och radades in där, 
annars till en tom lada. Vassen måste ges åt korna under hösten, om den fick ligga 
till våren blev den "stickig". I vanliga fall räckte vassförrådet till jul. Korna tyckte 
om vassen. 

I Tessjö i Strömfors hade man ett stort träsk som "furageträsk". Träsket var 
delat i lotter mellan hemmanen, och både män och kvinnor var med och skar rör. 
Vassen skars med skära, och det skurna lades på rörstubben för att torka. Efter ett 
par tre dagar var den torr och bands då till kärvar som man bar i land på ryggen och 

327 



171. Stack av vass och fräken. Stacken är täckt med granris och stöttad med störar. En 
hösläpa står lutad mot stacken. Mattböle, Kimito. I. Sahlberg SLS 546:73. 1930-talet. 

lade upp i stackar. En sådan stack kunde göras 7-8 meter hög. Den byggdes upp 
kring en mittstång och kärvarna radades med skaftändarna utåt. En 7-8 meter hög 
stack kunde rymma 9-10 lass, mindre stackar kunde motsvara 3-4 lass. Trodor 
ställdes som stöd åt mittstången. När man kunde beräkna hur hög stacken skulle bli 
trampades den till och fylldes sedan upp. Till sist hängdes långa vidjor på 
mittstångens topp. Vidjorna gjordes fast så att de tyngde ner rörkärvarna. På 
vintern kördes vassen hem allteftersom det blev rum för den. Gamla gummor 
brukade plocka bort vipporna innan vassen stackades, men om de inte hade hunnit 
med allt togs vipporna bort innan vassen gavs åt korna. I Björnvik i Strömfors hade 
man talko då vassen skulle skäras. Den skars i början av augusti, då vassen hade 
blommat ut. Det var fem, sex gummor som arbetade tillsammans. Gummorna 
hade stövlar på sig för det fanns alltid gammal stubb som man stack sig på, det 
räckte tre, fyra år innan stubben murknade. Det var ett tungt och tröttsamt arbete 
att skära vass, och kvinnorna fick vanligen arbeta utan karlhjälp. Vassen bands 
ihop till kärvar, som inte fick vara för stora. De skulle vikas över stängerna i 
torkhässjan. Vassen skulle skäras i nyet, för annars gick den ut till följande år.3  

Där säv användes som hjälpfoder var sävslåttern ett årligt återkommande arbete 
i sådana byar där kreatursstocken var stor och hötillgången liten. I övre 
Österbotten finns det sällsynt rika sävbestånd i många infjärdar, och säven 
användes rätt allmänt som utdrygningsfoder. I byar som låg i närheten av sådana 
infjärdar hade varje gård sin sävlada nere vid stranden. Om sävslåttern i Lepplax i 
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172. För att vassen skulle kunna användas som foder måste rörtopparna bort. Bilden visar 
topp-plockning i Seitlax 1932. Borgå socken. SLS 1053:111. 

Pedersöre berättas: "Storfjärdens rika sävvegetation, som är byns samfällda 
egendom, bortauktioneras årligen i skiften. Säven mejas från båt med en 
långskaftad lie och samlas kring en lång stång till en rund flotte, tillräckligt stor för 
att bära en hel familj. Med stången stakas flotten fram till någon lämplig strand, 
gärna till Lövholmens eller Storfjärdsgrundens släta berghällar, där säven släpas i 
land och utbredes till torkning".4  

Mosstäkt. Renlav (Cladonia rangiferina) vanligen kallad "mossa" eller "vitmos-
sa" har rätt allmänt använts som nödfoder åt kor. I utskärsbyar har mossan rentav 
betraktats som ett nödvändigt tillskottsfoder. I en del trakter revs mossan upp på 
hösten och samlades i högar under stora granar för att köras hem på vinterföre, i 
andra plockades den under våren. Innan den gavs åt korna överhälldes den med 
hett vatten. Korna åt laven med begärlighet. 

5. Lövtäkt 

Såsom redan framgått vinterföddes fåren huvudsakligen med löv; därutöver fick de 
bara en liten mängd hö. Övriga kreatur fick löv som tillskottsfoder sådana år, då 
ängarna hade gett alltför liten avkastning. I Tengströms lärobok är fårens lövfoder 
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Lövkärvar forslas hem från utholmar för att stackas på hemstranden. Kökar. SLS 
590:319. 

Lövkärvar skickade på Snäckö i Kimilinge. H. Renlund FMK 143:18. 1945. 



ännu huvuddel av vinterfödan, men i den ovan anförda skildringen av Pargas 1847 
framstår lövet som ett nödfoder: al- och björklöv skulle brytas bara om 
höbärgningep inte hade ufallit väl. När allt hö var inhyst, kunde man beräkna hur 
långt det förslog, och ifall behov förelåg bröt man löv så att det räckte åt fåren. 
Under senare delen av 1800-talet blev det allt mindre vanligt på bondhemman att 
ta löv som foder, medan däremot torpare och backstugusittare som förut till stor 
del födde sina får med löv. I sådana trakter där hötillgången alltid var i knappaste 
laget, såsom fallet var i skärgårdarna, fortsatte dock även bönderna att nyttja löv 
som foder genom hela 1800-talet och ställvis ännu längre. 

De för vilka löv var ett nödvändigt tillskottsfoder tog detta antingen före eller 
efter slåttern, eller också påbörjades lövtäkten före slåttern och avslutades efter 
denna allt efter hur det passade i de rådande förhållandena. Vad sorts löv man tog 
var givetvis beroende av tillgången, men det fanns dock en viss värdeskala. I 
sydvästra Finlands skärgårdar tog man gärna löv av den jämförelsevis sällsynta 
asken, och där liksom i västra Nyland bröts löv av ek om detta var möjligt. De 
vanligaste foderträden var emellertid björk, al, asp, rönn och hägg, medan vissa 
slag av vide och sälg ansågs vara mindre bra. 

Som redskap vid lövtagningen användes yxa, kniv, en uttjänt skära eller en för 
detta ändamål smidd lövhacka, även kallad lövbrott, -hugg, -järn, -krok, -skära 
m.m. Lövhackans blad var fäst vid skaftet med en nit och en insänkt nabb, eller 
också var dess nedersta del utformad som en tånge, vilken var stucken genom 
skaftet. I Österbotten var skaftet nedtill avslutat med en liten naturvuxen krok som 
på sädesskäran. Mot denna krok stödde handens ytterkant men kroken gjorde 
även nytta, då man hakade upp redskapet i bältet eller kjollinningen. I Nagu hade 
man jämte den vanliga lövhackan, av K.P. Pettersson kallad "uppkvistarlövhugg", 
en större hacka, i nedre ändan utformad som en hylsa vari skaftet var instucket och 
fastnitat.' Med denna större och kraftigare typ, av Pettersson benämnd "fludder-
lövhugg" (till fludder = skafthylsa), högg man av klena stammar och kraftiga 
grenar, som sedan kvistades med det mindre lövhugget. 

Hela träd fälldes i allmänhet bara i samband med nyröjning eller annan 
avverkning. Vid lövtäkt på lövängar eller i lundar och blandskog hamlade man 
stora träd sålunda, att stam och grova grenar kapades vid dubbel manshöjd. Nya 
grenar och kvistar växte ut och kunde tagas vart tredje eller fjärde år. Träd som 
hade utsatts för hamling fick ett mycket kännspakt utseende. Lövtäkten var ett 
arbete för hela familjen. Männen högg av grövre grenar och stammar, kvinnorna 
kvistade och barnen band kvistarna till kärvar. Får som huvudsakligen vinterfodra-
des med löv och av hö bara fick en liten daglig giva att idissla ansågs behöva sex 
tjog kärvar ettvart. Hade man exempelvis åtta får, måste man alltså förse sig med 
inemot ett tusentals kärvar för vintern. Bonden tog sitt lövförråd på egen mark, 
men en torpare eller backstugusittare gjorde ackord med en enskild bonde eller 
med byalaget, varvid han i det senare fallet fick göra lövtäkt på byns oskiftade 
mark. 
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175. När man högg 
ner "skalmar" för 
kvistning behövdes ste-
gar. Aspkil, Kumlinge. 
H. Renlund FMK 
143:81. 1947. 

176. Lövkvistar sam-
las till högar för att 
sedan bindas till kär-
var. Träsk, Houtskär. 
R. Ahlbäck 489:207. 
1938. 
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177. Lövkärvar som är ställda mot en gärdsgård för att torka, för att sedan föras under tak. 
Träsk, Houtskär. R. Ahlbäck SLS 489:208. 1938. 

Lövkärvarna torkades upphängda i träd, utlagda på berg eller uppträdda på 
gärdsgård. Från Korsnäs föreligger uppgift om att de ställdes i skylar, 7-8 kärvar i 
var sky1.2  Sedan lövkärvarna torkat skulle de sättas i vinterförvar. Detta kunde ske 
genom att man satte upp hässjor av stänger mellan träd och hängde upp kärvarna 
på stängerna eller genom att man travade kärvarna i konformiga stackar, lövlod. I 
båda fallen täcktes kärvarna med granris. Men om det fanns plats i höladorna, 
såsom vanligen var fallet, lade man helst in lövkärvarna i dem för att ha dem under 
tak. Man travade i så fall lövkärk;ar vid ytterväggarna, varigenom man även 
skyddade höet mot regn som slog mot väggarna. Under den tid som den muntliga 
traditionen omfattar har det förekommit särskilda lövlador till exempel i östra 
Åland, men de förefaller att ha varit ganska sällsynta. Erika Nordström, född 1872, 
berättade om lövtagning i Sund att man tog löv av björk, al, asp och vide och gav åt 
fåren under vintern. Vid kvistningen användes ett "lövhugg" som var litet rakare 
än en vanlig skära. Man kvistade både hemmavid och i skogen. Karlarna högg och 
kvinnorna band. De avkvistade krakorna användes till ved. Lövkärvarna ställdes 
mot en gärdesgård eller mot ett träd i skogen och fick stå tills de hade torkat, då de 
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kördes hem och ställdes in i lador. Att kvista löv kallades att "stecka träd". Det var 
ett jäkla arbete, sade Erika.3  

En vida spridd åsikt var att lövtäkten måste försiggå under gynnsam månfas. 
Från Överjeppo förtäljs: "Till sommarens viktigaste arbeten hörde även lövtag-
ningen. Noga avvaktade man det rätta månskiftet, lövet skulle tagas vid nymåne, 
emedan gammal erfarenhet lärde, att löv, som tagits i nedan, ej förtärdes av 
kreaturen".4  Samma tro var vägledande i Strömfors:" I nyet ungefär en vecka efter 
Johanne skulle man bryta löv åt fåren till vintern. --- Man skulle bryta löv i ny, för 
fåren äter inte sådant, som är brutet i nedanet. Sådant som är brutet i 
rötmånadsnedanet äter de "inte fast va'sku' vara".5  

178. Vid lövtäkten användes en skära av mindre 
storlek än sädesskäran eller ett lövjärn, liknande 
"vesurin" fig 22:11; "vesu" från Kvarnby i Pyttis. 
R. Ahlbäck SLS 562:13. 1942. 
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179. Hägnaderna måste vara så hållbara att kreaturen höll sig på den rätta sidan. Codex 
Aboensis. 

Kap. 4 

Husdjurshållning 

1 Medeltiden 

Husdjurshållning var under medeltiden en nödvändig stödnäring för åkerbrukaren. 
Landskapslagarnas byggningabalkar innehåller därför ett stort antal stadganden 
om kreatur. I de sex här citerade lagarna ingår sammanlagt 59 kapitel som 
inrymmer bestämmelser rörande boskapen och dess skötsel. I många av dessa är 
det fråga om fall som krävde omedelbara ingripanden, och lagens text måste därför 
vara så klar och tydlig, att man inte behövde tveka om vad man hade rätt att företa 
sig. Hur centralt begreppet boskap var i en avlägsen forntid framgår av att ordet fä, 
vars äldsta betydelse är boskap, redan i förhistorisk tid därjämte betydde 
egendom, pengar. Med "gångande fä" avsågs i fornsvenskan levande kreatur, med 
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"liggande fä" livlös lösegendom. Boskapen utgjordes av nötkreatur, får, getter och 
svin samt i en särskild kategori hästar. I vissa trakter höll man också fjäderfä. 

Avkastningen av husdjuren hade den allra största betydelse: mjölk, smör, ost 
och kött i mathållningen och ull, ragg och hudar i klädtillverkningen. Också talg, 
tagel och horn hade mångfaldig användning i olika sammanhang. Gödseln 
behövdes för åkerbruket. Att även det fiskaliska intresset av boskapen var stort, 
framgår av att det i kronoskatten och kyrkskatten krävdes såväl olika boskapspro-
dukter som levande djur. Ett speciellt stort intresse förefanns, som redan nämnts, 
för smör som skattepersedel. 

Både hästar och kor var mindre än nutidens motsvarande djur. Deras vikt 
understeg med nästan hälften vad som numera är normalt. Dessa småväxta husdjur 
hade naturligtvis inte lika stort behov av foder som nutidens djur, vilket måste 
beaktas vid bedömningen av dåtida uppgifter om fodermängder. I vissa lagar anges 
att prästgården skulle ha åker för sex tunnors utsäde och äng som gav tjugofyra lass 
hö. Om man förutsätter att det var fråga om vinterlass som drog 60 lispund hö, bör 
man på en lägenhet som avkastade denna fodermängd ha enligt ofta framförda, 
beräkningar kunnat vinterföda 2 hästar, 8 kor, 20 får samt några getter och svin. 

För en framgångsrikt bedriven husdjurshållning var betesmarkernas omfattning 
och kvalitet av lika stor betydelse som ängsmarkernas utsträckning och bördighet. 
Eftersom kreaturen måste stallfodras 8-8 1/2 månader om året, var man tvungen 
att spara ängarnas foderavkastning till vintern och under betesperioden hålla 
kreaturen på andra marker. Särskilda beteshagar fanns vanligen inte, och skogen 
fick göra tjänst som betesmark. Där kreaturen fick ströva fritt över milsvida 
marker, var det betungande att hålla ihop gårdens boskap och hindra den från att 
gå över ägogränser. I Hälsingelagen stadgas att man inte fick gå med sina djur i 
annan mans skog och öppna hans stängsel. Det förtjänar att nämnas — för att belysa 
betesmarkernas utsträckning — att Upplandslagen stadgar, att då man väntade 
fiendehär till sitt land och hade att sätta ut byvakt, strandvakt och bergvakt, hade 
man laga förfall för att utebli, om man var ute för att spåra sin boskap. Enligt 
Östgötalagen var det laga förfall att utebli från ting, om man sökte efter vilsegånget 
eller förlorat kreatur. 

Vallhjonets uppgift var att driva kreaturen ut till betesmarken, att hålla dem 
samlade där och vid behov försöka försvara dem mot rovdjur samt att när kvällen 
kom driva dem hem igen. I några av lagarna är vallhundar omnämnda. Alla 
kreatur som gick i betesmarkerna skulle vara märkta med gårdens boskapsmärke. 
Den ständiga faran att djuren skulle anfallas av rovdjur försökte man undgå bl.a. 
genom att föra ut dem på betesholmar. Dessa beten var så eftertraktade att 
byalaget höll uppsyn över att ingen förde ut kreatur utan att ha rådgjort med sina 
bygrannar. Att föra ut husdjur på andras öar medförde böter. Den som på sina 
marker påträffade olovligt inkomna betande djur fick föra bort dem men måste 
kungöra detta. Djurägaren hade att lösa igen sina djur enligt en fastställd skala: 1 
öre för häst eller nötkreatur, 1/2 öre för kalv, kid, bock eller annat småkreatur. Om 
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någon släppte in sina kreatur på öar som han själv hade del i utan att han hade fått 
de övriga ägarnas lov, skulle han lösa igen dem för hälften av nämnda summor. I 
särskilda fall gällde andra regler: "Nu tvista de om kreaturet: den som äger 
kreaturet säger, att det kom på öarna honom ovetande eller ock att nöden drev 
honom därtill; då värje han sig med två mäns ed, själv den tredje, och återtage 
sedan sitt kreatur utan lösen".1  Om en kvinna mjölkade en annans får eller get och 
blev tagen på bar gärning och det fanns två vittnen fick hon böta tre öre. "Mjölkar 
hon en annans ko, blir hon tagen på bar gärning och finnas två vittnen, böte hon tre 
marker" .2  

Talrika tvistemål uppkom på grund av att kreaturen på eget bevåg uppsökte 
bättre beten. Den som fann kreatur på drift skulle ta fast dem och föra dem hem till 
sig. Sedan var han skyldig att kungöra det, och behålla dem tills ägaren betalat 
lösen. Ordspråket "Laggill hägnad gör god grannsämja" är känt i hela Skandina-
vien. Gutalagens variant lyder: "Ty gärdesgård är grannars förlikare" .3  

Tidigt på våren fick kreaturen en kort tid beta på de inhägnade ängarna, och när 
slåttern på dessa var över släpptes de åter in. Åkermark som låg i träde kunde 
också avbetas, liksom åker som hade skördats och där gräs vuxit upp. Sent på 
hösten, när marken frusit, kunde broddåkern erbjuda grönbete. Särskilda 
bestämmelser gällde för hästbete under färd. "Rider någon på en väg som går 
genom andras ängar, och tarvar bete åt sin häst, skall han hava fem alnars tjuder 
och en famn långt grimskaft; han skall slå ned tjuderpinnen mitt på vägen, och så 
kan han saklöst beta hästen på den ängen."4  

Av medeltidslagarna innehåller Hälsingelagen de strängaste reglerna om hur 
man skulle hindra kreatur att flöja över eller bryta sig genom gärdsgård och om 
påföljd ifall sådant skedde; man måste anta att stadgandena de facto avsåg djur som 
hade visat lust att göra illgärd. Häst skulle förses med klabb om foten eller knäet 
eller hälla (dvs. bindsle t.ex. om frambenen), nötkreatur skulle få bräde för ögonen 
eller klabb på hornen eller hälla om benen, get skulle förses med klabb om halsen 
eller hälla om hals och fot och svin skulle ha klove om halsen eller snara genom 
öronen eller ring i trynet. Om ett så utrustat kreatur dock kom över eller genom 
gärdsgård, skulle det föras hem till gården och ägaren skulle tillsägas. Denne hade 
då att "föra det till utöar", men om han ej gjorde så, skulle det vara ogillt om djuret 
blev dräpt. Vägrade ägaren att förse sitt djur med klabb, hälla el. d., fick han böta, 
och hans djur skulle ligga ogillt om någon dräpte det.5  

Landslagen har inte, lika litet som landskapslagarna med undantag för 
Hälsingelagen, noggranna stadganden om hur kreatur skulle hindras att gå över 
eller genom gärdsgård. Däremot innehåller Landslagen som en nyhet gentemot de 
äldre lagarna detaljerade bestämmelser om vallgång och vallhjons ansvar för 
hjorden. Om skador som kunde tillfogas kreatur av annat kreatur eller av 
människa finns i lagarna utförliga stadganden, i Landslagen även om smittosam 
boskapssjukdom. De skador på boskapen som vållades av rovdjur, framför allt av 
vargen, hade redan i de äldsta lagarna framkallat bestämmelser dels om det lovliga 
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att döda dessa boskapens fiender var de än påträffades, dels om skyldighet för 
envar bonde att hålla ett dugligt stycke vargnät av 4 famnars längd och att delta i 
vargskall, när sådant anordnades av skallfogden, samt att vara med om att bygga 
och underhålla varggård. Särskilt utförliga och detaljerade är dessa bestämmelser i 
den yngre Landslagen, och de kom på den grund att vara förebild för en mängd 
lokala skallordningar, som tillkom för att svara mot behov, vilka växlade från trakt 
till trakt. 

Boskapen omtalas i källorna ofta som storboskap och småboskap. Hästar och 
nötkreatur var storboskap, får, getter och svin var småboskap. Vid beräkning av en 
gårds betesrättighet inom socken- och byallmänning hade man en fast relation 
mellan dessa två kategorier. Ett kobete kunde t.ex. motsvaras av fyra fårbeten. 
Hästen användes som rid- och dragdjur. I södra och mellersta Sverige och i syd-
västra Finland nyttjades rätt allmänt oxar i tunga körslor. För svenskbygderna i 
Finland innebar detta, att körning med oxar förekom i Åland, Åboland och västra 
Nyland. Enligt Olaus Magnus var oxar lämpliga som dragdjur på åkrar och på 
banade vägar, men vid vinterkörslor i skogar och på isar var hästarna dem 
överlägsna. Vården av hästar och dragoxar ankom på manfolket i gården, medan 
kor och småboskap sköttes av kvinnorna. 
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II Från Gustav Vasas tid till 1750 

1. Förordningar och pålagor 

1500-talets saköreslängder liksom även de senare domböckerna innehåller en 
mängd anteckningar om domar vid försummelse av eller brott mot Landslagens 
bestämmelser angående husdjurshållning. Oftast rör det sig om ogilla hägnader, 
illgärd av boskap eller "våldbete". Vid utredning av sådana mål utsågs synemän 
som hade att granska och mäta skador på stängsel, odlingar o.d. 

Import av utländska rashästar till Gustav Vasas stuterier förekom, likaså en viss 
införsel av nötkreatur till kungsladugårdarna, men i vilken mån detta kom att 
inverka på kreatursstammen hos allmogen är helt ovisst. Fogderäkenskaperna från 
kronans ladugårdar innehåller många uppgifter om utfodringen av boskapen och 
om den avkastning som erhölls. Motsvarande upplysningar om förhållandena på 
bondgårdarna saknas. Om man får döma av Gustav Vasas starka klander av 
bönderna för eländig ängsskötsel (jfr s. 273), skulle utfodringen ha varit dålig och 
avkastningen svag. Utöver husbehovet måste det dock ha funnits ett visst överskott 
av boskapsaveln, vilket salufördes genom skärgårdarnas och kusttrakternas 
ständigt pågående bondeseglation; fisk, sältran och trävaror var dock i våra bygder 
långt viktigare. 

En inblick i hur stor boskapsstocken var erhåller man i skatteregistren för 
Älvsborgs lösen 1571, en extra krigsskatt beräknad på vars och ens innehav av 
guld, silver och kreatur. I registren noteras dessa innehav gård för gård, by för by 
och socken för socken. Vid riksdagen 1620, då en åkerskatt efter utsädets mängd 
beviljades, infördes även en skatt på kreatursbeståndet, "boskapspenningarna". 
Denna skatt redovisades i boskapslängder, som ger noggranna uppgifter om 
antalet hästar, nötkreatur, får, getter och svin hos varje bonde. Från 1642 
inräknades denna boskapsskatt i en efter mantal utgående grundränta, och därmed 
upphör bokföringen av boskapsstocken, dess art och storlek. 

I skogsordningen av 1647 stadgas om användning av lands-, härads- och 
sockenallmänningar för betesändamål. I Finlands svenskbygder fanns av dessa slag 
av allmänningar endast det sistnämnda. Om betet på ett sådant område krävde 
förbättring "medh Swedie eller Brand", fick sådant verkställas sedan man erhållit 
tillstånd därtill av häradstinget. Om skogsbetet behövde rensas från undervegeta-
tion, mossa o.d., skulle man anmäla sina avsikter i detta avseende för 
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180. Betesmark, även utnyttjad för lövtäkt. Sottunga kyrkby. R. Ahlbäck SLS 562:341. 1942. 

sockenmännen och därjämte visa platsen för församlingens sexmän. Underlåtelse i 
detta straffades med böter. Också den vars vallhjon orsakade skogseld eller annan 
skada på sockenallmänning fick betala böter. Över utnyttjandet av byns samfällda 
marker bestämde byalaget. I en stadga av 1647 om hur rikets inbyggare skulle 
förhålla sig med "Jachter, Diurefång och Fogleskiutande" ingick utförliga 
bestämmelser om skalljakt på rovdjur till skydd för kreaturen. 

Så länge byarna på en trakt inte var åtskilda genom fastställda och utstakade 
gränser, var ägoförhållandena i gränsmarkerna mellan byarna obestämda. Det var 
därför vanligt att grannbyar genom betesföreningar enades om att nyttja sådana 
marker gemensamt och låta kreaturen beta klöv om klöv. Svårigheter uppstod om 
djuren sökte sig längre in på annan bys marker. Saköreslängder och domböcker 
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innehåller mängder med rättsfall, som gäller sådant gränsöverskridande och 
våldbete. Att häradsrätterna fastställde betes- och vallningsöverenskommelser var 
likaså mycket vanligt. Inom byalagen var de beslut som fastställde hur lång 
betestiden skulle vara på trädesåkern och på ängarna före och efter slåttern allra 
talrikast. 

2. 1734 års lag och mönsterbyordningen 

Rikslagen av 1734 har i byggningabalken ett helt kapitel om boskapsskötsel, 
betesmark och vallning. De många bestämmelserna är ägnade att framhäva hur 
väsentligt detta näringsfång var inom bykollektivet och hur angeläget det var att 
stadgandena var klara och entydiga. Sockenallmänning fick såsom förut nyttjas av 
alla som bodde inom socknen; möjligheten att hålla djur på bete där var värdefull 
för dem som inte hade tillräckligt med bete inom byn. De äldre skogsordningarnas 
bestämmelser om skog som betesmark upptogs i lagen i preciserad form. Den som 
fällde träd till timmer, gärdsel, ved eller något annat måste se till att bortskaffa 
trädskatar och kvistar så att betesmöjligheterna inte försämrades. Också torrträd, 
vindfällen, ris och stubbar borde skaffas undan av samma skäl. Från denna tid blev 
det allt vanligare att de obesuttna, "yttermedfolket", fick rätt att samla bränsle åt 
sig i skogen av hyggesavfall o.d. Oinhägnad bymark fick var och en som hade del i 
byn nyttja som betesmark. Om någon ville anlägga sved för att förbättra 
betesmarken, skulle han utverka tillstånd därtill av samtliga byamän. Den som 
svedjade åker eller äng åt sig hade rätt till svedjefallet i tre år, varefter det skulle 
återgå till den samfällda betesmarken. En särskild nyhet i Rikslagen var 
föreskriften att om möjligt nyttja kvinnor som vallhjon. Rikslagens bestämmelser 
om skogens nyttjande som betesmark kompletterades ännu samma år genom en ny 
skogsordning. Att betesförhållandena i byn var ytterst viktiga för byalaget, framgår 
tydligt av flera punkter i det allmänna byordningsprojektet av 1742. Särskilt kan 
hänvisas till följande paragrafer: "18. Ingen ware efterlåtit, at, utom samteliga 
grannarnes öfwerenskommelse, beta eller tiudra sine Kreatur uti Äng eller 
Sädes-gärde, änskönt thet skedde på hans egna ägor; giör någon thet, plikte hwarje 
gång, för hwart Kreatur — öre Silfwermynt. 19. Sedan ängarne äro afbergade 
böra om hösten inga kreatur theruti insläppas, innan Aldermannen sammankallat 
grannarne och the sig förent, så wäl om tiden när sådant ske må, som ock om 
antalet, och hwad slags kreatur the wilja ther insläppa. Likaledes bör thet förhållas 
när sädes gärdet om hösten blifwit ledigt, och Säden inbergat. Hwar som häremot 
bryter, plikte — öre Silfwermynt." 
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III Tiden 1750-1900 

1. Kritik och reformförsök 

I mitten av 1700-talet när lanthushållningen blev allt mera uppmärksammad 
prioriterades visserligen åkerbruket, men även husdjurshållningen blev föremål för 
ständernas reformverksamhet. För att befordra en bättre kreatursavel inrättades 
stamholländerier med olika utländska nötkreatursraser, varifrån kreaturen skulle 
spridas i den omgivande bygden för att boskapsrasen skulle förbättras, stuterier där 
hästavel bedrevs och schäferier för fårstammens förbättrande. De olika stamhol-
länderierna anskaffade olika raser. Till Björneborgs stamholländeri infördes djur 
av den s.k. Strömsholmsrasen vilken hade uppkommit genom korsning av 
storvuxen svensk boskap och djur av utländsk ras. Till Benvik gård skaffade 
superkargören P.J. Bladh stor holsteinsk och frisisk boskap och korsade även 
frisiska tjurar med finska bondkor. Från Björneborgs holländeri spriddes deras 
mörkbruna, rätt storvuxna kreatur som gick under benämningen "svensk herr-
gårdsras" till herrgårdarna i omgivningen och även till flera gårdar i Åbotrakten 
och från Benvik skaffades "Bladhens kor" till större gårdar i södra Österbotten. 
Den rätt omfattande import av nötkreatur som försiggick under senare hälften av 
1700-talet var en följd av hushållningsforskarnas experimentlust men den hade 
även en allvarlig bakgrund. Svåra boskapspester härjade i landet omkring 1758 och 
man hoppades att de utländska raserna skulle stå bättre mot sjukdomarna än de 
inhemska. I 1789 års beskrivning av Nylands och Tavastehus län omtalas att 
boskapen i detta län i allmänhet var av sämre och mindre sort än i Åbo och 
Björneborgs län. Huvudorsaken härtill angavs vara vanan att uppföda spädkalvar-
na utan mjölk och med uselt foder. Boskapssjukdomar inträffade nästan alltid efter 
långa kalla vårar om därpå följde sommartorka och stark värme, i synnerhet om 
det på betesplatsen saknades färskt, gott vatten. Åren 1761, 1763 och 1764 hade 
det störtat mycket hästar och alla slags boskap; 1761 hade många hemmansägare i 
brist på dragare fått spänna den enda mjölkkon framför plogen .1  

Gadd utgav 1770 en skrift med "Rön och anmärkningar til Finska Boskaps 
skötselens för bättring" däri han gjorde gällande att ingen del inom lantbruket var 
så vanskött som husdjurshållningen.2  Detta berodde på att man dels av okunnighet 
och dels av vårdslöshet bibehöll olämpliga vanor och landsseder. Kreaturen var 
magra, maktlösa och "resne", varmed avsågs att de var så utmärglade att de endast 
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med svårighet kunde resa sig upp och stå. De flesta liknade mer benrangel än 
levande kreatur. Också boskapshusen var under all kritik och krävde en snar 
förbättring. De var låga, trånga, mörka, och boskapen låg i alltför smala bås. 
Eftersom husen var tilltäppta både i töväder och köld var de instängda och 
kvalmiga. I kreaturens utfodring ingick alldeles för litet hö, mest bestod den av 
halm och löv. Djuren utfodrades två gånger om dagen under vintern, första gången 
klockan nio och andra gången klockan tre och sedan fick de stå i 18 timmar utan att 
se folk eller foder. 

Nötkreaturen var av tre slag. Den allmänna "Finska boskapen" var av liten och 
dvärgvuxen art, som genom vanskötsel blivit så försämrad att varje lantman 
antingen borde göra sig av med den eller också försöka bringa den till sin rätta art 
igen. Av annan ras var de kulliga kreaturen som var nästan utan horn. Även de 
lämpade sig i vårt land i anseende till den gräsväxt, bete och foder som det här 
fanns tillgång till, men också de var så vanskötta att de var föga lönande. Det tredje 
slaget av nötkreatur var av holländsk ras. De var fåtaliga, ty de var så "drygfödda" 
att det inte fanns många orter där det lönade sig att försöka uppföda dem; på de 
flesta platserna vantrivdes de i brist på tillräckligt foder. 

Gadd räknade med en märkbar förbättring av kreatursbeståndet genom bättre 
uppfödning, skötsel och utfodring. För att kreaturen skulle trivas borde de under 
hösten och vintern få foder fyra gånger om dagen och dricka två gånger. Till 
skötseln hörde att korna skulle skrapas och borstas en eller annan gång i veckan 
och oftare mot våren. En sådan väl skött och väl utspisad ko gav tre gånger mer 
mjölk, smör och ost än förut, och med omtänksam vård ökade avkastningen i 
godhet och storlek med varje generation . Gadd beskriver därefter i detalj den 
kalvuppfödning, som skulle ge upphov till denna lyckosamma utveckling. 

Om en lantbrukare lade på fyra kokalvar om året och födde upp dem på angivet 
sätt, så kunde han på fem år förkovra sin ladugård med tjugo kreatur av frodväxt 
boskap av vilka de flesta redan var tjänliga som mjölkkor. Kvigorna kunde föras 
till tjuren då de var tre år gamla, och stuten borde vara fyra år innan den fick börja 
tjänstgöra. En "ko-bonde" kunde betjäna 15-20 kor. Den som ville ha goda 
dragoxar borde låta utskära tjurkalvarna när de var ett halvt år gamla. När de var 
fyra, fem år skulle man börja tämja dem under oket, och då var de som sexåringar 
goda dragare. 

Hästarna har hos oss alltid omhändertagits av männen i gården, oftast av hus-
bonden, och de har alltid erhållit den bästa utfodringen, mycket hö och tillskott 
av spannmål. Gadd ansåg att den "savolaxisk-karelska" hästen utgjorde en särskild 
ras, som härstammade från Tartariet, men att hästarna på landsbygden för övrigt 
var av "blandad och genom skånska hästar förstorad ras". Efter stora ofreden hade 
det införts mycket hästar till Österbotten från "västersidan" och i de södra 
landskapen försiggick en livlig hästhandel med Estland. Den fria parningen ute på 
betesmarken, som var vanlig på bondgårdarna, lämnade fritt spelrum åt 
korsningsaveln. 
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I mitten av 1700-talet, när ett storartat manufakturväsen hägrade, beslöt man 
som nämnt att som stöd för textilindustrin uppmuntra lin- och hampodlingen. Som 
lika viktigt framstod understödet till fåraveln. Finulliga spanska merinofår hade 
importerats till Sverige redan på 1600-talet, och därmed fortsatte man under 
1700-talet i allt större skala. En schäferistat skulle övervaka fåravelns upphjälpan-
de. På Höjentorp i Västergötland inrättades en schäfer-skola där det 1739-66 
utbildades schäfrar för tjänstgöring riket runt. Svenska staten ägde betydande 
stamschäferier, där man huvudsakligen höll sig med merinofår. För provincial-
schäfrarna utfärdades noggranna instruktioner. Björneborgs stad åtog sig att vid ett 
stamschäferi hålla 1000 spanska får, men när verksamheten inte utvecklades som 
man hade tänkt sig, fick staden tillstånd att minska beståndet till 400 får. År 1756 
utnämndes Gadd, som redan omtalats, till provincialschäfer i Åbo och Björne-
borgs län, varefter han på offentlig bekostnad företog en resa till södra Sverige för 
att studera schäferier och manufakturer. I början av 1760-talet tillsattes schäferi-
kommissarier, en för Götaland och en för Svealand och Finland. År 1762 fanns tre 
provincialschäfrar i Finland men Gadd ansåg att deras antal borde utökas. Även 
deras befogenheter borde ökas, de borde enligt Gadds åsikt börja anställa 
husesyner och därigenom övervaka att lanthushållningen utvecklades på rätt sätt. 
Sin egen syn på fårskötselns och fåravelns förbättrande framlade han i skriften 
"Tankar om Schäfferiernas uphjelpande i Finland". Om han hade fått mera hjälp i 
sitt arbete, hade våra fårraser säkert gått långt i utvecklingen. Mot slutet av 
1700-talet avtog de maktägandes intresse för fåraveln. I Björneborg nedlades 
stamschäferiet på grund av vanskötsel. 

Av en skrift som på "Kongl. Maj:ts nådiga befallning" utgavs 1781 framgår hur 
man vid brist på vanligt foder skulle framföda sin boskap under vintern.3  Alla slag 
av skogsbär, rönnbär och slånbär borde samlas in och torkas i bakugnen. Enbär 
och skogsäpplen skulle också plockas, de kunde torkas på vinden. Också löv av 
allehanda lövträd skulle samlas in, endast bladen från ek, getapel, fläder och hägg 
skulle lämnas, emedan de var för "starka". Löven skulle tas innan de gulnade. De 
måste repas av och fick inte tas på det våldsamma sätt som allmogen brukade 
använda varvid träden antingen fälldes eller stympades till stor skada för 
lövskogen. Andra växtslag som kunde användas var hallonris, odonris och bärris av 
andra sorter som fanns att tillgå. Agnar och boss samt höfrö insamlat från lador och 
skullar kunde även ges åt boskapen. Av sjöfodret var vassen det förnämsta, medan 
alla slag av säv, som hade en småpipig stjälk, samt kalmusblad, näckblad och 
svärdsblad var nästan oätliga då de hade torkats. 

De mjölkande korna borde få sin mesta föda blöt eller kokad, vilket kallades 
brässle. I brässle kunde man blanda t.ex. humlerevor, nässlor, kålrotsblad och 
ljung. Lav (Lichenes) som växte på berg, stenar, trädstammar och gärdesgårdar 
kunde genom kokning bringas till ett "gelaktigt wäsende" som gav näring åt 
djuren. De små gröna mossor (Musci) som växte på berg och i kärr dög inte som 
boskapsfoder och ormbunkar var likaså odugliga. Den lag som vid slutet av vintern 
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rann ur björk och lönn och vissa andra träd, om man skar en skåra i dem, kunde 
även med förmån blandas i brässlebyttan ty mjölkkor fick verklig föda därav. Om 
hushållaren var förståndig borde han också ta en del ur sin sädesbinge åt kreaturen 
i ladugården samt dessutom potatis, rovor och kålrötter. "Det synes wäl wara 
swårt, at i dyr tid, då spannemålen är dyr och tilgången knapp, taga från egen mun 
och gifwa åt boskapen; men då man besinnar den rika ersättning man häraf får i 
längden, så finner man framdeles at det lönat mödan. Genom god hushållning och 
en försigtig utdelning kan et litet förråd blifwa drygt, särdeles om husbonden sjelf 
befattar sig med at förwalta denna utvisning, och ej litar på tjenstefolket, som ofta 
äro mindre eftertänksame". Alla löv, rötter, bär och frukter som gavs åt korna 
borde kokas i enlag. Där det fanns gott om fisk kunde man, såsom i Norge, ge fisk 
åt korna. Denna hushållning borde komma väl till pass ute i skärgårdarna. 

Brässle skulle ges åt korna varje dag. Man skulle ge så mycket som man hade råd 
till och som korna orkade äta, men man fick inte glömma att var eller varannan dag 
gnida hornboskapens tandkött med salt och ingefära eftersom boskapen blev 
"ömtändte" när de utfodrades med blöt föda; de kunde till och med tappa 
tänderna. En gång om dagen måste de få torr föda, hackelse av hö eller halm, för 
att ha något att idissla. Åt hästar och oxar behövdes ingen annan tillagning än kall 
eller ljum sörpa. Vid mycket svår foderbrist kunde man ge granris åt hästarna men 
inte åt hornboskapen. Hästarna kunde äta späda grantoppar, i synnerhet sådana 
som togs medan de ännu var gula. Till en början gav man riset blandat med hö, 
hackelse, mjöl eller gröpe. Asplöv som gavs åt hästar skulle vara torrt; "wåre 
Kuskar påstå at detta löf, med åtföljande små qwistar, werkeligen rensar deras 
tänder och tandkött". Fåren borde aldrig få något som var blött eller kokat, de 
trivdes bäst med torr föda. Koksalt att slicka på måste också ges åt dem. Eftersom 
hästarna fick äta havre och hö kunde deras träck då den var färsk ges åt höns och 
kalkoner men också åt fåren, i synnerhet om den gjordes smakligare med något 
slags tillblandning. Geten var lättast att föda "ty hon gnager gärna på alt grönt som 
hon öfwerkommer, och afslår barken både på löf- och barrträd, hwarföre hon ock 
ej anses för den bästa skogswaktare". 

Ett par år efter det att detta tryck hade utgivits gav Gadd ut en skrift om 
allmogens bärgning under säd- och foderbrist.4  Enligt hans bedömning behövdes 
under 7 månaders stallutfodring för en häst fem hölass om 30 lispund och 20 kärvar 
halm, för en oxe fyra lass hö och 40 kärvar halm samt för varje mjölkande ko tre 
lass gott hö och mindre halm än för oxen. För ett får skulle man beräkna 40 lispund 
hö, 3 kärvar kornhalm samt tillräcklig tillgång på löv, för en get 20-30 lispund hö, 
litet löv, ljung och skogsris samt en- och gårtallbuskar. Gadds uppräkning av 
tillskottsämnen som kunde användas som foder är ännu mer fantasirik än den som 
rekommenderades i det här ovan nämnda trycket. Gadd ansåg dock att 2/3 av 
kreaturens föda måste utgöras av hö eller halm. 1 denna skrift räknar han med att 
det i Finland inom varje decennium inträffade två missväxtår, tre knappa år, fyra 
medelmåttiga och ibland, men inte alltid ett år med ymnig skörd. 
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I ett mer än hundra sidor långt avsnitt avhandlas i Hushållsboken bristen på 
beteshagar.5  Gadd beklagar att betesmark i Finland var detsamma som skog och 
framhåller nödvändigheten av anläggning av beteshagar. För att kreaturen skulle 
få en bättre sommarutfodring, kunde hagarna möjligen röjas med svedjande, men 
hellre genom rothuggning. Träd som kunde få stå kvar var lind, al, hägg, hassel, 
sälg, rönn, oxel och alm; man kunde också lämna några få, väl uppkvistade 
björkar. Pil och vide ansågs förkväva gräsväxten. Ifråga om betesmarkens vidd 
hänvisar Gadd till Faggot och hans riksplanering enligt vilken varje mantal borde 
ha 20 tunnors utsäde, vilket med tvåskifte betydde 40 tunnland åkermark, och 
därutöver 91 3/7 tunnland äng samt 100 tunnland skog och beteshagar. Gadd anför 
även att Cneiff hade ansett att 38 tunnland och 2/7 kappland betesmark på ett 
hemman var tillräckligt i Österbotten, där sommaren var kort, och Gadd anmärkte 
att folkmängdens ökning i riket icke "kan tola så stora, wida och oinskränkta fält 
under hemman och landtegendomar nu för tiden, som då landet ännu icke 
behörigen war uprefwat och afmätt." 

I samband med att Gadd beskrev, hur beteshagar skulle anläggas, erbjöd sig 
tillfälle att sprida botaniska kunskaper. Tidens framstående botanister ansåg det 
vara en viktig uppgift att utreda, vilka växter och svampar de olika husdjuren valde 
på betesmarken och vilka de ratade. Lantbrukarna uppmanades att också på detta 
område ta lärdom av örtaläran. Gadd omtalar bland sina många exempel att han 
själv under sina resor hade fått kännedom om att kor, oxar och hästar störtade, om 
de åt av sprängörten, Cicuta virosa. Om stinkmurklan, Phallus impudicus, som han 
hade funnit 1755 på en holme invid Raumo, hade han hört att den kunde ge 
upphov till svåra boskapssjukdomar. Enligt utländska källor skulle starrarterna 
Carex acuta och rufina vara skadliga för hornboskapen. Om de åt av dem i någon 
myckenhet, blev de väderstinna, svällde upp och störtade, ifall man inte snabbt gav 
dem något purgermedel och med våld drev dem att springa. Dessa gräs åts färska 
av hästar men ej gärna av andra kreatur. Kärrfräken, Equisetum palustre , troddes 
vara skadlig för hästar, skäfte, Equisetum hyemale, för kor, och åkerfräken, 
Equisetum arvense, ansågs framkalla missfoster hos får. Andra växter som var 
farliga för får tillhörde släkterna Ranunculus, Myosotis, Trollius, Pinguicula, 
Euonymus med flera. Getter skadades liksom kor och kalvar, om de åt rötter av 
bolmört, Hyoscyamus niger; om man lade ut sådana rötter för råttor och möss och 
dessa åt av dem så dog de. Av särskild vikt var att veta vilka växter som påverkade 
mjölken, om korna kom att äta dem. Angående åkermyntan, Mentha arvensis, 
antecknade Gadd, att om korna åt mycket av den så avtog mjölken i hast, och den 
mjölk som erhölls var otjänlig till ostgöring. Om kor och oxar åt mycket av 
penninggräs, Thlaspi arvense, fick dels mjölken, dels köttet en oangenäm smak. 
Också flugsvampen, Agaricus muscarius, skämde mjölken för kor men kunde 
användas, om man ville utrota flugor och vägglöss. Om korna hade ätit så mycket 
svamp att mjölken hade blivit osmaklig, skulle denna silas genom blad av daggört, 
Drosera. 
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Som exempel på Gadds många iakttagelser under hans resor må ytterligare 
anföras en anteckning om den i Finland sällsynta växten strandkål, Crambe 
maritima: "År 1754 fant jag, under mina resor i Finska skärgården, uppå Jurmo ö, 
flere stånd af denna strandkål, stora som enebuskar och ofta af 3 til 4 alnars högd; 
der den wäxte så frodigt, war ymnigt mylla af hafstången i sanden inmängd, samt 
sågtången, fucus eller hauter, som den här kallades, til 1/2 aln och mera upwräkt af 
hafswågen öfwer rötterne på dessa strandkålsstånd. Skärbönderne sade sig 5 a 6 
gångor om året kunna skörda och uphemta blad af en slik strandkål til 
boskaps-foder, samt skal miölkekor i synnerhet må wäl deraf."6  Någon större 
tilltro till möjligheterna att använda denna ört som foderväxt synes Gadd inte ha 
bibragts. Han rekommenderade i stället den mycket sällsynta växten Beta 
maritima, omnämnd i Linn& svenska flora; denna växt som i medelhavsområdet 
börjat odlas redan under antiken är nu känd under namnet Beta vulgaris i 
varieteter som bladbeta eller mangold samt röd-, foder- och sockerbeta. 

Gadd förtecknar i Hushållsboken en stor mängd växter i detta sammanhang men 
hänvisar framför allt till studium av Linn6 Pan Svecicus, där man kunde lära sig 
vilka 262 växter som hästarna förtärde och vilka 212 de förkastade samt de 500 
växter som getterna åt och de 212 som de ratade osv. När man hade inhämtat alla 
dessa lärdomar, skulle man se till att de skadliga arterna blev utrotade från 
betesmarkerna och att istället de som var nyttiga blev insådda eller inplanterade. I 
ett senare arbete sammanställde Gadd det dittills i detta avseende insamlade 
materialet i en "Pan Svecicus renovatus". I vad mån uppgifterna i örtalärorna av 
linnansk typ alla var grundade på kontrollerade försök må lämnas osagt. 
Böckerna innehöll dock en ofantlig mängd växtkunskap, som numera till största 
delen är glömd. 

I sin strävan att på alla sätt gagna sitt land ägnade sig Gadd också åt att 
experimentera med kor för att få mesta möjliga avkastning av dem. För dessa 
försök redogjorde han 1760 i Vetenskapsakademins handlingar: "Beskrifning huru 
en finsk ko blifwit skött, att hon gifwit 9 till 10 pund smör om året".7  Efter be-
skrivning av hur kon utfodrades nämner Gadd att denna kos mjölk var så fet att 
därav inte alltid behövdes 60 kannor till ett lispund smör. Vid smörtillverkningen 
var den lämpligaste temperaturen för gräddsättningen 22,5 grader, detta för att 
mjölken ej skulle surna för hastigt. Om träkärl användes skulle de för att hållas 
rena varje lördag baddas med avkok på en och pors. Lämpligare än träkärl var 
dock breda låga bunkar av koppar eller mässing som var omsorgsfullt förtennta. 
Om de en tum från botten förseddes med en pipa med tapp uti kunde den sura 
mjölkvasslan bekvämt avtappas sedan grädden stigit till ytan. Också mjölkkärl av 
glas och keramik var att föredra framför träkärlen. 

I det avsnitt i Hushållsboken som handlar om betesmark omtalar Gadd i 
berömmande ordalag fäbodarna i Västernorrland, synbarligen utan att veta att 
såväl fjärrbeten som egentliga fäbodar vid denna tid fanns också i Österbotten. 

Om skogsbetet i närheten av en by hade blivit alltför knappt för byns samlade 
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djurbestånd, började man föra en del av boskapen ut till avlägsna fjärrbeten för att 
betesmarken i byns närhet skulle räcka till åtminstone för de mjölkande korna. De 
särskilda hagar som fanns inom räckhåll för gårdarna var kalvhagar och hästhagar, 
de senare för hästar som behövdes i skjutshåll och jordbruk. 

I kustbygder med skärgård förde man oxar, kvigor och kalvar, får och getter ut 
till holmar och skär, där slåtter inte kunde ske men där betet kunde hålla kreaturen 
vid liv över sommaren. Under veckorna mellan slåttern och skörden höll man helst 
också hästar ute på holmbeten. Denna ordning var av allt att döma uråldrig. 
Ortnamn som Hästholmen, Oxholmen, Kalvholmen, Getören, Södön (söud = 
småkreatur, särskilt får) överallt i skärgårdarna är i många fall mycket gamla. Ute 
på holmarna ansågs djuren vara bättre skyddade mot rovdjur än på fastlandets 
beten. I allmänhet behövde man därför inte ha vallhjon på holmarna, men i vissa 
byar höll man en skärvakt, som hade uppsikt över boskapen och samtidigt över 
skogen och fiskevattnen. I en del kust- och skärgårdsbyar fanns det goda 
betesholmar så nära byn, att man morgon och kväll kunde ro ut till dem för att 
mjölka korna, som man hade där ute. Namnet Sommarö är säkerligen på flera håll 
ett minne av detta förhållande. 

I byar utan tillgång till holmbeten sökte man andra utvägar till att säkra de 
närliggande betena för mjölkboskapen. Man betade t.ex. de icke mjölkande 
djuren, "löskreaturen", i avlägsna skogstrakter. Där måste man då ha vallhjon och 
hus för dessa samt fållor eller enkla fähus i vilka kreaturen stängdes inne för 
natten. Sådana fjärrbeten kan betraktas som ett slags skogsfäbodar. De låg i väglös 
ödemark och kunde först sedan körvägar byggts användas som mjölkfäbodar vid 
vilka man höll också kor som mjölkades. 

En tingssak från 1769 belyser förhållandena i södra Österbotten i detta 
hänseende.8  I Kåtnäs och Bäckby i Närpes hade tjugo bönder kommit över ens om 
att anlägga ett utskogsbete, och då de fyra återstående i byalagen ej ville vara med i 
företaget, blev de instämda till häradstinget. De tjugo lämnade in en skrift i vilken 
de framhöll, att sedan en råskillnad hade blivit upprättad mot grannbyn Näsby, 
"besvärades" de av sitt svaga mulbete. För att alla grannar skulle njuta lika rätt 
både i hemskogen och utskogen hade de ingått en överenskommelse. Enligt 
kontraktet skulle all lös boskap, tjurar, oxar, kvigor, gallkor och slaktnöt samt 
hästar och föl, föras på bete i utskogen så snart flertalet av grannarna hade kommit 
över ens därom. Betandet skulle börja på våren, när fiskleken och kornsådden var 
förbi. Sådana djur som kunde umbäras i byn borde beta på utskogen ända till 
hösten för att de mjölkande korna skulle ha tillräckligt med bete nära byn. De 
åtalade bönderna framhöll i sin försvarsskrift bl.a. att de hade så små hemman att 
de inte kunde för två eller tre löskreatur hålla ett vallhjon på ett så avlägset ställe. 

I sin beskrivning av Åbo och Björneborgs län omnämnde Gadd att allmogen i 
länet allmänt utnyttjade sina får mer än förut, såväl till föda som till kläder.9  Ullen 
salufördes inte, fastän den skulle ha behövts som råvara till manufakturernas 
yllevävar. "Den ringa Spanska ull, som här i Länet, af de få än qwarblifne 
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Schefferier försäljas, anwändes och förspilles, till dess andra författningar därmed 
sker, mäst i huswäfnader; i anseende till dett ringa Pris, Manufacturisterne för den 
erbjuda". Detsamma gällde för Nylands län; man kunde inte vänta sig att ull i stora 
mängder skulle saluföras, ty bonden nyttjade själv allt vad han fick.")  Ullen 
behövdes till vadmal, sarser, yllevepor, strumpull och annat, "at ej förtiga, det 
landets kalla Climat här nödgar honom, at gå klädd nästan i 7 månaders tid i 
fårskins pelsar, om han annors för köld skal kunna bärga sig". 

I motsats till fåraveln som ju under en lång tid stod i centrum för de maktägandes 
intresse var getaveln illa sedd. Gadd skriver härom:11  "Ordsaken därtill torde till 
dett mästa finnas i en onyttig och öfwerdrifwen nit, hwarigenom mäst wid alla 
domstolar på Landet, igenom lag och wid answar af wites böter, desse Nordens 
älsta högst nyttiga Creaturens utödande anbefalles, emedan igenom flöijande 
öfwer gärdes gårdar och hägnader, samt för ung skogwäxt de ansees wara 
skadeliga". I skärgården, på skoglösa orter och på sådana ställen där det fanns 
fruktbärande träd eller slöjdnyttiga trädarter kunde sådana lagar tillämpas. Åbo 
och Björneborgs län bestod av en vidsträckt skogsbygd där det växte al och vide 
samt tall- och granskogar. I jämförelse med den stora nytta getterna gjorde 
betydde den skada de gjorde på skogen ganska litet. Den fattigare delen av 
allmogen, "såsom torpare Nybyggen och små klufne Hemmans åboer hwilka 
utgiöra största Folk Nummern", erhöll av getterna sin huvudsakliga sovel, såsom 
mjölk, ost och kött och dessutom bockskinn, bockragg och horn som lämnade 
råämnen åt flera slöjder. Bönderna ansåg allmänt att två goda getter gav lika 
mycket mjölk som en ko, medan ett getfoder bara utgjorde en fjärdedel av ett 
kofoder. Geten födde sig mest på ljung, gorrtallar, vide och skogsris. 

I beskrivningen av Nylands län ljuder samma tongångar. 12  Att getaveln i så hög 
grad hade avtagit, måste betraktas som misshushållning. Två goda getter mjölkade 
lika mycket som en finsk ko, och man fick smakligt kött, skinn till sämskning och 
horn och ragg att sälja i någon stad. Man försökte utrota hela getaveln bara för att 
getterna i fritt och ovårdat tillstånd brukade flöja över gärdesgårdar och hägnader, 
men i stora byalag kunde man hålla sig med vallhjon som hindrade getterna att ta 
sig in i sädesåkrar och gärden. Där man inte hade möjlighet att valla getterna 
kunde man skära av en sena på benen på killingarna, då blev de för alltid 
förhindrade att flöja. Bocken och geten levde under vintern av lav, tallris, tallbark 
och allt slags avskräde som annan boskap ratade. Att i vårt kalla klimat utrota de 
husdjur som var minst kostsamma att föda, var inte klokt. 

Gadds rastlösa arbete i det allmännas tjänst innefattade också insamling av 
statistiska uppgifter om näringarna. 13  Hans redovisningar rörande saluföring av 
boskapsskötselns produkter i städerna åren 1770 och 1780 i Åbo och Björneborgs 
län samt i Nylands och Tavastehus län ger en god bild av läge och utveckling på 
detta område. 
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181. Österbottniskt "ensamfähus". Ytterbråttö, Kronoby. R. Ahlbäck SLS 565:70. 1943. 

Åbo o. Björneborgs län Nylands o. Tavastehus län. 
1770 1780 1770 1780 

Finsk ost 870 lpd 1433 lpd 204 lpd 390 lpd 
Smör 8917 " 13145 " 5063 " 9576 " 

Talg 1080 " 1982 39 839 " 2372 " 
Fläsk 3277 " 4565 " 2640 " 3460 " 
Salt och rökt kött 1423 t:or 2656 t:or 1816 t:or 2757 t:or 
Hästar 820 st 890 st 649 st 773 st 
Levande boskap 3021 " 7366 " 2647 " 4834 " 
Getter och bockskinn 4209 " 2596 " 3724 " 1840 " 
Får och fårskinn 2448 " 2431 " 1690 " 2976 " 
Boskapshudar 2855 " 4634 " 1040 " 2130 " 

I en kommentar till siffrorna från Åbo och Björneborgs län framhåller Gadd den 
betydande ökningen av de flesta slagen "af Boskaps skiötselens Producter". 
Undantag bildade hästaveln, som visade blott ringa ökning, samt får- och getaveln, 
som hade gått tillbaka. I Nylands och Tavastehus län var förhållandena i stort sett 
likadana, dock så att fåraveln visade ökningssiffror. 

I avsnittet om husdjurshållningen i Läroboken skildrade Tengström även 
ladugårdshusen.14  Han ansåg att utfodringen av kreaturen inte bara skulle bli 
mycket bekvämare om husen förbättrades, utan man skulle också spara in en hel 
del foder. "Följen derföre, förståndige Dannemän! mina råd, och tagen wid Edra 
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182. Kringbyggd ladugård med fähus, fårhus, svinhus och lador på Pellas i Enklinge, 
Kumlinge. R. Ahlbäck SLS 562:273. 1942. 

Ladugårdars inrättning eftersyn af kunnigare Landtbrukare och Ståndspersoner, 
som länge sedan, till sin stora nytta, widtagit sådana inrättningar. Med samma 
kostnad man bygger illa, kan man bygga wäl, så att man har både heder och nytta 
af sin wäl anlagda Ladugård"15  (fig. 27). 

Överallt där det var ont om skog men god tillgång på sten borde fähusen 
uppföras av sten som var så mycket varaktigare än trähusen. Efter det goda 
exempel som vissa socknar i Vasa län hade givit borde var och en avstå från oseden 
att bygga sina ladugårdshus av trä, vilka ständigt måste repareras. 

I Läroboken rekommenderade Tengström inte någon särskild nötkreatursras 
men uppmanade lantbrukarna att genom köp eller byte skaffa en rask tjur i sitt 
fjärde år och en kviga av samma ålder, bägge av samma "bättre boskapsart". Om 
detta föll sig svårt, fick man nöja sig med att skaffa kalvar av den bättre rasen och 
uppföda dem med god utfodring och sorgfällig rykt. Då hade man redan gjort en 
god början till sin avels förbättring. Tengström nämnde inte heller något lämpligt 
kreatursantal men varnade för att skaffa mer boskap än man kunde utfodra väl. En 
god mjölkko behövde minst 1/2 lispund hö i dygnet, vilket betydde 3 1/2 lass om 30 
lispund under sju månader. Därtill kom den vanliga sörpan eller baddningen med 
fint sönderskuren halm tillsatt med kål- eller rovblad, agnar, höfrö, nässlor, 
humlerevor, potatisstjälkar eller dylikt, som genom påspätt, sjudhett vatten eller 
enrislag blev ordentligt uppmjukat och gavs åt korna två gånger om dagen. Den 
som hade tillgång till vass och annat sjöfoder kunde låta det ingå i fodret. Fodret 
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183. Fähusrad med fähus, låna och lada på Nerstu i Norra Kvigos, Tenala. I. Sahlberg SLS 
431a:29. 1936. 

skulle ges i små givor 4-5 gånger om dagen, och vatten borde ges både kväll och 
morgon. Om kon stod i sin, fick inte hömängden minskas, men sörpan kunde 
tillagas mindre kräsligt, till dess kalvningstiden instundade, då korna måste 
utfodras särskilt väl. Vad själva kalvningen angick var det bäst att lämna den till 
naturens egen åtgärd, eftersom all främmande hjälp merendels var onödig och 
stundom skadlig. Att uppföda livkalvarna väl var ytterst viktigt. Sedan kalven hade 
fått di i 8-10 veckor, skulle den vänjas vid annan spis såsom välling av ärt-, korn-
eller havremjöl och litet fint hö. Ju bättre och frikostigare kalven uppföddes, desto 
bättre mjölkko eller desto raskare "ladugårdsbonde" kunde man vänta sig. Det 
bästa boskapsslag kunde förvandlas till det sämsta, om kalvarna vansköttes och 
svältföddes. 

Alla kreatur skulle genom daglig borstning med torra granrisruskor hållas rena 
och snygga och alltid ha tillgång till frisk luft och ljus. Att hela året föda boskapen 
inomhus hade ingen i Finland ännu försökt. Detta fodringssätt som så många 
berömde var knappast tillrådligt i vårt land, utan sommarbete var här nödvändigt. 
Ett fel som många begick var att de drev ut boskapen för tidigt om våren, innan 
gräset hade vuxit fram och medan luften var fuktig och kall. Därigenom tappade 
korna både mjölk och hull, och sommarbetet skadades genom det myckna och 
tidiga trampandet. Då det började lida mot höst, borde korna alltid vid 
hemkomsten få nattfoder. Man fick inte driva ut boskapen på bete långt in på 
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hösten, för korna magrade och for illa i höstkylan och betet för nästa år for illa. 
Korna skulle mjölkas två gånger i dygnet och på sommaren om betet var gott tre 
gånger. 

Inte heller för ungnöten fick utfodringen vara för knapp. Att vintern över mata 
dem med långhalm var att skaffa sig ett dåligt och nödväxt boskapsslag. Tjuren 
skulle också hållas vid gott hull; den behövde som kon 1/2 lispund hö och lika 
mycket halm om dagen. På sörpan skulle slås rundligt med mjöl under hans 
tjänstgöringstid. Dragoxar, som gjorde god nytta i åkerbruket, borde bli 
allmännare använda. Arbetet gick visserligen något långsammare än med hästar, 
men det gick säkrare. Sydösterbottningen körde sin oxe med rankor och hade då av 
en oxe samma gagn som åbolänningen av två, körda med ok. Oxen blev välfödd 
med några marker hö i dygnet och finskuren halm till sörpa. 

Hästen fordrade omsorgsfull vård för att trivas. Stallet skulle vara myssjat och 
tätat och hållas snyggt, för hästen älskade renlighet mer än alla andra "hemtamda" 
djur. Krubban skulle rengöras åtminstone en gång i veckan, och hästen skulle varje 
kväll ha torrt strö under sig. Den skulle utfodras med 1 lispund fint hö i dygnet, 
alltså sju lass om 30 lispund. Sörpan skulle helst göras av finskuren halm, 
uppblandad med ärtris och påströdd med havremjöl. Hade hästen gått i tungt 
arbete, behövde den bättre och rundligare foder. Sommartiden muntrade det upp 
hästarna, om de en gång i veckan fick simma. Om hästen släpptes ut på bete för 
tidigt på våren, kunde den lätt få kvarka och andra sjukdomar, och detsamma 

184. Fähusinteriör, 
jfr föregående bild. 
Nerstu i norra Kvigos, 
Tenala. 1. Sahlberg 
SLS 431a:30. 1936. 
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hände om den fick vara på bete för länge på hösten. Om en häst sköttes varsamt 
och väl, kunde den göra rätt för sig ännu när den var i tjugonde året. 

Fåren skulle i sitt fårhus ha frisk luft och tillräckligt med dager för att må väl. 
Eftersom det just inte kostade mera att föda goda får än det kostade att föda 
dåliga, lönade det sig att skaffa finulliga stamfår från närmaste herrgård, en gumse 
och en tacka. Sedan gällde det att avhålla tackorna från att löpa med gumsar av 
sämre art, om man ville ha sin fåravel förbättrad. Varje fullvuxet får behövde minst 
2 marker fint hö i dygnet och därtill en kärve löv; de kunde även utfodras med 
vårsädshalm. Lammen skulle ha enbart hö, mer eller mindre, beroende på hur 
gamla de var. Åt gumsen borde man ge minst tre marker hö, en lövkärve och halm. 
Fodret borde inte, som brukligt var, kastas in i kätten utan läggas i en tät häck. 
Hade man råd att varannan dag ge dem litet havre, bidrog det till deras trevnad och 
till att ullväxten blev bättre. Varannan dag skulle de ha vatten i sin ho, och 
dessutom borde man tillaga sleke av 1/2 stop tjära, litet blålera, en näve pulveriserad 
malört och lika mycket sönderstötta enbär eller finskuren långtobak samt två nävar 
salt sammanblandat så massan blev tjock och fast. Så snart gräset stack upp om 
våren kunde fåren, först av alla husdjur, släppas ut, helst på trädesåkern. Där hade 
de vanligen under hela sommaren tillräcklig och sund föda samtidigt som de med 
sin spillning gagnade åkern och dessutom gnagde ogräset. De måste aktas för 
fuktiga och låglänta betesmarker och hållas inomhus både vid regnig väderlek och 
vid senhöstkyla, annars fick de maskar i levern, vilket ledde till obotlig vattusot och 
andra dödande sjukdomar. Till fårens trevnad och ullens renhet bidrog att man 
några gånger under sommaren i varmt och vackert väder tvättade dem i någon 
insjö eller å. Särskilt nödvändig var tvättningen före fårklippningen. 

Det var vanligt bland hushållare, särskilt bland ståndspersoner, att motarbeta 
svinhållning på grund av den skada som svinen åstadkom på åker och äng. Men om 
grindar och gärdesgårdar hölls i gott stånd, förekom man denna olägenhet, i 
synnerhet om man satte barn att vakta svinkreaturen. Tengström ansåg att svinen 
borde få stryka omkring oringade. "hwilken billiga och naturliga frihet jag alltid 
önskar måtte dem förunnas, af orsak, att deras så mycket tadlade bökande på 
utmarken oftast har mer gagn, än skada med sig" .'6  Denna passus ingår inte i andra 
upplagan. Man hade mångfaldig nytta i hushållet av dessa trevliga och lättfödda 
kreatur. Hela vintern nöjde de sig med gröpe av agnar och höfrö, utblandat med 
varjehanda. Drank åt de med begärlighet. På våren när saven steg kunde man 
samla furubark och torka den under sommaren. På hösten skulle man, när det 
fanns tid, hugga sönder barken och mala den till mjöl samt blanda det i svinens 
vinterföda. Gröna potatisstjälkar uppblötta i varmt vatten och överströdda med 
litet slösäd var utmärkt svinmat. Under somrarna skaffade svinen själva sin föda. De 
måste hållas borta från ängarna och trädesåkrarna, men efter skörden kunde de för 
ett par veckor släppas in på stubbåkern där de kunde livnära sig med spillda korn 
och ax. På hösten när potatisen hade tagits upp kunde svinen, som i alla fall skulle 
gödas på hösten, leta upp kvarblivna potatisar, för att därigenom lägga god grund 
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Frågorna nr 25 och 26 25 26 Frågorna nr 25 och 26 25 26 

I församlingen anses till Om betet på betesmark I församlingen anses till Om betet på betesmark Församlingens boskapens vallande årlig- anses för 100 så är Församlingens boskapens vallande årlig- anses för 100 så är 
namn en åtgå dagsverken namn en åtgå dagsverken 

karlar kvinnor barn gott bete medel-  dåligt karlar kvinnor barn gott bete medel- dåligt 
statligt måttigt 

Gla Karleby 1 0 50 0 10 40 50 Sund 0 0 0 0 0 100 

" " 2 0 50 0 10 40 50 Vårdö 0 0 0 0 0 100 

Nedervetil 33 66 100 25 50 25 Lemland 0 0 0 10 40 50 

Kronoby 1 0 400 600 10 30 60 Föglö 0 560 560 25 25 50 
2 0 400 600 121/2  371/2  50 Kumlinge 0 0 700 0 1/2  1/2  

5, 3 0 370 590 12 331/2  542/3 Brändö 1/2  0 0 900 0 1/2  
Terjärv 0 150 300 15 35 50 Iniö 0 0 0 10 70 20 

Pedersöre 1 0 0 0 x x x  Houtskär 0 0 0 0 40 60 
2 0 0 0 x x x Korpo 1 0 0 0 0 30 70 

Nykarleby 1 — *) — 30 30 31 " 2 0 0 0 0 30 70 
2 19 30 50 x x x 3 0 0 0 0 40 60 

Oravais 0 0 0 15 30 55  Nagu 0 0 0 0 25 75 

Vörå 0 200 70 0 20 80  Pargas x x x 15 35 50 
Kvevlax 0 0 800 0 100 0 Kimito 0 2000 16000 x x x 
Replot 0 0 300 0 100 0 Dragsfjärd 0 540 5660 x x x 
Mustasaari 0 0 3000 0 100 0 Västanfjärd 0 540 5660 x x x 
Solv 150 450 — 15 75 10 Hitis 0 0 0 x x x 
Malax 1 Bromarv 6 20 200 50 30 20 

2 Tenala 10 50 370 20 50 30 
Bergö — — — — 20 80 Pojo 0 50400 100800 5 25 70 
Petalax — 75 25 50 50 — Karis x x x 10 40 50 
Pörtom 500 1000 1500 — 20 80 Ingå 0 0 780 x x x 
Korsnäs 0 4500 4500 0 2/io 8/1  o L o j o 0 x x 20 35 45 
Närpes 0 4500 4500 0 Vm 6/10  Sjundeå 0 3500 14000 25 50 25 
Kristina lf. 1 0 30 200 0 40 60 Kyrkslätt 0 10000 20000 20 50 30 

2 0 50 400 0 20 80 Esbo 120 5040 16800 20 55 25 
Lappfjärd 1 — — — — 25 75 Helsinge 600 900 4800 20 50 30 

2 0 100 800 0 20 80 Sibbo 0 800 4000 0 40 60 
,, 3 0 150 1000 0 20 80 Borgå 1 0 18000 18000 0 40 60 

Sideby 1 0 50 800 0 50 50  2 1058 2116 102666 0 25 75 
2 0 75 400 0 60 40 Pärnå 21 34 360 1/4  1/2  1h, 

,, 3 150 300 900 2 40 58 Liljendal 9 13 150 1/4  1/4  1/2  
Eckerö 0 0 0 50 30 20 Mörskom 1540 1540 3000 10 30 60 
Hammarland 1 0 0 0 25 50 25 Lappträsk 1 180 360 600 10 30 60 

2 0 60 20 25 50 25  2 1500 2200 4300 15 35 50 
Finström 0 0 0 66 16 13 Strömfors 1500 2000 4000 0 50 50 
Jomala 0 0 0 20 60 20 Pyttis 1 160 90 90 27 45 28 
Saltvik 0 0 0 3 8 89 " 2 160 90 90 27 45 28 

Nykarleby 1: not *) "Få Hemman nyttja Wallhjon". 

Tabell 23. Vallgång och betesgodhet. 
Tabellen visar till hur stor del vallningen sköttes av män, kvinnor eller barn, hur många 

dagsverken som åtgick härtill och om betet var gott, medelmåttigt eller dåligt. Siffrorna för 
dagsverkenas antal i östra Åboland och Nyland måste antagas bygga på uppskattningar av 
något osäker art, men de återspeglar dock faktiska förhållanden, som starkt skilde sig från 
tillståndet i övriga trakter. 
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för den fetma man ytterligare skulle ge dem i gödstian. Höns omtalas endast i 
förbigående, getter inte alls. 

De svåra boskapspester som tid efter annan härjade var ett stort hinder för 
husdjurshållningens lönsamhet. Inom Hushållningssällskapet hade man redan 
hösten 1799 låtit utarbeta en folkskrift: "Underrättelse om Boskaps Pestens 
igenkännande, förekommande, botande och hämmande". Tre år senare utlystes en 
pristävlan vars tävlingsämne var att författa en kort lärobok om boskapens 
sjukdomar och hur de skulle botas. Såsom villkor uppställdes att boken inte skulle 
bygga på teorier utan på författarens egna erfarenheter. Framförallt skulle den 
skrivas "utan all blandning av skrock och vidskepelse". Någon sådan lärobok 
utgavs inte.17  

Gadd hade i Hushållsboken framhållit hur felaktigt det var, att man i Finland 
betraktade skogen som betesmark och hur nödvändigt det vore att anlägga 
särskilda beteshagar. Tengström instämde helt i Gadds åsikt om beteshagarnas 
nödvändighet.18  Han anmärker att på de flesta håll i landet var litet eller intet gjort 
för att förbättra betesförhållandena. Boskapen måste under betestiden var dag 
vandra långa vägar för att beta ett strå här och ett strå där av magert gräs. Djuren 
återkom på aftonen föga mer mättade än de hade gått ut på morgonen. Dessutom 
var de under betesgången utsatta för att rivas eller skadas av rovdjur, att sjunka 
ned och fastna i kärr och fly, att förvilla sig från hjorden osv. Avkastningen i mjölk 
och smör var därför på många ställen vida mindre om sommaren än under den 
övriga delen av året. Där storskiftet ännu ej hade hunnit så långt, att varje hemman 
hade fått sin avskilda del av utmarken, eller där man — som Tengström uttrycker 
det — vid själva storskiftet oförståndigt nog hade överenskommit, att boskapsbetet i 
byalaget skulle vara gemensamt, var det inte mycket att göra åt saken. Allmogen 
var enligt hans mening ej hugad för gemensamma arbeten till allmän nytta. Den 
ene ville inte arbeta till den andras fördel, och allt blev således vid sitt gamla, 
ovidrört och oförbättrat. 

För att avhjälpa denna stora och nästan allmänna brist i betesförhållandena 
borde allmogen enligt Tengströms mening vänja sig vid, att envar av den enskilda 
mark som hade tillfallit hans hemman skulle hägna in åt sig flera beteshagar av 
större eller mindre vidd och helst med tillgång till friskt vatten. I dessa hagar skulle 
alla barrträd röjas bort och lövträden gallras, så att sol och luft fritt kunde komma 
åt marken och göra den gräsbärande. Om man hade tre eller fyra sådana hagar, 
kunde man låta boskapen beta dem i tur och ordning en vecka i taget, så att 
gräsväxten skulle kunna återhämta sig i dem som inte betades. Genom denna 
ordning skulle man kunna bibehålla ett jämnt bete för kreaturen med riklig 
avkastning som följd. 

Böcker skriver om husdjurshållningen i Österbotten att boskapens skötsel 
överallt var i samma skick som ängarnas, varmed han sannolikt menade att den 
inte var mycket att komma med.'9  I Nykarleby socken och därifrån norrut fanns 
dock flera byar där man nästan på varje gård hade stenfähus; vanligast var de i 
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Frågan nr 36 
Inom senast förflutna 10 år har odjur 

fällt ungefärligen 

Frågan nr 36 
Inom senast förflutna 10 år har odjur 

fällt ungefärligen 
Församlingens 

namn 
Församlingens 

namn hästar hornboskap får [svin] hästar hornboskap får Nätter") 

Gla Karleby 1 0 20 50 — Sund 0 0 0 0 
" " 2 0 20 50 — Vårdö 0 0 0 0 

Nedervetil 5 25 60 — Lemland 0 0 — 
Kronoby 1 6 50 170 — Föglö 0 0 x — 

" 2 0 50 200 — Kumlinge 0 0 0 24 
„ 3 2 38 140 — Brändö 0 0 0 0 

Terjärv 6 14 110 — Iniö 0 0 50 — 
Pedersöre 1 x x x — Houtskär 0 0 150 — 

2 x x x — Korpo 1 0 0 200 
Nykarleby 1 20 100 600 — 2 0 0 200 

2 x x x - 
51 3 0 0 150 

Oravais x x x — Nagu 0 2 0 — 
Vörå 0 20 200 5 Pargas 0 25 100 
Kvevlax 4 20 200 0 Kimito x x x — 
Replot 0 0 70 0 Dragsfjärd x x x — 
Mustasaari 13 63 709 0 Västanfjärd x x x 
Solv 7 10 15 — Hitis x x x 
Malax 1 10 10 100 — Bromarv 5 30 120 19 [sv 

2 10 10 100 — Tenala 10 48 180 30 
Bergö — Pojo 100 250 1000 — 
Petalax 10 10 50 — Karis x x x 
Pörtorrn 50 30 300 — Ingå x x x 
Korsnäs 1 10 200 0 Lojo 15 50 300 
Närpes 10 200 1000 0 Sjundeå 10 50 125 
Kristina lf. 1 0 15 50 — Kyrkslätt 20 40 150 30 Svi 

2 0 10 70 — Esbo 20 60 200 30 
Lappfjärd 1 20 20 300 — Helsinge 50 70 150 

2 10 100 1000 — Sibbo 120 200 1000 
53 3 8 100 1200 — Borgå 1 100 300 600 

Sideby 1 0 20 100 — 2 
2 5 30 150 — Pärnå Kan ej bestämmas 

,„ 3 50 100 500 — Liljendal Dito 
Eckerö 0 0 Räfvar 50 Mörskom 30 60 1000 
Hammarland 1 0 0 0 — Lappträsk 1 10 30 500 

2 0 0 0 — 2 x x x 
Finström 0 0 0 — Strömfors x x x 
Jomala 0 0 0 — Pyttis 1 40 70 200 85 
Saltvik 0 0 0 2 40 70 200 85 

Tabell 24. Antal kreatur som rivits av rovdjur. 
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kusttrakterna av Gamlakarleby, Kronoby och Pedersöre socknar. Enligt Böckers 
åsikt utgjorde detta ett av de mest iögonfallande exemplen på hur högt 
"industrien" hade stigit, men av fortsättningen framgår att folket på flera ställen 
hade börjat rasera stenfähusen på grund av att de var osunda. En del av dem som 
utdömde stenfähusen ansåg att de var alltför fuktiga, andra att de var för dragiga. 
De var för det mesta byggda utan rappning och tätade med jord, och allteftersom 
jorden rann bort uppstod öppningar genom vilka det drog. 

Beteshagar för boskapens hela behov hade bara några få ståndspersoner, de 
flesta av dem hade liksom allmogen hagar bara för kalvarna och för hästarna under 
den tid de behövdes hemma, för övrigt var vida skogen och sanka mossar 
boskapens tillflykt. Ett oskick var att fullvuxna personer vanligen användes som 
vallhjon där skogarna var vidsträckta; därigenom förlorades i Vasa län dagligen 
många tusen dyrbara sommardagsverk. På några få ställen brukade man anlägga 
fäbodar på avlägsna betesmarker; inom svenskbygden förekom detta enligt Böcker 
i Vassor by i Kvevlax, i Malax och i Finnby i Närpes. Vid fäboden hölls boskapen 
en tid av sommaren och vårdades då av någon gumma och en och annan yngre 
person, vilka samlade mjölk och kärnade smör som efterhand sändes hem. 
Allmännare var att man för sommaren sände ungboskap till skogstrakter och får till 
skärgården. 

Boskapen i Vasa län var enligt Böcker "treflig" och lättfödd, men av "liten 
wäxt". Av denna ras fanns kor som gav mycket mjölk, till och med mera än man 
fick av de stora holländska kor som P.J. Bladh hade haft i sitt holländeri på Benvik. 
Hans stamkor och avelstjurar hade dock varit till stor nytta, eftersom flera 
ståndspersoner och rätt många inom allmogen hade förbättrat sitt kreatursbestånd 
med boskap från Benvik. Det lämpliga antalet kreatur var svårt att fastställa. Hos 
tjärbrännarna räknades att man skulle ha lika många kor som det fanns personer i 
hushållet, vilket passade för dem, eftersom var och en på de öppna mossarna hade 
möjlighet att bärga så mycket hö som tiden medgav; detta sätt att beräkna 
koantalet efter folkstyrkan tyckte Böcker var det rätta. I största delen av Vasa län 
rådde dock den i hela landet så vanliga fördomen, att det var mer lönande att ha 
många svältfödda kreatur än ett fåtal välfödda. 

I fråga om kornas utfodring brukade man i Finland räkna med att en ko för 
vintern behövde fem skrindor hö; förmodligen avsågs skrindor om 30 lispund. 
Väster om lantryggen rådde denna beräkning, och därtill bestods mycket halm som 
sällan hackades sönder. Att halmen inte skars sönder var en osed som man borde 
komma ifrån. "Hötning" nyttjades allmänt. I grytan lades litet enris och en kärve 
asplöv, och sedan fylldes grytan med vatten. När vattnet hade kokat hälldes det i 
en så, där man hade lagt gott hö, höknopp, nässlor och dylikt. 

Att jordbrukarna öster om lantryggen kunde få 2/3 av sin penninginkomst av 
smör föreföll otroligt med tanke på deras begränsade ängslägenheter. Sin boskap 
utfodrade de hela vintern med halm och hästgödsel och kunde därför hålla ett stort 
antal kreatur. På somrarna gav det mustiga betet på svederna korna så gott hull att 
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Frågan nr 27 Mot 100 hästar finns Frågan nr 27 Mot 100 hästar finns 

Församlingens kor drag- tjurar Församlingens kor drag- tjurar 
namn oxar och ung- får getter svin namn oxar och ung- får getter svin 

boskap boskap 

Gla Karleby 1 500 0 150 5000 0 50 Sund 225 75 30 400 0 100 
" " 2 500 0 150 5000 0 50 Vårdö 250 0 60 425 10 100 

Nedervetil 450 0 120 2000 0 15 Lemland 300 0 150 0 100 0 
Kronoby 1 400 0 160 800 0 50 Föglö 4 0 1,5 15 0 1 

„ 2 500 0 200 1000 0 0 Kumlinge 392 0 56 560 0 56 
,, 3 450 0 180 900 0 35 B rändö 336 0 48 480 0 48 

Terjärv 500 0 200 1000 0 0 Iniö 600 0 600 1500 400 150 
Pedersöre 1 5000 0 1200 6000 0 50 Houtskär 500 0 116 900 10 50 

73 2 5000 0 1200 6000 0 50 Korpo 1 400 0 100 800 10 50 
Nykarleby 1 500 0 25 500 0 300 " 2 400 0 150 800 10 50 

„ 2 400 — 17 90 — 80 " 3 400 0 100 750 15 50 
Oravais 350 0 125 658 0 20 N agu 400 0 150 1000 0 100 
Vörå 400 0 150 1800 0 150 Pargas 275 4 150 650 0 100 
Kvevlax 340 0 135 750 0 25 Kimito 
Replot 340 0 135 1000 12 0 Dragsfjärd 
Mustasaari 340 0 135 750 0 25 Västanfjärd 
Solv 300 — 100 500 — 30 Hitis 
Malax 1 450 — 125 600 — 15 Bromarv 611 260 285 1,360 0 316 

,, 2 450 — 125 600 — 15 Tenala 371 112 172 226 0 197 
Bergö 350 — 100 — Pojo 400 150 300 500 0 100 
Petalax 400 — 100 600 — 50 Karis x x x x x x 
Pörtom 400 — 100 600 — 50 Ingå 200 60 80 300 0 80 
Korsnäs 300 — 260 600 — 130 Loj o 300 100 200 600 0 150 
Närpes 300 — 300 500 0 150 S j undeå 250 60 100 500 0 150 
Kristina If. 1 300 0 100 600 0 50 Kyrkslätt 300 66 200 500 0 150 

„ 2 300 0 100 700 0 50 Esho 25 253 12 95 243 0 
Lappfjärd 1 300 — 100 500 — 100 Helsinge 198 3 47 209 0 80 

,, 2 300 0 100 600 0 50 Sibbo 200 0 70 272 0 50 
,, 3 300 0 100 700 0 50 Borgå 1 300 0 100 400 0 100 

Sideby 1 200 0 100 500 0 50 - 2 200 0 60 250 0 60 
,, 2 250 0 100 650 0 50 Pärnå 3 — 4 5 — 1 
,, 3 200 — 100 500 --50 Lil j endal 3 — 4 5 — 4 

Eckerö 200 0 70 600 10 100 Mörskom 400 200 206 400 0 100 
Hammarland 1 225 2 100 270 0,05 60 Lappträsk 1 400 200 200 400 4 100 

,, 2 225 2 100 300 x 60 2 500 0 250 750 0 200 
Finstöm 300 10 100 400 25 125 Strömfors 500 0 250 750 0 200 
Jomala 400 20 300 500 5 200 Pyttis 1 430 75 125 550 — 136 
Saltvik 240 0 130 330 1/2  100 - 2 430 75 125 550 — 136 

Tabell 25. Boskapsstockens sammansättning. 
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man efter varje ko kunde sälja två lispund smör. Allra bäst sköttes kreaturen i 
Terjärv, varifrån man sålde mera smör än från Gamlakarleby och Pedersöre 
tillsammans. Enligt Böckers åsikt hade Terjärv i denna näringsgren ett avgjort 
försteg framför alla andra socknar i landet. Wiitasaari intog öster om lantryggen 
den plats som Terjärv intog väster därom, ehuru boskapen där förmodligen inte 
sköttes med samma snygghet som i Terjärv. Kalvarnas skötsel var i allmänhet 
ganska usel. Man hushållade alltför mycket med mjölken, som var så nödvändig 
för spädkalvarna, och gav dem mjöldricka och annan otjänlig spis; de släpptes 
dessutom alltför tidigt ut på bete. Renmossa nyttjades som foder överallt i 
skogsbyarna och prisades som en förträfflig spis. I grannskapet av lantryggen, där 
detta foder användes i större mängd, påstods dock "att boskapens ben blifwa deraf 
så sköra, att fullväxta kreatur ofta skola bryta benen af sig, då de om wåren i glädje 
att slippa från de qwalmiga fähusen efter wanligheten hoppa och dansa".2()  

I norra delen av länet, i Lochteå, Kelviå och Gamlakarleby, samt till en del 
också i Kronoby och Pedersöre, behöll man fortfarande sin gamla fördom mot 
"sto-kreatur", och betydliga summor gick åt till inköp av hästar från Tavastland. 1 
stället vårdade man sina hästar utmärkt väl och satte en så stor ära i att ha dem 
vackra att det hos många nästan övergick till en vurm. I länets södra del hade man 
hästar av egen avel, men där vårdades hästarna med mindre omsorg. I allmänhet 
började man allt för tidigt nyttja dem som dragare, ofta redan uti andra året. De 
utfodrades dessutom ganska dåligt. Om dragoxar nämner Böcker ingenting. 

Djurhusen var små och mörka och fåren var tätt sammanpackade i kvalmiga 
fähus, vilka efter landets sed rengjordes endast en gång om året. Spanska får hölls 
inom Vasa län bara av en del ståndspersoner. Den så kallade tyska rasen var så 
allmän, att det fanns fler får av den än av den i egentlig mening inhemska, men den 
tyska rasen hade degenererat genom uppblandning med den finska. Såsom de 
inhemska fåren utfodrades gav de endast 1 1/2 mark ull årligen; av denna ull 
erhölls två alnar vadmal. Tyska och isländska får gav årligen dubbelt mer ull, av 
vilken man erhöll sex alnar vadmal. Enligt Böckers åsikt utfodrades fåren i 
allmänhet bättre än den övriga boskapen. Deras mesta spis utgjordes av hö och 
halm, och av granris, tallris och bark gavs mycket litet. Allmänna missbruk vid 
fårskötseln var att man inte skyddade sina får för regn, att de fick beta i sanka lötar 
och att de inte fick sleke. Att hö på vintern bars över fåren så att de fick ullen full 
med hösmolk var onödigt. Med sådan skötsel följde att fåren måste klippas fyra 
gånger om året, första gången vid Matsmässan 25/2, andra gången senare på våren, 
tredje gången vid Bertilsmässan 24/8  och fjärde gången före jul. Av en gumse 
kunde man vid höstklippningarna få en mark vardera gången, men vid vårklipp-
ningarna fick man bara en näve ull. 

Getterna hade vid denna tid blivit sällsynta. Ute i skärgården förekom getter här 
och där och bland svedjebrukarna i den östra delen av länet höll man "nästan 
allmänt getter". 

Svin förekom huvudsakligen väster om lantryggen. De flesta av dem som bodde 
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Frågorna nr 23 och 24 23 24 Frågorna nr 23 och 24 23 24 

Om antalet får hos allmogen Om antalet får hos allmogen 
Församlingens 

namn 
anses för 100 så är Om antalet av 

hästar anses för 
100 så är därav 

Församlingens 
namn 

anses för 100 så är 
Om antalet av 
hästar anses för 
10(1 så är därav av spansk tyska av landets av spansk tyska av landets 

ras får ras köpta ras får ras köpta 

Gla Karleby 1 5 25 70 30 Sund I 0 0 100 75 
" - 2 5 25 70 30 Vårdö , 0 0 100 78 

Nedervetil 5 20 75 80 Lemland 0 0 100 85 
Kronoby 1 0 20 80 , 90 Föglö 0 0 100 100 

„ 2 0 0 100 97 Kumlinge 0 0 560 alla 
„ 3 0 15 85 93 Brändö , 0 0 480 d:o 

Terjärv 0 10 90 80 Iniö 0 55 45 100 
Pedersöre 1 0 0 6000 800 Houtskär 0 5 95 80 

59 2 0 0 6000 800 Korpo 1 1 10 89 95 
Nykarleby 1 0 x ' ) fr.  3/4Tkaöv 

köp 
ss  t land 2 1 5 94 95 

„ 2 x x x x „ 3 1 10 89 90 
Oravais 0 5 95 80 Nagu 0 20 80 90 
Vörå 0 5 95 80 Pargas 5 15 80 75 
Kvevlax 0 10 90 10 Kimito 15 70 15 60 
Replot 0 10 90 10 Dragsfjärd 10 75 15 55 
Mustasaari 0 25 75 10 Västanfjärd 5 80 15 55 
Solv 0 10 90 25 Hitis 0 60 50 90 
Malax 1 5 95 5 Bromarv 4 16 80 — 

" 2 5 95 5 Tenala 5 20 75 — 

Bergö 5 95 5 Pojo 0 90 10 40 

Petalax 10 40 50 20 Karis 20 40 40 x 

Pörtom 1 4 95 25 Ingå x x 100 x 

Korsnäs 0 0 100 1/2o Lojo 10 60 30 25 

Närpes 0 0 100 1/20  Sjundeå 10 20 70 65 

Kristina If. 1 0 20 80 0 Kyrkslätt 10 45 45 x 
,, 0 20 80 0 Esbo 10 20 70 25 

Lappfjärd 1 100 0 Helsinge 25 25 50 30 

2 0 20 80 0 Sibbo 0 20 20 0 

3 0 20 80 0 Borgå 1 0 50 50 0 

Sideby 1 0 20 80 0 2 0 66 34 1 

2 0 20 80 0 Pärnå y, 1/4  5/8  1/4  
,, 3 75 25 25 Liljendal Vs 1/4  5/8  1/4  

Eckerö 0 0 70 70 Mörskom 25 75 0 

Hammarland 1 0 70 30 95 Lappträsk 1 25 75 0 
35 2 0 30 70 90 2 40 10 50 0 

Finström 3 0 97 70 Strömfors 40 10 50 0 

Jomala 100 331/2  Pyttis 1 25 19 56 5 

Saltvik 2 0 98 80 2 25 19 56 5 

Nykarleby 1: not *) "vid pass 20 får på mantalet." 

Tabell 26. Fördelning av fåren på skilda raser. Proportion av köpta hästar. 
Svaren från Pedersöre, Kumlinge och Brändö anger det faktiska antalet får. Svaret från 

Pedersöre på frågan om hur stor del av församlingens hästar som köpts upptar siffran för det 
faktiska antalet hästar. 
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där höll sig med svin. Gårdar som höll ett betydande antal svin fanns inte. —
Hönsskötsel förekom endast i grannskapet av städerna. 

I Böckers enkät är frågorna om husdjurshållningen som nämnts ganska få. 
Spörsmålen är: hurudan var betesmarkens art, god, medelmåttig eller dålig, hur 
många dagsverken gick åt till vallgång, hur många kreatur hade rivits av odjur, hur 
många kreatur av varje slag motsvarade etthundra hästar, hur många hästar köptes 
och vilka fårraser tillhörde fåren. Svaren framgår av tabellerna 23-26. 

I Wegelius Vörå-beskrivning av 1825 ges många upplysningar om hus-
djurshållningen.21  Han börjar med nötkreaturen. I varje byalag fanns en eller 
annan tjur. Tjurarna trädde i tjänst andra eller tredje året och fick fortsätta i fem, 
sex år; då blev de kastrerade och göddes sedan till slakt. Ett hemman om ett 
fjärdedels mantal räknades synbarligen som en normallägenhet. På ett sådant 
hemman höll man sig med fem eller sex mjölkkor och ett eller två ungnöt. Som 
utfodring för ett kokreatur beräknades, om skrindan inrymde 25 lispund, av hö fem 
skrindor och av kornhalm en skrinda om året samt agnar efter råd och lägenhet. På 
morgonen fick korna vatten och därefter "hötor" av kokt enrislag med hö och 
stundom löv uti, samt en knippa hö och halm; fanns det tillgång till drank tillsattes 
sådan i hötämbaret. Vid middagstiden fick de igen en knippa hö och halm och på 
aftonen vatten, som aldrig fick vara kylslaget, och därefter hö och halm. Till 
gödning användes kokade kålblad, potatis, drank och en mjöldryck samt ordentligt 
med hö. Omalen säd gavs aldrig åt kreaturen. 

Golvet och urinrännan i fähuset rengjordes morgon och afton, och boss av halm 
lades som oftast under djuren. Sommartid hölls kreaturen på den instängda 
"ladugården", vid regn togs de in. Kvigorna parades vid tre års ålder. De flesta 
korna kalvade på hösten och vårvintern, och kvinnfolken var skickliga i att 
underlätta kalvningen; i svårare fall tillkallades någon gammal, erfaren gumma. 
Efter kalvningen fick kon maltdricka, och om det var möjligt gavs bättre utfodring 
än vanligt i tre eller fyra veckor. Livkalvarna togs från modern efter ett dygn och 
uppföddes med mjölk, mjöldricka och fint hö. Under sommaren hölls de 
hemmavid i kalvhagen och fick mjöldricka eller surmjölk morgon och kväll. 
Tjurkalvarna kastrerades första eller andra året och de flesta av dem slaktades vid 
fem eller sex års ålder. Dragoxar förekom inte. 

Korna mjölkades på morgonen och aftonen. Mjölken var starkare eller svagare 
efter fodrets eller betets beskaffenhet, och vardera gången erhölls tre eller fyra 
kvarter; åtta kvarter utgjorde en kanna, och årsresultatet blev alltså c. 365 kannor. 
Mjölkens fetthalt var dock mycket låg, eftersom minst 90 kannor behövdes till ett 
lispund smör, mot vanliga 60 kannor. Efter varje ko beräknade man 1 eller 1 1/2 
lispund smör; räknar man med ett lispund, gick en fjärdedel av årsmjölken till smör 
och resten till annat. Gödkalvar uppföddes inte till avsalu, hudarna behövdes för 
eget behov, och av horn, hår och svansar såldes ingenting, men inom socknen och 
till Vasa såldes oxar och slaktboskap, några livkor samt färskt kött och något talg. 
Boskapspest förekom ibland under mycket torra somrar, då preservativ och 
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läkemedel icke nyttjades innan sjukdomen hunnit sprida sig. Annars ansattes 
nötboskapen sällan av sjukdomar. Vid huskurer nyttjades saltlake, salpeter, vitlök, 
tjära m.m. 

Hästarna var mestadels små, starka, snabbfotade och av brun färg. Alla körslor 
skedde med hästar, alltid enbet. Hästarna utfodrades med hö och med sörpa av 
sönderskuren råg- eller kornhalm med påstrött grovt korn- eller havremjöl och 
stundom tillsatt med drank. Omalen säd eller enkom bakat bröd nyttjades aldrig. 
Om det uppstod foderbrist, gavs det hö som fanns åt hästarna, varför nödfallsäm-
nen inte behövde tillgripas. Hästarna vattnades och utfodrades morgon och kväll 
och fick dessutom en tapp hö vid middagstid. Om de körts varma fick de vänta med 
att dricka. De var nästan alltid fullt skodda, under sommaren åtminstone på 
framfötterna. "Täcken med gördel hafva de alltid på stall, samt under hwilostunder 
på resor". Hingstarna fick bestiga stona så snart de kunde, och på stonas ålder när 
de släpptes till parning fästes inte något avseende utan de följde naturens drift; som 
dräktiga skonades de från tunga körslor. Sedan fölen blivit avvänjda från modern 
utfodrades de med finare höslag och tredje året började man vänja dem vid små 
och lätta körslor. De oftast förekommande hästsjukdomarna var kvarka och 
bogfall, som botades av skickliga utsocknes hovslagare; "fuskare" inom socknen 
nyttjades inte vid svåra fall. 

Fåren var av vanlig finsk ras; för det mesta var de vita, medan ett mindre antal 
var grå eller svarta. På ett fjärdedels mantal vinterföddes 6-8 stycken. Deras 
vinterföda, som utdelades morgon och kväll, bestod av hö och halm, tallris och löv, 
helst av björk. Kylslaget vatten gavs likaså varje morgon och afton. Sleke eller 
andra preservativ användes inte. De hölls i särskilda hus som var utan golv och 
försedda med gluggar, som stod öppna när det var mildare väderlek men täpptes 
till med halm vid kyla. På våren kastades all den gödsel som samlats under hösten 
och vintern ut och gammal halm breddes ut för att djuren skulle ha något att ligga 
på. På sommaren hölls de inne om nätterna och även på dagarna, om det var kall 
blåst och regn. De klipptes tre gånger om året, första gången om våren innan de 
släpptes ut på bete, andra gången när de togs in på hösten och tredje gången kort 
före jul. Man räknade med tre marker ull från varje kreatur under ett år, men 
varken ull eller skinn såldes utan användes för eget behov, av kött och talg 
salufördes något litet. Mot sjukdomar nyttjades diverse huskurer med föga 
framgång. Bland många tillfälliga sjukdomar var vattusot mest allmän och mest 
dödlig, och emot denna sot ansågs några nävar omalet korn vara ett beprövat 
preservativ, om det gavs någon gång i veckan. 

Getter förekom inte i socknen, men varje bonde hade 3-4 svin, småväxta och 
med korta ben. De fick som vinterföda drank, mäsk, surmjölk och varjehanda 
avskräde som samlades i ett särskilt ämbar; mjöl gavs bara åt suggor som hade 
grisat; då fick de mjöldricka och annan bättre föda. När det var barmark fick 
svinen själva skaffa sig något att äta. Höns fanns endast hos herrskap. 

Betesmarkerna var av olika slag; i stor utsträckning var de torra och bevuxna 
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med kraftlösa grässlag. Det fanns åtskilliga inhägnade beteshagar i socknen, men 
flera byalag måste sommaren igenom låta sina kreatur söka sin föda i skogen och 
på kärr och mossar; de åtföljdes av vallhjon. Fåren fick beta på trädesåkrarna och i 
backsluttningarna eller följa nötboskapen till beteshagarna där sådana fanns. 
Kalvarna hade alltid sina särskilda hagar, liksom hästarna. Svinkreaturen fick söka 
sig sin föda på trädesåkern eller var de än kunde hitta något. 

Husdjurshållningen på Åland i början av 1830-talet beskrivs i en kortfattad 
skildring från Finström.22  Alla husdjur var små och sköttes illa och avkastningen 
var dålig. Ute i skärgården brukade bönderna ta in sina hästar först då det började 
bli is på vattnen. Fåren släpptes på många håll "på skogen" redan på våren och fick 
gå som de ville, ibland vandrade de in i andra socknar. Sent på hösten, sedan snön 
hade fallit, letades de upp och de som saknades efterlystes i kyrkan. Många får dog 
under vintern av "iglar" i levern; ortens namn för dessa var "flundror". 

I Pargas var förhållandena på 1840-talet föga bättre.23  "Betet är öfverallt dåligt 
för bristande ägovidd, så att man ofta på hemmanen saknar särskilda beteshagar. 
Derföre utsläppas kreaturen under förra hälften af sommaren på skogen, der de 
drifva omkring ofta långa vägar utan tillsyn, ty byalagens skog är icke stängd; men 
sedan höet är inbergat hållas de i ängarna ända in på sena hösten. Trädesåkrarna 
utgöra äfven beteshagar ända till sådden". Avkastningen på ett medelmåttigt 
hemman, där man hade sex kor, var 1782 kannor mjölk om året. Detta utgjorde i 
det närmaste 300 kannor för varje ko i medeltal. Av denna mjölk tillverkades så 
mycket smör att det motsvarade 1 lispund och 8 1/2 skålpund för var ko; man 
gjorde alltså smör av 85 1/2 kanna mjölk per ko, medan 214 1/2 kanna användes på 
annat sätt. Till husbehov tillverkades allmänt bland allmogen en kraftig ost, som 
åts dels mjuk och dels torkad; som torkad blev osten mycket hård. I "Silldala" by 
hade en inflyttad rikssvensk anlagt en ostfabrik. 

I Pargas producerades inte råg till överflöd, och rågen kunde därför lättast och 
säkrast realiseras till pengar. På ett medelmåttigt hemman, om 1/2 eller 2/3 mantal, 
brukade man så 5-6 tunnor råg, en tunna korn och drygt en halv tunna havre. På 
ett hemman om 1/2 mantal kunde man hålla ungefär 2 hästar, 5 kor, 10 vinterfödda 
får och 2 svin. 

Så länge man på ledande håll prioriterade åkerbruket framför husdjurshållning-
en bekymrade man sig föga om kreaturens avelsegenskaper. Vissa försök att 
förbättra raserna hade förekommit tid efter annan, men det hade mera varit fråga 
om tillfälliga korsningsförsök än om stora, allmänt genomförda företag. Den 
största satsningen hade varit 1700-talets schäferiverksamhet, men den hade mer 
tagit sikte på manufakturerna än på kreatursskötseln. Efter det rikets ständer 1766 
hade förklarat schäferistaten överflödig, hade lika omfattande avelsföretag inte 
förekommit. Från och med mitten av 1800-talet begynte allt flera instanser att 
arbeta för husdjurshållningens upphjälpande och goda avelsdjur av inhemsk eller 
utländsk ras började prisbelönas och premieras på ofta förekommande lantbruks-
utställningar. Detta medförde att avkastningen från ladugårdarna började 
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överstiga landets eget behov och att export av levande kreatur, hudar, ull, mjölk, 
smör, ost och talg började förekomma i mycket större skala än tidigare. I 
förhållande till folkmängden underhölls omkr. 1875 i Finland mer hästar, 
nötkreatur och svin än i Norge och Sverige. 

Antalet kreatur på 1000 invånare:24  

Hornboskap Hästar Får Getter Svin 
Finland 586 149 529 14 105 
Sverige 471 102 381 29 89 
Norge 541 85 967 165 54 
Danmark 694 178 1032 248 

Det framhölls vid denna tid i flera olika sammanhang att de stora missväxterna 
på 1860-talet hade verkat till husdjurshållningens förbättring, eftersom man 
började inse att det var säkrare med en mångsidigare försörjning. Andra skäl 
verkade i samma riktning. 1859 hade medborgarna fått rätt att idka "näring" till 
självförsörjning, samt att driva handel på landsbygden om man höll sig på minst 5 
mils avstånd från närmaste stad. Boskapsuppköpare och smörhandlare började 
resa omkring, och när bönderna på ett bekvämt sätt och till rätt bra priser kunde 
avyttra sina varor började de uppvärdera boskapsskötseln. Detta ledde till bättre 
utfodring av kreaturen och bättre mjölkhushållning, men dessvärre även till 
inskränkning i den egna konsumtionen i en grad som har betraktats som ödesdiger. 

Från Vasa län meddelade guvernören för perioden 1866-1870 att boskapssköt-
seln ännu befann sig på en låg ståndpunkt men att den på sista tiden och i synnerhet 
efter 1867 års missväxt hade gått framåt.25  Att smörexporten hade ökat, kunde 
likväl inte helt och hållet tillskrivas den stegrade avkastningen utan härrörde även 
därav, att allmogen till följd av de felslagna skördarna hade börjat sätta mera värde 
på denna inkomstkälla, varför smöret mera än förr sparades till avsalu. I Vasa län 
uppskattades medelmjölkmängden för en ko 1879 till 300-400 kannor årligen, 
alltså ungefär samma mängd som i Vörå femtio år tidigare.26  

Enligt guvernören i Åbo och Björneborgs län betraktade de flesta inom länet 
ännu 1878 hornboskapen som ett nödvändigt ont som man måste dras med, 
eftersom det behövdes gödsel till åkern. Under vintern svältfödde de sina kreatur, 
och om sommaren lät de dem söka sig föda i mer eller mindre gräsfattiga skogar. 
Kreatursägarna betänkte aldrig, att om boskapen bestods bättre och kraftigare 
föda, skulle såväl gödselavkastningen som mjölktillgången öka.27  Av guvernörsbe-
rättelsen för 1880 framgår att boskapsskötseln på en del herrgårdar och hos 
förmögnare bönder visserligen i någon mån hade förbättrats genom att mejerihan-
teringen hade blivit införd och bättre utfodringsmetoder hade använts men att 
denna näringsgren på de flesta lägenheterna inte hade undergått någon märkbar 
förändring. Orsakerna härtill var tre: allmogens -mindre håg" för husdjurens 
omsorgsfullare skötsel, bristen på tillräckligt och gott sommarbete och avsaknad av 
bättre utfodring under vinterhalvåret. Hushållningssällskapet, mejeriskolorna och 
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kringresande dejor arbetade på att sprida kunskap, men dåliga höskördar och 
prisfall på ladugårdsprodukter hade inverkat menligt på förbättringsviljan. I länets 
städer fanns det ännu gott om kor, och de tycks ha skötts med mera framgång än 
korna på landsbygden. Av 1880 års statistik från länet finner man att mjölkmäng-
den från korna på landsbygden varierade mellan 90 och 600 kannor, och samtidigt 
varierade mjölkavkastningen från städernas kuddor mellan 290 och 760 kannor.28  

Inte heller i Nylands län var boskapsskötseln tillfredsställande. Grundförutsätt-
ningarna höll dock sakta men säkert på att förbättras. I Nyland var höavkastningen 
1876 från de naturliga ängarna under medeltalet och från de artificiella ängarna 
medelmåttig, men foderbrist uppstod inte eftersom tillgången på potatis underlät-
tade kreaturens utfodring.29  Fyra år senare angavs att odlingen av artificiella 
grässlag var i jämnt tilltagande bland allmogen. Nyttan härav var kännbar också 
under dåliga höår, eftersom man från de odlade ängarna under alla förhållanden 
fick någon avkastning och inte genast blev tvungen till nedslaktning i stor skala. 
År 1880 hade höväxten skadats av nattfrost den 25 juli och i slutet av augusti." 

De längsta avsnitten i guvernörernas rapporter om husdjurshållningen är i regel 
ägnade nötkreaturen. Av guvernörsberättelsen för Nyland för åren 1866-1870 
framgår att nötkreaturens skötsel under de senast förflutna åren hade visat allt 
större framåtskridande. Före missväxtåren hade boskapsskötseln i länet, liksom i 
de flesta orterna i landet, bedrivits enligt den av ålder vanliga metoden att ge 
kreaturen svag och otillräcklig föda, men då en mängd boskap, särskilt i den östra 
delen av länet, under sommaren 1868 störtade i en förhärjande kreaturspest, 
kunde den boskap som kvarblev under vinterns lopp erhålla rikligare föda. Följden 
därav blev rikare mjölkavkastning, vilket förhållande väckte uppmärksamhet och 
åstadkom en strävan att förbättra boskapsskötseln. Då ladugårdsprodukterna efter 
järnvägens öppnande kunde försäljas för höga pris i St Petersburg, lockade även 
detta till förbättringar.31  

I guvernörsberättelsen från Nyland för åren 1871-1875 ingår en utförlig skildring 
av husdjurshållningen. Man får en inblick i nötkreaturens skötsel både på 
herrgårdarna och på bondgårdarna.32  På de stora egendomarna hade man kreatur 
av ayrshireras och andra utländska boskapsraser. Den stallfodring som dagligen 
gavs på herrgårdarna bestod av 7-15 skålpund hö, 2-4 skålpund havremjöl, vetekli 
eller oljekakor samt hackelse av vårsädshalm och råghalm, som genom fuktning 
bringades till självupphettning. Att turnips, rovor eller potatis ingick i foderstaten 
var mindre allmänt. Det var inte sällsynt att de bästa korna mjölkade 1000 kannor 
om året och mer. Det föreföll dock som om allmogen befarade att kreaturen av 
utländsk ras krävde bättre utfodring än vad man kunde åstadkomma på deras 
hemman. Det var därför mycket få som hade vågat skaffa sig utländsk boskap. Om 
allmogens kreatur kunde sägas att de fick svälta både sommar och vinter. Korna 
måste huvudsakligen vinterfödas med halm och agnar, för den ringa hötillgången 
skulle till största delen reserveras för hästarna. Halmen gavs dels torr som boss, 
dels sönderskuren och fuktad som sörpa och baddning, efter råd och lägenhet 
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påströdd med litet havre- eller rågmjöl. Den kunde även ges i blandning med 
skurna och krossade potatisar, potatisblast, ärtris, nässlor eller annat dylikt. Av hö 
gavs bara några få skålpund om dagen. Under dåliga höår måste löv och mossa 
tillgripas. I den västra delen av Nyland, från och med Sjundeå västerut, hade man 
lyckats producera så goda mjölkkor av inhemsk ras att de gav 600 kannor mjölk om 
året och mer. I jämförelse med allmogen i den norra delen av landet saluförde den 
nyländska allmogen otroligt litet smör. Detta berodde väl till största delen på det 
låga antalet kreatur, i regel sex kor på var gård, men enligt guvernörens mening 
också till någon del på den rådande vällevnaden. 

Hästaveln hade varit försummad. Man hade endast ägnat ringa omsorg åt valet 
av avelshingstar och bibehållit oseden att tidigt släppa ut de unga hingstarna på de 
gemensamma betesmarkerna. De unga hästarna började man använda både i lätta 
och tunga arbeten redan då de var i tvåårsåldern, och allt detta hade bidragit till att 
alstra en liten, klen och svag hästras. Regeringen hade uppmuntrat den inhemska 
hästaveln genom att utsända avelshingstar till olika delar av länet och genom att ge 
premier för föl uppfödda hos allmogen. Eftersom största delen av gårdarnas 
höavkastning gick till hästarna, var utfodringen av allmogens hästar något bättre än 
de övriga kreaturens. Havre, som hade stigit mycket i pris, gavs mera sällan, och i 
stället gav man råg- och kornbröd. Hästarna fick dessutom sörpa av finskuren 
halm, med eller utan påstrött råg- eller kornmjöl. 

Fåraveln hade i äldre tid förbättrats genom import av tyska och spanska får, men 
under den senaste tiden hade man börjat inköpa baggar av den köttrika engelska 
southdownrasen. Man höll endast så många får som behövdes för husbehovet. Hos 
allmogen var fårens utfodring knapp om vintern och bestod i regel av torkat löv. 
Någon uppgång för svinaveln hade ännu inte skett, och detta trots att mejerier 
hade inrättats på många av länets herrgårdar och man hade kunnat vänta att detta 
skulle ha lett till förbättrad svinuppfödning. 

I guvernörsberättelsen för 1876 omnämndes igen järnvägens betydelse för 
Nyland: "I de af jernvägen berörda delarna af länet har mjölkhushållningen lemnat 
jordbrukaren ganska beaktansvärda inkomster".33  Följande år konstaterades att 
förbättringen inom husdjurshållningen fortskred.34  På herrgårdarna arbetade 
utländska "mejrare", som fick upp mjölkavkastningen för de bästa korna till 1200 
kannor årligen. Det rådde dock stor kontrast mellan den ordningsfulla mjölkhante-
ringen på herrgårdarna och vårdslösheten på bondgårdarna. Ännu 1878 omtalas 
nödårens betydelse för det nordliga Finland.35  Det var missväxterna som främst 
hade lärt allmogen att hushålla med sin mjölk och att förstå att denna kunde tillföra 
jordägarna stora inkomster. Detta insågs tydligen inte av alla nylänningar. Fastän 
man i västra Nyland hade ett ovanligt stort antal kreatur i förhållande till 
folkmängden och därtill var i besittning av en god mjölkras, befann man sig där på 
en så låg ståndpunkt att det förekom en högst obetydlig export, om ens någon. 
Orsakerna härtill skulle sökas i seden att svältföda kreaturen, i bristen på goda 
betesmarker och i de kräsliga vanorna hos den i allmänhet välmående allmogen. 
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185. Fäbodstugor i Malax. Fäbodarna var av stor betydelse, för det var under sommaren 
man främst hade nytta av boskapen, under vintern stod korna en längre eller kortare tid i sin. 
G. Carlsson SLS 258:2. 1911. 

2. Husdjurshållningen i muntlig tradition 

I den muntliga traditionen får "den forna tidens" husdjurshållning inte något högt 
betyg. Kreaturen utfodrades dåligt och sköttes illa. Korna mjölkade eländigt och 
slaktkräken var utmagra. Antalet husdjur var växlande, normalgården hade 
sannolikt 1-2 hästar, 5-6 kor och några ungnöt, 8-10 får och 1-2 svin. I de byar där 
betesmarkerna utnyttjades samfällt var det vanligt att det antal kreatur som 
bönderna fick föra på bete var beroende av hemmanens storlek. Sådan kontroll var 
nödvändig i byar där en del av byamännen tog utbys kor på lega och lät dem beta 
på samfälld mark. I senare tid var det dock ganska vanligt att bönderna fick ta in så 
många djur de ville på byns betesmark, och att de obesuttnas kreatur fick följa 
med, med eller utan ersättning. På hösten, när allt vinterfoder var inbärgat, 
beräknade husbonden hur många djur som kunde vinterfödas och hur många som 
måste säljas eller slaktas. Beräkningen utföll vanligen fö'r optimistiskt. 

Betesmark. Det har framhållits att många lantbruksskribenter ansåg att husdjurs-
hållningens låga ståndpunkt i hög grad berodde på att skogen så allmänt användes 
som betesmark. I den mån skogsbete var det enda som stod till buds,kunde detta 
givetvis vara föga tillfredsställande. Sämst var tallskogen, som på sina håll bara 
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Vid Grops fäbodar i Övermark. Mjölken silades genast efter mjölkningen upp i 
filbunkar och när grädde stigit upp hälldes denna i smörkärnan. När man samlat tillräckligt 
med grädde i kannan kunde man börja kärna. A. Franzén SLS 259:1. 1910-talet. 

Sommarfähus på Helsingöns fäbod i Larsmo. R. Ahlbäck SLS 696:59. 1957. 
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188. Stenfors fäbodar i Övermark. Fäbodstugorna var merendels välbyggda och kunde vid 
behov användas vid skogsarbeten under vintern. G. Nikander SLS 257:65. 1915. 

erbjöd renlav och islandsmossa som föda. Även granskogen var fattig på sådana 
gräs och örter som var näringsrika, men den gav i alla fall i regel bättre bete än 
tallskogen. I utglesad björkskog där solskenet nådde marken var gräsväxten 
betydligt bättre. Det hörde till vallhjonens uppifter att leda kreaturen till de platser 
i skogen, där det bästa betet fanns och framförallt till de ställen där svedjandet 
hade öppnat gläntor i storskogen. Någon allmän hörsamhet gentemot uppmaning-
arna att anlägga beteshagar kan man inte skönja. I de trakter där lövängarna 
bibehölls hade man ju också ett slags kombination av slåtter- och beteshagar, där 
kreaturen kunde släppas in före och efter slåttern. 

I Österbotten är den muntliga traditionen om fäbodställen mycket rik. De 
vanligaste fäbodarna var "halvfäbodar", som inte låg mer avlägsna från hembyn än 
att man på aftonen kunde ta sig dit och på morgonen återvända till arbetet på 
gården. Korna fördes ut på våren. Fäboddriften sköttes av kvinnor. De mjölkade 
korna på kvällen, tillbragte natten i en fäbodstuga, skötte morgonmjölkningen och 
återvände sedan till byn med mjölken. Efter dagsarbetet på gården följde en ny 
färd till fäboden och de arbeten som väntade där. Arbetsdagen kunde bli både 15 
och 16 timmar lång. På en "helfäbod" vistades fäbodflickorna hela veckan, ibland 
flera veckor i följd. De tillverkade smör och ost av mjölken och de färdiga 
produkterna hämtades med hästfordon till byn. I skärgården nyttjades naturligtvis 
båt. 
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Ju flera hemmansklyvningar som förekom, desto mer minskade tillgången på 
odlingsbar jord. Därigenom kom utkomsten att mer och mer grundas på 
boskapsskötsel, och efterfrågan på betesmark blev allt större. Antalet fäbodar 
kulminerade i Österbotten under slutet av 1800-talet. Arbetet var ofta samfällt, 
man bildade vallningslag, fäbodlag, roddningslag med mera och turades alltid med 
smörhämtningen. 

Nötkreatur. 1 de muntliga traditionerna om nötkreaturshållningen möter man, 
liksom i traditionerna om ängsbruket, en hushållning i stark utveckling. Enligt de 
äldsta traditionsbärarna var vinterutfodringen av nötkreatur ännu under årtionde-
na efter mitten av 1800-talet alldeles otillräcklig. Fastän husfolket på gårdarna 
varje sommar under flera veckors tid var sysselsatta med att bärga hö på närmare 
och fjärmare ängar och andra slåttermarker, blev hömängden för det mesta alltför 
knapp. Med ängsbrukets utveckling och tillkomsten av höodling på artificiella 
ängar förändrades läget till det bättre. Härtill bidrog också, att statligt ordnad 
instruktionsverksamhet i kreatursskötsel inleddes 1868. 

Skötseln av korna ålåg i vanliga fall gårdens kvinnor. Att kunna uppvisa en 
prydlig ladugård med välskötta, mjölkande kor framstod som en hederssak för 
varje husmor. Att det i nästan varje by fanns en eller flera gårdar med större antal 
djur än genomsnittligt, berodde oftast på att husmor i en sådan gård hade ett 
särskilt intresse för och handlag med kor. Fastän manliga meddelare i allmänhet 
haft en benägenhet att förringa sin vana vid ladugårdssysslor, tycks de flesta av 
dem i alla fall ha varit ganska dugliga i dessa, om deras medverkan av någon orsak 
blev nödvändig, något som kunde vara fallet särskilt om husmor var sjuk. Under 
1800-talet höll man på bondgårdarna till övervägande del nötkreatur av västfinsk 
lantras, behornad boskap i ljust gråbrun färg. Renrasiga tjurar var sällsynta, men 
allt fler anskaffade tjurar av halvras. Vid urval och uppfödning utgick man från 
exteriören. Fick man t.ex. en vacker tjurkalv, blev denna omsorgsfullt uppfödd och 
sedan nyttjad för avel. På herrgårdar blev djur av nordiska och engelska raser allt 
vanligare, och så småningom började också bönderna övervinna sin gamla misstro 
mot utländska kreatursraser. Fram till 1870-talet fästes föga vikt vid tjurarnas 
härkomst och beskaffenhet.1  

Sedan äldre tid hade det på många håll varit vanligt, att tjurhållet gick i tur 
mellan gårdarna, så att dessa höll tjur ett år i taget. Man årade alltid i samma 
ordning, och envar visste alltså, när hans tur kom och han skulle ha en duglig tjur i 
ladugården. Inrättandet av tjurföreningar som omfattade ett lämpligt antal gårdar 
var under sådana förhållanden en naturlig sak. Föreningarna anskaffade och 
ansvarade för förstklassiga avelsdjur och visade vägen mot våra dagars planmässiga 
uppfödning av stamboksförda nötkreatur. 

Den dagliga skötseln av nötkreaturen krävde mycket tid. Viktigast var utfodring 
och mjölkning samt renhållning i fähuset. Därtill kom med jämna mellanrum 
juvertvättning, skrapning, klövvård o.d. Om djuren blev sjuka, t.ex. av mögligt 
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Korna förs ut till skärgårdsfäbodarna i en rymlig pråm. Kackur, Larsmo. R. Ahlbäck 
SLS 696:67. 1957. 

De kor som hade varit med om flera flyttningar travade villigt ombord på pråmen, 
medan de ovana gjorde motstånd. SLS 696:75. 



1.e0.05~5odihniagidilf"'''."" 

Pråmen är färdiglastad. Tjuren fördes inte ut samtidigt som korna utan hämtades med 
pråmen först när alla kor var ute. SLS 696:76. 

Pråmen på väg ut mot Helsingöns fäbod. SLS 696:80. 
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hö, orent vatten eller olika infektioner, sköttes de med mycken omsorg, länge 
dock med inslag av vidskepelse. En viss uppfattning om den arbetsmängd som 
skötseln av djuren krävde kan man få av uppgifter om genomsnittliga antalet djur 
på gården. Enligt en länsvis uppgjord statistik av 1875 underhölls på varje lägenhet 
av nötkreatur2  

i Vasa län 9,1 
i Åbo och Björneborgs län 12,9 
i Nylands län 16,4. 

Ungefär från början av oktober hölls nötboskapen inne i ladugården. Utfodring-
en skedde efter råd och lägenhet. Om sommarens växtperiod och slåtter hade givit 
ett gynnsamt resultat och stort förråd av gott hö, fick inte bara hästarna utan också 
nötkreaturen och fåren sin huvudsakliga föda i hö, men om året hade varit mindre 
tillfredsställande i fråga om höets mängd och godhet, beräknades utfodringen 
därefter. Detta innebar att tillskottsfoder måste anskaffas. En god del av kornas 
föda utgjordes då av halm och sjöfoder, som skuret till hackelse och uppblött i 
vatten blev mer lättuggat och lättsmält. Det enklaste sättet var att söderdela 
halmen med en tung kniv, i Pedersöre kallad "bosshacko", mot en huggkubbe. I 
västra Nyland hade man i logen en särskild stamplave för hackelsehackningen där 
halm, agnar och boss bearbetades med en "bötsel"; de längsta stråna fick inte vara 
mer än två tum långa. Stampjärnet hade ett blad som var sex tum brett och ett 
grovt och tungt skaft av björk. Bettet skulle vara vasst som en kniv, annars blev det 
inte bra hackelse. Att stampkarlens tår var utsatta för ständig fara förnekas inte. 
En "halmskärare", "vippbänk" eller "skärkisto" bestod av en ränna i vilken 
halmen matades fram för hand mot ändan av rännan, där halmen skars av med en 
kniv, ofta tillverkad av en gammal lie. I en förbättrad modell manövrerades kniven 
med en trampa. De torde ha förekommit i alla svenskbygder. I Nagu användes 
enligt K. P. Pettersson båda typerna samtidigt.3  På 1880- och 1890-talen ersattes de 
rätt allmänt av hackelsemaskiner i vilka halmen matades fram mot ett med en eller 
flera knivar försett hjul, som drevs omkring med en handvev. Dessa hackelse- eller 
sörpmaskiner tillverkades vid bruk och mekaniska verkstäder. I likhet med andra 
mindre jordbruksmaskiner tillverkades de sedermera också av bysmeder. Lika 
vanliga som skärkistorna blev de inte, men på många håll fanns de i varenda gård. 

Tillverkning av blötfoder för korna var vanlig under hela 1800-talet. Halm, 
sjöfoder, löv, potatisblast, ärtris, nässlor, agnar, boss, renlav och annat lämpligt 
blandades i sörpkaret och överhälldes med hett vatten eller enrislag. I Österbotten 
och Åboland kallades blandningen "döido". I Åboland förekom också benämning-
en "baddor", i Nyland "baddor" och "basor". Blandningen gavs i byttor åt korna 
som lät sig väl smaka. Vid foderbrist kunde så säregna tillskottsmedel som göd-
sel blandas i. Enligt en skildring från Norrland skall hästgödsel kokad med ren-
lav ansetts som mjölkdrivande.4  Mjölken skall dock ha fått en bitter smak. 
I skärgårdstrakter i Finland tillsattes torkade strömmingsinälvor, vilket också 
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193. Om betet på en holme blev alltför dåligt simmade korna över till en annan, och sedan 
var det inte lätt för mjölkerskorna att få tag i dem. Hellören, Larsmo. H. Andersson SLS 
696:1. 1956. 

kändes på smaken. Allteftersom havreodlingen tilltog kunde man ge sörpa av 
halm, agnar och fodermjöl åt både korna och hästarna. Korna stillades 3-4 gånger 
om dagen. Rent vatten fick de flera gånger emedan det ansågs öka mjölkmängden, 
om de drack mycket. Det var viktigt att ha en god brunn med gott vatten så nära 
ladugården som möjligt. Sommartid bars vattnet i ämbar eller i så med såstång eller 
forslades i så på skottkärra, vintertid släpades det i så på kälke eller vattenmede. 
Allmänt omtalas att vatten från blötfodertillredningen gavs som "kudd-
vatten". 

Tack vare havreodlingens uppsving kom inte bara hästarna utan också korna i 
åtnjutande av spannmålsfoder, och småningom tillkom även andra sorters 
kraftfoder, vilket allt ledde till ökad mjölkmängd. Särskilt framhålls i traditionsma-
terialet, att det billiga ryska mjöl som fanns att köpa kom att ha stor betydelse som 
kraftfoder. Enligt den allmänna meningen hade dock säd i form av grovmalet 
gröpe varit hälsosammare för korna än mjöl. Blötfoder användes efter hand allt 
mindre, dels emedan det var arbetsdrygt, dels emedan man började betvivla nyttan 
därav. 

Mjölkningen försiggick i allmänhet vid sjutiden på morgonen och vid sextiden på 
aftonen; på sommaren måste dock morgonmjölkningen i många fall ske tidigare, 
om betesförhållandena det påkallade. Bedömningen av vilken mängd mjölk per ko 
och år som var möjlig att uppnå växlade — såsom guvernörernas berättelser visar —
inom vida gränser. De bästa mjölkningsresultaten erhölls under sommaren, om 
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194. Kuddan förs ut på bete. Lill-Pellinge, Borgå socken. E. Granlund SLS 800:25. 1933. 

betet var gott. Under vårvintern fick korna ännu i slutet av 1800-talet stå lång tid i 
sin, vilket ledde till lågt medelresultat för året. Insikten om att jämte vinterutfod-
ringens art och mängd också sommarbetets beskaffenhet var av stor betydelse i 
detta sammanhang klarnade långsamt men säkert. Man insåg att ju närmare byn 
betesmarken var belägen och ju bättre den sköttes, desto bättre resultat kunde 
korna ge. På sådana vanligen inhägnade närbeten behövdes ej heller vallhjon, 
eftersom rovdjursfaran hade minskat betydligt. 

Om våren var sen, uppstod ofta svår foderbrist och då måste korna släppas ut på 
bete så tidigt som möjligt, ibland genast efter det snön hade gått bort. Det var en 
stor händelse när korna skulle ut, och på många håll lever traditioner om att de 
skulle lösas en viss dag. 1 maj var en gång en sådan dag, men efter 
almanacksreformen på 1700-talet var detta datum alltför tidigt, och sedan dess har 
Eriksmässan den 18 maj varit den vanligaste traditionella lösningsdagen. Det 
avspeglas i en variant av en väl känd ramsa: 

"Full gäv till Valborgsmäss, 
snipper-snapper till Ersmäss, 
och sen kör jag kuddorna ut." 

Varje enskild gård hade så pass få nötkreatur, att något av barnen brukade vara 
vallpiga eller vallpojke. Om det inte fanns barn i lämplig ålder, stadde man 
vallhjon från någon granngård. Korna drevs ut tidigt på morgonen, sedan de 
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195. Korna hämtas hem från holmbete. Käldö, Nagu. SLS 614:156. 

mjölkats, och ofta nog fick de vistas på betesmarken utan tillsyn. På sensommaren 
då dagen blev kortare kunde det förekomma att korna inte sökte sig hem till 
gården. En skildring från Kantlax i Munsala ger en god bild av detta och över 
huvud av vallningens mödor.5  "Efter en natt i skogen började korna mjölka sämre 
och förvärvade lätt vanan att komma sent hem eller stanna i skogen över natten. 
Man blev då tvungen att regelbundet söka dem i skogen vid kvällens inbrott. Detta 
var vanligen de halvvuxna pojkarnas föga omtyckta uppgift. Det gällde att 
uppmärksamt lyssna efter koskällans klämtning och sedan styra rakt på ljudet. 
Hade man bara träffat på korna, var det ingen fara — de hittade nog hem. Stundom 
hände det förstås, att man återvände med oförrättat ärende, och någon gång 
kommo korna hem före sökaren. I sådana fall brukade man i Bertils blåsa i ett 
fälhorn — en hornlur, som förut använts i "fälan", d.v.s. under säljakt — för att på 
detta sätt kalla hem sökaren. Ibland hände det, att en ko skilt sig från flocken och 
stannat kvar i skogen, brutit ett ben eller fastnat i ett kärr. Hittades den inte av 
gårdsfolket, anställdes skallgång, i vilken man ur huse i hela byn deltog. Efter 
höbärgningen, sedan nyvälla spirat upp, började man valla korna. Det var en 
enformig sysselsättning, som ålåg pojkarna. Särskilt tråkigt var det, då det blev 
kyligt och regnigt på hösten, men då var valltiden snart slut och belöningen 
väntade: kuddvaktanosten. Fanns det en annan kohöling i närheten, kunde man 
hälsa på varann och fördriva tiden rätt skapligt, men då hände det också lätt, att 
besökaren vid en blick tillbaka ertappade någon ko i färd med att slita sönder en 
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196. Gårdens värdinna visar hur skällkon får salt ur skällan första dagen då korna skall ut på 
bete. Vallpojken står färdig att ge sig iväg. Saxby, Borgå socken. G. Nikander SLS 240:119. 
1910-talet. 

skyl eller gona sig i den böljande säden. Då gällde det att snabbt gottgöra 
pliktförsummelsen och driva bort kreaturet. Dessvärre var det svårt eller rentav 
omöjligt att utplåna spåren; en smal väg genom säden, en illa tilltygad kärve 
skvallrade om vad som hänt, och var husfadern eller rågrannen kitslig, kunde det 
bli tråkiga efterräkningar. Vallpojkens förhållande till korna präglades ej av någon 
överhövan stor harmoni. Särskilt lömska och svårvaktade kor trakterades ej sällan 
med spörapp och käppslängar." 

Att äldre personer har vallat åt hela byn, förekom framförallt i östra Nyland, där 
man i många byar hade en gemensam "vallbisi". I Virby i Strömfors6  hade man ett 
vallhjon som tog hand om korna från alla gårdar. Han hette Gabriel Eriksson men 
kallades Vall-Gabriel eller helt enkelt Vallbisin. Han hade en egen stuga, där han 
bodde med sin hustru. Från ett berg invid stugan tutade han i en näverlur klockan 
fem på morgonen för att folk skulle gå till ladugården och mjölka sina kor. Därpå 
begav han sig till den gård som var i tur att ge honom hans underhåll för dagen; han 
åt i gården på morgonen och på aftonen, och middagsmaten fick han med sig: bröd, 
smör och kött och en flaska surmjölk. Klockan sex tutade han på nytt i sin lur, och 
då var han själv i nedersta delen av byn för att ta emot korna. Den gård som gav 
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honom maten för dagen ställde också ett hjälphjon till hans förfogande. Vid 
fem-sextiden på kvällen kom de båda tillbaka med korna, lagom till kvällsmjölk-
ningen. På Valborgsmässan tutade Vallbisin i luren första gången för året, fastän 
korna i regel inte kunde släppas ut så tidigt; sista gången tutade han på 
Mickelsmässan. Han skulle ha också annan lön än maten för dagen; förutom en 
obetydlig summa pengar fick han ett par stövlar, ett stycke lärft och lite strumpgarn 
samt en kappe råg för var ko. Till julen gav varje gård en limpa, en vetebulle, ett 
stycke kött, lite ljus och någon bit tvål. Han samlade ihop allt på en kälke. På den 
stod också en öltunna, och i den hällde han allt öl som han även fick i gårdarna. 
När han gick omkring i gårdarna på detta sätt, sades det att han körde "kinkeri" 
(finskans kinkeri av svenskans gengärd). Gabriel Eriksson dog i slutet av 
1800-talet. I en del av de byar där bruket med gemensam vallgubbe förekom, var 
det bara en del av gårdarna som deltog, medan byns övriga gårdar skötte 
vallningen på annat sätt. 

Oxar. Mellan sydvästra Finland och resten av landet har det rått ett motsatsförhål-
lande i fråga om dragdjuren i lantbruket, som bestått däri att bönderna i den 
förstnämnda delen av vårt land har nyttjat både oxar och hästar, medan det övriga 
Finland har använt endast hästar som dragdjur.' Inom ett kärnområde bestående 
av enbart finska socknar har man långt ned i tiden hållit fler oxar än hästar. Till 

197. Mjölkning ute på betesmarken. Rökiö, Vörå. E. Häggliiiid SLS 865:305. 
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198. I fråga om Åland omtalas 1797 att gödseln stundom utökades med hackat granris och 
myrstackar, men ganska sällan genom mullblandning. Att göda genom fållning var obrukligt 
bland allmogen. — Mjölkning inne på ladugården, som var helt kringbyggd. Enklinge, 
Kumlinge. R. Ahlbäck SLS 562:274. 1942. 

detta område ansluter sig ett övergångsområde, vilket i söder och väster sträcker 
sig in i svenskbygden. Inom detta har man nyttjat mer hästar än oxar, men de 
senare har dock varit allmänt förekommande. På fasta Åland användes dragoxar 
fordom alldeles allmänt. Oxarna anspändes med ok, och oktypen anger klart 
varifrån seden att använda oxar som dragdjur kommit till våra bygder. På Åland 
förhärskade "slåoken", försedda med fyra halsslåar och horntyglar, något som 
anger Uppland som ursprungsland. I östra Åboland och västra Nyland nyttjades 
hornok, som med remmar surrades fast vid oxarnas horn och som var av samma typ 
som i angränsande finska trakter. På de västnyländska herrgårdarna, där 
oxhållning var vanligare än på bondgårdarna, förekom även slåok, vilka gick under 
beteckningen "svenskok". 

Om utfodringen av oxar anförs 1823 från Kimito, att dessa i likhet med hästarna 

380 



<*, 

199. När korna "gick på skogen" och inte kom hem på vanlig tid måste någon skickas för att 
söka dem. Om sedan korna kom hem och sökaren inte syntes till, skulle man, helst från taket, 
blåsa i ett "tjuthorn" som tecken på att kreaturen var hemma. 1 "björkhuidur", långa 
näverlurar, blåste man på rolighet. Mjöträsk, Närpes. R. Ahlbäck SLS 768:39. 1959. 

fick hö på morgonen och till natten men att mängden var beroende av hötillgången. 
På dagen fick de sörpa på vårsädshalm och ärtris.8  

På Åland kunde meddelare som var födda omkring 1850 berätta, att oxkörsel var 
vanlig i deras barndom och ungdom men att den sedan började avta. Anskaffning-
en av djur skedde på olika sätt. Antingen köpte man färdigt tämjda dragoxar från 
någon gård som var känd för att ha goda djur, eller också födde man upp egna eller 
köpta ungtjurar, som man lät skära ut och sedan själv tämjde. Oxarna var i regel 
oskodda. De fick stå i stallet tillsammans med hästarna. En bonde hade vanligen 
två oxar och en eller två hästar, ty oxkörning med par föredrogs framom körning 
med en oxe. Om man körde med en oxe, använde man hellre sele än ok, ett sätt för 
anspänning som sannolikt var det vanliga även då man i Österbotten i brist på häst 
kunde använda en tjur eller i nödfall t.o.m. en ko som dragare. För att 
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Vid den åländska bondens åkerbruk var hästarna de vanligaste dragarna eftersom 
många körslor under vintern förrättades på is, där oxarna ej alltid kunde nyttjas (1797). 
Paroxar spända framför plogen. Borgboda, Saltvik. SLS 614:100. 

Vid ärjning, plöjning och harvning var ett par starka och lydiga dragoxar de bästa 
dragarna. Harvning med fjäderharv. Borgboda, Saltvik. SLS 614:98. 
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202. Plöjning med häst och oxe. Om den ena av gårdens paroxar hade omkommit kunde 
man få se sådana ekipage, men ingendera av dragarna gillade metoden. Båsa, Snappertuna. 
SLS 1145:139. 

eftertryckligt mana på oxar trakterade man i Åland dem med en två meter lång 
piska av björkvidjor, men vanligen manade man med kommandorop i förening 
med namn. Oxarna lyddes till bådadera. Exempelvis vid vändning kunde den ena 
oxen nämnas vid namn och tillropas att gå, medan den andra stod stilla och endast 
vred sig vid vändningen. Oxnamn var Rölle, Munter, Anders Persson och 
liknande. Styrning skedde med en töm till vartdera djuret, fäst vid det inre eller 
yttre hornet och förd i ett enkelt halvslag runt yttre örat vilket tjänstgjorde som 
förmedlare av körsvennens order. Unga oxar hade mången gång styrörat blodigt. 
innan de hade vant sig att lyda tömmen. 

En meddelare i Finström, född 1862, berättade om sin hemgård i Emkarby att 
man där i slutet av 1800-talet hade tre oxar och tre hästar i stallet. Oxarna varken 
skoddes eller ryktades. De kördes med "nackok", som fästes vid hornen med fyra 
hankar av tågvirke och styrdes med tömmar som var fästa vid oxarnas yttre horn 
och lagda i ett halvslag om ytterörat för att de skulle lyda dragning i tömmen. 
Ungtjurar gällades vid tre års ålder av yrkesgällare, men därefter brukade var och 
en själv tämja dem till körning. Oxarna kunde inte springa, men inga hästar var så 
starka som de, när de väl var inkörda. När man harvade med oxar, använde man en 

383 



203. Hästar, som en 
tid av sommaren hade 
varit ute på holmbete 
hämtas hem. Sundom, 
Solv. 0. Ahlbäck SLS 
600:69. 1950. 

204. Hästarna lockas 
med brödbitar att kom-
ma närmare. SLS 
600:71. 1950. 
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205. De hästar som 
skall föras hem har fått 
grimmor på sig. SLS 
600:76. 1950. 

206, Hästarna tas ald-
rig upp i båten utan 
simmar efter den. SLS 
600:82. 1950. 
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dragstång som i ena ändan hade ett hål, vilket träddes över en märla i oket med 
sprint som låste dragstången. I andra ändan av stången fanns en krok, som hakades 
fast i en märla i harven. Oxarna kördes nästan alltid i par. Framför vagn och 
parkälkar hade man ibland endast en oxe, som drog med oxsele och enbetsdrätt. 
Oxarna utfodrades som hästarna med hö och halm. Sörpa lagades av varmt vatten 
och överströddes med lite havre- eller rågmjöl.9  Karl Johan Björklund i Vårdö, 
född 1854, hade följande att berätta om oxar: Här på hemmanet körde vi med 
oxar i min barndom. På stora ställen som på Kastelholm kördes bara med oxar. 
Oxarna kördes med ok, som fästes vid hornen med remöglor; slåar gick ner på 
vardera sidan om halsen. På vintern körde vi efter ved med oxar, vi körde mycket 
enbet. Det gick långsamt med oxarna. En gång fick en bonde från Simskäla som 
körde med paret från Ämnäs hålla på ett par dygn, innan han kom hem. "När han 
kom till en backa, stanna oxarna, och där fick han stå i timtal. Han slog så odrägligt 
med tömmarna, men ingenting hjälpte, men när det bar av gick det fort."1°  

I västra Nyland ansågs oxarna passa bäst som dragare vid plöjning och harvning. 
Oket surrades fast med remmar vid hornen, och oxarna styrdes med tömmar, som 
var lagda omkring yttersidans öra. Mitt på oket var en tistelstång fastgjord. Den 
styrde bättre om den var grenig i framändan; i synnerhet var det säkrare att köra 
utför backar med sådan tistelstång. Om man på vintern körde med bara en oxe för 
lasset, särskilt på smala vägar, använde man enbetsok eller vanlig sele, och i det 
senare fallet hade man munbetsel eller bara en kättingsträns om nosen. I 
Snappertuna erinrade sig en bonde, född 1860, att i hans barndom fanns det på 
hans hemgård två hästar och tre par oxar, men vanligen hade man ett eller två par 
på gårdarna. Oxkörsel skall i denna trakt ha förekommit ännu på 1920- och 
1930-talen men då endast på några enstaka gårdar. 11  Alfred Grönqvist i Pojo, född 
1869, berättar: "Förr användes oxar allmänt. Min bror körde med oxar ännu 
omkring 1920, men han var nog en av de sista i socknen. Oxarna kördes med ok, 
raka ok som med remmar surrades fast vid hornen. Mitt på oket gjordes tisteln 
fast. Vi körde vanligen med paroxar, men vi hade också små korta enbetsok, som 
användes när vi körde med en. På herrgårdar användes svenskok, som hade sablar 
som gick ner på vardera sidan om oxens hals. Oxarna var dagtjuvar, med dem gick 
arbetet alltför sakta, och därför slutade vi med dem".12  På gårdar där man hade 
haft två oxar, men den ena dog, förekom det under oxkörselns sista tider att man 
körde sin ena oxe med oxrankor. 

Hästar. Hästarna var oumbärliga i bondehushållningen. De behövdes i jordbruket 
vid ärjning, plöjning, harvning och sådant, i forkörslor av gödsel, lera, mull, sand, 
hö, säd och mäld, i skogsarbeten och vid handels- och hållskjutsresor. Vanligen 
fanns behov av åtminstone två hästar på en gård. En statistik från 187513  anger 
hästantalet för gårdarna i Vasa län 2,5 

Åbo och Björneborgs län 3,5 
Nylands län 3,9 

386 



207. En illgärningshäst med flöjkrok, "hästklobb". Sottunga kyrkby. R. Ahlbäck SLS 
562:365. 1942. 

I skärgårdsbyar med ringa spannmålsodling och obetydligt skogsbruk var det i 
allmänhet tillräckligt med en häst på lägenheten. I de åländska byar som var 
betungade med skjutsningsskyldighet vid vintervägen mellan Finland och Sverige 
måste varje hemman hålla häst. "Nyanskaffning av häst till lägenheten har alltid 
utgjort en tryckande utgiftspost för innehavaren. Ofta nog har skuldsättning härvid 
måst tillgripas." Detta skrevs om Lappo by i Brändö, där skjutsningsbesväret 
sedan mitten av 1600-talet åvilade skärkarlarna och tvingade dem till att hålla häst 
för detta ändamål. Eftersom hästen var både dyr och betydelsefull behandlades 
den ytterst väl och ägnades en omsorgsfull skötsel. Hästarna köptes vanligen på 
marknad i Åbo. Ibland köptes föl, som uppföddes hemma på gården.14  
Hästskötseln omhänderhades av manfolket i gården, i vanliga fall av husbonden 
själv, men om så behövdes tog kvinnorna vid. 

Gadds uppfattning att vårt vanliga hästslag härrörde från en östeuropisk-asiatisk 
ras var länge allmänt omfattad, men forskningar i senare tid har visat att den 
härstammar från den nordeuropiska hästen av ponnytyp med bred panna och kort 
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208. Lokredet, vars fjädrande loka höll ut skaklarna, var skonsamt för hästen. Kraftiga och 
välskötta dragare var gårdens stolthet. Klemetskog, Tusby. K. Winqvist SLS 1375:54. 
1910-talet. 

mulparti. I sydvästra Finlands skärgårdstrakter bevarades länge en mycket 
ursprunglig hästtyp. Hästhandel och hästuppfödning har bedrivits på många håll i 
de svenska kustbygderna men särskilt livligt i Karleby och dess omnejd, och där var 
hästantalet ganska stort. Målmedveten hästavel blev vanlig först mot slutet av 
1800-talet. 

De många uppgifterna från äldre tid om att hästarna skulle ha det bästa höet 
bekräftas av traditionsuppgifterna. Ett annat regelbundet inslag i utfodringen var 
hackelse av halm eller hö, tillsatt med vatten och några nävar mjöl. Under 
missväxtår måste också hästarnas utfodring ökas ut med tillskott av olika slag, 
såsom havreboss som skars, fuktades med vatten och beströddes med litet mjöl, 
men sådana fantasifulla blandningar som man gav åt korna vågade man inte ge åt 
sina hästar. Av de odlade hösorterna har timotej ansetts som ett lämpligt hästhö. 
Sörpan till hästarna fuktades i allmänhet med kallt vatten, inte med hett som åt 
korna. Sörpa tillreddes åt hästarna under hela 1800-talet; på en del håll "sörpade" 
man hästarna så länge man hade sådana. Hästarna skulle ha mat 4-5 gånger i 
dygnet, och inte för mycket på en gång. De som var noga med sina hästar såg till att 
hästarna fick rundligt med tid på sig att äta och att de fick vila efteråt. 

Inkörning av unghästar påbörjades när dessa hade blivit tre till fyra år gamla. 
Därförinnan hade vanligen hingstföl blivit kastrerade. Innan inlärningen skulle 
börja måste unghästen skos, vilket mest utfördes av bysmeden; smeden skötte 
också omskoning och hovvård av komplicerat slag. Hästskor och hästskosöm 
smiddes i bysmedjan. Den regelbundna skötseln, ryktning, kamning och klippning 
av man och svans samt tandvård utfördes hemma i gården. Man ville visa upp en 
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209. På många gårdar hölls "hästparad" innan arbetsdagen började. Hästar och karlar 
färdiga för dagens arbete på Mangs i Klemetskog. K. Winqvist SLS 1375:52. 1910-talet. 

vacker och välskött häst, och detta särskilt vid stads- och kyrkfärder och liknande 
tillfällen, och då hörde det även till att åkslädar och -kärror skulle vara väl hållna 
och prydligt bemålade och åkseldonen vackra, bl.a. med målade eller utsirade 
bogträn och lokor och bjällerkransar. 

Med våren kom betestiden också för hästarna. Medan vårbruket pågick hölls de i 
kringhägnade beteshagar i närheten gårdarna, och på hösten kunde de släppas in 
på broddåkrar. Hästar som var lagda för att flöja fick gå med flöjträ om halsen eller 
hälla om frambenen. Sedan vårbruket hade slutförts och annväg hade körts på 
trädan, släpptes byns hästar ut på gemensamt bete, i den mån möjlighet därtill 
fanns ute på öar eller i marker som helst skulle vara tillräckligt avgränsade eller 
avhägnade. Hästarna samlade sig i flock och rörde sig fritt omkring. Flöjhinder 
kom ej i fråga i detta fall. Vallning av hästar har veterligen inte förekommit. Folk 
som rörde sig i markerna gjorde iakttagelser om var hästflocken för tillfället fanns 
och höll grannarna underrättade därom, så att den som tillfälligt behövde häst 
kunde leta sig fram till flocken och fånga in sin egen häst. 

Som exempel på lokala sedvänjor med avseende på denna hästarnas fria tid kan 
anföras några minnesanteckningar från olika håll. I Jeppo fick hästarna "sommar-
ledigt" vid höbärgningens början och fördes med skälla om halsen till 
betesskogen.15  Från Kåviks by i Vörå anförs att hästarna släpptes ut på bete redan 
vid pingsttiden. "Då skulle nämligen byns alla hästar, som inte behövdes för kyrk-
eller andra färder, föras på bete till Blomsterängen, byns längst bort belägna 
samfällda äng. Traditionen kan inte förklara detta bruk. Det kunde förmodas vara 
dikterat av behovet att skona stråfoderförrådet, som på vårsidan ofta var i 
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Rf.g444.1k  210. När fåren skulle 
tas in från samfällda 
beten på hösten måste 
man hålla fårskall 
Korsnäs. A. Enberg 
FMK 142:69. 1940-
talet. 

211. Lillbåten kom-
mer in i hembyns hamn 
med levande fårlast. 
FMK 142:71. 
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knappaste laget."16  I Innerfjärden i Tjärlax by i Närpes tilläts inte kobete. 
"Hästarna släpptes dit in efter slutförd slåtter för en tid av tre—fyra veckor. De 
höllo sig till den något fastare marken och voro därför prioriterade till betet i den 
sanka fjärden. Det var en ståtlig syn att se hästarna släppas ut första kvällen för 
året; med lysande ögon, lyftat huvud och lyftad svans och med fladdrande man 
stormade de fram över fältet för att uppsöka sina kamrater från föregående 
sommar." Endast en fattig familj, "Lillstu-Pellas", och en fattig änka, "Stäinbro-
Lena", hade rätt att ha sina kor i Fjärden, det blev inalles två kor betande bland 
hästflockarna. Försökte någon annan släppa in sina kor, kördes de obarmhärtigt ut 
igen. Att man inte ville ha kor på denna betesmark, berodde på att korna klövade 
sönder marken och därigenom hindrade grässättning och upptorkning av 
tillandningsmarken .17  I Björkö by i Houtskär brukade man föra hästarna ut till 
Storö, som tillhörde byalaget. De som hade hästar där skulle bestå de övriga 
bönderna på en kanna brännvin vid "Staffansdansen" andra dag jul.18  

Får. Fårstammen var särskilt talrik ute i skärgårdarna, där många holmbeten 
lämpligast kunde utnyttjas av fåren. Enligt en länsstatistik var antalet får 1875 per 
lägenhet i medeltal:19  

i Vasa län 10,5 
i Åbo och Björneborgs län 16,0 
i Nylands län 14,7 

Fåren hölls till stor del för ullens skull. Under större delen av 1800-talet 
tillverkades på landsbygden vardagskläder, sängvepor och andra ylle- och 
halvylletextiler helt eller delvis av ull från egna får och fårskirinen användes till 
kläder och sängkläder. Liksom i 1700-talets schäferier eftersträvade man en hög 
ullproduktion genom förädling av fårstammen. Efterhand blev dock den utländska 
konkurrensen övermäktig i fråga om ullen. De hemvävda hel- och halvylletygen 
fick vika för fabrikstyger och fårskinnsfällarna ersattes av stoppade täcken. 
Fårstammen kom i stället att inordnas i köttproduktionen. 

I avsides belägna delar av Ålands och Åbolands skärgård överlevde en fårstam 
med särskilt fin ull, varav man i senare tid kunnat få ullsorter, som har varit högt 
skattade av hemslöjden. Ull av denna inhemska lantras ger möjlighet att sortera ut 
alla de kvaliteter som man har behövt, från mjuk och fin bottenull till grov och 
glansig täckhårsull.2()  Ullavkastningen var omkring 2 kg per år, och det vuxna fårets 
levande vikt mellan 40 och 55 kg. 

Under vintern hölls fåren i skärskilda fårhus eller inne i fähuset. E.P. Hermans 
berättar om förhållandena i Tjärlax by i Närpes: "Stallgumsar förekomma icke 
numera. Förr i tiden hade man däremot i regeln en bässe i stallet om vintrarna 
tillsammans med hästarna; där hade den goda dagar, i det att den åt upp alla 
hörester och äfven höll sig till syrpkärlet, hvarför den om våren, då den slaktades, 
var mycket fet. Vid blidväder följde stallgumsen ut med hästarna".21  Utfodringen 
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Fårmarknad i Närpes 1915. Fåren är oroliga, och trängas med varandra. G. Carlsson 
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Märkena, som är inklippta i öronen, synas noggrant. SLS 258:16. 
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De ägare som finner sina djur tar hand om dem. SLS 258:31. 

Fåren som under sommaren har hunnit bli ganska vilda måste bindas för att hålla sig 
lugna. SLS 258:33. 
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av fåren bestod under vinterhalvåret av ängs- och myrhö, löv, tall- och granris samt 
agnar. Som dryck fick fåren vatten. Små lamm som var fallna efter elaka tackor, 
som inte ville ge dem di, föddes upp med komjölk. På vårarna då fåren fördes på 
bete måste lammen de första dagarna hållas under eftersyn, så att de inte skulle 
förolyckas i diken och andra farliga ställen.22  Till fårskötseln hörde också tvättning 
av ullpälsen. En skildring från Snappertuna lyder: "Om det var heta somrar måstes 
man tvätta fåren flera gånger, men vanligen var det bara två. Första gången 
tvättades de till Johanne och andra gången senare på sommarn. Förr for man ti 
sjöss och tvätta fåren, den som bara kund, i Asenby hadd vi alltid ett stänge så det 
blev en riktig kätta. Man bar alltid ut ett får i gången och tvätta och skrubba tills de 
blev så vita och rena. Så fick di torka av sig själva i kättan för man tvätta när det var 
vackert i johannetiden. Om man inte bodde nära sjön tvätta man fåren på gården 
vid brunn. På Box hade vi vid stranden en "jäla" som kallades "Fårtvättn". Dit 
kördes fåren och tvättades och skrobbades med tvål tills de blev riktigt rena. För 
att man skulle hinna på en dag var det 3-4 kvinnor som hjälptes åt."23  

Tiderna för fårklippningen växlade något från den ena orten till den andra; 
vanligtvis försiggick den första klippningen under vårvintern, den andra på 
försommaren och den tredje på hösten. Klippningen omhänderhades i regel av 
kvinnor, men det sades att det fanns män som var ytterst skickliga klippare. Om 
fåren inte ville ligga stilla utan var oregerliga, band man ihop fötterna på dem. 
Fårsaxen skulle vara väl slipad för att arbetet skulle löpa, och den skulle rengöras 
grundligt när klippningen var över. För att anses som skicklig skulle man klippa 
ryggullen så att den bildade en sammanhängande fäll, något som var allt annat än 
lätt. Särskilt skickliga fårklipperskor var eftersökta. 

Den ull som satt på buken och låren var sämst, och den lades undan för att 
användas till olika ändamål, medan den bästa ullen, rygg- och sidullen från 
höstklippningen, användes till vävgarn. Lammullen var särskilt mjuk och len och 
togs gärna till strumpgarn. 

Skärgårdsholmar som var för små för att kunna användas som slåtterholmar eller 
som betesholmar för hästar eller nötkreatur brukade vara upplåtna åt får. Vid syn 
och skattläggning taxerades deras värde i antal fårbeten. I de längst ut mot havet 
belägna byarna kunde det förekomma, att ett skär togs upp i taxeringen också om 
det inte erbjöd mer än t.ex. två fårbeten under en vecka. Byar som inte hade egna 
lämpliga fårskär kunde arrendera sådana. 

Får på beten som var gemensamma för flera gårdar eller en hel by skulle vara 
försedda med ägargårdarnas särskilda fårmärken, i regel bestående av klippningar i 
det ena eller i båda öronen. Allt efter hur klippet var gjort hade varje märke sin 
särskiljande, expressiva benämning. 

I trakter där får hölls på gemensamma beten, antingen det var på holmar eller 
fastlandsmarker, var en av höstens märkesdagar den dag då fåren skulle tagas hem. 
Fåren hade hela sommaren gått fritt på bete och hade blivit ganska förvildade. De 
hade utvecklat sig till skygga och snabbfotade frigångare, som med lätthet hoppade 
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över vanlig gärdsgård och breda diken. Att driva ihop dem alla på hösten var 
därför ett ansträngande och tålamodsprövande företag. I Österbotten förekom på 
sina håll regelrätta fårskall. I en livfull skildring av "fårdagen" i Björkö, 
traditionellt andra måndagen efter Mickelsmässöndagen, berättas om förberedel-
serna för skallet på Lappörarna och avfärden dit vid 2-3 tiden på natten.24  "När 
alla kommit fram — och ingen vill vara den sista — börjar dagen småningom varsnas. 
Skallfogdarna, tre eller fyra erfarna män, som år efter år inneha denna 
hederssyssla, mana till uppbrott. De unga och kraftiga från varje båt gå i skallet, 
medan ett par andra av laget ro båten till Klobbskatan, där fårhoparna skola 
samlas. Skallfogdarna ställa nu upp folkskaran i ett led, med några meters avstånd 
mellan varje person. Några unga, raska pojkar utses till "skatariddare", och de 
skola springa runt alla uddar och skatar för att se till att inga får undgå skallet. Då 
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allt är klart, ges order om frammarsch och den långa kedjan börjar röra sig i jämn, 
snabb gång, hojtande och ropande, så att alla skola höra av varandra och hålla 
kedjan rak. Var och en har att se till att han går i jämbredd med sidokamraterna, 
som inte få komma ur synhåll, och hela tiden springa skallfogdarna längs raden och 
se till att skallet går fram som det bör göra. — — — Skallet närmar sig nu Klobben 
och stora fårskockar skymta fram mellan lidarnas albuskar. Det blir liv och rörelse 
bland båtförarfolket som väntat och värmt sig i fiskarbastun. Alla båtarna ligga tätt 
bredvid varandra i en krans kring hela Klobbskatan. Storskallet upplöser sig 
småningom, och alla får samlas på en öppen plats på udden. Där står en del av 
folket och håller vakt, medan de andra binda ner fåren med de medförda bindorna. 
Sorteringen börjar på allvar, då fåren ligga bundna på marken. Varje familj söker 
upp sina får och bär ned dem till båten. Som igenkänningstecken har varje gård sitt 
fårmark, vilket klippes in i de små lammens öron på vårvintern, då de äro ett par 
veckor gamla." — Om mot vanligheten lamm hade fötts under sommaren ute på 
skäret angav dessa själva vart de hörde genom att följa modertackan. Om något 
lamm hade förvillat sig från tackan, gavs det ägarlösa djuret i Replot åt byns 
"storpojkar", som sålde "skärikläpparna-  , som de kallades, på auktion och ställde 
till ett kalas med pengarna. 

Getter. Den ivriga propagandan under 1700-talet mot hållande av getter hade till 
följd att getstammen decimerades allt mer under 1800-talets lopp. I svenskbygder-
na fanns under slutet av århundradet getter i huvudsak endast i de fiskarbyar, som 
idkade fjärrfiske och behövde getmjölk på fiskelägen, där man ej kunde hålla kor. 
Också en och annan backstugusittare som inte hade utväg att hålla sig med ko men 
hade tid och möjlighet att valla getter skaffade sig sådana. I sydvästra Finlands 
skärgårdar var vintrarna ofta så milda att getterna kunde gå ute hela vintern. Om 
det blev mycket kallt, kunde man tillfälligt ta in dem i något uthus, men så fort det 
igen blev blidare väder släpptes de ut och fick ströva omkring och söka sig föda. 
Inte heller i trakter med kalla vintrar brukade man ha särskilda gethus, utan där 
togs getterna på senhösten in i fähuset och fick hålla till i någon ledig kalv- eller 
svinkätte. I sådana skärgårdsbyar där jordbruket under 1800-talet utvecklades och 
gjorde framsteg blev getskötseln under detta skede inskränkt genom beslut av 
byalaget; först förbjöds hållande av getter på hemlanden, där odlingarna fanns, 
och småningom följdes dessa förbud av bestämmelser som avskaffade hela 
getstammen. I de mest utpräglade fiskebyarna hade många hushåll ännu vid 
1800-talets slut en bock, 4-6 getter och några killingar.25  Getterna var av inhemsk 
lantras; uppgifter om import av utländska rasdjur föreligger inte. Betäckningen var 
ej på något sätt övervakad. Skötseln av getterna inskränktes till det minsta möjliga. 
De mjölkades morgon och kväll, och en god get gav vanligen 1 1/2 liter mjölk i 
målet. När geten skulle mjölkas, ställde sig mjölkerskan grensle över djuret och 
klämde om med benen för att hindra den smitning som annars ofelbart blev 
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följden. På fiskelägena var getmjölken främst avsedd för småbarnen, men den var 
också mycket eftertraktad som kaffemjölk. 

Getterna utfodrades liksom fåren med hö, om det fanns tillgång därtill, annars 
med halm och lövfoder. Också färska grenar av tall dög som foder. I de utskärsbyar 
som inte hade tallskog måste man skaffa behövligt antal lass med småtallar från 
den inre skärgården. Fram på våren blev tallbarren alltför kådiga för att duga som 
foder, och då kunde djuren få mossa eller till och med enris. Som dryck gavs 
vatten. Då geten hade fått killingar brukade hon få något slag av mjöldricka en 
kortare tid. 

På de holmar och skär där getter fick gå lösa betade de bort alla lövträdsplantor 
och förstörde alla ungträd, och detta anges som den främsta orsaken till att 
getterna småningom fick försvinna helt och hållet. De hade dessutom alltid 
mångahanda hyss för sig. Om man hade getter ute på fiskeläget, försökte man att 
hålla dem borta från bodlandet. Om det fanns holmar i närheten, fick de vistas där, 
och kvinnfolket for ut till dem för att mjölka. Om de däremot måste vara på själva 
bodlandet, fick barnen vakta dem hela dagen. Att ha dem kringtrampande och 
hoppande bland fiskbragder och båtar var "obrukbart." Till natten stängdes de in i 
några lämpliga hus. Både bockar och getter var mycket tilltagsna, ytterligt nyfikna 
och dessutom kvicktänkta och förslagna. Deras uppdykande vid lämpliga och 
olämpliga tillfällen gav upphov till många skämt- och spökhistorier, varvid bockens 
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odiskutabla likhet med den vanliga bilden av den onde förhöjde berättelsens 
verkan. 

Svin. Så övertygade entusiaster för svinuppfödningens fördelar som Tengström var 
sällsynta. Så länge hägnadssystemet var sådant, att det var odlingarna som var 
inhägnade och kreaturen som var utestängda var av allt att döma svinen stora 
skadegörare såväl på utsidan som på insidan, om de som inte sällan var fallet 
lyckades bryta sig genom gärdsgårdar. Många gamla meddelare har med stor 
bitterhet relaterat, hur svinen av den gamla kringströvande stammen med 
outtröttlig envishet kunde böka hål i en hägnad för att de skulle kunna ta sig in på 
en lockande åker och hur åkern såg ut efter deras besök. Sådana erfarenheter och 
svårigheten att få samman lämplig föda för stora besättningar anges i allmänhet 
som orsak till att svinskötseln var av så liten betydelse under större delen av 
1800-talet. När systemet med hägnader svängde om, så att det var djuren som 
stängdes in, blev förutsättningarna helt andra. Det var jämförelsevis lätt att inrätta 
en svingård med tillräckligt stadig hägnad. En förutsättning var dock att frågan om 
utfodringen blev löst, och så skedde i och med tillkomsten av de talrika 
bymejerierna, vilka levererade skummjölk som kunde användas som svinfoder. 
Svingårdar anlades efter mönster från föregångares anläggningar. I Närpes t.ex. 
arbetade kyrkoherde Gustaf Dahlberg samtidigt för mejerihanteringens utveckling 
och svinskötselns förkovran, och från hans svingård anskaffade sockenborna grisar 
av "dalbergsrasin", en tidigare på orten okänd sort.26  

Svinskötseln har i likhet med övriga grenar av husdjursskötseln främst arbetat 
med inhemska djurslag, och på samma sätt har man arbetat på att få fram en 
förädlad lantras. Av införda utländska djur har engelska svin av yorkshireras betytt 
mest. Den gamla inhemska svinrasen hade enligt traditionsuppgifter spetsigt 
huvud, skarp rygg och höga ben. Köttet hade god smak, men fläsket var tunt och 
magert i jämförelse med fläsket hos sentida svin. Det räckte 3-4 år att föda upp 
dem så pass att det lönade sig att slakta dem. Svin måste få mycket blötföda, och 
först när det fanns möjlighet att utfodra dem med skummjölk jämte potatis och 
säd, började det eftertraktade fläsket öka och blev lättare att avyttra. I fiskarbyar 
där svinen trakterades med fiskråk fick fläsket en skarp och obehaglig smak, som 
gjorde att det var omöjligt att saluföra. Beträffande antalet svin i olika delar av 
landet kan hänvisas till länsstatistiken av 1875 som anger följande tal:27  

i Vasa län 1,4 
i Åbo och Björneborgs län 1,7 
i Nylands län 2,1. 

Så länge svinen drev omkring i byn, ansågs det vara nödvändigt att förse dem med 
"rankor", som skulle hindra dem från att ta sig genom hägnader. Det var svårt för 
en ensam man att "ranka" ett svin, och man brukade därför hjälpa varandra med 
detta. I Esbo hölls under slutet av 1800-talet — och sannolikt också därförinnan — 
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"svinrankantalko", då alla byns svin på samma dag försågs med en triangelformad 
klave om halsen. Också trynringar användes för att stävja svinens bökande. E.P. 
Hermans skrev 1916 om förhållandena i Tjärlax by i Närpes att svinskötseln några 
årtionden tidigare hade varit en bisak, på vilken man inte offrade något besvär. 
"Svinen fingo då om somrarna vandra i hopar på vägar och marker, och föda fingo 
de skaffa sig, hvar de det kunde. Somliga läto dem vara borta hela sommaren, utan 
ringaste tillsyn; de hämtades icke hem ens till nätterna. De svin, som gärna bröto 
sig in på inhägnade åkrar och ängar, förseddes med ett slags rankor af trä på 
halsen. För barn var det då ofta farligt, att ensamma vandra på vägarna, ty där 
förekommo ej sällan elaka svin. På vintrarna utfodrades svinen med höknopp och 
hörester, vatten, rofvor och potatis, men icke med mjöl. Svinen voro naturligtvis 
magra och långhåriga; den tiden fick man svinborst uti stora mängder".28  

Höns. I de södra landskapen torde hönsavel i liten skala ha förekommit sedan äldre 
tid, men ännu i början av 1800-talet tycks den ha varit av ringa betydelse, eftersom 
den inte är mer än omnämnd i Läroboken. På Österbottens landsbygd torde detta 
näringsfång ha varit så gott som okänt på 1700-talet. Klingius skriver 1767 i sin 
Malax-beskrivning: "Rof-foglar synas sällan, efter här ej vankas hemfoglar, som de 
kunde vända sig til rof".29  Vid sin resa genom Österbotten 1815 antecknade Böcker 
att fjäderfä bara förekom i städernas grannskap.3()  I Malax socken, belägen 
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halvannan mil från Gamla Vasa, måste hönsavel ännu på 1860-talet ha varit en 
ganska ny näring, eftersom endast en och annan då höll höns och sålde ägg.31  

Den gamla seden att till vintern ta in hönsen i boningsstugan levde länge kvar i 
Åboland och västra Nyland. I Sverige är den välkänd i Götaland; den anses gå 
tillbaka till senmedeltiden. 3` Där hönsen inte togs in i boningsstugan, fick de 
vintertid hålla till i fähuset, där man hade satt upp en sittstång åt dem. Så länge 
hönsbeståndet bara utgjordes av tre, fyra hönor och en tupp ansågs det inte 
nödvändigt med särskilda hönshus och hönsgårdar. På sommaren fick hönsen driva 
omkring och söka sin föda var de hittade den. I skogsbyar, där rävar och andra 
rovdjur gärna lade beslag på en tupp eller höna, brukade hönsen hållas instängda. 

För att hönsavel skall vara lönande behövs djur med goda produktionsanslag och 
dessutom krävs näringsrik föda och omsorgsfull skötsel. Så länge hönsen under 
vintern mest utfodrades med lämningar från hushållet och kli, och bara fick 
obetydligt med spannmål, medförde den klena födan långa värpningsuppehåll 
under vintern. På våren, när hönsen släpptes ut, fick de gå fritt omkring. Inom de 
södra svenskbygderna ökade hönsantalet avsevärt under 1800-talets sista decen-
nier. I Åboland började man ha 10-12 höns på gårdarna. De bodde i fähuset och 
fick äta vad som blev över i hushållet och lämpade sig för dem, och dessutom litet 
havre. De släpptes ut tidigt på våren och fick gå ute tills snön kom.33  I Esbo fanns 
det i shitet av 1800-talet höns i varje gård. Om vintern vandrade de på dagarna 
omkring i huset, och när de smutsade på golvet måste man genast "korja" bort det. 
Till kvällen och när de skulle värpa kördes de in i hönshäcken som stod under en 
säng eller på ugnen. De fick äta överblivna matrester som potatisbitar och 
brödsmulor och i en del gårdar gjordes hönsröra av vatten, hösmål, kli eller mjöl. 
På sommaren var de utomhus och fick själva skaffa sig föda. Gäss fanns i Esbo på 
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ett fåtal ställen. Över vintern behölls två, tre gäss och de övriga slaktades till 
Mårtensmässan.34  

Allteftersom efterfrågan på kvalitetsägg började stiga bredde hönsskötseln ut 
sig. I synnerhet på sådana småbruk som hade möjlighet att sköta hönsen utan lejd 
arbetskraft ökade hönsantalet kraftigt. Den stora uppgången med uppfödning av 
rashöns och betydande äggexport inträffade dock först på 1900-talet. 

3. Mejerihanteringen 

Från och med 1860 började mejerihanteringens snabba utveckling i vårt land.' På 
större egendomar anställdes "mejrare" från Tyskland och Schweiz. Genom deras 
förmedling infördes mejerimetoder, som fick den största betydelse för mjölkhante-
ringen. De höga priser som betalades i S:t Petersburg för förstklassiga ladugårds-
produkter gav anledning till inrättande av många herrgårdsmejerier på Karelska 
näset. De anlades under ledning av de införskrivna utländska yrkesmännen efter 
den "holsteinska metoden." Denna metod innefattade bättre utfodrings- och 
mjölkningsmetoder, en ny gräddsättningsmetod, bättre kärning och ältning av 
smöret samt en efter konsumtionsorten avpassad förpackning därav. Det var dock 
en dyrbar metod, som krävde mycket arbete och rymliga arbetsutrymmen, bland 
annat stora, i marken nedgrävda iskällare. Som mjölkkärl användes till en början 
målade träbunkar med järnband, men till de större mejerierna anskaffades 
småningom kostsamma emaljerade kar. Grädden avskummades innan mjölken 
hade hunnit surna, men den syrades innan den kärnades. Under 1860- och 
1870-talet spriddes den holsteinska metoden runt om i landet. Från de karelska 
herrgårdarna körde forbönder smöret till S:t Petersburg. Då mejerier spriddes 
över landet förlängdes färderna, och under den del av året då sjöfarten låg nere, 
forslades smör till och med från trakten av Åbo och från Österbotten till Ryssland. 
Såsom framgår av guvernörernas berättelser underlättades transporterna avsevärt, 
då järnvägen Riihimäki 7 S:t Petersburg blev färdig 1870. Också för den ständigt 
pågående försäljningen av s.k. bondsmör innebar de nya kommunikationerna ett 
stort uppsving. Allra mest betydde dock näringsfrihetens införande, 1859 i 
inskränkt form, 1879 i avsevärt utvidgad form. Nu blev det tillåtet för handelsmän 
på landet att färdas omkring i bygderna och köpa upp smör som hade tillverkats på 
bondgårdarna. Energiska uppköpare kunde besöka omfattande distrikt i detta 
syfte. Den stora skillnaden i kvalitet mellan mejerismör och bondsmör var 
emellertid besvärande, och den enda möjligheten att avhjälpa bristerna var att 
höja den allmänna nivån i mjölkhanteringen och att inrätta bymejerier. 

En viss undervisning i kreatursvård och mjölkhushållning hade tillkommit redan 
på 1850-talet. "Sektionen för jordbruket" inom Finska Hushållningssällskapet 
hade 1854 vänt sig till sällskapet med ett förslag om inrättande av "däje-skolor."2  —
Det förefaller att ha ansetts självklart, att det var kvinnor som skulle få sådan 
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220. Mjölken från Sarvsalö fördes till mejeriet på så sätt att hästen, kärran och mjölken 
roddes från Sarvsalö till Kärpe och sedan kördes längs landsvägen till Labby gårds mejeri. 
Pernå. 1053:26. 1910. 

utbildning. — Vid åtskilliga av statens jordbruksskolor inrättades därefter kurser för 
"däje-elever" , bl.a. 1859 vid "Korsholms agronomiska modellfarm". Senare 
anordnades en del kurser av detta slag också vid Mustiala lantbruksinstitut. I slutet 
av 1860-talet anställdes i samtliga län såsom ambulatoriska instruktriser "länede-
jor", sedermera kallade "länemejerskor", vilka hade genomgått dejkurs. Den 
lantbrukare som ville införa rationell kreatursvård och förbättrad mjölkhushållning 
kunde anlita en sådan länemejerska utan andra kostnader än vad som gick åt till 
hennes kost och logi. Undervisningen på Mustiala omlades 1882 så att där arbetade 
en högre mejeriskola vartannat år med svenska och vartannat år med finska som 
undervisningsspråk. En lägre mejeriskola inrättades samma år i Gästerby i Kimito, 
men den flyttades efter tre år till annan ort. Nyland fick en mejeriskola 1883 på 
Myrans i Sjundeå. I Österbotten startade den första svenska mejeriskolan 1885 på 
Granfors i Övermark. Den flyttades efter två år till Klaresund i Närpes. Både den 
nyländska och den österbottniska skolan verkade århundradet ut på dessa 
förläggningsorter. 

På bondgårdarna i Finlands svenskbygder var de kärl som användes i 
mjölkhanteringen långt in på 1800-talets senare hälft av trä, för det mesta i 
laggningsteknik, stävor, hinkar, bunkar och smörkärnor. Huvuddelen av den 
färskmjölk man fick "silades" upp i stora, grunda filbunkar med "bottenmjölk" 
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eller "undermjölk" på bottnen och fick löpna till långmjölk, vars gräddlager 
avskummades och fördes över i en "samkan-bytta", tills så mycket var hopsamlat, 
att det kunde kärnas till smör. För bonden var den holsteinska mejerimetoden 
alltför omständlig och kostsam, och det gällde att finna andra utvägar för 
landsbygdens mejerihantering. 

I Sverige startades i början av 1860-talet den första fabriken för tillverkning av 
mejerikärl av järnbleck på Gammelstilla bruk i Gästrikland. Bruksägaren P.U. 
Gussander var fast besluten att reformera hela mejeriverksamheten. De mjölkkärl 
som han tillverkade förefaller att ha varit mycket lika dem som P.A. Gadd redan 
1760 hade beskrivit som de lämpligaste för gräddsättningen. Gadd angav en 
temperatur om 22,5 grader Celsius som den fördelaktigaste, medan Gussander 
talade för 20-22 grader. Skillnaden mellan Gadds och Gussanders metoder var, att 
enligt den förstnämnde skulle mjölken surna, enligt den sistnämnde ej. Gussanders 
mjölkkärl var små, grunda, fyrkantiga bleckbunkar ur vilka mjölkens gräddfria del 
avtappades genom bottenventiler, varvid gräddlagret blev kvar i bunkarna. 
Gräddsättningen skulle ske i varma, ljusa rum, och metoden som helhet lämpade 
sig väl att införa också på mindre gårdar. Gussanders kärl skall ha fått rätt stor 
spridning i Nyland, Tavastland, Savolax, Satakunda och Österbotten, bl.a. genom 
att sådana kärl utdelades av länens lantbrukssällskap. I 1867 års almanacka ingick 
dessutom en artikel om Gussanders metod.3  

Även om den Gussanderska metoden under några år vann ganska stor spridning, 
förblev den inte länge i bruk. Den undanträngdes av den s.k. kallvattenmeto-
den, vars hemland var Amerika, där den benämndes "cool system" eller -Orange 
county system"; den skall redan 1866 ha tillämpats i Finland. Enligt denna metod 
skedde gräddsättningen i djupa bleckkärl, som sänktes ned i kallt källvatten eller i 
isvatten, varvid grädden snabbt steg upp till ytan i kärlet. Från Sverige kom en 
variant av isvattenmetoden, den s.k. Swartzska metoden, enligt vilken mjölkkärlen 
skulle sänkas ned i vatten som genom tätt packade isbitar höll en tempertur av + 
1-4 grader. 1 1871 års almanacka beskrevs denna metod ingående, och under de 
följande åren började lantbrukssällskapen sprida de Swartzska mjölkkärlen. Både 
grädde och smör framställda enligt Swartz metod blev smakligare och hållbarare 
än de äldre produkterna av detta slag. Då metoden var rätt billig och lätt inlärd, 
fick den snabbt stor spridning. 

Redan 1865 hade bymejerier inrättats i Gamlakarleby landsförsamling av Mats 
Söderback och i Mustasaari (Korsholm) av J.E. Keto, vilka hade erhållit statslån 
för detta ändamål. Dessa föregångsmän efterföljdes några år senare av Anders 
Strandberg i Nykarleby landsförsamling, Karl Schulz i Solv och Gustaf Adolf 
Nessler i Malax, vilka erhöll räntefria statslån på 700 mk. 1 1867 års almanacka 
ingick en artikel med rubriken "Mjölkhushållning är lönande då den rätt 
handhafves" i vilken inrättande av detta slags mejerier förordas; i samma artikel 
beskrivs också, såsom ovan framhållits, Gussanders metod. Under 1870-talet 
inrättades också talrika bymejerier runt om i landet, vilka arbetade efter 
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221. Mjölkvågen i Ebbo andelsmejeri i Borgå socken. SLS 1055:497. 

Gussanders och senare Swartz metod. 
Den stora, epokgörande nyheten inom mejeriverksamheten kom med den i 

Tyskland uppfunna centrifugen. Då denna apparat togs i bruk förenklades 
mjölkhanteringen avsevärt. Det tidigare så svårlösta problemet med hur gräddsätt-
ningen lämpligast skulle anordnas fick nu en helt ny och enkel lösning. I 
"separatorn" bringades mjölken att rotera så att den lättare grädden och den 
tyngre resten av mjölken åtskildes genom centrifugalkraftens inverkan. Med de 
äldre metoderna hade alltid en viss del av grädden blivit kvar i skummjölken, men 
med separatorerna blev gräddavskiljningen nästan fullständig. Till en början 
inrättades i vissa gårdar så kallade skumstationer, som hade separatorer som 
bönderna i omgivningen fick använda mot en liten avgift, och från skumstationerna 
sändes grädden till något uppköpsmejeri i närheten. Kallmejerierna, där man med 
handskopor skummade grädden av iskyld mjölk, upphörde eller övergick till 
separering. 

De varor som allmogen saluförde måste vara lagringsbara produkter. Fastän väl 
torkad ost kan förvaras längre än salt smör tycks osten inte ha saluförts i samma 
omfattning som smöret. I viss utsträckning kan detta ha berott på att getterna 
försvann. "Åländsk ost" hade redan på 1600-talet omtalats som en läckerhet som 
betalades bra, och sedermera blev Föglö-osten välkänd. Den vanligaste osttypen 
var löpesost, tillverkad med löpe som för det mesta togs av kalvmagar. Löpet fällde 
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222. 1 Nyland förde bönderna i stor utsträckning sin mjölk till by- och herrgårdsmejerier. 
Mejeristerna Stucki i Ebbo andelsmejeri. SLS 1055:499. 

ut ostämnet i mjölken och fick den att klimpa sig. Man gjorde ost av flera slags 
mjölk, ko-, får- och getmjölk. Komjölk användes som helmjölk, skummjölk, 
surmjölk, råmjölk och kärnmjölk.4  Med mjölkhushållningens frammarsch kom 
smörtillverkningen i förgrunden och den hemgjorda osten gick tillbaka. När 
bönderna begynte märka att de fick ut mer av ladugården än av åkern började de 
använda så mycket mjölk som möjligt till smör, ofta mer än som var nyttigt för 
hälsan. 

Mjölkvarorna hade av ålder försålts på många olika sätt, vid torghandel och på 
beting hos fasta kunder i närmaste stad eller till närbelägna orter i Sverige. På 
somrarna fördes handelsvarorna över med båt, på vintern över isen. I Österbotten 
kunde man under kalla vintrar få se långa rader med foror som drog fram utåt den 
frusna Kvarken. Det var mest smör som på denna naturliga brygga fördes till 
Umeå, för att därifrån forslas vidare.5  

Många bondhustrur sålde sitt smör till kringresande uppköpare, som knådade 
ihop de uppköpta småpartierna i tunnnor och tinor. Att beräkna hur mycket smör 
och ost som salufördes på detta sätt är svårt. 

De första som inrättade mejerier på landsbygden hade erhållit 300 mark i ett för 
allt. Detta understöd var avsett för inredning av en mjölkkammare och anskaffan-
de av bättre mjölkkärl, antingen av järnbleck eller också laggkärl av större 
dimensioner än de vanliga filbunkarna. De skulle även vara målade invändigt och 
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försedda med järnband. Man hoppades på ansvarigt håll att allmogen genom dessa 
understöd skulle lära sig inse att rationell mjölkhushållning i liten skala kunde 
bedrivas utan alltför stora kostnader. Bondgårdar med egna mejerier borde ha en 
årlig avkastning på omkring 5000 kannor mjölk. Där gårdarna hade mindre boskap 
gick man ihop till bymejerier. I dessa små mejerier bestod leverantörerna en del av 
arbetskraften genom att i tur och ordning dra separatorn. Bymejerierna ersattes 
sedermera av bolagsmejerier och de handdrivna separatorerna efterträddes av 
sådana som drevs med ånga eller vattenkraft. Tack vare den snabba utvecklingen 
inom mejerihanteringen steg kvaliteten på böndernas smör småningom till samma 
nivå som herrgårdsmejeriernas. 

Mejeriosten tillverkades i likhet med mejerismöret till en början av utländska 
mejerister. Många av dem var från Schweiz, och schweizerost tillverkad i Finland 
kom snart att bli en efterfrågad handelsvara såväl i hemlandet som utomlands. 
Osttillverkning upptogs sedermera också vid flera bolagsmejerier. I mängd kunde 
osttillverkningen inte mäta sig med smörberedningen. 

Reformerna inom mjölkhushållningen hade påbörjats på 1860-talet men 
mejerihanteringens definitiva genombrott inträffade omkring 1880. Om man 
jämför de förhållanden som avspeglas i 1781 års anvisningar till nödfoder för 
kreaturen med det tillstånd som rådde hundra år senare är utvecklingen enorm. 
Nya viktiga reformer förestod. Länsdejorna efterträddes av kontrollassistenter 
som vid sina besök på gårdarna gav råd i olika frågor rörande ladugårdsskötseln, 
antecknade fodermängden för varje ko och mjölkmängden under ett dygn samt 
mjölkens fetthalt. Av siffersammanställningarna beräknades inte bara foderåtgång 
och mjölkproduktion för en längre tid, utan även om kon var lämplig som 
avelsdjur. 

Den tid då husdjurshållningen främst var av betydelse för husbehovskonsumtio-
nen av mjölkvaror och för behovet av spillning för åkerbruket var för alltid förbi. 
Omkring sekelskiftet betraktades runt om i svenskbygderna likviden från mejeriet 
som bondgårdens förnämsta penninginkomst. 
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Kap. 5 

Sammanfattning 

Under medeltiden rådde inom Finlands svenskbygder ett mångsidigt näringsliv 
som omfattade fiske, jakt, sälfångst, husdjurshållning, åkerbruk och handel. De 
styrande synes ha ansett att utvecklingen skulle baseras på åkerbruk och detta 
prioriteras redan i landskapslagarna. Även i sådana trakter där man på grund av 
klimatets karghet borde ha givit andra näringar företräde blev sädesodlingen det 
viktigaste näringsfånget. Under 1500- och 1600-talen drabbades böndernas 
mångsyssleri av direkta förbud; endast om de ägnade jordbruket alla sina krafter 
kunde de bedriva detta näringsfång så effektivt, att de kunde betala sina 
kronoskatter. I realiteten var det just den hårda beskattningen som drev bönderna 
till binäringar för att de skulle få pengar till skatt och förhindra att gården tillföll 
kronan som skattevrak. Ännu i mitten av 1700-talet framhöll Faggot böndernas 
mångsyssleri som en viktig orsak till jordbrukets dåliga tillstånd. Spannmålsbristen 
var då, som nämnts, mycket stor eftersom rikets kornbod, de baltiska provinserna, 
hade gått förlorade. Efter att tidigare ha sökt förebilderna för lanthushållningen i 
sydligare länder utan att närmare utröna hur de lämpade sig i det egna landet 
började man under 1700-talet på ett helt annat sätt än tidigare försöka utforska 
hemlandets naturförutsättningar. I plantager och botaniska trädgårdar försökte 
lantbruksforskarna utröna vilka växtslag som gav den bästa avkastningen. De insåg 
även hur viktigt det vore att husdjurshållningen förbättrades, bl.a. genom att 
höodling infördes, men deras uppmaningar beaktades inte tillräckligt, utan 
sädesodlingen behöll sina starka ställning och prioriterades på de övriga näringar-
nas bekostnad, och detta synsätt blev rådande långt in på 1800-talet. Allt fler och 
fler av våra socknar hade blivit självförsörjande ifråga om spannmål och flera hade 
fått överskott som kunde saluföras. En bedömning av åkerbrukets och husdjurs-
hållningens tillstånd på 1830-talet i Österbotten och Nyland ingår i svaren på 
Böckers frågebrev nummer tre. Breven sändes till kronofogdarna som ombads 
besvara frågorna för var och en av de församlingar som hörde till häradet. I det 
material som jag har haft tillgång till ingår även svar för Finström och dess 
kapellförsamling Geta. Böcker ville ha reda på vilka församlingar som hade säd att 
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sälja, vilka som hade tillräckligt för eget behov och vilka som vanligen eller alltid 
måste köpa. Hur långt hade man kommit ifråga om potatisodling? Hurudant var 
betet och ladugårdsavkastningen? Blanketten innehåller även frågor om fiskför-
säljningen och annan handel samt om församlingarnas förmögenhetsförhållanden. 

Inom Korsholms norra fögderi var Kronoby moderkyrkoförsamling den enda 
från vilken man vanligen kunde sälja säd. I Terjärv, Nedervetil, Esse, Gamlakarle-
by och Purmo, i nu nämnd ordning, skördades så mycket att det ungefär räckte för 
det egna behovet. I Pedersöre och Larsmo måste inbyggarna vanligen utöka sin 
spannmål genom köp. Kronoby, Pedersöre och Gamlakarleby hade hunnit längst 
med potatisodlingen. "Gott bete" fanns bara i Knivsunds by i Kronoby, för övrigt 
var betet "hjälpligt". Ladugårdsavkastningen var ringa i hela häradet. Fiskförsälj-
ning förekom i Knivsund och Larsmo. I Pedersöre, Gamlakarleby och Kronoby 
räckte fisken till för inbyggarnas behov och övriga häradsbor köpte fisk. Handel 
med Sverige eller Ryssland förekom inte. Ifråga om förmögenhet kunde 
församlingarna klassificeras på följande sätt: någon förmögen fanns inte, men 
Kronoby, Terjärv, Pedersöre, Gamlakarleby och Larsmo kunde betraktas som 
"behållna", Purmo, Esse och Nedervetil som "fattiga". 

I Korsholms mellersta fögderi kunde vörå- och nykarlebyborna vanligen sälja 
spannmål, medan oravais-, maxmo- och munsalaborna skördade ungefär vad de 
själva behövde. Med avseende på potatisodlingen sattes församlingarna i ordning-
en Vörå, Maxmo, Oravais, Nykarleby och Munsala. Betet var gott i Oravais, 
Maxmo och Munsala, hjälpligt i Nykarleby och dåligt i Vörå. Ladugårdsavkast-
ningen var ingenstans riklig men i Maxmo, Oravais, Nykarleby och Munsala var 
den betydlig, i Vörå endast ringa. Fisk till salu fanns i Oravais och Maxmo. 
Munsalaborna fiskade så det räckte för eget behov och vörå- och nykarlebyborna 
fick köpa en del av sin fisk. Någon handel på Ryssland förekom inte, men till 
Sverige såldes för ett värde av 4000 rubel b:o. I hänseende till förmögenhet kom 
Maxmo främst och kunde anses förmöget, medan Oravais kunde sägas vara 
behållet och Vörå, Munsala och Nykarleby fattiga. 

Inom Korsholms södra fögderi var man inte i någon församling i stånd att sälja 
spannmål. Pörtom, Kvevlax, Mustasaari, Närpes, Lappfjärd, Tjöck, Petalax, 
Malax och Solv hade tillräckligt för det egna behovet. I Korsnäs och Sideby var 
inbyggarna vanligen tvungna att köpa säd och i Replot köptes säd och mjöl varje 
år. Efter den höjd vartill potatisodlingen var "uppdragen" klassificerades orterna 
som följer: Malax, Solv, Kvevlax, Mustasaari, Replot, Lappfjärd, Tjöck, Sideby, 
Närpes, Pörtom, Petalax, Korsnäs. Betet var hjälpligt i Pörtom, Kvevlax, Replot 
och Mustasaari, i övriga orter dåligt. Ladugårdsavkastningen var ringa i Malax, 
Petalax, Solv och Korsnäs och betydlig i övriga orter, men riklig var den 
ingenstädes. Fisk att sälja hade replot-, petalax-, korsnäs-, närpes- och sidebybor. I 
Pörtom och Lappfjärd köptes fisk och för övrigt fiskades det så pass att det räckte 
för eget behov. De varor som allmogen avsatte i Sverige inbringade 24000 rubel 
b:o. Någon handel med S:t Petersburg eller andra ryska orter förekom inte. Ingen 
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församling kunde kallas förmögen, men Närpes, Pörtom, Lappfjärd, Tjöck, 
Kvevlax, Mustasaari, Sideby och Petalax kunde betraktas som behållna, Replot, 
Solv, Korsnäs och Malax som fattiga. 

Svaret från Åland förtjänar att återges ganska utförligt. Till Finström och Geta 
köptes årligen omkring 200 tunnor spannmål varav största delen användes till 
brännvinsbränning. Beroende på arbetets art, årstidens beskaffenhet samt råd och 
lägenhet tog de flesta karlarna upp till fyra supar om dagen; en sup tog nästan varje 
karl varje dag. Flera kvinnor tog dagligen en liten sup. Man kunde väl därför säga 
att brännvinsmissbruk förekom, men det var dock inte så stort som i de flesta 
socknar i Finland. Så kallade fyllhundar fanns av karlkönet omkring fem, av 
kvinnokönet omkring två. Potatisodlingen var i stigande och räckte redan utöver 
det egna behovet, varför en liten del kunde användas till kreatursgödande och 
något kunde säljas åt ryssarna på Skarpans fästning. Betet var knappt, men av god 
kvalitet, beroende på att ängarna blev så grundligt betade efter höbärgningen. 
Ladugårdsavkastningen täckte det egna behovet men endast en obetydlig mängd 
smör kunde saluföras. Vidare såldes årligen omkring 60 kreatur till Sverige, 
varemot ungefär 20 köptes från Finland. Ull fanns inte att sälja. Från socknen i 
dess helhet såldes årligen omkring tio tunnor braxen och gäddor samt 500 lispund 
färsk fisk till Sverige och från Geta därtill ungefär 1000 tunnor strömmming. 
Strömmingshandeln inbringade omkring 9000 rubel b:o, vedförsäljningen omkring 
5000 och allt det övriga ungefär 1000 rubel b:o. Finströms socken kunde med skäl 
anses förmögen, dock fanns några skuldsatta hemman och några få fattiga 
husbönder. 

Inom Raseborgs västra härad var spannmålstillgången tillfredsställande. I 
Tenala hade inbyggarna vanligen säd att sälja och i Karis, Pojo och Ingå hade man 
ungefär så mycket som behövdes för det egna behovet. Ifråga om potatisodling 
hade alla kommit lika långt. Betet var gott i Pojo, Tenala och Karislojo, hjälpligt i 
Karis och dåligt i Ingå. Ladugårdsavkastningen var betydlig i Pojo, Tenala och 
Ingå men ringa i Karis och Karislojo. I Pojo, Karis och Tenala fanns det fisk till 
försäljning, och i Ingå och Karislojo var fångsten tillräcklig för församlingens 
behov. Handel med Sverige eller S:t Petersburg förekom inte. Efter förmögenhets-
förhållandena kunde Tenala sägas vara förmöget och de övriga socknarna 
behållna. 

I Raseborgs östra härad brukade varje församling både köpa och sälja säd. 
"Efter allmänna omdömet" var ordningen Sjundeå, Lojo, Nummis, Pusula, Esbo, 
Kyrkslätt, Vichtis, Pyhäjärvi; ifråga om potatisodling hade Esbo tydligt företräde. 
Efter betet och ladugårdsavkastningen var ordningen Esbo, Nummis, Pusula, 
Lojo, Vichtis, Pyhäjärvi, Sjundeå, Kyrkslätt. I de delar av Esbo, Kyrkslätt och 
Sjundeå som var belägna vid kusten var fisket ett viktigt näringsfång, men inom de 
byalag vars ägoområden inte sträckte sig till saltsjön var man liksom i de övriga 
församlingarna tvungen att årligen köpa mer eller mindre fisk. Det enda som såldes 
till Sverige var ved, men exporten var mindre än en skuta om året och behållningen 
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var svår att bestämma. Kustborna i Sjundeå, Kyrkslätt och Esbo brukade byta en 
liten del av sin strömmingsfångst mot råg i Reval; någon handel med ryska orter 
förekom inte. Häradsbornas förmögenhet var så jämnstor att någon klassifikation 
inte lät sig göra. 

Till Helsinge härad hörde Helsinge, Tusby, Nurmijärvi, Mäntsälä och Sibbo 
samt Borgå västra länsmansdöme. Alla församlingarna utom Sibbo brukade sälja 
spannmål; sibboborna måste vanligen köpa säd. I Helsinge och Tusby odlades 
mycket potatis, i Borgå v.l. och Nurmijärvi odlades potatis i mindre mängd än i de 
förutnämnda församlingarna och i Mäntsälä förekom potatisodling endast i ringa 
mån. Betet var hjälpligt i de flesta socknarna men dåligt i Helsinge och Sibbo; trots 
detta hade man i Helsinge den betydligaste inkomsten från ladugården, i 
jämförelse med övriga orter. Från kusttrakterna i Helsinge och Borgå v.l. samt 
från Sibbo såldes vanligen fisk. Någon handel med Sverige eller "Pettersburg" 
förekom inte, men skärkarlar från Sibbo och Borgå v.l. sålde en del saltfisk i 
Reval. Inga häradsbor var förmögna, men alla kunde anses behållna. 

Borgå härad omfattade Borgå östra länsmansdöme, Askola och Puckila. Från de 
två sistnämnda socknarna kunde spannmål försäljas men i Borgå ö.l. räckte säden 
knappast för eget behov; därifrån försåldes så mycket fisk att man fick in vad 
köpsäden kostade. Också potatisen räckte i Borgå ö.l. till försäljning. Betet var i 
allmänhet dåligt. I Puckila hade man någon ladugårdsavkastning, i Askola och 
Borgå ö.l. var avkastningen ringa. Inga varor sändes till Sverige, men i 
Fredrikshamn, Viborg och S:t Petersburg såldes linnelärft och randiga bomullsväv-
nader. Alla församlingar kunde sägas vara behållna. 

För bönderna i Pernå härad hade skörden under det innevarande året "igenom 
dålig växt och missväxt" blivit svag. Annars brukade alla lägenhetsinnehavare i 
häradet ha spannmål både för eget behov och till försäljning. Potatis odlades till 
husbehov. Betet var antingen ringa eller dåligt, varför ladugårdens avkastning 
överallt var liten. I Pernå och Strömfors fanns fisk i sådan mängd att den räckte till 
försäljning. Sverigehandel idkades inte, men till S:t Petersburg försåldes 3000 
famnar ved. Med undantag för en och annan som genom lättjefullt leverne och 
slöseri bragt sig till fattigdom måste allmogen i Pernå härad betecknas som 
behållen. 

I Pyttis var inbyggarna alltid tvungna att köpa spannmål. Potatisodlingen var 
medelmåttig. Allmogen hade inte någon större inkomst av ladugården trots att 
betet var hjälpligt. En del av församlingsborna måste köpa fisk, en del hade till 
husbehov och en del hade fisk att sälja. Till S:t Petersburg fördes årligen 2000 
famnar ved; Sverigehandel förekom inte. Efter förmögenhet kunde hälften av 
befolkningen karaktäriseras som förmögen, en fjärdedel som behållen och den 
återstående fjärdedelen som fattiga. 

Kronofogdarnas bedömning belyser ett intressant skede i vår odlingshistoria, då 
storskiftet så gott som överallt var genomfört men de rationella jordbruksmetoder- 
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na ännu inte hade slagit igenom. Våra bönder var på väg mot en ny odlingsform 
med intensivanvändning av den öppna jorden. Stora arealer av äng och slåttermark 
blev upplöjda till åkrar, och höet från de naturliga ängarna ersattes med odlade 
foderväxter. Höbärgning på avlägsna utmarksängar och myrmarker upphörde. 
Skogen utnyttjades allt fortfarande som betesmark men därjämte började man 
inhägna särskilda beteshagar. De vidsträckta, lövskogsbevuxna hagmarker som 
uppstod sträckte sig som ett gränsband mellan odlingarna och skogen och 
utplånade den fordom skarpa gränsen mellan inmark och utmark. 

Då statsmakten i mitten av 1800-talet mer effektivt än tidigare började under-
stöda såväl sädesodling som husdjurshållning blev det större fart på utvecklingen. 
Guvernörsberättelserna ger vid handen att det ansågs att allmogen alltför långsamt 
antog de nya metoderna. Inom svenskbygderna förekom i detta avseende stora 
variationer, bl.a. beroende på förekomsten av herrgårdar som utgjorde mönster-
jordbruk, på större eller mindre avstånd från städerna och på kommunikationernas 
utbyggnad. År 1863 hade importen av allehanda jordbruksredskap blivit tullfri, 
och under de år som följde mångdubblades importsiffrorna. Liksom i tävlan med 
industrierna övergick man inom gårdsbruket mer och mer till maskinbruk och 
modernare metoder. De nya kemiska upptäckterna blev av största betydelse för 
den mångsidiga och omfattande industri som tillverkade konstgjorda gödningsäm-
nen. Tack vare vinningarna på detta område kunde jordbrukarna inköpa behövliga 
mängder gödselmedel till måttliga priser. Allteftersom den begynnande sågverks-
rörelsen gav de skogsägande bönderna stora inkomster, fick de möjlighet att 
investera kapital för omläggning av driften samt för inköp av moderna redskap, 
plogar, harvar, skörde- och slåttermaskiner samt tröskverk. Mitt under denna 
lovande utveckling inträffade de olycksår som går under benämningen de stora 
hungeråren och som har berörts i det föregående. Ett mått på den katastrof som då 
drabbade vårt land får man av skördeuppgifterna för år 1867: 2 1/2 miljon tunnor 
skördad säd mot det vanliga måttet 4 1/2 miljon tunnor. 

På herrgårdarna övergick man under de sista decennierna av 1800-talet till allt 
modernare odlingssätt. De öppna dikena ersattes allt allmännare med täckdiken, 
man upptog allt flera nya odlingsväxter och skaffade allt större och effektivare 
maskiner. Storbönderna följde i allt raskare takt godsägarnas exempel. Utbyggna-
den av kommunikationerna till lands och sjöss möjliggjorde nya handelsförbindel-
ser både inom och utom landet. I hemlandet erbjöds lantbrukarna ökade 
avsättningsmöjligheter, allteftersom städer och brukssamhällen drog till sig 
befolkning utan egen livsmedelsförsörjning. För många landsdelar blev järnvägs-
nätets utbyggnad av stor betydelse. Utom landet fortsatte handeln på Stockholm 
och Reval. I öster kom S:t Petersburg att dra till sig livsmedel och andra 
handelsvaror från ett allt vidare område i Finland. Också handelsförbindelserna 
med de västeuropeiska länderna var i stadig ökning. 

Det har redan nämnts att professuren i lanthushållning på 1820-talet hade 
ändrats till en lärostol i botanik och zoologi. På förslag av Hushållningssällskapet 
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och delvis på dess bekostnad inrättades i slutet av 1840-talet ett lantbruksinstitut på 
Mustiala gård i södra Tavastland, och denna skola fick, som omtalats, stor 
betydelse för lantbrukets utveckling. 1858 utvidgades Mustiala-institutet till att 
omfatta en lägre och en högre avdelning. För att kunskapen om de resultat som 
uppnåtts inom jordbruksteknologin skulle spridas i vidare kretsar inrättades även 
lägre och högre jordbruksskolor i olika delar av landet. Genom länsagronomer, 
ploginstruktörer och länedejor fördes kunskapen ut till alla landsdelar. I de olika 
länen inrättades lantbrukssällskap som idkade en mångsidig verksamhet. Genom 
lantbruksutställningar och pristävlingar fick jordbrukarna möjlighet att följa med 
nyheterna inom forskningen. Frågan om hur den högre lantbruksundervisningen 
borde bedrivas kom i ett nytt läge då Hushållningssällskapet 1856 föreslog att en 
professur i agronomi skulle inrättas vid Helsingfors universitet, och den fick sin 
lösning fyrtio år senare. 1896 inrättades vid universitetet två nya professurer, den 
ena i lantbruksekonomi och jordbrukslära och den andra i agrikulturkemi och 
agrikulturfysik. 

I bakåtperspektivet skönjer vi i tidig medeltid ett bybaserat näringsliv, vilket 
omfattade fångst och husdjurshållning samt ett begränsat, enskiftes åkerbruk, efter 
råd och lägenhet kombinerat med svedjebruk. Vinterfodret för kreaturen, hö och 
löv, hämtades från vidsträckta lövängar. Centralmakten i riket omhuldade 
åkerbruket som en lätt kontrollerbar skattekälla och ville se spannmålsodlingen 
som bas för utvecklingen. Vid prioriteringen av åkerbruket tog man dock alltför 
liten hänsyn till naturförhållandena i landets nordliga delar, och missväxter på 
grund av svåra vår-, sommar- och höstfroster fick långt fram i tiden förödande 
verkan. Vidare undervärderade man husdjurshållningens betydelse, direkt för 
livsmedelsförsörjningen och indirekt för åkerbruket. Att missväxt på säd fick så 
ödesdigra följder berodde inte minst på att allmogen i ersättning för utebliven 
brödsäd inte hade tillräcklig tillgång på boskapsprodukter. 

Under 1700-talet försökte lantbruksforskningen, pådriven av en stark framstegs-
vilja, att få en bättring till stånd. En bestämd önskan att för varje landskapstyp 
finna de riktigaste näringsfången präglar Gadds beskrivning av svenskbygderna; 
hans utilistiska inriktning kan inte betvivlas. Vid denna tid började ängarna 
komma i förgrunden av intresset; ditintills tycks man ha ansett att de kunde klara 
sig hur mycket betingelserna än försämrades. De metoder att öka ängarnas 
växtkraft som föreslogs för bönderna var dock så arbetsdryga, att det inte är 
underligt att det tog lång tid att genomföra reformerna. Vallodling blev allmän 
först under senare hälften av 1800-talet och ledde småningom fram till att 
cirkulationsbruket blev infört. Som en följd härav, men också på grund av 
förändrade konjunkturer och allt snabbare kommunikationer, undergick husdjurs-
hållningen en förändring till det bättre. För åkerbruket var husdjursskötseln 
dåmera inte av samma betydelse som tidigare, eftersom konstgödselindustrin hade 
kommit så långt att åkerbruk kunde bedrivas utan husdjurshållning. 
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Böckers tabeller 

De här återgivna tabellerna, 1-26, är utarbetade med ledning av sammandrags-
blanketterna till C.C. Böckers 1834 utsända enkätfrågor. Om svararen inte ansåg 
sig ha möjlighet att besvara en viss fråga skulle detta anges med ett x. Om den 
efterfrågade företeelsen inte förekom, skulle detta anges med 0. Tabellerna visar 
att dessa tecken använts om varandra för att ange oförmåga att avge svar, och 
därtill har också tankstreck använts i samma syften. 

Beträffande församlingsnamnen enligt tabellerna gäller att kapellförsamlingar 
innefattas i uppgifterna från moderförsamlingen såvida de ej fått egna platser i 
tabellen med uppgifter avsedda att gälla dem. Larsmo, Esse och Purmo måste 
anses redovisade under Pedersöre, Munsala under Nykarleby, Maxmo under Vörå 
och Övermark under Närpes. I Åland omfattar Lemland också Lumparland, Föglö 
även Kökar och Sottunga. I Nyland ingår Ekenäs landsförsamling i Pojo, 
Snappertuna i Karis och Degerby i Ingå. Mustasaari motsvaras av Korsholms 
församling, Christina Ifs av Tjöck och Gamlakarleby av Karleby, sådant det var 
fram till kommunsammanslagningen. Borgå 1 avser Borgå sockens västra och 
Borgå 2 socknens östra länsmansdöme. Böckers samling förvaras i Finlands 
riksarkiv. 

Då två eller tre svarare redovisat för förhållanden i en viss församling, har de 
tydligen rådgjort med varandra. Detsamma gäller i en del fall uppgiftslämnare i till 
varandra gränsande församlingar. 

Beträffande tillförlitligheten av de uppgifter som tabellerna innehåller bör det 
påpekas att statistiken var en för uppgiftslämnarna helt ny arbetsform. Dessutom 
är frågorna i enkäten delvis ganska svårtolkade. Besvarandet av enkäten förutsatte 
en energisk arbetsinsats; av svaren att döma hade inte alla de tillfrågade tid eller 
lust därtill. 

En del av uppgifterna från Pedersöre måste räknas om för att få den form som 
Böcker åsyftade, och därigenom bli jämförbara med övriga svar. Omräkning har 
gjorts i tabellerna 1, 2, 4, 8, 11 och 13. 
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7-39 

Noter 

Kap. 1. BEFOLKNINGSSTRUKTUR 

Upplandslagens text (Kyrkobalken IX pr) 
"Fatöct folk kallum wir hussxtu folk ok 
mala karke, leghu hion ok hemx hion ok 
stafkarlx" översätts av Elias WesAn (Upp-
landslagen s. 20) på följande sätt: "Med 
fattigt folk mena vi husmansfolk och löne-
karlar, legohjon och hemmahjon och stav-
karlar." Av dessa var endast stavkarlarna 
fattiga i betydelsen utblottade. Den för dem 
alla väsentliga gemensamma egenskapen 
var, att de var obesuttna och alltså hade 
"litet att ta av", i motsats till bönderna, som 
ägde jord. 
Jutikkala s. 203. 
Nikander 1930 s. 81. 
Calonii bref s. 208. 
Bidrag till Finlands officiella statistik II 1880 
s. 91. 

Kap. 2. ÅKERBRUK 

I Medeltiden 

1 Lagarnas bestämmelser 

Södermannalagen s. 116. Ordet åkerlott i 
WesAns översättning motsvarar den forn-
svenska termen teglag. 
Hälsingelagen s. 373. 
Hälsingelagen s. 378. 
Magnus Erikssons Landslag s. 120. 
Östgötalagen s. 207. 
Södermannalagen s. 106. 
Arkeologiska fynd bekräftar förekomsten 
av dylika spadar. 
Östgötalagen s. 227.  

Östgötalagen s. 205. 
Södermannalagen s. 107. 
Gutalagen s. 211. 
Östgötalagen  s. 212. 
Åbo Domkyrkas Svartbok nr 407. 
Östgötalagen s. 203. 
Åbo Domkyrkas Svartbok nr 153 rör. Hallis 
fors i St Marie, 1352. 

2. Peder Månssons Bondakonst 

Peder Månsson s. 194 ff. Studiet av de 
antika författarna hade som känt återuppta-
gits under renässansen. 
Peder Månsson s. 195. 

II Från Gustav Vasas tid till mitten av 1700-talet 

1 Kronan och näringarna 

Gustav I Registratur 26 s. 815 
K.V. Åkerblom, 1941 s. 34 
Schmedeman s. 740 
Dens. s. 741. Särskilda gårdssynemän utsågs 
åtminstone i Österbotten under 1500- och 
1600-talen. 
Schmedeman s. 741 
Dens. 741 
Söderhjelm 1:361 
Schmedeman s. 1142 

2 1734 års lag och mönsterbyordningen 

1734 års lag, kap. I § 4 
Dens., kap. VI § 1 
Dens., kap. XXVII § 1 
Kongl. Maj:ts Bref s. 3 
Ahlbäck 1979 s. 192 
Förslaget till byordning § 37 
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40-80 

Hanssen s. 54 
Faggot 1750 s. 268 
Faggot 1746 s. 2 f. 
Dens. s. 12 
Dens. s. 37 
Dens. s. 40 
Hanssen s. 63 
Faggot 1746 s. 42 
Dens. s. 49 
Dens. s. 50 
Dens. s. 53 
Dens. s. 86 
Dens. s. 38. Det förekommer ofta att 
åldermännen kallas uppsyningsmän. 
Faggot 1750 s. 257 
Dens. 257 
Dens. s. 264 
Dens. s. 267 
Hanssen s. 61 
Mod& 1757 s. 2853 
1734 års lag, Bygninga Balk kap. X § 4 
Mod& 1757 s. 4601 
Dens. s. 4602 
Dens. s. 4602 
Hanssen s. 69 
Faggot 1763 s. 27. 
Dens. s. 4 
Dens. s. 4. Faggots skrivsätt är ganska 
dunkelt, men man kan anta att han avser 
både ekonomidirektörer och byordningar. 
Dens. s. 34 f. 
Dens. s. 44 
Hanssen s. 64 
Dens. •s. 69 
B.K. Åkerblom, Vörå s. 268 (2:a uppl. I 
s. 234) 
Jutikkala, Bonden i Finland s. 269 f. 
Frödin s. 306 

2 Naturalhistoria och lanthushållning 

Gjörwell s. 82 
Hjelt s. 78 f. 
Finsk Tidskrift 1885 I: 298 
Grotenfelt 1911 s. 345 ff. 
Hushållningsjournal år 1782 s. 318 
Gadd SL I, företal 
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Dens. SL I, företal 
Dens. SL I, företal 
Dens. SL I, företal 

1(). Hjelt s. 298 
Grotenfelt 1911 s. 348 f. 
Gadd SL I, företal 
Dens. SL II, företal 
Dens. SL 111:12 
Dens. SL 1:239 
Dens. SL III:10 
Dens. SL 111:60 
Dens. SL I: 188 ff. 
Dens. 1782 s. 106 
Gadd - John s. 9 f. 
Gadd 1782 s. 116 f. 
Dens. SL III, motto 
Leche s. 77 ff. 
Dens. s. 78 
Dens. s. 78 

3 Kungliga Finska Hushållningssällskapet 

Schybergson s. 43 
Nikander 1907 s. 92 ff. 
Denna upplaga trycktes på både svenska 
och finska, och två år senare utgavs ytterli-
gare en ny upplaga på finska. 
Nikander 1907 s. 117 f. 
Dens. s. 106 f. 
Böcker 1823, 1:44 ff. 
Böcker i inledn. till enkätblankett nr 5. 

4 Jordmån 

Gadd SL 1:83 ff., III:1 f.; dens. i Plantage-
underrättelser nr 12 s. 5 
Dens. SL 1:246 
Tigerstedt s. 66 ff., Gadd SL 1:140 
Läroboken 1803 s. 38 f. 
Böcker 1823, 1:44 

Frostfaran 

Gadd SL 1:50 ff. 
Dens. SL 1:82 
Dens. 1758 s. 9 
Dens. 1758 s. 8 o. 11 
Dens. 1758 s. 4 
Dens. SL 1:77 
Läroboken 1803 s. 41 f. 
Teknologen 1845 s. 28 

III Tiden 1750-1900 

1 Storskiftet 



81-124 

9- Hirn 66 21.  Böcker 1823, 1:71 f. 
Wenelius s. 135 f. 22. Handskriftssaml. vid ÅA vol. 7 s. 193. 
Datumangivelserna härrör från guvernörer- Böckers saml. 
nas berättelser. 23. Böcker i enkätblankett nr 5, 1:481 
Datumangivelserna enl. föreg. not. 24.  Läroboken 1803 s. 81 ff. 
Tallqvist s. 292 25. Teknologen 1845 s. 42 
FSF VII. 2:31 o. VII. 4:118 26. Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1866-

70 s. 334 
6 Åkerdikning 27. Dens. II, 1876 s. 224 

1. Gadd SL III: 78 ff. 
28. Dens. II, 1880 s. 92 
2  2.  Dens. SL III, företal 9. Dens. II, 1876 s. 7  

3. Klingius 1767 30. Stenholm s. 181 
. 4.  Läroboken 1803 s. 38 f. 31  Härtull s. 305  

5.  Böcker 1823, 1:47 ff. 32.  Gadd SL 1:301 ff.  
33. Dens. 1:328 6.  Dens. 1:48 
34. Dens. 1:339 7.  Dens. 1:49 

8.  Dens. 1:49 35.  Gadd-John s. 27 
36. Läroboken 1803 s. 9. I uppl. 1844 är 9.  Dens. i enkätblankett nr 5, 1:489 

I°. Dens. i enkätblankett nr 5, 1:182 avståndstagandet från svedjandet inskränkt 

11  Dens. i enkätblankett nr 5, 1:187 till att gälla "höglänt mark".  
12. Bidr. till Finlands officiella statistik II 1871- 37. Grotenfelt 1899 s. 338. Omdömet gäller 

75 s. 354 åkerkvistharven. 

13. Dens. 11:14 f. 38. Böcker 1823, 2:2 
. 14.  Ahlbäck 1945 s. 26 39  Dens. 2:6  

15. Pettersson s. 160 40. Hermans s. 62  
41. Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871- 

75 s. 17 7 Nyodling 
42. Dens. II, 1878 s. 23 

1- Gadd SL I: 290 ff. 43. Ahlbäck 1945 s. 18 f. 
2. Leche 1761 s. 183 
3- Birck s. 42 8 Växtföljd 
4. Läroboken 1803 s. 5 f. 

1 Åkerblom 1941 s. 49 f 5. Böcker i inledn. till enkätblankett nr 5. 
2. Klingius 1767 6. Dens. 1823, 1:45 

7. Enberg SLS 478 s. 22 3. Gadd SL III, företal o. s. 243 ff. 
8. Stenholm s. 182 4. Läroboken 1803 s. 42 

5.  Böcker 1823, 

Kranck 1981 s. 125 ff. 

1:47 9. Karta över benämningarna hos Harling- 
6* Roos, SLS 361 s. 103 f. 
7. Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1866- M. Högnäs SLS 491 nr 21 o. Sahlberg 1942 s. 

179 f. 70 s. 334 

Pettersson s. 161 8.  Dens. II, 1880 s. 244 
9. Dens. II 1879 s. 79. Växelbruk hade införts Sahlberg 1942 s. 179 

Gadd SL 1:300 ff. på endel egendomar 1880, s. 92 
10. Dens. II, 1871-75 s. 15 f. Dens. 1:341 

Dens. 1:320 
Dens. 1:312 9 Växtslag  
Dens. 1:330 o. 336 1 - Gadd SL III: 344 ff. 
Dens. 1:331 2. Dens. SL III, företal; en lång beskrivning av 
Läroboken 1803 s. 77 ff. sädesväxternas olika sjukdomar följer dock 
Dens. s. 77 från och med s. 455. 
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3. 

4-  
 
 
 

 
 

Klingius 1767 
Gadd SL III: 358 
Läroboken 1803 s. 59 f. 
Böcker 1823, 1:64 f. 
Alanen s. 114. Roos, SLS 361 s. 104 f. 
Gadd SL 111:380 
Dens. SL 111:386 

50.  

51.  

52.  
53. 

54. 
55. 

Dens. s. 128 
Dens. s. 71 ff. 
Dens. s. 128 
Hjelt s. 274 f., manufakturkontoret av- 
böjde. 
Dens. s. 272 
Gadd 1789 s. 107 

I°. Dens. SL 111:384 56. Gadd-John s. 31 
11  Läroboken 1803 s. 67 57. Läroboken 1803 s. 69 
12. Böcker 1823, 1:65 58. Böcker 1823, 1:67 
13.  K.V. Åkerblom 1947 s. 45 59. Wegelius s. 84 
14.  Sundell SLS 477 e s. 26 60. Alanen s. 63 
15.  Gadd SL 111:395 ff. 61. Birck s. 90 
16. Dens. SL 111:412 62. Dens. s. 71 ff. 

 Läroboken 1803 s. 65 -61  Dens. s. 128 
 Böcker 1823, 1:65 64. Klingius 1767 

19 -  Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1866- 65. Birck s. 128 
70 s. 335, 1871-75 s. 354 66.  Gadd 1782 s. 107 

20. Gadd SL 111:362 ff. 67. Gadd-John s. 31 
21.  Läroboken 1803 s. 63 68. Läroboken 1803 s. 75 ff. 
22. Böcker 1823, 1:64 69. Wegelius s. 84 
23.  Gadd SL 111:414 ff. 70. Hjelt s. 287 ff. 
24.  Dens. SL 111:435 71. Gadd-John s. 32 
25.  Läroboken 1803 s. 66 f. 72.  Läroboken 1803 s. 77 
26.  Plantageunderrättelser nr 1 s. 10 73. Wegelius s. 85 
27.  Gadd 1782 s. 107 74. Elmgren s. 146 
28.  Gadd-John s. 31 75.  En förening som kallade sig Finska träd- 

 Schybergson s. 46 gårdsodlingssällskapet arbetade i Åbo 1838- 
 Nikander 1907 s. 131 1855, Cygneus s. 410 f. 
 Läroboken 1803 s. 70 76.  Atlas öfver Finland 1899 s. 11, b:6 

32.  Dens. s. 74 77. Wahlbeck s. 387 
31  Böcker 1823, 1:65 f. 78.  Rundt s. 160 
34. Dens. 1:66 79.  Nyström-Stenberg, Sundvall SLS 633 s. 10 f. 

 Alanen s. 119 
 Nordberg s. 84 

37.  

38.  

Sahlberg 1942 s. 200 
Södergrann SLS 578 s. 1 

10 Hägnader 

39. Läroboken 1803 s. 69 f. 1  Gadd SL II:1 f. 
40. Wegelius 85, Wikman SLS 398 s. 65, An- 2.  Dens. SL 111:251 

dersson, Nyström-Stenberg, Sundvall SLS 3  Birck s. 71 ff. K.V. Åkerblom 1950 s. 45 
825 s. 253 4. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Angåen- 

41. Alanen s. 64 de Stängsel skyldigheten (1802) 
42. Birck s. 131 5. Läroboken 1803 s. 42 ff. 
43. Klingius 1767 6. B.K. Åkerblom Vörå s. 243 (2:a uppl. I 
44. Wegelius s. 85 s. 212) 
45.  Gadd 1783 s. 107 7. Nikander 1938 s. 26 o. 34 
46.  Läroboken 1803 s. 75 8. Böcker 1823, 1:45 f. 
47.  Alanen s. 61 9. Wegelius s. 58 
48. Tegengren s. 210 10. Tegengren s. 236 
49. Birck s. 127 11. Kulenius s. 86 
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11 Åkerbruksredskap och brukningsmetoder 

Gadd SL III:101 ff. 
Läroboken 1803 s. 34 

3:  Böcker 1823, 1:49 f. 
Ahlbäck 1945 s. 13 f. 
Sahiberg 1942 s. 187 f. 
Gadd SL 111:106, 118 ff. 

7- Läroboken 1803 s. 32 f. 
Böcker 1823, 1:50 
Ahlbäck 1945 s. 16 f. 
Eskeröd s. 84 
Söderlind s. 128 o. 73 
Jirlow-Vilkuna s. 85 
Sahiberg 1942 s. 186 
Birck s. 42 
Åkerblom 1941 s. 48; järnårdret kostade 60, 
mullplogen 42 och hästräfsan 6 daler kop-
parmynt. 
Vilkuna s. 150 ff 
Radloff s. 187 
Gadd SL 111:103 
Dens. SL 1:367 ff. 
Dens. SL 111:117, 131, 139; jfr 1:136, 335, 
111:48, 52, 108 
Läroboken 1803 s. 33 
Böcker 1823, 1:51 f. 
Allardt s. 298 
Åkerblom 1954 s. 149 
Nordlund s. 77 
Åkerblom 1954 s. 150 
Eskeröd s. 88 
Läroboken 1844 s. 11, 37 
Eskeröd s. 89 

3°. Nikula s. 307 
Wahlbeck s. 320 
Bidrag. till Finl.off.statistik II, 1871-75 s. 20 
Åkerblom 1954 s. 150 
Ahlbäck SLS 562 nr 30 och 157 
Wiik s. 342 
Åkerblom 1947 s. 154 
Södergrann 1943 s. 499 
Ahlbäck SLS 547 nr 30 
Dens. SLS 562 nr 157 

4(). Dens. SLS 562 nr 157 
Dens. SLS 547 nr 26, SLS 562 nr 157 
Nordberg s. 89 
Pettersson s. 153 
Ahlbäck SLS 562 nr 157 
G.Högnäs SLS 491 nr 28  

Ahlbäck SLS 565 nr 30 och 157 
Henriksson SLS 1013 s. 538 
Malmberg SLS 1013 s. 722 
Allardt s. 298 
Johansson SLS 1013 s. 854 
Gadd SL 111:142 ff. 
Läroboken 1803 s. 35. Lisjö bruk låg i 
Västmanland. 

51  Böcker 1823, 1:52 f. 
Sahiberg 1942 s. 186 
Ahlbäck 1945 s. 20 f. 
Pettersson s. 156 f. 
Ahlbäck 1945 s. 22 f. 
Lillsmeds SLS 472 s. 21 
Gustafsson SLS 820 s. 184 
Böcker 1823, 1:52 f. 
Mannilin s. 296 
Gadd SL 111:154 ff. 
Läroboken 1803 s. 35 f. 
Böcker 1823, 1:53 f. 
Ahlbäck 1945 s. 24 f. 
Pettersson s. 155 f. 
Högnäs SLS 491 nr 28 
Lillsmeds SLS 472 s. 22 
Gadd SL 111:155 ff. 
Läroboken 1803 s. 36 f., 67 
Böcker 1823, 1:53 f. 
Pettersson s. 159 
Högnäs SLS 491 nr 28 
Lillsmeds SLS 458 s. 24 
Sahlberg SLS 546 nr 28 
Birck s. 75 
Gadd SL III:152, 590. Bilden återgår på en 
avbildning hos Brauner. 
Schybergson s. 43 
Läroboken 1803 s. 37, 1844 s. 
Böcker 1823, 1:52 
Pettersson s. 158 
Sahiberg 1942 s. 188 
Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871-
75 s. 14 
Dens. II, 1880 s. 92 
Pettersson s. 153 
Gadd SL III, företal 
Dens. SL III:122 ff. 
Läroboken 1803 s. 44 ff. 
Böcker 1823, 1:62 f. 
Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871-
75 s. 15 
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17  Åkergödning 

Klingius 1767, Grotenfelt 1899 s. 115. 
Gadd SL III:187 ff. Varje lass var beräknat 
till 3 tunnor i svenskt mått. 
Läroboken 1803 s. 48 ff. 
Böcker 1823, 1:55 ff. 
Läroboken 1844 s. 51 f. 
Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871- 
75 s. 15 
Dens. II, 1878 s. 67 

x. Pettersson s. 163 
5. Sjöström SLS 734 s. 34 f. 

10. Sahlberg 1942 s. 186 f. 
I 1 . Hermans s. 64 

13 Sådd och plantering 

Gadd SL 111:252 ff., 346 ff. 
Läroboken 1803 s. 58 ff. - 

Dens. s. 87 
Cygnaeus s. 431 5. Böcker 1823, 1:63 f. 

6.  Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871- 
75 s. 15 

7. Dens. B III, 1876 s. 
8.  Ahlbäck 1945 s. 28 f. 
9. Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871- 

75 s 15 
1(). Sahlberg 1942 s. 195 
11. Södergrann SLS 578 s. 1 ff. 
12. FSF VII. 2 s. 233 ff. 

14 Skörd  

Ahlbäck 1945, s. 32 f 
Gadd SL III: 501 
Ahlbäck 1945 s. 42 f. 
Wessman s. 100 
Grotenfelt 1899 s. 373 
Birck s. 38 
Gadd SL III: 502 ff. 
Dens. SL III: 510 ff. 
Dens. SL III: 535 ff. 
Läroboken 1803 s. 81 f. Wegelius s. 83. 
Elmgren s. 245 
Ahlbäck 1945 s. 44 f. 
Sahlberg 1942 s. 193 ff. 

3°. Läroboken 1803 s. 73 
Groundstroem SLS 473 s. 40 
Läroboken 1803 s. 75 
Gadd SL III: 431 
Läroboken 1803 s. 86 
Sahlberg 1942 s. 196 
Plantageunderrättelser nr 2 § 6 

37 

Wegelius

Dens.nr 

s. 

  4 s. 
38. 84 
39. Elmgren s. 189 
4)). Sahlberg 1942 s. 199 

FSF VII. 2 s. 321 
Sahlberg 1942 s. 199 
FSF VII. 2 s. 355 
Ahlbäck 1945 s. 134 f. 
FSF VII. 2 s. 235 
Ahlbäck 1945 s. 134 f. 
Läroboken 1803 s. 76 
Sahlberg 1942 s. 199 

49  Nyström-Sundvall SLS 439 s. 91 f. 
1 - 
2. 

3.  

Gadd SL III: 354 f., 492 ff. 
Dens. SL III: 388 f. 
Dens. SL III: 410 f. 

15 Sädens ritorkning och tröskning 

4.  Dens. SL III: 371 1. Klingius 1767 
5.  Läroboken 1803 s. 81 2.  Läroboken 1803 s. 84 ff. 
6. Gadd SL III: 492 ff., 507 3. Böcker 1823, 1:68 
7. Dens. SL III: 507 4.  Wegelius s. 83 
8.  Linne s. 193 f. 5- Rosenholm s. 95 
9.  Läroboken 1803 s. 82 6.  5.-0. Högnäs 5 LS 479 s. 5 ff. 

11). Böcker 1823, 1:68 7.  Sundell SLS 477 b s. 1 ff. 
11. Ahlbäck 1945 s. 40 ff. 8.  Ahlbäck 1945 s. 54 f. 
12.  Pettersson s. 177 f. 9.  Dens. s. 60 f. 
13.  Högnäs SLS 491 nr 31 10. Dens. s. 58 ff. 
14.  Sahlberg 1942 s. 193 11. Dens. s. 50 ff. 

s. 30 ff. 12.  Dens. s. 56 f 
16.  Gadd SL III: 498 13.  Wikman SLS 398 sp. 64 
17. Böcker 1823, 1:68 14. Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871- 
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75 s. 21 
Lassus s. 231 
Snåre s. 93 
Kulenius s. 87 
Groundstroem SLS 473 s. 33 

16 Kvarnar och malning 

1- Böcker, Från fyra åländska socknar saknas 
uppgift om väderkvarnar; i enkätblankett nr 
5 redovisas för en skattlagd skvalta i Tjudö i 
Finströms socken (s. 480) o. två skattlagda 
skvaltor i Saltviks socken (s. 472). 
Nikander 1932 s. 166 
Bidr. till Finlands officiella statist. II 1876- 
80 s. 44. 

3. Nikander 1939 s. 166 
5. Ahlbäck SLS 620 s. 423 

K.V. Åkerblom 1943 s. 266 f. 
7.  Rundt s. 162 f. 

Kap. 3. ÄNGSSKÖTSEL, VASS- OCH 
LÖVTÄKT 

I Medeltiden 

1 Lagarnas bestämmelser 

Dalalagen s. 60 
Södermannalagen s. 111 f. 
Västmannalagen s. 137 f. 
Östgötalagen s. 211 
Magnus Erikssons Landslag s. 122 
Upplandslagen s. 161, Västmannalagen s. 
131, Magnus Erikssons Landslag s. 100 
Södermannalagen s. 120 
Upplandslagen s. 169 
Jfr Schlyter Ordbok till Samlingen af Sweri-
ges Gamla Lagar s. 401 

2 Bondakonst 

1. Peder Månsson s. 203 

II Från Gustav Vasas tid till 1750 

1 Kungliga stadgor och förordningar 

1. Per Brahe d.ä. s. 62 
2. Murenius s. 55  

2 1734 års lag och mönsterbyordningen 

1734 års lag, kap. V 
Förslaget till byordning § 16. De i trycket 
förekommande tomrummen framför ordet 
daler anger att byamännen själva skulle 
bestämma bötessummans storlek. 

III Tiden 1750-1900 

1 Reformförsök 

Gadd SL I: 278, 342 ff., II: 236 ff. 
Dens. SL II: 440 f. Gadds polemik är enl. 
not på s. 440 riktad mot "Boijes Swenska 
landtskötsel, pag. 19". 

3-  Dens. SL II: 454 
Dens. SL II: 247 
Dens. SL II: 379 
Dens. SL I: 359, II: 248 
Dens. SL II: 192 

Hjelt s. 296 
Gadd SL II, företal 

1(). Dens. SL II, företal 
Dens. SL II: 238, 261 
Dens. SL II: 201 ff. 
Dens. SL II: 214 
Dens. SL II: 226 
Läroboken 1803 s. 2 ff. Vatten som var 
mineraliskt skulle ej dämmas upp. 
Dens. s. 8. Man frågar sig om "råg och 
hafra" är tryckfel för råg och höfrö. 
Dens. s. 10. Detta är utelämnat 1844 
Dens. s. 11 
Dens. s. 12 
Nikander 1907 s. 142 
Smeds s. 74 
Läroboken 1844 s. 6 ff. "Röd sand", sand 
som innehöll järnockra. 
Dens. s. 95 f. 
Läroboken 1803 s. 20 f., dens. 1844 s. 23 
Dens. 1803 s. 13, dens. 1844 s. 17 
Böcker 1823, 2:8 ff. 
Dens. 2:11 
Dens. 2:11 
Wegelius s. 85 
Böcker enkätblankett nr 5, s. 481 
Elmgren s. 184 f., 189 
Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1861-
65 s. 5 
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Dens. II, 1876 s. 224 III Tiden 1750-1900 
Dens. II, 1879 s. 236 f. 
Dens. II, 1876, s. 53 1 Kritik och reformförsök 
Dens. II, 1878 s. 67 
Dens. II 1-880-S1 9 

1. Gadd-Mellenius 1789 s. 40 
2 

38 ens. II, 1871-75 s. 16 f. 
2.  Gadd 1770 s. 17 ff. 

Mo&e s. 217 
Gadd Allmogens bergning s. 3 ff. 
Dens. SL 11:132-235 

Smeds s. 73 ff. 6. Dens. SL 11-403 
Portin s. 124 f. 7.  Grotenfelt 1906 s. 18 
Smeds s. 78 8.  Närpes ting 1769 
Solstrand s. 94 9.  Gadd 1782 s. 109 
Södergrann SLS 587 är huvudkälla för detta HL Gadd - Mellenius s. 41 f. 
avsnitt. 11. Gadd 1782 s. 109 f., Gadd - Mellenius s. 40 
Sandbacka s. 39_ - - f. 
Handskrift avE.P.Hermans, i förf.:s ägo; 12 . Gadd - Mellenius s. 41 f. 
Södergrann 1943 s. 487 ff. 13 . Gadd 1782 s. 108 f., Gadd - Mellenius s. 40 
Hagström SLS 1013 s. 458 f. 
K.V.Åkerblom 1958 s. 59 14 . Läroboken 1803 s. 15 ff. 
Lilismeds, s. 43 15.  Dens. s. 25 
Brandell s. 65 16.  Dens. s. 32 
Juthman SLS 1013 s 361 17.  Nikander 1937 s. 10 

18. Läroboken 1803 s. 13 ff. 
3 Slåtter på artificiella ängar 19. Böcker 1823, 2:16 ff. 

1 . Pettersson s. 168 f. 20. Dens. 2:18 f.  
21. Wegelius s. 85 

4 Vasstäkt och sävslåtter 22. Finström 1834, i svar på Böckers enkätblan-
kett nr 5. 

Örjans SLS 1013 s. 449 23. Elmgren s. 189 ff. 
Groundstroem SLS 473 s. 38 24 . Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871- 
Nyström - Sundvall SLS 439 s. 84 ff. 75 s. 28 
Portin s. 125 25 . Dens. II, 1866-70 s. 335 

26. Dens. II, 1879 s. 237 
5 Lövtäkt 27. Dens. II, 1878 s. 67 

Pettersson s. 178 f. 28. Dens. II, 1880 s. 92 f 

Sjölund FMK 19 a s. 5 29. Dens. II, 1876 s.4 

Stenholm s. 182 30. Dens. II, 1880 s. 42, 44 

Nyström - Sundwall SLS 439 s. 57 31.  Dens. II, 1876-70 s. 126 
Dens. II, 1871-75 s. 23 ff. 
Dens. II, 1876 s. 7 

Kap. 4. HUSDJURSHÅLLNING 34.  Dens. II, 1877 s. 14 f 
35.  Dens. II, 1878 s. 31 

I Medeltiden 

Södermannalagen s. 132 
Upplandslagen s. 182 

3  Gutalagen s. 227 
östgötalagen s. 201 
Hälsingelagen s. 373 

422 

2 Husdjushållningen i muntlig tradition 

Hermans s. 80 
Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871-
75 s. 29 
Pettersson s. 177 
Brandell s. 67 

2 Slåtter på naturliga ängar 



375-405 

5. Nyblom s. 207 f. 23.  Groundstroem SLS 473 s. 67 f. 
6.  Nyström - Sundvall SLS 439 s. 23 ff. 24.  Gustafsson s. 124 ff 
7.  Vilkuna s. 126 ff., 136 f. 25. Ahlbäck 1955 s. 269 f. 
8. Petersen s. 23 26.  Södergrann SLS 587 s. 59 
9.  Ahlbäck SLS 547 nr 91 27.  Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871- 

10. Dens. SLS 562 nr 91 75 s. 29 
11 . Dens. SLS 557 nr 91 28.  Hermans s. 87 
11  Dens. SLS 557 nr 91 29. Klingius 1767 
13. Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871- 30. Böcker 1823, 2:24 

75 s. 29 31. Aspelin s. 187 
14- Nordberg s. 94 32. Atlas över svensk folkkultur I s. 52 
15. Stenholm s. 182 33.  Nyström, Stenius SLS 612 s. 140 
16. Ingo s. 258 34. Laura) SLS 516 s. 16 

17. Södergrann 1943 s. 503 
18. Gardberg SLS 381 s. 5 3 Mejerihanteringen 

19. Bidr. till Finlands officiella statist. II, 1871- 1  Grotenfelt 1906 s. 43 ff. 
75 s. 29 2. Dens. 1906 s. 157 ff. 

20. Dahl s. 64 3. Dens. 1906 s. 18, 61 ff. 
21. Hermans s. 86 f. 4. Ahlbäck 1945 s. 122 f. 
22.  Dens. s. 87 5. Österbottens sv. kom. s.79 

Med uttrycket "den muntliga traditionen" avses i främsta rummet de traditioner som kvarlevde under 
första hälften av 1900-talet. Många av författarens egna meddelare var födda på 1860- och 1870-talen. 
Materialet till de avsnitt som omfattar den muntliga traditionen härrör från Folkkultursarkivets och 
Folkmålskommissionens samlingar. Det utgörs till stor del av traditionsuppteckningar utförda med 
ledning av Folkkultursarkivets frågelista nr 2, vilken 1938-1943 besvarades i de på kartan utmärkta 
socknarna. Därutöver har ett stort antal tidigare och senare tillkomna samlingar i dessa arkiv begagnats. 
Vid användning av ett så stort detaljmaterial är det praktiskt ogörligt att i noter redovisa för källan för 
varje detaljfaktum. Vid citering av traditionsuppteckningar hänvisas i not till ifrågavarande samling. 
Nedan anförs en förteckning över de begagnade samlingarna. Rörande dessa samlingars upptecknare, 
innehåll och omfattning hänvisas till Katalog över Folkkultursarkivets och Folkmålskommissionens 
samlingar (Meddelanden från Folkkultursarkivet 6, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i 
Finland nr 481). 
SLS 321, 351, 355, 361, 364, 381, 396, 439, 458, 472, 473, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 489, 490, 491, 

492, 513, 514, 516, 521, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 
566, 568, 569, 573, 574, 578, 579, 581, 582, 583, 587, 590, 612, 614, 620, 630, 631, 633, 636, 641, 
644, 646, 647, 661, 680, 688, 696, 702, 734, 755, 761, 772, 774, 790, 799, 802, 810, 820, 825, 841, 
865, 872, 1013. 

FMK 13, 19, 22, 34, 36, 50, 53, 63, 78, 90, 91, 108, 117, 120, 121, 122, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 
141, 156. 

För bilderna anges årtal samt tecknare eller fotograf i alla de fall där dessa är kända, och signum. 
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