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ROBERT ECKERYD

Spannmål mot fisk

Byteshandel över Kvarken under 
1700-talet och början av 1800-talet

M inst från och m ed 1600-talet och även ett antal år efter rikets 
sprängning år 1809 seglade västerbottniska fiskarbönder i all
m ogebåtar över Kvarken m ed sina fångster för att byta till sig 
spannmål. För m ånga av dem  var det m er eller m indre livsnöd
vändigt, eller i varje fall mycket viktigt för deras utkomst. Den
na artikel belyser denna byteshandel och fokuserar huvudsak
ligen tiden efter 1766 och de fiskm arknader som fanns i trakten 
av Vasa. Ett särskilt fokus läggs på byn Ytterboda drygt 2 mil 
norr och Umeå, som kom att få släktförbindelser m ed Österbot
ten som en konsekvens av färderna till dessa marknader. En 
resa till och från Vasa i en haxe, som U m eåprästen Pehr Stenberg 
skriver om i sin levernesbeskrivning, refereras som ett exempel 
på hur sådana seglatser kunde gå till -  inte m inst hu r lång tid 
det kunde ta att kom ma igenom  skärgården på finska sidan. I 
början av 1770-talet flyttade de båda kusinerna Per Persson 
(1738-90) och Jonas Boström (1751-91) från Ytterboda respekti
ve Ersmark i Umeå landsförsam ling över Kvarken och gifte in 
sig i österbottniska familjer.1 Den bakom liggande anledningen 
till att de båda två kom att leva återstoden av sina liv och bilda 
familj i den finska rikshalvan, var av allt att döm a att Ytterboda- 
borna vid den tiden regelbundet färdades till trakten av Vasa 
m ed ström m ing för att i första hand byta till sig råg. Denna by
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teshandel var av stor vikt för bönderna i kustbyn Ytterboda. På 
byns avvittringskarta från år 1782 skrev lantm ätaren Anders 
M agnus Strinnholm att deras hem m an var "svage och fråst- 
ländte", sam t att byam ännen "hava sin förnäm sta utkom st av 
skogens försäljande till ved, boskapsaveln, sam t ström m ings
fisket, varav större delen överföres till Österbotten mot utbyte 
av spannm ål".2 1 m inst 120 år hade då västerbottningar färdats 
över Kvarken i det syftet, m en på senare tid hade byteshandeln 
av allt att döm a fått ett uppsving på grund av tillkomsten av sär
skilda m arknadsplatser på landsbygden utanför Vasa i sam 
band m ed att bondeseglationen släppts fri.

Byteshandeln före 1766

Även på andra sidan Kvarken var det "ett livsvillkor" för kust
befolkningen att få byta fisk mot spannm ål.31 Korsholms historia 
(1941) skriver den välkände finländske hem bygdsforskaren och 
riksdagsm annen K. V. Åkerblom att den österbottniska fiskar
befolkningen "sedan äldsta tider" idkat sådan byteshandel m ed 
folk längre inåt landet.4 Från och m ed 1600-talet kom det att ge 
upphov till konflikter m ed borgarna i den år 1606 grundade sta
den Vasa, vilka ansåg att byteshandeln skulle gå via staden och 
att de hade rätt att kräva tull för fisken. Det finns belägg för att 
de bötfällde österbottningar som m ed sin fisk åkt förbi staden 
på väg inåt landet, m en i sam band m ed ett besök i Vasa är 1668 
gav "kom m issarierna" Erik Sparre och Lorents Creuts allmo
gen rätt att vara befriade från denna tull.5 Den äldsta kända käl- 
luppgiften om västerbottniska allmogeseglatser m ed fisk över 
Kvarken i handelssyfte synes vara från 1663/64, när vasabor
garna, enligt Åkerblom, uttryckte oro över att ett "stort parti" 
bönder från Umeå socken anlänt m ed ström m ing.6 Att bytes
handeln gick i den riktningen hade naturligtvis sin grund i att 
Österbotten hade mer spannm ål att avyttra. Enligt historikern
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H arald Stormyr hade det landskapet "jämfört m ed Västerbot
ten mycket större förutsättningar för spannm ålsodling", något 
som dock tonats ned av den finländske historikern Nils-Erik 
Villstrand, som emellertid även konstaterat att sämre tillgång 
gjorde att spannm ålspriserna var betydligt högre i Umeå i jäm 
förelse m ed Vasa.7 I m itten av 1700-talet ansågs också rågen i 
Vasa, som alltså var det sädesslag m an huvudsakligen bytte till 
sig, hålla mycket hög kvalitet och vara jäm förbar m ed två tun 
nor "annan" råg.8

Vasaborgarna gjorde under lång tid fram över upprepade 
försök att få kontroll över byteshandeln, bland annat genom 
att insända besvär till 1723 års riksdag, m en i 1734 års lag 
stadgades rätten för "landtm annen" att "hvar han vill" sälja 
eller "til bärgning och nödtorft sin" idka byteshandel m ed 
egna produkter ("egen afvel och avrad"), liksom att köpa 
andra bönders produkter.9 Däremot var det inte tillåtet för all
m ogen att bedriva s.k. prånghandel, dvs. att sälja vidare det 
m an köpt eller bytt till sig.10

Trots det som var stipulerat i lagen genom drev dock Öster
bottens landshövding Gustaf Creutz år 1745 en begränsning 
av byteshandeln m ed fisk och spannm ål till en frim arknad i 
Vasa, som inleddes varje år den 24 augusti och varade i åtta 
dagar.11 Den m arknaden hade tillkom mit år 1731, m en enligt 
Creutzs beslut, som bekräftades i en kunglig resolution av 
den 3 septem ber 1745, var den nu alltså exklusiv för den här 
aktuella byteshandeln.12 För brott m ot näm nda resolution 
stadgades ett vite om hela 100 daler i silverm ynt och kon
fiskering av varorna.13 Denna lösning försvårade onekligen 
byteshandeln för västerbottningarna. De var beroende av 
vädret för att kunna segla den relativt långa seglatsen över 
Kvarken och hade därför ibland svårt att infinna sig under 
m arknadsdagarna och även om det förekom att landshöv
dingen förlängde m arknaden, så kunde inte spannm ålsbön
derna vänta i Vasa särskilt länge. Eftersom m arknaden hölls i
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slutet av augusti behövde de åka hem  och bärga skörden.14 
Dessutom förekom tydligen att borgarna i staden skyndade 
sig att köpa all den ankom m ande fisken för att sälja den vida
re för det dubbla priset, vilket uppgavs i sam band med en an
sökan till 1755-56 års riksdag om att få starta en fiskm arknad 
i Mullo by i Lillkyro socken öster om Vasa.15 Trots det som 
var stipulerat om lantm annahandel i lagen, satte alltså m yn
digheterna käppar i hjulen för bönderna. Den bakom liggande 
orsaken har ansetts vara att m an i enlighet m ed det m erkanti
la system et helst ville se till städernas bästa, även om m an 
inte kunde förneka allmogen sin lagliga rätt att handla m ed 
varandra.16 Förutsättningarna kom  dock att ändras radikalt 
bara tiotalet år senare.

Fiskmarknaderna i Toby m.fl. platser
I en kunglig förordning den 20 novem ber 1766 slopades tidigare 
inskränkningar i böndernas seglationsfrihet -  sedan slutet av 
1600-talet hade det bland annat varit förbjudet för andra än 
kustbönder att färdas per båt och avyttra sina produkter -  och 
därigenom  försvann också begränsningen för byteshandeln till 
Vasamarknaden eftersom det blev tillåtet att fritt segla överallt 
inom riket m ed egna produkter.17 Det synes inom kort ha lett till 
uppkom sten av en fiskm arknad i Toby drygt 10 kilometer syd
ost om det nutida Vasa (ca 5 kilometer sydost om Gamla Vasa 
där staden då låg).18 M arknadsplatsen vid Toby å låg bara några 
hundra m eter från den gård i grannbyn Helsingby, där Per Pers
son från Ytterboda blev m åg bara några år efter fiskm arknadens 
troliga tillkomst (trots det tidigare förbudet kan den eventuellt 
vara äldre). Fiskm arknaden i M ullo -  vid Mullo bäcks utlopp i 
Vassorfjärden -  blev nu  också en realitet, liksom m arknader i 
några byar i Vörå socken, bl.a. Kaitsor.19 De västerbottningar 
som kom till dessa platser var m estadels från Umeå, Bygdeå och 
Lövångers socken.20
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N är Per Persson och Jonas Boström flyttade till Österbotten 
i början av 1770-talet seglade västerbottningarna enligt u p p 
gift totalt hem  m ed ungefär 2 000 tunnor spannm ål per år, vil
ket lågt räknat räckte till ett tusental personers årsbehov.21 
U ppfattningarna om hur mycket som läm nades i utbyte vari
erar mellan 1 - 1 ,5  tunna råg för en ström m ingstunna.22 Fisk
tunnorna lär i allm änhet ha vägt ca 120 kilo. Den vanligaste 
rågtunnan vägde ungefär 100 kilo.23 Lärft och vadm al läm na
des även ibland i utbyte av västerbottningarna.24 Platsen för 
m arknaden, som låg vid Bergs hem m an i Toby, valdes troli
gen bl.a. för att det var möjligt att dra båtarna uppför Toby å 
de få kilom etrarna från havet. Eventuellt gjordes det m ed 
hjälp av hästar på båda sidorna av ån, då det var besvärligt 
p.g.a. den sparsam m a vattenföringen (flödet).25 Det fanns 
också en djupare s.k. kungsfåra mitt i ån och det lär för övrigt 
ha varit för grunt för större båtar än skötbåtar.^  M arknads
platsen kom att kallas Tövalite, vilket betyder 'dröj lite' och 
som de handlande på platsen ska ha ropat till ankom m ande. 
Den ska också ha benäm nts fratthamnen, som betyder 'frakt
ham nen'. Till finnarna lär svenskarna ha sagt: "H ar du hav- 
ran, kavran, får du sillakåta igen" (översatt från finska).27 
Kommersen var om fattande och pågick i flera veckor varje 
år.28 Ö sterbottningarna kom från kringliggande socknar m ed 
sitt spannm ål.29 Rågen var m estadels från andra socknar än 
Korsholm (Mustasaari), t.ex. de närbelägna Laihela, Lillkyro 
och Storkyro, m en även från platser längre inåt landet som 
SeinäjokiP0 På 1780-talet ledde nya odlingsm etoder till att till
gången på spannm ål i Österbotten ökade, vilket bör ha gett 
byteshandeln ett uppsving -  inte m inst för att österbottning
arna därigenom  av allt att döm a kom att ägna sig m indre åt 
fiske.31 Västerbottningarna och sederm era även ångerm anlän- 
ningar, kom främ st i oktober och avyttrade det de fångat tidi
gare under året, m en de dök även upp  vid andra tillfällen.32 
Att de kom vid den tiden hade ett sam band m ed att deras
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egen skörd då var bärgad. Åtm instone stundtals bodde de i 
tält under sina vistelser vid Tövalite och ska ibland ha stannat 
i flera veckor.33 En krog där aktiviteten var livlig lär ha legat i 
närheten av m arknadsplatsen drygt hundratalet meter upp  i 
skogen i Toby och i närheten fanns även en gästgivargård.34

Borgerskapet i Vasa gjorde under 1700-talets sista decennier 
förnyade försök att sätta stopp för landsbygdsm arknaderna. 
Bland annat hävdade Vasas borgm ästare E. J. Fagerström  i be
svär till 1786 års riksdag att västerbottningarna även ägnade 
sig åt otillåten köpm annahandel m ed andra produkter än de 
ovan näm nda och anhöll därför om att byteshandeln skulle 
flytta tillbaka till Vasa stad eller till stadens ham n.35 Efter en 
långdragen beredning -  frågan behandlades i sam band m ed 
en allmän reglering av rikets m arknader -  beslutade länssty
relsen i Vasa år 1799 att Tobymarknaden skulle ersättas av 
fyra frim arknader i staden. M an stödde sig härvidlag på en 
resolution från kom merskollegium  från året innan.36 Efter att 
riksdagsm än ur bondeståndet besvärat sig till Kungl. Maj:t 
och bland annat fram hållit svårigheten för dem  som kom från 
västra rikshalvan att inställa sig på särskilda dagar, slogs 
dock 1801 fast att lantm annahandeln m ed "egen afvel" var 
tillåten. Toby fiskm arknad fortlevde därm ed ytterligare en 
tid.37 Ä nnu 1804 fanns den m ed säkerhet kvar och troligen 
även året efter, m en det inte är känt när handeln vid "Tövali- 
te" upphörde.38 De fyra frim arknaderna förlädes från och 
m ed 1801 till Vasa ham n.39

Person- och släktförbindelser över Kvarken

Kyrkböckerna avslöjar fler kontakter än de redan näm nda mel
lan Ytterboda och Österbotten. Drängen Johan Ersson Pundars 
(f. 1780) från Tobys grannby Helsingby var skriven i Ytterboda 
åren 1799-1805 och run t år 1800 flyttade fyra av den då avlidne
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Per Perssons barn  till släktingar i Ytterboda och Stöcke.40 En av 
dem  var hans dotter M aria Persdotter (f. 1783), som blev kvar på 
svenska sidan och vars levnadsöde står i centrum  i en tidigare 
artikel.41 Drängen Olof Andersson i Ytterboda (f. 1776) flyttade i 
sin tur år 1805 till Österbotten.42 Dessa kyrkboksnoteringar ger 
en tydlig indikation på att kontakterna mellan Ytterboda och 
andra sidan Kvarken var livliga och att seglatserna dit fortgick 
under m ånga år. En annan by i Umeå landsförsam ling, vars 
byam än i slutet av 1700-talet regelbundet seglade över Kvarken 
m ed ström m ing var exempelvis Obbola, vilket även fram går av 
avvittringshandlingar.43 Bortsett från Holm ön har jag därem ot 
inte funnit några ytterligare noteringar om personer i kustbyar i 
dåvarande Umeå landsförsam ling som under perioden 1757- 
1809 flyttat över Kvarken.44 Det är därem ot känt att tre bröder 
från Fjällbyn i Lövångers socken flyttade till Sundom  i närheten 
av Vasa ungefär sam tidigt som Per Persson och Jonas Boström 
slog ned sina bopålar i Österbotten.45 Även om den var spar
sam, kan det utifrån dessa fåtaliga uppgifter ändå verka troligt 
att en viss ökad m igration över Kvarken ägde rum  som ett resul
tat av att bondeseglationen släpptes fri år 1766.

Allmogens båtar

Båtarna de färdades i byggde bönderna ofta själva i byn, eller så 
anlitade m an någon i en grannby. Exempelvis på Holm ön och i 
N orum  i Bygdeå socken fanns ganska säkert duktiga båtbygga
re. Båttyper för allmogens handel vid denna tid var t.ex. skötbåt 
(omkring 8 m eter lång), haxe (ca 10-15 m eter lång) och fälbåt (ca 
9 m eter eller längre), vilka samtliga även användes i fisket.46 En 
skötbåt hade en lastkapacitet på ca 10-20 ström m ingstunnor, 
vilket m otsvarade m inst 1-2 ton fisk.47 Skötbåten -  nam net 
kom m er av ström m ningsskötar (näten) -  användes norm alt i 
fisket. Fälbåten (färdbåt) var egentligen byggd för säljakter på
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Bild 1. På denna och följande sida skötbåtar fotograferade på H olm ön i 
sam band m ed 2006 års postrodd. H är postroddsbesättning på "Johanna 
Sofia", byggd 1887 av A. M. Ahlskog, N orra Vallgrund, Replot. Foto: 
H åkan Karlsson.

vintern, m en nyttjades även ibland till annat på sommaren. Det 
är känt att Ytterbodaborna ägde en fälbåt, som bör ha varit 12 
meter lång, och som var m ed på en om talad säljakt år 1804.48 Ett 
10 m eter långt skidbord från den båten finns i dag på båtm useet 
på Holm ön, liksom en rorpinne stam m ande från hem m anet Yt- 
terboda nr 2 m ed årtalet 1792 och initialerna "M.M." ingrave
rat.49 På två bovärderingar från byn, härrörande från 1793 och 
1803, upptas en skötbåt vardera, och på den senare även den 
näm nda fälbåten som värderades till jämförelsevis höga 25 riks
daler.50 Den äldre handlingen rörde Per Perssons bror och svä
gerska.

Gem ensam t för samtliga allmogebåtar som användes i by
teshandeln var att de var helt öppna båtar som inte klarade 
någon större sjögång.51 Därför seglade m an i princip alltid 
den kortaste vägen över Kvarken. Större båtar saknade m an 
de ekonomiska möjligheterna att bygga.52 Av praktiska och
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ekonomiska skäl seglade m an så gott som alltid i lag.53 Både 
för att m an seglade och för att båtarna var känsliga för sjö
gången var m an beroende av rätt väder och därför kunde det 
som sagt vara svårt att infinna sig på speciella m arknadsda
gar, varför Toby och Mullo m.fl. platser nog sågs som bättre 
alternativ för västerbottningarna.54 M ed bra vind kunde m an 
segla m an över Kvarken på en dag, kanske 10-12 timmar, var
av uppskattningsvis ca fyra tim m ar på öppna havet m ellan 
H olm ögadd och den finländska skärgården. Som antytts, 
kunde det dock ta betydligt längre tid än så.

RMIMiitii

Bild 2. Skötbåten "Tjärlek", byggd av Thomas Distler, Kassjö. Foto: Ro
bert Eckeryd.
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Pehr Stenbergs resa till och från Vasa

Um eåprästen Pehr Stenberg (1758-1824) skildrar i sin levernes- 
beskrivning utförligt en resa tur och retur över Kvarken i en 
haxe som tillhörde skräddaren H ans Rönqvist (f. 1747) och hans 
hustru  Sara Sofia Grönbäck (f. 1762) från Röbäck.55 För att ge en 
sam tida bild av hur en färd i en allmogebåt mellan Umeå och 
trakten av Vasa kunde förlöpa -  inte m inst m ed avseende på vil
ka hinder m an kunde m öta -  ska här dessa båda seglatser åter
ges översiktligt utifrån Stenbergs noteringar.

Tillsammans m ed fem andra, varav två var m akarna Rön
qvist, reste Stenberg den 13 juni 1805 från Umeå och kom 
samma kväll till "Sikskärs sundet" vid Lövöudden utanför 
H olm sund.56 Där spenderade m an natten och gav sig m orgo
nen därpå sig ut på öppna havet efter att först ha passerat 
Holm ögadd och sett den båk som då fanns där. Vid m iddags
tid nådde de Valsörarna på finska sidan. Det var vanligt att 
m an om nödvändigt inväntade rätt vind vid Holm ögadd in
nan m an fortsatte och Stenberg skriver att vädret var "ganska 
wackert [...] m ed en jäm n och stilla vind och nästan utan all 
sjögång".57 Respekten för vädrets m akter fram går också av att 
skepparen föredrog den segelled mellan Valsörarna och de 
därpå följande Lappörarna som han ansåg mera säker efter
som den gick genom  skärgården, snarare än på mer öppet 
vatten. Detta utifall "något hårdare w äder skulle uppstiga".58 
Längs den led m an följde genom Vasa skärgård fanns troligen 
ett antal båkar som riktm ärken.59 Stilla väder gjorde att de att 
inte kom fram till Lappörarna samma kväll trots att avståndet 
bara är några sjömil från Valsörarna. I stället förtöjde de båten 
vid en bastu (badstuga) i näm nda skärgård och "lågo der om 
bord öfver natten".60 Dagen därpå fortsatte de förbi Lapp
örarna och seglade så sm åningom  öster om öarna Björkö och 
Replot sedan de först följt Björkös nordliga kustlinje. Efter att 
ha passerat det sund där i dag Replotbron är belägen, nådde
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de m ed hjälp av gynnsam  vind Vasatrakten på kvällen nästa 
dag, som var lördagen den 15 juni. Stenberg näm ner att de 
passerade inloppet till Toby å och han kände till att m an däri
genom tog sig till fiskm arknaden i Toby, som han kallade "en 
allmän m arknads platts".61 H an kom att spendera sex dagar i 
och kring Vasa innan hem resan påbörjades.62 Före hem färden 
köpte han för övrigt fyra tunnor råg för sju riksdaler per tun
na, vilket han ansåg vara ett "godt köp".63

Beskrivningen av hem resan är ett intressant vittnesbörd om 
hur besvärligt det kunde vara att ta sig över Kvarken m ed en 
allmogebåt och illustrerar m ed önskvärd tydlighet varför väs- 
terbottningarna inte alltid kunde kom ma till m arknadsdagar
na i Vasa. Det tog näm ligen en hel vecka efter att han klivit i 
haxen igen innan Pehr Stenberg åter var hem m a i Umeå. An
ledningen var inte så mycket dåligt väder, u tan främ st avsak
nad av vind eller rätt vind. M an hade bott på Risö torp några 
kilometer söder om Vasa, strax norr om inloppet till Toby å. 
Vid Risö torp steg samm a sällskap om sex personer om bord 
igen på kvällen fredagen den 21 juni, m en eftersom de enligt 
Stenberg hade m er hjälp av en "m edström " än av vinden, tog 
m an sig den kvällen bara en kort bit till några sjöbodar (tjär- 
bodar) tillhörande Vasa stad.64 Dagen därpå var de uppe ti
digt "för att kunna begagna den lilla w ind som blåste och 
som w ar likaså maklig som qwellen förut, så mycket att det 
syntes wi skredo fram ".65 På Stenbergs begäran passerade 
m an på nära håll några som fiskade m ed ringnot och utifrån 
det han då observerade har han i levernesbeskrivningen info
gat en beskrivning av hur det gick till att dra ringnot.66 Den 
svaga vinden den dagen gjorde att de sent på kvällen inte ta
git sig längre än ytterligare en halvmil. De gick i land vid en 
udde, strax norr om av Brändö, som num era är en del av det 
nya Vasa. M an gjorde sig beredd att sova under bar himmel, 
m en kort efter att Stenberg lagt sig började det regna, varför 
han tog sin tillflykt till en närbelägen lada. I haxens kajuta vil
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le han inte ligga eftersom han ansåg den vara för trång.
På söndagen den 23 juni var det till att börja m ed vindstilla, 

varför Stenberg höll en kortare andakt för sällskapet, innan de 
vid m iddagstid kunde fortsätta seglatsen till sundet, som u t
gör inloppet ifrån Replot fjerden".67 Där m ojnade vinden och 
under det uppehåll som följde passade Stenberg på att gå till 
den närbelägna byn Västervik för att köpa mjölk till sin med- 
havda och för tillfället tomm a mjölkflaska.68 Först på kvällen 
kunde de åka vidare och tog sig m ed hjälp av en fördevind 
m ed bra fart förbi Replot "utan all fara", trots ökad sjögång 
ute på fjärden.69 Vid 23-tiden nådde m an Finnham n (Finn
hamnen) vid Björkös nordöstra hörn och låg där över i en ba
stu. Stenberg har noterat att det behövdes en annan typ av 
vind än de haft för att komma vidare därifrån och det är fullt 
logiskt då de nu skulle ta av västerut efter att ditintills seglat i 
nordlig riktning. Hela m åndagen den 24 juni, m idsom m arda
gen i enlighet m ed dåtidens kalender, och som var en kylig 
dag, stannade m an i bastun i Finnham n i skydd mot en kall 
nordlig m otvind. Vädret nästföljande dag var liknande, men 
vinden var svagare, varför m an bestäm de sig för att försöka 
nå "Björkö ham n eller sjöbodar?" (numera Svedjehamn) ca 5 
kilometer väster om Finnham n.70 Eftersom det var närm are 
beslutade m an sig inledningsvis för att segla genom ett sund 
som då skiljde skäret där Finnham n ligger från Björkö. I dag 
verkar landhöjningen för övrigt ha förenat detta skär m ed 
Björkö.

Fru Rönqvist hade varit emot att åka vidare i det rådande 
vädret, och blev oroad av att det tydligt gick att se stenar och 
bottnen i det grunda sundet, varför hon utbrast: "Om Ni nu 
segla sönder min haxe, så skall ni bara få höra m ig".71 Hennes 
m an trodde dock att det skulle gå bra att ta sig genom sundet 
eftersom haxen inte var tungt lastad. Stenberg uppger att las
ten bestod av "20. a 30. större och m indre swin" och att sun
det i själva verket var djupare än vad det såg u t att vara.72
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Bild 3. Del av Samuel G ustaf Herm elins karta över Finland från 1799, 
där den ungefärliga rutten  för Pehr Stenbergs återfärd genom Vasa skär
gård år 1805 har ritats in. I övre vänstra hörnet syns Valsörarna. I m itten 
nertill Toby och Toby å.

M an tog sig också lyckligt igenom, m en därefter mojnade vin
den, varför de var tvungna att börja ro. Det gick långsam t 
fram åt och eftersom de var nära land och risk för grundstöt- 
ning förelåg, var Stenberg verkligt rädd  för vad som skulle 
hända om det blåste upp  lite, varför han i levernesbeskriv- 
ningen noterat:

w år belägenhet var wådelig; ty jag insåg alltför alltför 
wäl; att om w ädret aldrig så litet hade tilltagit m ed nå
gon alfwarsam het så hade wi legat på strand och w arit 
olyckliga.73

Efter en ansträngande rodd kom de slutligen välbehållna 
fram  till Björkö ham n vid niotiden påföljande morgon, den 26
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juni, över fyra och ett halvt dygn efter att de läm nat Risö torp. 
Stenberg var så trött i arm arna av rodden att han tyckte det 
kändes som om hans överarm ar skulle gå av. H an besökte ett 
par personer i Björkö by som bott i Um eåtrakten m en låg inte 
över där eftersom byn låg en dryg kilometer från ham nen och 
de i vanlig ordning väntade på läm plig vind.

Efter nattvila i Björkö ham n -  även där låg de över i en liten 
bastu -  fick de nästa dag en passande, om än svag, vind och 
seglade över till Lappörarna och sedan ut på den öppna Kvar- 
ken (i sam band m ed hem resan näm ns inte de längre u t beläg
na Valsörarna). Vädret var vackert och seglatsen relativt lång
sam, m en "dock så att det tydligt syntes att hagsen sköt 
någon liten fart".74 Denna gång såg de till sin förvåning inte 
G addens båk, vilket visade sig bero på att de kom mit ur kurs 
och ham nat 2-3 landm il längre söderut än tänkt. Enligt skep
paren Rönqvist var förklaringen att "den starka nordanström 
m en [—] drivit oss u tu r rätta farleden".75 Trots att de drivit så 
långt kunde Rönqvist emellertid känna igen inloppet till 
"Umeå fjerden" i rakt nordlig riktning.76 På grund av ändrade 
vindförhållanden tog de sig dock inte in i fjärden utan fick ta 
in över natten i en fiskarstuga på Rävskär vid Obbolaön, var
ifrån Stenberg slutligen tog sig hem  via Strömbäcks glasbruk 
och ett besök hos sina föräldrar i Stöcke. Det var nu fredagen 
den 28:e och således sex dagar efter att han läm nat Vasa och 
som näm nts en vecka sedan båten lagt u t från Risö torp. Den 
utdragna hem resan hade därm ed tagit mer än dubbelt så lång 
tid som ditresan.77

Efter rikets sprängning

H andelsfärderna över Kvarken upphörde inte efter rikets splitt
ring. Till grundlagsriksdagen 1809-10 hade västerbottniska 
riksdagsm än inläm nat ett mem orial där de uttryckte oro över
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hur länets livsmedelsförsörjning skulle påverkas om byteshan
deln m ed ström m ing m ot spannm ål försvann på grund av ri
kets sprängning och därför ville m an att den skulle tryggas av 
de svenska fredsförhandlarna.78 I fredsfördraget, som under
tecknades i Fredriksham n i septem ber 1809, stipulerades att 
svenskar fram till oktober 1811 tullfritt skulle "ifrån Finland 
kunna utföra Boskap, Fisk, Spannemål, Lärft, Tjära, Bräder, 
Trädwaror af alla slag, Timmer och Wed, samt i allm änhet alla 
öfriga detta Storförstendömets producter".79 Dessa bestäm m el
ser kom att gälla i ytterligare några år framöver.80

I en militärgeografisk beskrivning från 1810-11 upprättad  
av den svenska krigsm akten uppges att Ytterbodaborna då 
ännu fraktade ström m ing "till Vasaland".81 H ur länge detta 
fortgick är inte helt klarlagt m en ännu år 1817 är det belagt att 
Y tterbodabönderna Mikael Mikaelsson och Nils Olofsson, till
sam m ans m ed torparen Jon Boström och några ytterligare 
personer från Ostnäs och Sävar kom tillbaka m ed säd från 
Vasatrakten.82 Det året infördes emellertid tullar för handel 
mellan Sverige och Finland, vilka i båda riktningarna var 
halverade i jämförelse m ed andra länder.83 Även om Kvar- 
kenhandeln därigenom  fortfarande gynnades, så är det tyd
ligt att dessa tullar var klart kännbara. Guvernören i Vasa län, 
Carl Constantin de Carnali, skrev näm ligen i sin årsrapport år 
1819 att tarifferna vid den tiden ska ha gjort byteshandel m el
lan ström m ing och salt olönsam för rikssvenskarna, och 1821 
hade tydligen spannm ålsexporten till Sverige nästan helt av
stannat.84 H em bygdsrådet G unnar Rosenholm, som skrivit 
om bondeseglation från sin hemförsam ling Solf rakt söder om 
Vasa, uppger att Solfböndernas handelsfärder till Gävle och 
Stockholm m.fl. städer på svenska sidan i princip verkar ha 
upphört just 1817, uppenbarligen som en konsekvens av de 
nyinförda tulltarifferna. Rosenholm har studerat tulljournaler 
från Vasa tullkam m are och inte m inst åren närm ast före 1817 
verkar österbottningarnas trafik på Sverige ha varit livlig och
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innefattat försäljning av en rad produkter.85 Därefter tycks 
hans uppfattning vara att bara enstaka färder förekom innan 
en ny seglation på Sverige uppstod i sam band m ed Krimkri- 
get på 1850-talet.86

Känt är också att ström m ingsfiskande finländare om kring 
1820 slutade uppehålla sig på Stora Fjäderägg utanför Holm- 
ön, vilket sannolikt även det hade m ed de nya tullbestäm m el
serna att göra.87 Däremot uppger lappm arksprästen och folk- 
livsupptecknaren J. A. Nensén i en uppteckning från 1822 att 
Holm öborna "byta m ed förmon åt sig Råg i Storkyro sn", 
ungefär fyra mil öster om Vasa, där de ibland fick två råg tun
nor för en tunna ström ning."88 Det verkar alltså som att plat
sen för åtm instone Holm öbornas byteshandel flyttat inåt lan
det, närm are rågens ursprung. M an kan spekulera i om det 
var de bättre villkoren, m ed ibland två tunnor m ot en, i stället 
för som tidigare 1-1 Vi tunna råg för en tunna strömming, 
som gjorde att det fortfarande lönade sig för dem  att bege sig 
till Österbotten. En uppgift från 1823 gör gällande att de an
vände en fälbåt för detta ändam ål.89 Det året avskaffades 
landsbygdsm arknaderna i Österbotten, m en om det strikt och 
fullt u t gällde allmogens byteshandel m ed fisk är osäkert.90 
Av senare datum  än det tidiga 1820-talet har jag emellertid 
inte hittat några belägg för att denna byteshandel fortgick.91 
U ppenbart är ändå att senare höjningar av tullarna satte 
stopp för lejonparten av bondeseglationen över Kvarken, vil
ken i princip torde ha upphört senast i slutet av 1840-talet när 
fullständiga tulltariffer infördes för produkter från Sverige.92

Noter

1 Ytterboda tillhör från 1823 Sävars församling, som då bröts u t ur 
Umeå landsförsam ling. Per Perssons flytt till Ö sterbotten fram går 
av följande kyrkoarkivalier: Landsarkivet i H ärnösand (HLA),
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Umeå landsförsam lings kyrkoarkiv, AI:7, s. 376 (1768-77); Vasa 
landsarkiv (VLA), Solfs församlings arkiv, kom m unionbok 1789-95, 
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1788. A ngående Jonas Boström se: HL A, Umeå landsförsam lings 
kyrkoarkiv AI:7 s. 425 (1768-77); VLA, Solfs församlings arkiv, kom- 
m unionbok 1789-95, s. 266. För ingående resonem ang om Per Pers
son och hans barn  se: Robert Eckeryd, "Trean som blev en sjua: his
torien om M aria Persdotter och vad en feltolkad siffra kan ställa till 
m ed", i Släkten n r 1 2008; Robert Eckeryd, H istorien om M aria Pers
dotter från Helsingby", i Helsingby-Karkmo: Förr och nu, Vasa 2010.

2 Lantmäteriet, Umeå, Avvittringskarta för Ytterboda (1782); Folkrö
relsearkivet i Umeå, Ytterboda byarkiv F:I, avvittringshandlingar 
1782-84. Strinnholm skriver också att "Abbor, Jedda och Sik" fiska
des till husbehov, m edan större delen av ström m ingsfångsten för
des över till Österbotten.

3 K. V. Åkerblom  Korsholms historia: första delen, Vasa 1941, s. 264.
4 Åkerblom 1941, s. 264.
5 Åkerblom 1941, s. 265.
6 Åkerblom 1941, s. 265, 734.
7 H arald Stormyr, Övre Norrlands historia. Del IV, Tiden 1772-1810, 

Umeå 1974, s. 142; Nils-Erik Villstrand, Landet annorlunda: uppsatser 
om Österbottens historia, Vasa 2002, s. 119.

8 Villstrand 2002, s. 119.
9 Åkerblom 1941, s. 265f; Storm yr 1974, s. 142.

10 Stormyr 1974, s. 142.
11 Stormyr 1974, s. 143.
12 Kenneth Awebro, "Fiske i Bottenviken vid m itten av 1700-talet", i 

O knytt n r 3-4 2013, s. 45.
13 Storm yr 1974, s. 143.
14 Villstrand 2002, s. 117 f.
15 Villstrand 2002, s. 117.
16 Bertil Bonns, Kvarkens historia, Umeå 2001, s. 31; Villstrand 2002, 

s. 116. Bonns har beskrivit inställningen från m yndighetshåll under 
t.ex. 1700-talet som "närm ast vacklande".

17 Se Stormyr 1974, s. 143 och Villstrand 2002, s. 113. Ett sam band 
fanns mellan den fria bondeseglationen och långtgående lättnader i 
det s.k. bottniska handelstvånget, d.v.s. att m an fick s.k. stapelstäder 
vid Bottenviken som hade rätt att handla direkt m ed u tlandet utan
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att varorna första skulle passera Stockholm (Se Villstrand 2002, 
s. 106-14 och Storm yr 1974, s. 95)
Åkerblom 1941, s. 266; Storm yr 1974, s. 144; Villstrand 2002, s. 117 
Arm as Loukko, Vasa stads historia II, Vasa 1981, s 457. Byteshandel 
hade i viss m ån ägt rum  på landsbygden även tidigare, trots förbu
det under perioden 1745-66. (Åkerblom 1941, s. 269; K. V. Åker
blom, "Å rhundradens strider för handel på landsbygden: M innen 
av handeln  vid Toby å", i K. V. Åkerblom <fe Emil Westermarck, 
Mustasaari handelslags tioårsskrift, 1917-1927, Vasa 1927, s. 15; Louk
ko 1981, s. 135).
Åkerblom 1941, s. 268; Villstrand 2002, s. 117. Fiskhandel förekom 
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(Åkerblom 1941, s. 269).
Stormyr 1974, s. 146.
Kurt Jern, "Näringsliv och levnadsvillkor i svenska Ö sterbotten från 
m edeltid till 1800-talets stora nödår", i Svenska Österbottens historia 
III, Vasa 1980, s. 126; Villstrand 2002, s. 119. Enligt Jern var det kar
tografen Samuel G ustaf Hermelin, som för övrigt ritat den karta 
som delvis är avbildad i denna artikel, som är upphov till uppgiften 
om 2.000 tunnor per år (i ett tal vid vetenskapsakadem in år 1773). 
Jern 1980, s. 126; Storm yr 1974 s. 145.
Stormyr 1974, s. 158.
Stormyr 1974, s. 150; Loukko 1981, s. 457.
Stormyr 1974, s. 150.
U ppgift från Greta Ahlskog, Vasa.
Stormyr 1974, s. 144.
Stormyr 1974, s. 148.
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och utvecklingen av Toby by i Korsholm, Toby 2001, s. 89, sam t samma 
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g i.se/ d isc u s /messages/44/36041.html?1149094273,
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längderna för Umeå landsförsam ling under perioden 1757-1810 
(AI:6-AI:10b).

45 Ragnar H agm an, "Lövångerssläkten -  Erik Olofsson i Fjällbyn och 
hans avkom lingar i Lövånger och i Sundom ", i Sundoms historia II, 
Vasa 1994, s. 163 ff. De tre bröderna Jonas Ersson Fjellström (f. 1741), 
Erik Ersson Fjellström (f. 1745) och Petter Ersson Fjellström (f. 1748) 
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46 Om allm ogebåtar se t.ex. Åke Sandström , "Båtar för fem årstider", i 
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47 Storm yr 1974, s. 158.
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49 Kurt Boberg, "I Ytterboda vaknar hoppet: Unga familjer kom m er 
flyttande. Men vägen behöver förbättras", i Västerbottens Kuriren 
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1793; Umeå häradsrätt, AIA:79 (1804) nr 42, värdering av lös egen
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64 PSL, bok 8, s. 127.
65 PSL, bok 8, s. 129.
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69 PSL, bok 8, s. 136.
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bergs levernesbeskrivning, som är under utgivning och beräknas 
kom m a u t under 2015 (sid. 106-148 i levernesbeskrivningens åtton
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