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Mad- och myrslåtter  
i historien och i litteraturen 

Lars Kardell, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet  
berättar här om den svenska våtmarksslåttern. Med början år 1994 genomförde 
han under sex år en studie då han tillsammans med studenter och medarbetare 
praktiserade myrslåtterbruk i Klövsjö i södra Jämtland. År 2018 publicerade  
han några resultat från denna undervisning i boken Ett försök med myrslåtter  
i Klövsjö samt något om mad- och myrslåtter i allmänhet. Däri finns litteraturhän-
visningar, vilka uteslutits i den här artikeln som är ett sammandrag av främst den 
senare delen av bokens titel. Sammanfattningen är gjord av Lars Klingström. 

”För mången blev slåttermyren svårmodets och förned- 
ringens slagfält, där mannakraften rann bort utan att svälten  
kunde jagas från hus och kätte”. 
Det skrev journalisten och fotografen Ove Andersson år 1963.  
Hans poetiska beskrivning av den då övergivna slåttermyren,  
är tänkvärd och en bra beskrivning av något som en gång  
var en livlina för en stor del av Sveriges befolkning.

Höhämtning på Långtjärnsvallen i Färila  
som konstnären Olov Olsson (f.1894) minns  
det. Här nödgades man ibland övernatta 
 i ett ”gapskjul” under slåttern.



86 87

YRSLÅTTERN HAR GAMLA ANOR I VÅRT LAND. Den gav en knapp 
bärgning, knappt mer än att kreaturen kunde överleva vintern  

– och ännu ett år ge människorna värdefull föda. I en av knapphet  
präglad tid var det slåttermyrens förtjänst att både fä och människor 
kunde leva där de gjorde. 

Med stor sannolikhet började människorna bärga en stor del av  
vinterns behov av hö från mader och myrar redan innan vår tideräk-
nings början. Då hade man oberoende av det kyliga klimatet börjat 
stalla kreaturen. Snart nog utvecklades också nya typer av liar som 
förbättrade möjligheterna att slå hö.  

Det finns inte mycket dokumentation om de tidiga formerna av 
våtmarksslåtter. Oftast talas i landskapslagarna om ”åker och äng” som 
ett samlingsbegrepp. Indirekt kan man ana förekomsten av utmarks- 
slåtter genom att säterlador omtalas i Dalalagen. Men utöver en passus  
i Skånelagen, där det nämns om mader och ängar som står under  
vatten, finns inga antydningar om våtmarksslåtter. 

När militärmakten under 1600-talet skulle inventera landets resur-
ser utgår år 1642 en instruktion till lantmätarna. De åläggs att ange 
ängarnas art och beskaffenhet och uppge ”hvad hvarje äng kan bära, 
när medelmåttig gräsväxt är”. Det talas bland annat om starr, mossig 
eller sank äng, stora och små kärr. I motsvarande instruktion av år 1688 
tillkommer varianterna myrvall, starräng, sjöäng, videbelupen äng samt 
våt och sank äng. Detaljeringsgraden tyder på den vikt man lade vid 
ängsmarkernas produktion. Det går därför att utläsa en hel del från de 
dåtida kartorna. I Gerd Enequists kartstudier av storbyarna i Norrbotten 
under 1600-talets första hälft framgår att i snitt 10 procent av höskör-
den togs från kärr och myrar. 

NÄR LANDSHÖVDING JOHAN GRAAN ÅR 1671 sände ut en expedition i syfte  
att inventera möjligheterna till nyodling inom Umeå lappmark upprät-
tades en karta med beskrivning. Man fann 56 potentiella platser för nya 
bosättningar. Viktigast var vinterfodret till boskapen. En av platserna  
i närheten av Sorsele beskrevs så här: ”Mellan Loomselet och Pietswara,  
är een sköön grässmyra, och på nårre stranden åtskillige orter medh 
grääss bewäxt”. Här bedömde man att två nybyggare ”der af hafwa nogh 
att föda hwar sina 10 Koor, förutthan annan booskap” och kunde ”sätta 
sigh neder”.

Från 1700-talet finns mängder av skriftliga belägg för ängsbruket. 
Majoriteten av författarna klagar på den mossbelupna ängen, som ger 
allt mindre höskördar. Genom kontinuerlig hävd och utan näringstill-
försel utarmas produktionen. Näringen i ängshöet går till kreaturen, vars 
gödsel sprids på åkrarna. När man nu i rask takt till följd av folkökning 
nyodlar, sker det i de flesta fall på ängens bekostnad. Bortfallet av foder 
behövde kompenseras genom bland annat utökad skörd från kärrängar 
och myrslogar. Alternativt fick man minska sin djurbesättning, vilket 
ledde till mindre gödsel och minskad avkastning på åkern. Sambandet 
var redan då mycket klart för alla insiktsfulla jordbrukare. Efter årensning 
och därmed viss reglering av vattenflödet hade bönderna noterat att grov 
starr och fräken förvandlats till ”små-starr och behageligare foder för 
boskapen”. Norr om Uppsala lät Johan Brauner år 1744 dämma upp ett 
kärr. På detta ökade höskörden från 20–24 lass till 60 lass det tredje året. 
”Häraf ser man nyttan af wattu-dämningar och at den dyraste damm, 
merendels första året kan betala sig”.

En hel del tankemöda ägnas näringsfrågan, där det år 1750 borde  
”efterspanas, hvad ämne som finnes i våra sanka ängar, myror eller 
måssar”. Lorens Rothof ger sig år 1758 på gödslingsförsök på en avdikad 
mosse i Västergötland, där starrgräset hindras av ”hvit-mossa, äng-ull, 
tran-bär och dylika magra örter”. 

I 1700-TALSLITTERATUREN FÖREKOMMER EN HEL DEL synpunkter på de norr-
ländska våtmarkerna. Vanligast var att, i likhet med vad Linné gjorde 
sommaren 1732, se stora kärr och ”flyängar” som potentiell ängsmark vid 
en kommande nyodling. Den store botanisten har, liksom många sam-
tida skribenter, en övertro på markernas produktivitet. Möjligen något 
förvånad noterar han senare att gräsväxten i de sanka markerna drastiskt 
minskas efter ett par års slåtter för att därefter övergå till vitmossa.

Landshövding Örnskölds ämbetsberättelser för åren 1762–1769 
ansluter sig till en i tiden rådande idé om värdet av ”Folkhopens tilwäxt”. 
Via nyodling på skogarna och avdikning av myrar skulle detta ske.  
En bonus var att frostproblemen samtidigt ansågs minska. De större 
mossarna och myrarna kunde därefter omföras till slåttermark. 

För kolonisationen av skogslandet hade tillgången till naturliga 
slåttermarker en helt avgörande betydelse. Detta framgår med önskvärd 
tydlighet i professor Erik Bylunds avhandling om Pite Lappmark från 
år 1956. Bland annat visar han, att såväl tankarna på sjösänkningar som 
dammanläggningar i skogslandet vuxit fram i slutet av 1700-talet.

År 1765 storskiftades Borgsjöbyn, tio mil väster om Sundsvall. Här 
hade man sina myrslogar drygt två mil norrut i Jämtgaveln, vilka årligen 
gav 950 kubikmeter hö på en sammanlagd areal av 423 tunnland myr, 

M
Anna-Lisa Grund-
ströms minnesbild  
av barndomens arbete 
på slåttermyren.
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fördelade på tolv platser. Det var 
vanligt att varje myr bara slogs 
vartannat år. Medelavkastningen 
uppgick till drygt två kubik-
meter per tunnland. Varje ko 
utfodrades med elva kubikmeter 
myrhö. 

BEFOLKNINGEN I SVERIGE började 
växa efter år 1815 vilket ökade 
behovet av nyodling. Industri-
aliseringen var då i sin linda. 
Emigrationen hade ännu inte 
kommit igång. Som tumregel 
kan man i det förindustriella 
samhället räkna med att varje 

ny medborgare behövde avkastningen av en ko. Det var till stor del 
ängsmarkerna som omvandlades till åker. Men detta minskade till- 
gången på hö. Foder till kreaturen blev en flaskhals. Man försökte  
tvinga i kreaturen allt möjligt, från granris till hästgödsel. Brist på hö 
bidrog i sin tur till hunger och elände hos människor speciellt uttalat 
under en del missväxtår.

Jakten på foder kunde intensifieras sedan laga skiftet genomförts 
år 1827. Utdikningar och sjösänkningar tog fart. Grundproblemet var 
dock avsaknaden av gödningsämnen. Situationen sammanfattas väl i en 
år 1840 utgiven och prisbelönt handbok av N. W. Lundequist, jurist, 
bokförläggare och godsägare. Denne indelar de naturliga ängarna i fyra 
varianter. Förutom hårdvallsängen uppräknas sidvallsängen, kärräng-
en och slåttermyren. Kärrängarna, som finns på torv, är bevuxna med 
mindre värdefulla grässlag, mest starr. Men de kunde under gynnsamma 
omständigheter ge lika mycket i avkastning som hårdvallsängen.  
I sitt naturliga tillstånd gav slåttermyrarna ”ett torrt, saftlöst och korrt 
gräs af några strån säf och starr, blandade med ängs-ull.” Vatten var det 
”hufvudsakligaste ängsförbättringsmedlet”, men där överflöd kunde  
vara lika skadligt som brist. 

På 1840-talet börjar guano att sippra in till svenskt jordbruk. Den 
agrara revolutionen inleddes och växelbruk började tillämpas. Successivt 
infördes vallar och odling av fodergrödor också på åkrarna. Bättre plogar 
och harvar kom på 1850-talet då också de första järnvägarna underlätta-
de jordbrukets transporter. På 1860-talet dök de första ångtröskverken 
upp. En intensiv husdjursförädling drevs tillsammans med en, mot 
slutet av århundradet omfattande växtförädling. Åkerarealen ökade 
fyrfalt under 1800-talet – från 0,85 till 3,56 miljoner hektar. Skördarna 
blev fem gånger större. Statistiskt kunde svensken år 1900 äta tre gånger 
så mycket spannmål som ett sekel tidigare. 

Sammantaget ledde detta till att behovet av marginella fodermarker 
successivt avtog, tidigast på och omkring de stora slättbygderna. Vid 
ingången av 1900-talet nämns inte längre de sanka ängarna i facklitte- 
raturen. Vissa rikt avkastande våtmarker var dock kvar i drift under 
1900-talets båda första decennier. Men en stor andel kärr- och moss- 
ängar lämnades till igenväxning. Dessa inkallades dock en sista gång till 

tjänstgöring under andra världskrigets dagar då det blev brist på foder 
efter svaga skördar åren 1940 och 1941. Man propagerade för att vass 
och löv skulle tas tillvara. Från södra Östergötland meddelades då  
att man till och med tog tillvara vintervassen, som blev ”en stor han-
delsvara och ett uppskattat nödfoder”.

Sjösänkningar
Sjösänkningar för att vinna nya åker och slåttermarker var minst lika 
vanliga i landets norra som i dess södra delar. Enbart inom Västerbotten 
ansökte bönderna mellan åren 1830-1879 om att få sänka 500 sjöar. 
Hur många som kom till utförande vet vi inte. Ett viktigt mål var att  
få nya slåttermarker.

Något decennium efter det att man sänkt Videsjön (mellan Lesse-
bo och Tingsryd) kunde man år 1886 påbörja slåttern. Under de mest 
givande åren kunde sedan så mycket som 700 personer delta i slåtter- 
arbetet under ett par veckor. Här bärgades det sista höet 1952. 

I västra Småland ligger det stora Kävsjö-Store mosse-komplexet,  
vilket efter en sänkning 1840 till delar kunde övergå i slåttermark. 
Senare har området blivit berömt för sitt fågelliv och sin i våra dagar 
inrättade nationalpark. 

I början av 1800-talet påbörjades den stora utdikningen av Gotlands 
träsk och myrar. Långt ifrån alla företag blev framgångsrika. Såväl den 
samtida som sentida kritiken mot denna landskapsomvandling har varit 
hård. En vanlig uppfattning är att Gotlands myrar som en gång varit 
naturens praktstycken förvandlats till sorgeämnen. 

Hornborgasjöns sänkning är sannolikt det mest bekanta exemplet 
från Västergötland på jakten efter foder. 
Sjösänkningen påbörjades redan år 1802.  
De sanka maderna runt sjön fick stor bety-
delse som fodertillskott. 

Efter decennielånga diskussioner sänktes 
Hjälmaren och sjön Kvismaren med 1,3 
meter. Det blev Sveriges största sjösänkning 
som frigjorde cirka 15 000 hektar tidigare 
försumpad eller tidvis översvämmad mark. 
År 1902 framställdes sjösänkningsgeneralen, 
friherre Gabriel Djurklou, närmast som  
en hjälte ”såsom den, hvilken ur träskets  
dy lyft oskattbara vidder och möjliggjort 
vajande skördar, där förr föga värdefull  
starr i oändlig utsträckning tröttade ögat.” 
En annan röst hävdade att bönderna numera 
slapp att ”föra sina liar i knädjupt vatten 
för att till svältföda åt sina kreatur därutur 
uppfiska urvattnad, kraftlös starr”. 

Arbetet på myren
Det finns rikligt med beskrivningar och  
annan dokumentation av slåtterarbetet 
främst kring de norrländska myr-eller 
strandängarna. Men i södra Sverige är det 

Ansvarsfull 
markförvaltare  
i Sommenbygd
Skog – Jakt – Fiske – Konferens

www.boxskog.se

Lillsjöslåttern i augusti 
2005. Foto: Lars Kardell
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glest mellan dem, vilket beror på att denna verksamhet försvann tidigt. 
Oftast var slåttern ett gemensamt göromål och betraktades i efterhand 
lite som en folkfest, även om man blev blöt och besvärades av myggor, 
bromsar och flugor. 

I vissa bygder tömdes gårdarna på folk under slåttern. Från Orsa 
berättas att ett lämmeltåg om upp till 600 personer gav sig av upp mot 
de nordliga slogarna vid Koppången. 

För sentida läsare är det också svårt att föreställa sig vilket arbete 
det sammantaget blev att få hem fodret. En sagesman berättar att det 
vintern 1865/66 föll ovanligt mycket snö i Orsatrakten. Tredjedag 
jul sammankallades 200–300 man, vilka tillsammans med 5-6 hästar 
skulle trampa väg till slogarna. Ibland kunde det ta upp till tre dagar 
att få hem ett hölass. Hästar och kuskar fick övernatta under primitiva 
förhållanden. I en del socknar hade man särskilda hövägar öppna under 
vintern. Det var en skyldighet att delta i uppkörning av dessa.

Lim Jonas Persson i Malung tecknade år 1927 en ganska mörk 
minnesbild av myrslåttern på Stor-Lyberget. ”Det var ett hårt arbete 
att dänga och slå på de stora myrarna, och det var långt emellan stråna 
ibland, så att de nästan kunde behöva ropa på varandra, och det var 
förskräckligt med mygg och ´hårkrankar´, och man fick gå i både käll-
vatten och annan väta, vilket blev mycket kallt, i synnerhet innan man 
gått i det en stund och blivit van vid det.”

Skulle man sluta upp att vandra ut till sina myrslåttrar, måste den 
mängd hö, man skördat därifrån ersättas. En omläggning av ett bete  
eller dikning och uppbrukning av en torvmark gav inte omedelbart 
någon skörd. Det kunde dröja ett par tre år. Där det fanns kommuni-
kationer och där man hade kapital kunde man köpa sitt hö söderifrån. 
Men så var sällan fallet. När man levde ur hand i mun hade man sällan 
pengar till utsäde, gödselmedel och andra insatsvaror. Myrslåttern var 
den livlina man hade för att undvika svält och armod. Den övergav  
man inte i första taget.

Arbetsinsats och utbyte
År 1994 inledde jag i undervisningssyfte en studie av praktiskt myrslåt-
terbruk i Klövsjö i södra Jämtland. Den kom att pågå under sex år och 
engagera både studenter och frivilliga medarbetare. Syftet var att ge stu-
denterna ”ryggmärgskunskaper” om detta en gång så viktiga näringsfång.  

De avkastningssiffror som vi nådde fram till, cirka 500 kg torrt hö 
per hektar, har relaterats till det fåtal uppgifter som finns i litteraturen. 
Baserat på ganska bristfälliga notiser kring arbetsinsatser och mjölk-
kornas dåtida avkastning, fann jag, att man fick 2 liter mjölk per insatt 
arbetstimme. Myrslåttern var i detta stycke energieffektiv. Den är  
sannolikt långsiktigt hållbar, om man inte slår samma marker varje år.

Det är inte alldeles enkelt att hitta siffror kring arbetsåtgången på 
myren. En muntligt traderad uppgift från Lillsjöslåttern i Ångerman-
land om 2,5 hektar anger att det tog drygt 2 dagar för 3-4 karlar och 
2–3 kvinnor att slå, räfsa ihop och hässja den årliga skörden om cirka  
2 ton torrt hö. Vid 10 timmars effektiv arbetsdag ger detta en arbets-
insats av 45-50 timmar per hektar. Till detta kommer sedan eventuell 
ladning samt hemtransport på vinterföre. 

Under myrslåtterförsöket i Klövsjö gjorde vi också ett par tidsstudier 

Flaskstarr. Akvarell av 
Annakarin Wennerberg, 
Stugun.

Kurt Sundberg från Fredrika gav 1965 ut boken Torpet Åsen på Brännsjöskogen där han med sina teckningar 
och text av Sune Jonsson skildrade vardagen för de fattiga kronotorparna i hans hembygd. Här handlar det om 
att köra hem hö från slåttermyren.
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”bestjäla honom på hans grässkörd. Minst tjugu lass gott madhö höll på att 
rinna bort i kanalen, därför att han var ensam mot tjugu andra!”

 Men slumpen ville att Adolf hittade igen ett halvruttet kvarnhus. 
Med stor iver började han laga den gamla kvarndammen och få vattnet att 
svämma över bräddarna ”och rinna in på hans uttorkade gräsmark”. Inte 
kunde man väl ta ifrån honom rätten att bygga en damm på hans egna ägor? 
Förnöjd kunde han en tid senare konstatera att Bäckmaden stod under 
vatten. Adolf hade dock varit oförsiktig. Han hade arbetat i träskor, blivit 
ordentligt blöt och sjuk. 

Under hans febriga period låter Vilhelm Moberg honom hemsökas av 
diverse mardrömmar. Men nere vid Bäckmaden spränger grannarna under 
tiden dämmet. I romanen blottläggs skickligt motsättningarna mellan 
gammalt och nytt, det rättsliga läget och de konsekvenser ett odlingsföretag 
kunde få för en del av de inblandade. 

När Vilhelm Moberg en dryg mansålder senare låter sin utvandrare,  
Albert Carlsson i romanen Din stund på jorden (1963), återvända till hem-
bygden, minns denne Bjurbäcken. ”Under mina pojkår rann den fortfaran-
de i stritt flöde och översvämmade slåttermaderna vårar och höstar. Den var 
rik på fisk. Nu fann jag maderna torrlagda och uppodlade och förvandlade 
till havreåkrar, och bäcken var utgrävd och i det närmaste uttorkad”.

SIGURD SEVERINSSON låter oss i romanen Fast mager var marken (1950) 
möta småbrukaren Stig Aspäng på Olovsgården i Halland. Efter den första 
krigsvintern var också våren kall och han räknade med att inte ens få halv 
höskörd. 

”Myndigheterna uppmanade bönderna att samla in vass och starr för  
att kunna behålla sina djur”. Stig började slå ”vass och starrgräs på mader 
och i dälder, där han aldrig slagit förr. Endast de mycket gamla kunde tala 
om, att där hade de varit med och slåttat i ungdomen”. Han gjorde långa 
dagar och slog kring bäckar och runt åmynningar, ”vadade i vatten och 
gyttja till midjan för att få tag i några grässtrån”. Bonden hade inte råd att 
vara kräsen och nödgades slå även där stråna stod glest. För att få ihop till 
en enda höbåge fick han gå över ett stort stycke. Hans systrar hjälpte till att 
räfsa, men han fick bära in till fastmark och ströbacke. ”Vatten och gyttja 
rann ned över hans nakna rygg, och knivgräset skar honom djupt i axlarna”. 
Trots slitet oroades Stig av att höet inte skulle räcka till att hålla de båda  
korna vid liv. En måste nog säljas.

som visade att det krävdes 
mellan 19 och 25 timmar 
att slå, räfsa och hässja ett 
hektar på de båda myrar som 
ingick. Trots det begränsade 
underlaget är det troligt att 
arbetsinsatsen för slåtter och 
hemtransport kunde ligga  
i intervallet 35–50 timmar 
per hektar. Variationen 
är dock stor, där de rikt 
avkastande raningarna och 
de mest avlägset belägna 
slåttermarkerna krävde större 
insatser. För enkelhetens 

skull uppskattar jag den totala arbetsinsatsen till 40 timmar per hektar 
inklusive gångtid. Enligt de historiska uppgifter som är tillgängliga kan 
man anta att en starrmyr avkastade 500 kg torrt hö per hektar.

Till detta skall läggas att kon krävde daglig tillsyn, utfodring och 
skötsel. Om kon hölls inomhus under 8 månader och krävde 30  
minuters skötsel dagligen ger detta ett tillskott av 120 timmar. I detta 
förenklade räkneexempel krävdes det således 340 timmar att vinterföda 
en ko. Omräknat till dagens arbetstidsmått, 8 timmar per dag, således 
drygt 40 arbetsdagar, varav merparten utfördes under en kort period  
på sommaren. 

Myrslåttern i litteraturen  
Inte oväntat finns det många skildringar av myrslåtter i den svenska  
litteraturen. Den var ju både ytterst slitsam och samtidigt helt nödvän-
dig för att klara ännu en vinter. Livets marginaler var hårtunna. Nöd 
eller knapp överlevnad hängde på vädret. Den magra våtmarksslåttern 
gav inte så sällan näring till segslitna konflikter som gav tacksamt stoff 
till litterära skildringar.    

VILHELM MOBERG (1898–1973) tilldelar i romanen De knutna händerna 
(1930) madslåttern en viktig roll. Den åldrande, sturige bonden Adolf 
i Ulvaskog vägrar att gå med i ett nyodlingsföretag, lett av en brorson. 
Bäckmaden, invid Bjurbäcken som rann genom hans ägor, skulle torrläg-
gas genom en dyr kanalgrävning. Mot trettio lass dåligt hö, skulle Adolf 
istället kunna bärga hundra tunnor havre. Men han vägrade att kasta ut 
pengar på något så osäkert. Adolf kunde aldrig tro att grannarna hade rätt-
en att gräva sig igenom hans mad, vilket dock ett besök hos länsmannen 
gav besked om att de hade. En söndag, några år senare, när kanalen var 
färdig, utsträckte Adolf sin vanliga vandring ner till Bäckmaden. Denna, 
som brukade te sig som en liten sjö, ”låg fullkomligt uttorkad. Ingen vår-
flod sköljde över den, allt vatten sögs opp och rann bort i kanalen. Man 
kunde gå torrskodd i träskor över hela slätten. Och gräsväxten! Gräset var 
kort som katthår, glest mellan stråna och frostvitt i topparna. Jorden, som 
gömde rötterna, var snustorr, hård och söndersprucken. Gräset skulle väl 
inte växa en tum till, om inte marken blev bevattnad”. Grannarna ville 
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av torkan börjat gulna i topparna. Man såg framför sig ännu en besvärlig 
vinter.” Det tjänade ingenting till att arbeta”. Sannolikt skulle höet inte 
räcka till och det slutade väl med att man fick ”hacka sönder gräset och 
koka det till sörja och blanda denna med fisk till människoföda”. 

En dröm fanns. Med den Vita Stjärnlinjen kunde man utvandra 
till Amerika. Men hur få fatt på pengar till biljetten? Slåtterkarlar och 
räfserskor för med myrslåttern som bakgrund, diskussioner om olika 
alternativ. ”Männen återvände till sina liar. Tungt och lamt, nästan  
viljelöst högg de bland tuvorna. Vid något enstaka tillfälle blixtrade  
de till och for fram som i vredesmod, så att den mörka myrjorden  
sprutade kring liarna”. 

En lösning blev att sälja sina ägor, vilket Kristoffersson gör. När  
han gjort detta slet han som ett djur i myrslåttern den tid han väntade 
på amerikabiljetten. ”Från tidig morgon till sen kväll for han fram som 
om var dag vore den sista och som om det gällde att vara väl rustad. 
Hans seniga armar förde lien, så att den skar sig fram nästan som en 
slåttermaskin, och barnen fick ovett för att de inte arbetade fort nog”. 
Det gällde att få ihop foder, då familjen skulle stanna över vintern, 
medan han själv drog väster ut. 

MYRSLÅTTERN UPPHÖRDE SÅ SNART slåtterfolket på grund av industriali- 
seringen erbjöds bättre välfärd. Först i söder och sedan i norr. Där  
vidmakthölls bruket med myrslåtter här och var ända in på 1950-talet.  
Men sedan också författarna hade dragit söderöver och läsekretsen 
samtidigt blivit allt mer urbaniserad försvann även slåttermotivet ur 
skönlitteraturen. 

ASTRID VÄRING (1892–1978) låter i romanen Marja. Berättelse från 
fjället, 1928, sin huvudperson vandra den ”tjugumila vägen hem” till 
ett fattigt pörte inne i fjällvärlden. Hon kommer från den bygd, hon 
en tid vistats i. Där har hon blivit förälskad och gravid. Nu är stegen 
tunga och långsamma när hon en kväll kommer till en fjällada, tar ett 
fång strävt myrhö till en bädd att sova på. I tankarna ber hon ägarna om 
”förbarmande för att hon så stal den magra födan från deras svältfödda 
kor”. Under vandringen stöter hon ihop med ett lämmeltåg och minns 
nödåret, då dessa gnagare ostörda på myrslåttrarna gnagt ned dessa till 
gräsroten. Sista natten tillbringar hon på deras egen myrslåtter, två mil 
från hemmet. Hon minns barndomens glädje, då hon och syskonen fick 
följa med ut till dessa myrängar, där de skulle stanna i veckor och enbart 
gå hem någon söndag. Om nätterna sov de i deras egen ängeskoja på 
en ljuvlig granrisbädd med stockelden framför sig. Trots att myrvattnet 
ibland steg till knäna mindes Marja ”ett härligt friluftsliv”, vilket var 
”dubbelt lockande efter all vinterns instängdhet i det kvava pörtet”. 
Hennes barndom hade inte bara varit arm, grå och fattig. Den hade 
också ”gömt på solglimtar”.

STEN BRANDBERG ger i sin bok Sjaunja (1943) en mycket poetisk och ljus 
bild av myrslåttern hos en fattig finnbefolkning i en avsides by. Trots ett 
långt framskridet havandeskap bestämmer sig en av personerna i boken, 
den unga kvinnan Elli, för att följa med på slåttern till Kuotsatsmy-
ren. Över denna ”flimrar värmen och den våta starren glänser i solen. 
Vattnet puttrar mellan tuvorna, unket och dvalnat under en blåaktig 
hinna. Över kärren driver järnockran för vinden. Torvdyn spricker och 
bådar regn. Men sländorna leker och bromsarna och myggen surrar”. 
Elli ”räfsar och följer liens våder med vana drag och bär starrfången till 
hässjan, seg och slåtterhärdad”. 

Här finns slitet, insekterna, kaffeelden och ett dånande åskväder. 
”Ovädret kommer, drar över skogstopparna på åsen, där granarna vajar, 
och sveper ut över myren. Regnet piskar och slår, och blixt följer på 
blixt”. 

Elli känner värkarna komma och stapplar ned till älvstranden för att 
ta sig hem. Det blir ett lyckligt slut. Över Brandbergs slåtterskildring 
finns ett ljust och vänligt drag som förtar dramatiken.

STINA ARONSON (1892–1956) beskriver i novellsamlingen Sång till 
polstjärnan (1948) hur bonden Anu tillsammans med sin tonårige son 
en aprildag beger sig till en myrslåtter, varifrån de skall hämta hem hö. 
Solen gassade över vita vidder. Sonen som aldrig blev snöblind, kände 
först igen deras lada. Denna var en bland tusentals likadana. ”Ty ladorna 
följde älven likt ett lämmeltåg från dalens västerport och ända fram 
till havet. Små gråa burar med strutigt insvängda väggar och springor 
mellan stockarna. Bönderna hade inte råd att mista dem och inte land-
skapet heller”. 

BERNHARD NORDH (1900–1972) låter i sin roman Flickan från fjällbyn 
(1944) läsarna möta den till bristningsgränsen överbefolkade byn Krok-
sjö. Nödåren 1899 och 1901, då allt frös eller torkade bort, lade sordin 
på stämningen när byfolket gick till sina slåttermarker. Egentligen var det 
för tidigt att börja slå starren, då den var för kort. Men den hade till följd 
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