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Vägunderhdllssten från "Söderlunds" i Ovanåker, Saltvik. Numera råsten. (Foto: Per-Ove Hög
näs, ÅM) 



FÖRORD 

En dag i slutet av juli 1975 talade jag med min gode vän och granne, framlidne 
Eliel Persson om bruket av bomärken. Han föreslog då att jag skulle uppteckna 
dem i våra hembyar Ödkarby, Ovanåker och Sålis i Saltvik, vilket jag gjorde 
följande vinter. 

Mitt bomärkesintresse hade nu vaknat. Från Ålands Museums arkiv fick jag 
kopior av olika uppteckningar från några socknar och enstaka byar på Åland. 
Dessa visade sig vid närmare granskning innehålla en del motsägande uppgif
ter. J ag beslöt då att försöka utforska de olika hemmanens bomärken på hela 
Åland. Arkivforskningen inleddes med genomgång av alla kyrkostämmaproto
koll som fanns mikrofilmade i Ålands landskapsarkiv. De visade dock endast 
en del av hemmanens märken, varför jag lånade alla tillgängliga åländska lant
mäterihandlingar från Kartverks- och dataservicebyrån i Åbo, för att få ett sä
kert grundmaterial. Arbetet blev mer omfattande än beräknat. I synnerhet att 
försöka få klarhet i hur bomärkena på en del gårdar bytts ut mot andra har 
tagit tid. Ändå finns åtskilliga frågor som väntar på svar. Forskningsarbetet har 
även omfattat genomgång av Ålands Museums samlingar, olika hembygds- och 
gårdsmuseer samt oräkneliga föremål hos privatpersoner runtom i bygderna. 
Fältarbetet har täckt hela landskapet. Undersökningen har inte strävat till att 
redovisa fullständiga ägandelängder för de olika gårdarna utan endast visa bo
märkets eller bomärkenas förändringar och rätta utseende. 

Otaliga är de som hjälpt mig i mitt forskningsarbete. Jag vill särskilt poängte
ra att ingen har ställt sig avvisande. Överallt har jag blivit insläppt för att "rota" 
bland gamla föremål. Många har följt med mig i byarna, och även tagit reda 
på uppgifter åt mig som jag frågat om. Jag kan inte nämna alla vid namn, men 
följande vill jag i alla fall ge ett speciellt tack. 

Först och främst vill jag nämna min hustru Gladys som hela tiden stött och 
uppmuntrat mig. JYell Ekström har tålmodigt hjälpt mig med formuleringar i 
såväl löpande text som katalogtext, med layout och fotografier. Lennart Lind
ström har sedan 1978 hjälpt mig med synpunkter och renskrivit all löpande 
text om och om igen. Göta Silander har språkgranskat texten samt hjälpt mig 
med såväl bomärken som släkter i Kumlinge. Kenneth Gustavsson har hjälpt 
mig med text och följt med runt på Kökar. Per-Ove Högnäs har fotograferat. 
Sture Söderlund har skjutsat mig med båt i skärgården. Dessutom har Eva 
Karlsson, Birgitta Eklund, Björn Rönnlöf och Ole Andersson låtit mig ta del av 
sina släktutredningar. Jag vill även rikta ett tack till Rainer Kronstam, till perso
nalen vid landskapsarkivet, museet och lantmäteribyrån för all hjälp. 
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För ekonomiskt bistånd får jag tacka Ålands Högskola för forskarstipendier, 
Biblioteks- och kulturnämnden i Saltvik för forskningsbidrag samt Ålands Folk
minnesförbund som bekostat utgivningen av denna bok. Tack också till Pia 
Perander som fungerat som redaktör och bl.a. skött redigering och kontakten 
med tryckeriet. 

Ovanåker i oktober 1994 

Göran Dahl 
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INLEDNING 

Bomärken benämns de tecken som före skrivkonstens utbredning användes 
som ägar- och igenkänningsmärken. De var ursprungligen utformade så att de 
lätt kunde skäras i trä, huggas i sten och järn samt ristas i ben och andra hårda 
material. Därför var kombinationer av raka linjer de vanligaste men även böjda 
förekom. De användes på såväl fast som lös egendom, senare även som namn
bekräftelse på dokument. 

Användningen av bomärken sträcker sig minst 2 000 år tillbaka i tiden och 
är trots likheten med runor äldre än dessa. En del märken härstammar dock 
antagligen från runorna, som liksom bomärkena var utformade att skäras eller 
ristas i trä och liknande hårda material. 

Bruket av bomärken har varit utbrett över den del av Europa som i historisk 
tid påverkats av germansk kultur. Sålunda har de använts i hela Norden, i delar 
av Baltikum och Polen, i hela Mellaneuropa och Österrike samt i delar av 
Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien. De har också brukats i Schweiz 
och Norditalien, och har haft en viss utbredning i Frankrike och Spanien samt 
i England och på Irland. I germanska folklagar, 400-800-talet, finner man de 
äldsta skriftliga uppgifterna om användning av bomärken. 

"Gragas", den isländska lagsamlingen från 1200-talet, innehåller detaljerade 
bestämmelser om bomärken. Bomärkesbruket var då sedan länge högt utveck
lat. 

Även de svenska landskapslagarna från 1200-1400-talet nämner bruket av 
bomärken och innehåller bestämmelser om straff för missbruk av dessa. 

Till Finland kom bruket av bomärken med den svenska rättsordningen och 
påträffas över hela landet. Däremot saknas bomärket i Fjärrkarelen. 

Besläktade tecken förekommer fortfarande hos naturfolk i olika delar av 
världen. 

De första ägarmärkena var sannolikt sådana som ansågs ha magisk och skyd
dande kraft. När ett visst tecken sattes på jakt- och fiskeredskap, verktyg m.m., 
var det för att göra dem så effektiva och hållbara som möjligt. 

Mjölkkärlen märktes för att skydda och förmera mjölken. Så länge träklavar 
för kreaturen användes på Åland inskars ett skyddande kors i tvärslån, eller 
också ett bomärke. 

De äldsta bomärkestyperna består av dessa magiska trolltecken; den urgamla 
solsymbolen hakkorset ~ , solkorset ffi , pentagrammet (som kan skä
ras eller ristas utan att man behöver lyfta upp verktyget) 1f och merkuri
staven 4- . Till yngre former räknas; kors + , triangel 6 , kvadrat 

:t+ , timglas X , halvtimglas l\ , fågelfot ~ och stoltyp 
h . Som tidigare nämnts kan en del bomärken härstamma från de ger

manska runorna: ~ t 1\ ~ ~ 1' 
Bomärket stod ursprungligen för hela hemmanet (gården) och i många 

trakter var det så under hela den tid som bomärken användes. På vissa orter 
övergick dock bomärket med tiden att gälla för släkten i stället för gården.1 

l. Bannbers, sid. 306. 



Längre fram i tiden när hemmanen delades, böljade de nya delarna an
vända nya varianter av det gamla märket; man tillfogade ett streck här eller ett 
kors där. Resultatet blev att hemman som delats upp i många delar kunde upp
visa mycket invecklade märken. Denna process kunde också ha motsatt verkan; 
ett invecklat ursprungsmärke förenklades. 

Ett antal gårdar använde bomärkestyper påminnande om de tecken som 
användes för märkning av gärdesgårdar, med ett samlande namn, kallade 
"trodmärken", (i dagligt tal skogs- eller gärdesgårdsmärken). De bestod oftast 
av enkla ristor enligt följande exempel: ; •; III\ Il )1( /Il\ III . 

Då bruket av bomärken var på väg att upphöra började man även använda 
latinska bokstäver som bomärken . Redan på 1500- och 1600-talet märks en de
generation av bomärkestecknet i och med att olika bokstavskombinationer och 
monogram togs i bruk. Dessa typer är också de sista före bruket av att använda 
bomärken helt upphörde, exempelvis: If $ ~ Jb . När bokstäverna 
senare åtskiljs vid märkning är det inte längre fråga om bomärken, utan om 
ägarinitialer. 

Bomärkena nämndes även vid namn, exempelvis i Sålis, Hammarland: 
O fyrkant, III tre streck, ~ fårbog, samt från andra byar: f... 

guga, t pil, 4;. ankare, ) ( två halvmånar o.s.v. 
Pennan var inte vanlig bland allmogen. Därför är en stor del av de bomär

ken som skrivits på papper sneda och inte alls så säkra i sin figuration som när 
de skurits i trä och liknande material. Att skära i trä var någonting som forna 
tiders människor behärskade till fulländning. I och med att bomärkena även 
skulle skrivas på papper, blev formen ofta mer rundad än på trä och med tiden 
kunde dessa nya former komma att användas även i hårdare material. 

Ett bomärke är alltid detsamma, oberoende av om det ställs upp och ner el
ler spegelvänds. Endast i enstaka fall kan två gårdshalvor åtskiljas genom att 
den ena halvan använder märket spegelvänt eller lutande skuret "snett över 
trä". 

I dag har den klassiska användningen av bomärken nästan helt upphört. De 
gamla märkena har i stället övergått till att bli dekorativa gårdsprydnader på 
bonader, gårdsvimplar, grindar m.m. 



UPPKOMST 

Bomärkesbrukets uppkomst på Åland får sökas långt tillbaka i tiden, till 
vikingatid, järnålder eller kanske ännu längre tillbaka. När samhällsutveckling
en nått så långt att olika arbeten böljade organiseras gemensamt uppstod ock
så behovet av att förse redskap och liknande med särskiljande märkning. Järn
åldersbebyggelsen på Åland bestod av ensamgårdar, vilka var och en höll sig 
med egen begravningsplats. Gravfältens antal ger en indikation på antalet går
dar som kan ha brukat bomärken. Det är dock svårt att säga om bomärkes
bruket uppkommit slumpmässigt i olika delar av landskapet, eller om det är ett 
resultat av ett gemensamt beslut vid tinget. 

Under tidernas lopp styckades ensamgårdarna upp och bildade våra dagars 
byar. Därefter koloniserades de perifera delarna av fasta Åland som låg utanför 
den egentliga järnåldersbygden och allra sist skärgården. Denna kolonisation 
skedde troligen både från kärnbygderna och från områden utanför landska
pet. I det sentida bomärkesbeståndet kan man fortfarande se spår av denna 
utveckling. Jomalaby som har tre lika stora järnåldersgravfält och alltså tre "ur
sprungsgårdar" visar på denna kolonisation. Ur byns bomärkesbestånd från 
1600- och 1700-talet kan man särskilja tre tänkbara huvudtyper: 
~ + )(' vilka troligen vid senare delningar till sex hemman fått föl-

jande utseende: ~ ~ -k L{! * ~ 
Kungsö by har inget gravtalt vilket sannolikt kan förklaras med att dess kolo

nisering skett efter kristendomens införande. De äldsta kända bomärkena för 
byns fyra hemman har följande utseende: Å ..1, + ~ . Den 
slående likheten mellan ovannämnda byars bomärken kan sannolikt förklaras 
med att Kungsö befolkats från Jomalaby. 

Enligt muntlig tradition har Västerånga i Lemland befolkats från sin östra 
grannby Flaka. Namnet skall ha sitt ursprung i Fiakas "Västra ängar". De tre 
hemmanen i Västerånga har följande bomärken: ,:t ~ + , vilka 
är nästan identiska med bomärkena för hemmanen nr 4, 6 och 8 i Flaka: 

~ ~ 't 
Detta bekräftar riktigheten i den muntliga traditionen. 
I några byar har alla gårdar bomärken som kan härledas ur en gemensam 

huvudtyp; såsom Asterholma och Baggholma i Brändö samt Bergö i Finström. 
Även Lappo i Brändö kan uppvisa samma företeelse med undantag för en gård 
som troligen på 1600-talet böljade använda ett avvikande märke. Dessa hem
man har sannolikt avsöndrats från samma ursprungsgård i respektive by. 

I större byar där två eller flera gårdar uppvisar likartade märken vittnar detta 
om tidigare delningar. Exempelvis Norr- och Söderstu samt Öster- och Väs
terklis i Käkarbyarna Hellsö och Österbygge. Bomärkena på Norr- och Söder
stu har följande utseende: ;K -t . Ursprungsgårdens bomärke kan ha sett 
ut så här .:J: . Öster- och Västerklis bomärken har denna form: ~ .!J? , 
troligt märke för ursprungsgården .U, . De senare gårdarnas namn tros be
tyda "klyvs" eller den kluvna gården. 

I slutet av 1700-talet och i synnerhet på 1800-talet upptogs en mängd torp, 



såväl på fasta Åland som i skärgården. Bomärken för dessa togs ofta efter tor
parens hemgård, med eller utan tillägg, men också helt nya märken bildades. 
Vid denna tid började bokstavstillägg få en allt större betydelse. Speciellt på 
torpen använde man olika kombinationer av bokstäver. 

Skötmärlu från Backas i Brändö!Jy, Brändö. (Foto: Per-Oue Högnäs, ÅM) 
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DE ÄLDSTA BELÄGGEN OCH ÖVRIGT KÄLLMATERIAL 

Det äldsta bomärket, om man nu kan kalla det så, som man funnit på Åland 
är korsmärket * på kalkstenskorset vid Sunds kyrka. På Vatikankansliets ut
nämnings brev för biskop Unni av den 20 oktober år 920 återfinns ett kors med 
samma antal strålar i korsvinklarna. Sådana signa användes på den tiden som 
personliga bomärken. I Vatikanen skulle man veta vilken biskop som under
tecknat en skrivelse bara med ledning av detta kors.1 

Första gången regelrätta bomärken framträder är på tre medeltida sigill. Det 
äldsta är från slutet av 1300-talet och tillskrivs Peter Finvisan "Petter Ålänning" 
t , rådman i Stockholm 1380. Det andra har tillhört Vindve (Finvid) La

fridsson 5!7 , inbyggare på Åland 1427, och det tredje sigillet är Knut lonis
sons Å , domare på Åland 1427-33.2 

Dessa ofta ganska invecklade bomärken var troligen personliga eller släkt
märken och inte bundna till något hemman. Endast Petter Ålännings märke 
återfinns i det åländska bomärkesbeståndet, använt av två gårdar i Föglö. Men 
om man tänker sig att de båda andra eventuellt kan vara varianter av enklare 
märken, kan man återfinna även dessa bland de åländska bomärkena. 

I och med de skrivna källorna, blir de enskilda hemmanens bomärken kän
da. De äldsta finns under en trohetsed till Johan m, daterad 20 oktober 1568,5 

där man finner bomärken för 12 hemman (eller bönder). Från samma år finns 
också ett intyg med 32 hemmans bomärken.4 Omkring 1569 sätter samtliga 24 
bönder i Kumlingeby och Seglinge sina bomärken under en rapport rörande 
prästen Mårtens i Kumlinge bedrifter, (bl.a. hade han kallat hertig Johan en 
förrädare mot Sveriges rike) .5 

Källmaterialet blir rikligare i början av 1600-talet, då bomärken allt oftare 
sätts under olika handlingar såsom kungsgårdarnas räkenskaper, brev och kvit
tenser, hjälpskatte-, rest-, tionde-, frakt-, ödes-, boskaps-, soldat-, mantals- och 
kvarntullslängder, Älvsborgs lösen, protokoll i Ålands domböcker (ibland gäl
lande hela byar) m.m. 

Längden över kyrkabalkarnas underhåll i Finström från 1702 är också ett 
värdefullt dokument. Där förekommer bomärken för nästan alla gårdar i sock
nen och Ge ta kapell före stora ofreden ( 1714-23). Dessutom är det så gott som 
den enda källa där bomärken för säterier och frälsehemman anges. En liknan
de längd från 1747 är inte helt tillförlitlig eftersom märkena tydligen kopierats 
från l 702-års längd. Man måste dock observera att respektive längder är skriv
na av en och samma person, såväl namn som bomärken. Därför visar de ej bo
märkenas exakta utseende för alla gårdar. 

Från 1742, under lilla ofreden, finns en trohetsed till Rysslands kejsarinna 

l. Dreijer 1950, sid. 77 och 96. 
2. Hausen, sid. 20. · 
3. Ålands Landskapsarldv, Mariehamn. Mikrofilm S.l. SRA Strödda Historiska Handlingar 9. 
4. Ålands Landskapsarkiv, Mariehamn. Mikrofilm ES. 691. RA 2781 Kvittenser 1566-1567, sid. 10 och 

123. 
5. Ålands Landskapsarldv, Mariehamn. Mikrofilm S. l. SRA Strödda Historiska Handlingar 10. 
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som innehåller en mängd bomärken från Åland med undantag för Kökar och 
Sottunga. 

Storskiftes- och andra lantmäterihandlingar är viktiga källor. På dessa hand
lingar satte alla bönder. i byn samtidigt sina bomärken. Hemmanen var efter 
1730 även försedda med nummer, varför det är lätt att hänföra de olika märke
na till rätt gård. 

Bouppteckningarna utgör en annan rik källa, där även den obesuttna be
folkningens bomärken finns med. Ytterligare kan nämnas handlingar rörande 
olika riksdagsmannaval samt 1861-års protokoll i Ålands dombok rörande fiske 
i hela landskapet som underskrivits av nästan alla vattenägare. Vid den tiden 
blev skrivkonsten allmännare och en del undertecknade därför enbart med 
namnet. 

Slutligen bör poängteras att det fortfarande finns en stor mängd föremål 
försedda med bomärken i landskapet. Dessa utgör den säkraste källan för de 
enskilda bomärkenas rätta utseende. 

Trohelsed tiU Johan III, daterad 20 oktober 1568, undertecknad av representanter fdr de lidvaran
de dtta socknarna pd Åland. 
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UTVECKLING 

Teoretiskt sett borde ett gammalt bondesamhälle kunna uppvisa ett i stort sett 
oförändrat bomärkesbestånd genom tiderna, men olika faktorer som krig, 
nödår, farsoter och överhetens påbud har under århundradenas lopp satt sina 
spår i byarnas bomärkesbestånd. Rimligtvis borde alla hemman i en socken el
ler bygd ursprungligen ha haft olika bomärken. 

En sådan genomgripande händelse som påverkat utvecklingen är de gårds
byten som skedde i mitten av 1500-talet vid anlåggandet av de tre kungsgårdar
na Grelsby, Haga och Kastelholm. Bönderna tog då troligen med sig sina gam
la bomärken till de hemman de fick i utbyte. 

Ett exempel på detta, om än i lite längre tidsperspektiv är följande: år 1556 
bestod Finströms by (nuvarande Finströms gård i Pålsböle) av två hemman, vil
ka samma år lades under Grelsby kungsgård som bildades i mitten av 1540-ta
let. De bägge bönderna, Jörgen Eriksson och Henrik Bertilsson blev tvungna 
att flytta till Kodbolstad (nuvarande Bolstaholm) i Geta. År 1559 var det dags 
för en ny flyttning då Henrik Bertilsson anvisades till före detta biskopsgodset 
på Prästö nr l. Henrik använde säkert bomärket: ) l( , vilket är belagt sedan 
år 1600. Jörgen Eriksson däremot fick återflytta till Finströms by, men om han 
återfick sin gamla gård är osäkert. Det verkar som om han övertog sin forne 
granne Henrik Bertilssons hemman och böljade använda den gårdens märke, 
eftersom det märke som användes på Bertilssons gård på Prästö även förekom
mer på Finströms gård år 1604. Den andra gården förblev inkorporerad med 
kungsgården.1 År 1642 övertog J acob Wastesson, bror till dåvarande bonden 
på Prästö, ett hemman i Lövö som därefter böljade kallasJakos. Han använde 
troligen bomärket från hemgården: )1( . År 1811-12 var det dags för de två 
bönderna på Prästö, dämera delade hemman, att bryta upp och flytta för att 
ge rum åt Bornarsunds fästningsanläggningar. De flyttades till hemmanet m: l 
i Långbergsöda, Saltvik och tog sina bomärken )1( )1( med sig, se över
siktsbild på följande sida. 

De sista åren på 1500-talet och de första årtiondena på det nya århundradet 
var för Ålands del en svår tid. Genomfarten av krigsfolk orsakade besvärlig
heter. Året 1601 drabbades norra Europa av en katastrofal missväxt till följd av 
kall väderlek. Antalet ödeshemman blev därför stort, både sådana som inte 
kunde erlägga sina utskylder och sådana som blev helt obebodda. Kumlinge 
och Föglö drabbades värst på grund av sitt läge i samband med militära trans
porter.2 Detta satte även sina spår i byarnas bomärkesbestånd. Av de 24 bomär
ken som finns under ett dokument från 1569 (se vidare sid. 308) har endast 
hälften i Kumlingeby följt gårdarna till våra dagar. I Seglinge däremot har 6 
av de 8 märkena under handlingen, använts oförändrade tills bomärkesbruket 
upphörde. Den senare byn låg mer på sidan av rardvägarna, jämfört med Kurn
Iinge bys utsatta läge, och fick fortsätta sitt liv mera ostört. Även byarna vid 

l. Bertell, sid. 120-122. 
2. Ramsdahl 1988, sid. 31. 
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Finströms by bestod år 1556 av 2 hemman vilka samma år förenades med 
Grelsby Kungsgård. 

rr=Hen1;:dill~on --Jörgel7ioon 
Flyttades till F~nströms Förblev under 
Kodbolstad gard Grelsby 

l Präst ö 
Jörgen Eriksson 
flyttades tillbaka ~~ 
till Finströms by ~ 

Henrik Bertilsson J 
--~· 

Flyttades till f.d. 
Biskopsgodset på 
Prästö 1558 

Lövö nr: 3 Jakos 

Jakob Wastesson flyttar 1653 r---
c___ ___ ___ ,l 

l 
l)l(i)r~l 
Efter delning 

Förhållande vid bomärksbrukets upphörande: 
Pålsböle nr 3 Finströms gård ) 1( 
Långbergsöda nr l Västergård )1( 
Lövö nr 3 Jakos )1( )1Q 
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Flyttades till 
Långbergsöda vid 
Bomarsundsfäst-

n;ngs anläggany 

l 

[H] 
Långbergsöda nr l 



skeppsleden genom Föglö och öarna säderom Sottunga var svårt utsatta, vilket 
avspeglar sig i bomärkesbeståndet. (Se vidare Degerby sid. 169 och Husö sid. 
468 i katalogen.) 

Efter de värsta otardsåren återhämtade sig landskapet och de flesta gårdarna 
var åter bebodda i slutet av 1620-talet. Men även tiderna därefter var periodvis 
svåra och många hemman lämnades öde för längre eller kortare tid. Särskilt 
utskrivningen av båtsmän för krigstiänst kunde drabba hemmanen hårt och 
förorsaka ödesmål. 

När en ny husbonde kom till ett hemman som legat öde kunde han anta 
företrädarens bomärke, men ju längre ödemålet varade desto större blev san
nolikheten för att hemmanets gamla symbol skulle falla i glömska. 

Ett 20-tal hemman som fått nya märken på 1600-talet har påträffats. Det hän
de även att ödeshemman som ansågs vara alltför små, eller av någon annan 
orsak inte ansågs kunna föda sin brukare, blev inlagda under en eller flera av 
granngårdarna och "försvann". Bomärken från ett tiotal sådana hemman har 
påträffats. 

Som en efterklang av den ursprungliga kolonisationen har ytterligare några 
hemman upptagits i tidigare obebodda skärgårdsområden. Hästö i Sottunga 
upptogs redan 1546.5 Signilskär utanför Eckerö, bebyggdes mellan 1565 och 
1568.4 En bonde från Sottungaby flyttade år 1675 ut till Finnö, som var obe
bott. På den nya boplatsen fortsatte han att använda sitt gamla märke, belagt 
sedan 1628. Hans gamla hemman inlades under de kvarvarande hemmanen i 
byn.5 Av en mängd kronoallmänningsholmar bildades skärgårdshemmanen 
Björkör (1775),6 Klåvskär (1775) 7 och Stackskär (1781).8 

Stora ofreden ( 1714-1722) satte också sina spår i bomärkesutvecklingen. 
Hela fasta Åland och största delen av skärgårdens befolkning flydde då till Sve
rige undan den ryska armen och återkom först efter fredsslutet. En del av de 
gamla bönderna kom aldrig tillbaka till sina hemman, vilka småningom över
togs av nya brukare. Gårdarna kunde ligga öde länge efter ofreden, speciellt 
om alla hus blivit uppbrända. Ännu år 1738 låg sex hemman öde i Fin by, Sund, 
samt ett hemman i vardera byarna Bredbolstad och Torp i Hammarland. På 
en av de ovannämnda gårdarna (Finby nr l) har man belägg för samma märke 
före ofreden som efter, trots att gården legat öde så länge. På ett 30-tal hem
man däremot finns säkra belägg för att nytt folk böljade använda nya märken. 
I en del fall har dessa spårats till andra gårdar i landskapet, medan en del in
flyttat utifrån. Trots alla dessa händelser finns över 200 hemman där man be
visligen använt samma bomärken helt oförändrade åtminstone sedan 1650. 
Flera källor från 1500- och 1600-talet skulle säkert ha ökat deras antal avsevärt. 

3. Rosenberg, sid. 17. 
4. Fagerlund, sid. 19. 
5. Andersson, sid. 247. 
6. Specialjordebok 1845, sid. 148 (ÅlLa). 
7. Specialjordebok 1845, sid. 158 (ÅlLa) . 
8. Specialjordebok 1845, sid. 139 (ÅlLa) . 
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Till detta kan läggas ett antal gårdar där märkena genomgått smärre föränd
ringar men själva grundformen kvarstått. 

I samband med stora ofreden skedde ett gårdsbyte i Lumparland mellan 
brukarna av hemmanen nr l i Lumparby och nr 3 i Lumpo. Det är ej klarlagt 
hur detta byte gått till, men även bomärkena har skiftats mellan hemmanen. 

Litet senare på 1730-talet skedde i Vårdö samma sak när en bonde i Sandö 
bytte sitt hemman mot ett i Vargata.9 I Brändö flyttade prästgården från Korsö 
till ett delat hemman i Brändöby år 1866-67. Den nya prästgården blev inflytt
ningsklar 1866. Bönderna i Brändöby flyttade till Korsö och tog sina gamla 
märken med sig. 

För att bereda utrymme för rastningsanläggningar i Bomarsund, flyttades 
åren 1810-1811 ett antal bönder från Persby och Vivasteby i Sund samt förut
nämnda Prästö. Dessa fick nya boplatser på Haga kungsgårds marker och en 
gård i Långbergsöda i Saltvik. Alla hemman behöll sina gamla bomärken. 

Två nya företeelser uppkom på l 700-talet, delning av hemman och uppta
gande av torp. Torpbebyggelsen hade sin största expansion under 1800-talet, 
då en mängd nya bomärkesvarianter skapades. Största behovet av bomärken 
hade de torp som huvudsakligen levde av fiske, då det var nödvändigt att fiske 
redskapen var ordentligt märkta. 

Det blev nu också tillåtet att dela hemmanen, oftast mellan tvenne söner, 
men även så att t.ex. en son fick ena halvan och en dotter den andra. Detta var 
särskilt allmänt i skärgården, speciellt i Brändö, Kumlinge och Sottunga där 
de flesta hemmanen klövs i slutet av 1700-talet. Även på övriga Åland förekom 
hemmansklyvningar men ej i samma omfattning. 

Med bomärkena förfor man vid hemmanens delning på olika sätt. Det van
ligaste var att den nya gårdsdelen började använda en variant av det gamla 
märket, som förenklades eller fick att tillägg i form av streck eller bokstäver. 
Man kan tycka att detta skulle vara det mest naturliga, men nästan lika ofta 
övertog den nya delen det gamla märket och stamgården fick skapa sig ett nytt. 
Det är kanske inte så förvånande; på den nya delen behövde man bygga nya 
hus. På den gamla delen hade man däremot bättre tid att tillverka nya redskap 
och fiskebragder och även förse dem med en ny märkesvariant. 

Det förekom också att två familjer fortsatte att bo i samma hus en tid efter 
delningen, då användes ofta samma märke på bägge gårdsdelarna. Under kri
get 1808-1809 nedbrändes och plundrades Brändö och Kumlinge socknar. 
Seglinge och Sottunga skövlades av både svensk och rysk militär. Efter kriget 
uppbyggdes två skilda gårdar i stället för nedbrända "tvåfamiljshus". Om man 
förut använt samma märke på båda gårdsdelarna, började man nu använda 
andra varianter. I byarna Asterholma, Fiskö, Lappo och Torsholma i Brändö 
lämnades däremot en stor del av byggnaderna intakta och där kvarlevde sam
boendet längre. 

Särskilt i Brändö förekom det att båda gårdsdelarna började använda nya 

9. Mantalslängder ÅlLa. Ålands Dombok 1731 sid. 416, 1732 sid. 511-512, sid. 133, 1734 sid. 110, 
Bouppteckning 1732 sid. 267. 
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märkesvarianter av stommärket. Detta sammanhänger troligen med återupp
byggnaden efter förödelsen 1809. Fienden kanske hade bortfört eller förstört 
mera lösöre där än i Kumlinge och Sottunga, vilket framtvingat omfattande 
nytillverkning av bruksföremål. De nya föremålen försågs då med förändrade 
märkesvarianter. 

Om ett delat hemman åter sammanslogs kunde det ibland hända att den nya 
märkesvarianten, som skapats vid delningen, kom att gälla för hela hemmanet 
medan det gamla märket helt togs ur bruk eller i något fall övertogs av torpare. 

Det förekom också att båda gårdsdelarna fortsatte att använda samma märke 
ända tills bomärkesbruket upphörde. Detta förekom huvudsakligen i de fast
åländska socknarna Finström, Jornala och Saltvik. Behovet av särskiljande 
märkning var kanske mindre där fisket inte spelade så stor roll som vid kuster
na och i skärgårdarna. 

Som förut nämnts utvecklades bomärkena ur magiska märken, runor och 
andra personliga tecken. Efter att ha blivit gårdsmärken, tog utvecklingen olika 
vägar. Den utan jämförelse största gruppen av bomärken är uppbyggda av raka 
linjer. Vissa märken har dock från början bestått av böjda linjer, exempelvis: 
~ E9 Q . Andra märken med böjda linjer kan ursprungligen ha upp

byggts av raka, nämligen: ~-A X -$ & -.lib . 
Grundformen kunde även uppfattas olika av olika personer och ibland få 

annorlunda utseende. Exempel på sådana alternativa former är: ~-m 
-n-7C .t -J:. J\.-~ t- t o 

Vissa har tyckt att en mer kompakt form har varit den mest tilltalande och 
har då använt bomärket så här: Z ..-*._ X H 

Andra har givit dem en mera långsträckt figuration: X ,t t H . 
Om några märken kan man säga att de med tiden "moderniserats" i sina 

former. Till exempel: A .t ]l\ A A A ,Tf= ~ .1 i jt i · 
Ett utmärkt exempel på konstnärlig utformning av gårdens bomärke finns 

på Björnholma nr l i Brändö, där en från början ganska vanlig bomärkesform 
_t. med tiden utvecklats till ~ . 
Det finns bomärken som ursprungligen varit rätt invecklade, t. ex. i Strömma 

i Saltvik: % , Torrbolstad nr l i Finström: * och Tranvik nr 3 i Sund: 
%. . Under tidens gång har flera märken förenklats, tvärstreck, utstickande 

ändar, kors' m.m. har bortlämnats. I några fall har förenklingen varit så radikal 
att endast en del av märket blivit kvar. Här är det kanske gårdens trodmärke 
som börjat användas som bomärke. På ett tiotal gårdar kan man se denna ut
veckling. 

Vilket är då äldre, bomärket eller trodmärket? I Österbotten anser man att 
trodmärket är det äldsta och att bomärket är en senare företeelse. 10 På Åland 
började man förse hemmanen med nummer på 1730-talet. Ofta motsvarade 
antalet streck i trodmärket hemmansnumret- märken bestående av upp till sju 
streck har påträffats. Detta tyder på att trodmärket är en relativt sen företeelse 
och att bomärket är mycket äldre. Detta utesluter dock inte förekomsten av 

10. Grandeli och Thölix, sid. 81. 
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äldre trodmärken. Endast på fyra gårdar har man växelvis använt bo- respektive 
tradmärket (Seglinge nr 5 och 7, Krogstad nr l och Postad nr 3). Efter del
ningen har den ena halvan tagit bomärket och den andra trodmärket. I Tran
vik har man på nr 4 använt ett enkelt kors, eventuellt trodmärket. I slutet av 
1700-talet och böljan av 1800-talet användes, åtminstone på dokument, ett in
vecklat märke, kanske det gamla bomärket? På några gårdar har bomärket för
enklats, sedan en eventuell risk för förväxling uppstått. Men det förekom även 
att ett märke gjorts mera invecklat av samma anledning. 

Redan i böljan av 1600-talet böljade man som bomärken använda bokstäver 
och monogram i stället för de traditionella bomärkestypema. 

Om en ny bonde övertog ett öde hemman där det gamla bomärket fallit i 
glömska, hände det att han skapade sig ett nytt märke efter bokstav eller bok
stäver i för- eller efternamn. Ett drygt 15-tal nyskapade bomärken av bokstavs
typ har påträffats. Därutöver använde många torpare monogram som bomär
ken. 

En gårdsson kunde innan han blev bonde, använda en bomärkesvariant på 
sina fiskeredskap m.m. Märket skiljde sig från gårdens, ofta genom bokstavstil
lägg. Tillägget försvann då han blev bonde och kunde använda gårdens märke. 
Alla märken som på ett eller annat sätt skiljde sig från det ursprungliga kalla
des vanligtvis frånmärke "frånmark" eller avmärke "åmark". 

Märken som hade ensidig form kunde spegelvändas, de blev för den skull 
inte nya märken. I tre fall (Vestergeta nr 5, Svartsmara nr l och Haga nr 2) 
verkar det som om den ena delen efter klyvningen använt det gamla märket 
spegelvänt. I ett annat fall (Torsholma nr 4) har den ena delen använt det 
gamla märket lutande, skuret snett över träets ådring, medan den andra delen 
använde samma märke skuret längs träet. 

- ~ .. -
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Golvplanka i saltviks 
kyrkas torn med bomär
ken bl.a. från Gästgi
vars i Haraldslly och 
"Matts Olssons" i Nääs. 
Det tredje bomärket kan 
vara från Markusas i 
Nääs, Nybonds i Bertlly 
eller L illy enstaka hem
man. (Foto: Per-Ola 
Gustavsson) 



ANVÄNDNING 

Bomärkena användes som ägarmärken på alla slag av bruksföremål, men även 
som gårdsmärke i samband med olika kollektiva aktiviteter inom bysamfällig
heten, samt gentemot rådande myndigheter. 

Det mesta av lösöret märktes, speciellt sådant som löpte risk att förväxlas vid 
talkor och andra gemensamma arbeten. Även husgeråd, möbler, stolar, säten 
och liknande, som lånades ut vid kalas och sammankomster, måste vara märk
ta. Spinnrockar och annat lösöre som hade en individuell utformning och 
f"argsättning märktes däremot sällan. På Åland har bomärken påträffats på föl
jande föremål: snickarverktyg, redskap för laggkärlstillverkning, på skinnbe
redningsredskap, jordbruksredskap, boskapsskötselns redskap, skörderedskap, 
laggkärl och vävningstillbehör. På redskap för lin- och ullbehandling, hushålls
lösöre, kläder och klädvårdsredskap, på fiske- och jaktredskap, samt på kvar
nar, mjölsäckar, uthusdörrar etc. Praktiskt taget alla föremål som hade någon 
betydelse, kunde märkas. Allt för att skilja dem från grannars och andras egen
dom. 

Fiskebragdernas flöten var naturligtvis försedda med bomärken, och de var 
dessutom utformade så att man på avstånd skulle kunna skilja egna flöten från 
andras. 

Utseendet på bomärkena kunde skifta med de märkta föremålens tillverk
ningsmaterial, men också beroende på deras värde och användning. 

Det enklaste utförandet tillämpades på tunnor, fiskebragder och liknande 
som förekom i större antal och ovillkorligen fordrade märkning. 

Där kunde de ibland skäras in sneda och spegelvända, eller som en gammal 
fiskare berättade: "Det var inte så noga hur de blev skurna, huvudsaken var att 
de blev skurna alls". 

Detta betyder inte att så alltid var fallet. På åtskilliga liknande föremål är 
bomärkena mycket skickligt och noggrant skurna. Det berodde naturligtvis på 
den tid man hade till förfogande då respektive föremål tillverkades, samt även 
på personens skicklighet och noggrannhet. Föremål med högre värde, såsom 
mangelbräden, snickarverktyg m.m. kan uppvisa mycket omsorgsfullt och 
konstnärligt utskurna märken. Ibland pryddes föremålen dessutom med olika 
dekorativa inskärningar, tillverkningsår, datum och ägarens initialer. 

Ägarens initialer skars in enligt nedanstående exempel: 
Erikjohansson E. J. S. 
Anders Nordqvist A. N. Q. 

Bokstaven] i till exempel Johan kunde ibland utföras på följande vis: 
Johan Mattsson l. M.S. 

Man märkte också ibland bara med begynnelsebokstaven i för- eller efter
namnet. Man kunde även datera med endast årtiondets och årets siffror, ex
empelvis: 57 = 1857. 

I hårdare material som ben, silver och tenn märkte man med tunna och 
grunt ristade linjer. 

När man märkte smidda föremål av järn, som inte hade någon slät yta eller 
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annat att skära i, använde man en speciell teknik; en huggmejsel och en rund 
pik som kunde ge t.ex. följande utseende: .t_ . 

Ett föremål kan också vara försett med flera olika märken. Det beror antagli
gen på att föremålet ägts gemensamt av flera gårdar, eller att föremålet haft 
olika ägare som ej brytt sig om att ta bort gamla märkningar. Ibland skars så 
mycket som möjligt av det gamla märket bort varvid en fördjupning bildades. 
Detta kan också tyda på att bomärket ej längre hade samma juridiska betydelse 
som tidigare, då det enligt lag var förbjudet att sätta märke över annans märke. 
På silver- och tennföremål kunde man inte skära bort gamla märken, dessa fö
remål kan vara försedda med många märken som visar vilka som ägt dem. 

En rationell märkningsmetod var användningen av smidda brännjärn. Ett 
tiotal bomärken anbringade med brännjärn har kunnat dokumenteras. 

Senare smiddes brännjärn med ägarens initialer. Dessa skall inte förväxlas 
med de brännjärn som användes vid kröning av laggkärl och andra trämått. 

Inom byalaget hade bomärkena stor betydelse. Byklubbarna angav i vilken 
turordning gårdarna hade att utföra olika arbeten o~h förpliktelser. Ur en by
ordning från Rimbo i Roslagen kan man läsa följande: "Byfogde skall för byns 
räkning låta fönardiga en byklubba, vilken skall förses med nuvarande jord
ägares bomärken, som utskickas då antingen byfogden vill ha byamännen för
samlade till något ärendes avgörande, eller och då någon av byamännen begär 
att få byastämma hållen".1 

På Åland har åtminstone tretton byklubbar bevarats till våra dagar. 
Byklubban från Önningeby, eller mer korrekt reservskjutstavlan (daterad 

1876), användes för att ange i vilken ordningsföljd byns gårdar skulle ställa upp 
med skjuts för byns gästgiveri samt turordningen vid snöskottning. Byklubban 
från Vestansunda angav vilken gård som stod i tur att bärga höet på byns sjötil
landningar och köra det till socknens klockare. Gottby byklubba användes för 
att ange de olika gårdarnas "bytur" d.v.s. utföra olika arbeten för bysamfällig
heten, t.ex. köra prästrågen till prästgården, reparera någon bro som byn var 
skyldig att underhålla på allmän väg, att representera byn vid kvarnstämman i 
Sviby, där flera byar drev en gemensam skvaltkvarn, att utföra dagsverken bl.a. 
vid kvarnen o.s.v. Så fort klubbans innehavare utfört sin "tur" förde han den 
till följande gård. Klubban kom ur bruk omkring 1890.2 

Bomärken för alla gårdar i byn kunde även vara inskurna i gemensamma 
\ 

bruksföremål såsom byns mangel, på byakistan och bynoten m.m. Också när 
det gällde väghållningen hade bomärkena sin givna användning. På vägstenar 
och stolpar angav de vilka vägstycken de olika hemmanen hade att underhålla. 
På gemensamma broar och bryggor var plankorna försedda med bomärken. 
Plankornas skick kontrollerades av brofogden som hade alla hemmansägare 
och deras bomärken inskrivna i sin bok. Exempelvis utgjorde Kumlinge och 
Brändö ett gemensamt vägbyggnadslag på Kumlingelandets postväg. I bryggan 

l. Ehn, sid. 267. 
2. Ålands Museum. Huvudkatalogen K. nr 670, sid. 809 och 55. 
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Byklubba frdn Lumparlry, Lumparland. Andersas bomärke extra utsirat och dekorerat med en 
slinga. (Foto: jan Andersson) 
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på Ramsholmsudden hade v.uje hemman en egen planka i brolocket med bo
märket inskuret.s 

I "Krokgatan" som gick mellan Norra och Södra Söderby i Lemland, fanns 
förr en stockbro där stockarna var slätbilade på översidan. Alla nio hemman i 
byn hade att hålla en stock var. Dessa märktes i östra ändan med gårdarnas 
bomärken. När en stock skulle ersättas kunde man spara den märkta ändan 
från den gamla och foga till den nya stocken. På så sätt slapp man att märka 
på nytt. Bron slopades i slutet av 1930-talet i samband med ombyggnad till 
kommunalväg. 4 

Hemmanens delar i gemensamma gärdesgårdar märktes oftast med trod
eller "gärdesgårdsmärken", men även där kom bomärkena ibland till använd
ning. Som exempel kan byarna på Käkar nämnas. Där hade vaije bonde flera 
andelar av olika längder i de gemensamma hängnaderna, de så kallade balkar
na. De var uppbyggda av stenar och enris, som under vintern kunde tryckas 
ihop av snö, varför de ofta måste repareras. Därför gick bönderna "gårdssyn" 
på våren. Vaije "gårdsdel" var utmärkt med hemmanets bomärke inhugget i 
en gärdesgårdsstör eller i en påle som var slät på ena sidan.5 Även vid skogar
nas råskillnader användes ibland bomärken. Ur ägodelningsrättens protokoll 
från år 1800 angående en tvist om Gibböle rå i Ämnäs Finström kan man läsa 
följande: "På berget i samma sträckning (som den förmodade rålinjen) fanns 
ett växande större tallträ uti vilket är gammal inhuggning, å norra sidan Gibbö
le hemmans och å södra sidan alla Ämnäs hemmans bomärken utom nr: 4".6 

I Karlby på Käkar gick bönderna själva upp rålinjerna mellan de olika skogs
lotterna. När detta var klart lottades de olika andelarna ut bland bönderna. 
Sedan lottningen var gjord högg var och en sitt bomärke i råträden. "Innan 
man skar in märkena höggs alen flat, och sedan skars bomärket djupt i stam
men; då var det synligt i 50 år." Där två skiften gränsade mot varandra höggs 
bomärkena in på vardera sidan av "råträdet".7 

På Lökö i Geta skärgård går sockengränsen mellan Hammarland och Geta 
över öns mitt. Där står i södra ändan en urgammal tall med invallade ihugg
ningar. På Getasidan kan man urskilja bomärket för hemmanet nr l på Isaksö. 
Hammarlandssidan tillhör Äppelö, där syns inget bomärke i dag, bara några 
bokstäver, siffror och streck. 

I ett rågångsprotokoll från Kvarnbo i Saltvik 16 oktober 1799, rörande rå
skillnaden i Östra skogshoparna mellan hemmanen nr l och 2 omtalas "tvenne 
tallar, av vilka den norra var på norra sidan märkt med X , som var hem
manet nr: 2 gärdsgårdsmärke och på södra sidan märkt :::: , som sades vara 
nr: l gärdsgårdsmärke, den södra var på samma sätt märkt". 

I många byar fördelade man de samfällda vattnen årligen. När man fördela
de krokskötsvatten i Seglinge och Kumlinge, ristade alla bönder sina bomärken 

3. Nordberg, sid. 20. 
4. Enligt Sven Andersson, Söderby, Lemland. 
5. Ahlbåck, sid. 271. 
6. Nyman, sid. 121. 
7. Ahlbåck, sid. 248. 
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på var sin pinne och lade dem i en mössa. Därefter steg en av männen fram 
och tog en pinne på måfå; den angav vilken vattenlott bomärkets ägare skulle 
få bölja med, följd av nästa och så vidare.8 

De som hade hällar för skötfisket kunde ha sina bomärken inhuggna i ber
get.9 Den som fann en ilandfluten eller flytande stock, drog den ett stycke upp 
på land och satte en bomärkt stav snett över stocken, vilket var ett tecken på 
att den numera hade en ägare. 10 

Till den gemensamma notboden på Västerön i Storby, Eckerö, måste del
ägarna bl.a. bidra med golvplankor som märktes. När en planka blivit för dålig 
kunde man lätt se vem som var skyldig att byta ut den .. Ännu i dag finns plan
kor kvar med bomärken för gårdarna Hinders och Storans, samt några med 
inhuggna trodmärken. På det förut nämnda Lökö i Geta skärgård står även en 
gammal notbod vars insidor är prydda av ett 30-tal bomäken, de flesta från 
Äppelö och från olika byar i Brändö, men även en del okända troligen från 
Åbolands skärgård. Även i berget bredvid är några bomärken och många ini
tialer inhuggna. Brändöbor fiskade i denna skärgård, men även åbolänningar. 
På Isaksö, Geta, finns en notbod där man på insidan kan finna bomärken från 
Iniö i Åbolands skärgård inskurna åren 1815 och 1833. Dessa bomärken har 
troligen tillkommit som tidsfördriv och anger således ingen äganderätt. 

Underhållet av kyrkorna i socknen ålåg alla hemman. I äldre tid var kyrko
gårdarna på Åland omgärdade med s. k. kyrkobalkar. De flesta var av sten, dock 
ej likadana som dagens, utan "murade", vitlimmade och försedda med trätak. 
Vid Föglö kyrka finns delar av den gamla muren kvar med inhuggna bomär
ken. Dessa märken markerade i första hand underhållet av takhuvarna som 
förr täckte krönet, 11 men även de olika hemmanens delar i själva muren. Vid 
åtminstone Geta, Lumparland och Vårdö kyrkor var "kyrkobalkarna" av ett an
nat slag, de bestod av timrade, fristående stycken. Om en ''balk" blev för dålig, 
kunde den lätt bytas, utan att de andra behövde röras. Ett eller flera hemman 
ansvarade för de olika delarna som troligen var försedda med inskurna bomär
ken. 

I Geta sägs ringmuren ännu på 1830-talet vara "allenast av träd eller ett 
plank av rödrargade stockar med ett förfallet tak däröver". Först 1853 upp
fördes den nuvarande ringmuren av gråsten. 12 

Lumparland har sina balkar kvar än i dag. Innan kyrkogården utvidgades var 
balkarna lika många som hemmanen i socknen. De är i dag brädfodrade, men 
vid ombrädning observerades att åtminstone en balk var försedd med bomär
ke. 

För att kunna begrava de döda inne i kykorna måste golvplankorna vara lös
tagbara. Varje hemman hade en eller flera plankor att ansvara för, dessa var 
då naturligtvis försedda med bomärken. I Sunds kyrka har några sådana plan-

8. Lundberg, sid. 140. 
9. Tallqvist, sid. 125. 

l O. Andersson, sid. 123. 
11. Murenius, sid. 4 7. 
12. Nyman, sid. 90. Anteckningar om Geta kapellkyrkas äldre skick. 
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kor bevarats, fyra av dem försedda med bomärken. Även i tornet till Saltviks 
kyrka finns några gamla golvplankor med bomärken förvarade. Lemlands kyr
ka fick 1874 ett golv av olika stora stenhällar. Vid kyrkans restaurering 1957 
flyttades de och användes som golvbeläggning i vapenhuset och tornkyrkan 
samt på gången till västportalen. En del av hällarna har inhuggna bomärken 
och initialer, vilket betyder att gårdarna hade att ställa upp med en eller flera 
hällar per gård.1s Några bomärken har även målats på en bjälke i tornet 1831, 
troligen i samband med något reparations- eller målningsarbete. 

Kyrkbänkarna var kanske även de försedda med bomärken vid de olika hem
manes "bänkrum". Några belägg för sådana bänkar finns dock ej på Åland, de 
är ej heller omnämnda i några källor, trots flera bevarade skriftliga bänkfördel
ningar. Bruket förekom dock åtminstone i Åboland där en del av bänkarna i 
Houtskär, Korpo och Västanfjärds kyrkor ännu är prydda med inskurna bo
märken, likaså i Envikens gamla kyrka i Dalarna.14 

I Eckerö prästgårds sädesbod har man med röd krita ritat inte mindre än 15 
bomärken från socknens gårdar. Det är dock inte känt om detta skett som nå
gon sorts verifikation i samband med leveranser av spannmål till prästgården. 

I mitten av 1800-talet blev det vanligare att underteckna viktigare handlingar 
med namn i stället för bomärke. Det senare förekom dock ännu in på 1900-ta
let. I fråga om märkningen av bruksföremål levde bomärkena kvar betydligt 
längre. I de centralare delarna av landskapet böljade man överge bomärkena 
före första världskriget, medan seden i skärgården levde kvar till andra världs
kriget. Speciellt på fiskebragder har bomärkesbruket levt kvar sporadiskt ända 
in i våra dagar. 

Det var inte bara med bomärken, trod-eller skogsmärken som man skiljde 
sin egendom från andras. Kreaturen märktes i öronen. Vaije hemman hade 
sitt eget kreatursmärke som bestod av olika kombinationer av urklipp, och hål 
m.m. Bruket förekom längst när det gällde fåren. Exempel på klippningar som 
kunde förekomma, öronen sedda bakifrån: rl\ f'vl M M M M M 

Byklubba från Postad, Hammarland. Klubban är även målad. (Foto: Kjell Ekström, ÅM) 

13. Dreijer 1961, sid. 28. 
14. Grahn, sid. 122. 
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Vindjlöjel.frdn Södergdrds i Östanträsk, Hammarland. (Foto: Per-Oue Högnäs, ÅM) 

Nyckel.frdn Drygsböle, Hammarland, med hälften av bomärket inkomponerat. (Foto: Per-Oue Hög
näs, ÅM) 
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BOMÄRKEN I DAG 

På största delen av Ålands hemman har det traditionella bomärkesbruket helt 
upphört. Övervägande delen av gårdarnas ägare vet dock ännu hur deras bo
märke ser ut. Bomärket används numera som ett dekorativt element, till exem 
pel i form av en bonad på väggen med den gamla gårdssymbolen. Det före
kommer även att man har hela byns bomärkesbestånd som prydnad, inskuret 
i trä eller vävt i finnvävs teknik, sytt med korsstygn, målat eller tecknat. Man kan 
också se hemmanets märke som dekoration på gårdens grind, dörr eller gårds
vimpel. 

Bomärken änvänds även vid marknadsföring, som signatur på olika hem
slöjdsprodukter, exempelvis: 

Borgboda, Saltvik 
Husö Övergårds, Sottunga 
Skarpnåtö Södergård, Hammarland 
Kyrkoby Bergtomt, Eckerö 
Överby Södra Bengtes, Eckerö 

gårdsbutik 
hemstöpta ljus 
keramik 
träslöjd 
eterneller 

Vid Jan Karlsgårdens friluftsmuseum i Sund, har man pärtor med inbränt 
bomärke som turistsouvernirer. Man använder ett brännjärn med en förenklad 
variant av bomärket från Jan Karls i Bamböle, Finström, varifrån mangårds
byggnaden är flyttad. 

Flera gamla mangårdsbyggnader i landskapet har under senare tid övertagits 
av byalag och hembygdsföreningar för att användas som bygdegårdar. Två av 
dessa,Jonases i Önningeby,Jomala och Erkas i Vårdöby på Vårdö, har låtit till
verka poststämplar med gårdarnas bomärken. Dessa har sedan använts som 
bredvidstämplar vid speciella postala evenemang. 

Ett av de sista exemplen på obligatorisk användning av bomärken har vi från 
Käkar, där Karlby fiskelag 1986 gällande kräftfisket i Oppsjön, bestämt att man 
vaije kväll får lägga "10 burar per stamlägenhet vilka skall vara märkta med 
slomlägenhetens bomärke", vilket fortfarande gäller 1994. 
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Logotype for Rag;nhild Lindströms eternellarrangemang med hornärke från 
Södra Bengtes i Öuer!Jy, Eckerö. 
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SLUTORD 

Åland är relativt rikt på föremål försedda med bomärken och källmaterialet 
från 1700- och 1800-talen är rätt så omfattande. Tack vare detta har det lyckats 
att sammanställa en relativt komplett katalog över bomärkenas utseende för de 
flesta hemman i landskapet. 

Bomärket är en traditionsrik och värdefull företeelse som borde uppmärk
sammas mer. Vid publicering av gamla handlingar i t. ex. släktkrönikor vore det 
mycket värdefullt om man även skulle avbilda de bomärken som finns i hand
lingarna, och ej endast skriva ordet ''bomärke". 

Förhoppningsvis är den tiden förbi då man kastade bort och eldade upp fö
remål med bomärken. De bomärken som förekommer på bevarade bruksföre
mål m.m. är de sista resterna av en kulturföreteelse med en lång och ofta in
tressant historia. 

Vägunderhållsstolpe frdn Södergdrds 
i Ringsböle, jorTUJla. 
(Foto: Per-Ove Högnäs, ÅM) 
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Ostform frdn Östergdrds i ]ärsö, Lemland. (Foto: Sverker Ström) 
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FÖRKLARINGAR TILL KATALOGEN 

Katalogen redovisar de bomärken som påträffats för respektive hemman. Ord
ningsföljden är socken-, bya- och gårdsvis enligt jordregistrets hemmansnum
rering. Stomgården står alltid först, därefter nya delar. Torp och mindre lägen
heter redovisas sist i varje socken. 

Några hemman som inlagts och försvunnit redan före stora ofreden redovi
sas med egna hemmansnummer, detta trots att hemmansnumrering infördes 
på Åland först 1730. Dessa hemman har kvarstått i j ordeböckerna som egna 
enheter en tid efter att de upphört att existera. 

Där hemmanet delats och stommen fortsatt att bruka det gamla märket me
dan den nya delen börjat använda en ny variant, redovisas detta utan kommen
tarer. I alla övriga fall har den kända eller förmodade utvecklingen redovisats. 

Märkesvarianter som beror till exempel på skriftliga förvanskningar eller 
uppfattningar redovisas i högra marginalen, liksom även enstaka avvikande 
märken och initialer. 

När tveksamhet rått om märkenas rätta utseende har de i mån av möjlighet 
återgivits efter inskärningar eller ristningar i olika föremål. Om inget föremål 
påträffats, har utseendet återgivits efter förebild ur handlingar och dokument. 
Som sista utväg, då varken föremål eller handlingar påträffats, har märket upp
tecknats efter muntliga uppgifter. 

Där bokstavstillägg använts, särskilt på delade hemman, knyts dessa till den 
första ägaren med passande namn, även om direkta belägg saknas. 

Alla titlar såsom länsman, nämndeman, skallfogde, postbonde, gästgivare 
m.m. har utelämnats. 

Det är angeläget att framhålla att katalogen inte utgör någon ägare- eller 
släktlängd. Namn som förekommer utgör belägg för personer som represente
rar ett bestämt hemman eller torp etc. 

Ägare betyder alla som brukat hemman eller lägenheter, även brukare av 
kron o- och frälsehemman m.fl. vilka ej ägde sin jord. Där förhållandet är känt 
har landbönder, drängar, arrendatorer m.fl. kommenterats. 

Hemmansnamnens stavning följer i stort sett jordregistret, även om undan
tag finns. Dialekttala benämningar redovisas ej t. ex. J onases 'J onesas ", Ben g tas 
"Bengtes". Avvikande namn däremot redovisas ibland på dialekt t.ex. Vester
gård (Olof Mattssons) "Or Mattssons". 

Personnamnens stavning har i möjligaste mån normaliserats med undantag 
för exempelvis Johansson -Jansson, Olofsson - Olsson o.s.v. samt kvinnliga 
förnamn som Maria - M~a, Karin - Kajsa o.s.v. 



Om samma person redovisas för olika belägg används upprepningstecken. 
Om det är frågan om skilda personer har namnet skrivits ut. Då personer med 
namn som exempelvis Matts Mattsson förekomer i flera generationer efter var
andra, är det svårt att vara säker på vilken generation som skall hänföras till ett 
speciellt belägg. Felaktigheter kan förekomma. 

Personer som ej var skrivkunniga och inte heller hade något bomärke, an
vände vid undertecknande av handlingar ett enkelt kors (med hand på pen
nan) eller begynnelsebokstaven i förnamnet. Detta gällde ibland även personer 
med bomärken som kanske ansågs för invecklade att återge vid tecknandet. 
Vid undertecknandet av dokument hände det lätt att skiljande punkter och 
streck på olika märken glömdes bort, särskilt i fråga om delade hemman. 

Med skrivkunniga personer menas: präster, olika statliga ämbetsmän, militä
rer, adliga personer m.fl. Dessa använde troligen ej bomärken, åtminstone inte 
under handlingar. Däremot kan det tänkas att de ibland använde märken på 
föremål (jämför säteriernas och frälsehemmanens märken). 

Åland är uppdelat i sexton kommuner inklusive staden Mariehamn. Sock
narna inom landskapet är femton stycken, med i stort sett samma geografiska 
gränser som kommunerna. Mariehamns stads markområde har avsöndrats från 
Jornala socken. 

Med undantag för hemman och torp finns på Åland fyra kategorier av jord
egendomar som benämns gårdar: 

l. De gamla säterierna: 
Bast ö Finström 
Strömsvik Finström 
Bolstaholm Ge ta 
E m dal Saltvik 
Germun dö Saltvik 

2. De landskapsägda kungsgårdarna: 
Grelsby Finström 
Haga Saltvik 
Kastelholm Sund 

3. Landskapets gårdar: 
Jornala gård Jornala 
Bornarsunds gård Sund 

4. Prästgårdarna. 

Bomärken har ej använts på kungsgårdarna, ej heller på de ursprungliga 
socknarnas prästgårdar. (De gamla kapellförsamlingarnas nuvarande präst
gårdar ligger mestadels i byar och har tidigare varit hemman med egna bomär
ken.) 

Där olika bomärken förekommer på samma hemman är orsaken oftast ett 
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avbrott i ägarelängden. Hemmanet har till exempellämnats öde för att senare 
upptagas av nya brukare. Den som upptagit hemmanet anses därmed också ha 
börjat använda det nya märket, även om belägg saknas härför. 

Där namnet på kluvna hemman ej påträffats på någon av delarna är det tro
ligt att båda familjerna bott i samma hus. Delarna har säkert haft skilda namn 
exempelvis Öster- och Vesterstu, men dessa namn är nu vanligen glömda. Att 
ett hemman är kluvet eller delat behöver inte betyda att det är delat officiellt, 
det kan även vara enbart sämjodelat. 

Torp och mindre lägenheter har ej systematiskt utforskats och utgör därför 
ett framtida forskningsområde. Torp med märken härstammande från hem
man i samma by har ej kommenterats. Däremot har de torpmärken som här
stammar från andra byar kommenterats i de fall där händelseförloppet gått att 
utreda. 

Att ett hemman antecknats som öde behöver inte alltid betyda att bonden 
fått lämna hemmanet. Anteckningen kan även bero på att han ej kunnat erläg
ga sin skatt eller övriga utskylder under en viss tid. 

Bomärkena på de öar i Korpo som före 1856 hörde till Kökar har av naturli
ga skäl ej utforskats lika grundligt som övriga Åland. De märken som påträffats 
har medtagits som exempel. 

Några av de prästgårdstorp som använt bomärken har ej utmärkts på kartor
na. 

Skötjlöte från torpet "Munkas" i Sottungafly. (Foto: Björn Rönnlöj) 
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FREBBENBY Ha s. 232 KIÅVSKÄR F ö s. 185 
FRÄMMANBY Sa s. 425 KNUTSBODA Le s. 383 
GERMUNDÖ Sa s. 426 KORSÖ B r s. 62 
GESTERBY Su s. 490 KROGSTAD L u s. 406 
GOD BY F i s. 135 KRÅKBÖLE Ha s. 235 
GOTTBY Jo s. 263 KUGGBÖLE Sa s. 433 
GRANBODA F ö s. 174 KULLA F i s. 138 
GRANBODA Le s. 375 KULLA Su s. 495 
GRUNDSUNDA V å s. 518 KUMUNGEBY K u s. 317 
GRÄGGNÄS Ge s. 203 KUNGSÖ Jo s. 274 
GUNNARSBY Su s. 491 KVARNBO Sa s. 434 
GÖLBY Jo s. 267 KYRKOGÅRDSÖ Kö s. 353 
HADDNÄS Le s. 377 KYRKOBY E c s. 89 
HAGA Sa s. 427 LABBNÄS Ge s. 205 
HAMMARUDDA Jo s. 268 LABY Sa s. 435 
HARALDSBY Sa s. 430 LAGMANSBY Sa s. 436 
HASTERSBODA F ö s. 175 LAPPBÖLE Su s. 496 
HELLESBY Ha s. 233 LAPP O B r s. 66 
HELLESTORP Le s. 378 LAVSBÖLE Sa s. 437 
HELLSÖ Kö s. 345 LAVÖ Sa s. 438 
HINDERSBÖLE Jo s. 269 LEMBÖTE Le s. 384 
HJO RTÖ Sa s. 431 UBY Sa s. 438 
HORSHOLMA F ö s. 178 ULLBOLSTAD Ha s. 236 
HULLBY Sa s. 432 USTERSBY V å s. 521 
HULT A Su s. 492 LUMPARBY L u s. 408 
HUMMERSÖ F ö s. 180 LUMPO L u s. 410 
HUSÖ So s. 468 lÅNGBERGSÖDA Sa s. 439 
HÄSTÖ So s. 469 LÖVVIK Su s. 496 
HÖCKBÖLE Ge s. 203 LÖVÖ V å s. 522 
HÖGBOLSTAD Su s. 494 MARBY E c s. 94 
INGBY Jo s. 269 MARKUSBÖLE F i s. 141 
ISAKSÖ Ge s. 204 MICKELSÖ V å s. 525 
JETTBÖLE Jo s. 270 MOSSHAGA So s. 470 
JOMALABY Jo s. 271 MÅNGSTEKTA Su s. 496 
JURMO B r s. 56 MÖCKELBY Jo s. 276 
JUSSBÖLE Su s. 495 MÖCKELGRÄS Ge s. 205 
JYDDÖ F ö s. 181 MÖCKELÖ Jo s. 277 
JÄRSÖ F ö s. 181 MÖRBY Ha s. 237 
JÄRSÖ Le s. 381 NORRBODA L u s. 412 
KALLSÖ F ö s. 182 NORRBY Le s. 385 
KARLBY Kö s. 350 NORRSUNDA Jo s. 278 
KARRBÖLE Jo s. 273 NÅTÖ Le s. 388 
KATTBY Ha s. 234 NÄFSBY Ha s. 239 
KILA Jo s. 274 NÄÄS Sa s. 441 
KLEMETSBY L u s. 405 NÖTÖ F ö s. 185 
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