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Jl ĵF å Otava jordbruksskola med innevarande läseår af- 
slutar ett kvartsekel af sitt arbete för jordbrukets 
befrämjande inom länet, har det synts direktionen 

I vara på sin plats att, vid den fest, som med an
ledning deraf kommer att firas den 27 och 28 

nästkommande Augusti i sammanhang med det af länets 
landtbrukssällskap föranstaltande årsmöte, låta utarbeta 
och till tryck beforda en tjugufem års berättelse om 
skolans vexlande öden under dess verksamhetstid. N är
mast är denna lilla skrift afsedd a tt utgöra en samman
fattad redogörelse till landets Styrelse, som medels tid 
efter annan skolan beviljade, särskilda anslag till upp
förande af tidsenliga byggnader och höjande af skollä- 
genhetens jordbruk, möjliggjort dess utveckling. Vidare 
afser densamma a tt meddela den allmänhet, som varit 
och är skolans verkliga vän, likasom ock dem, som va
rit och möjligen ännu äro dess motståndare, en nogran- 
nare kännedom om lägenhetens tillstånd vid tiden för 
skolans öppnande, för a tt bättre kunna bedöma den under 
nu ifrågavarande tidrymd småningom skedda utvecklin
gen af dess jordbruk, ladugårdsskötsel, skogshushållning 
med flera ekonomiska förhållanden; samt slutligen att 
orientera besökande, särskildt de till detta tillfälle in
bjudna hedersgäster med inrättningen.





O tam  jordbruksskolas ^ruai- 
(lande.

0 ed a n  medels allernådigt Reskript af den 7 September 
1856 förordnats „att, för jordkulturens höjande i Finland 
och för a tt sålunda befrämja landets välstånd och för- 
kofran“, sju praktiska jordbrukskolor borde i Finland 
inrättas och en af dem förläggas i S:t Michels län, vid 
hvilka skolor finska språket skulle såsom undervisning
språk begaguas, samt tillika till dessa skolors under
håll af statsmedel anslagits en summa af tretusen rubel 
om året, stadgades ytterligare medels nådigt Reskript 
af 19 Maj 1858 att omförmälda skola skall organiseras 
på Otava Majors boställe i S:t Michels socken och å r
ligt arrende erläggas till det belopp, som af senaste in- 
nehafvaren blifvit erlagdt, samt a tt det för skolan fasts
tällda års anslag skall utgå ifrån och med samma år, 
för att till en början användas till inrättningens utred
ning och förseende med byggnader, inventarier och reds
kap. Tillika fastställdes de af den utsedda organisa- 
tionskomitén, under ordförandeskap af då vordne Guver
nören, Baron S. "W. von Troil, utarbetade stadgar a tt 
gälla i tre år, efter hvilken tids förlopp Guvernören 
egde att föreslå sådana ändringar som erfarenheten vi
sat vara för skolans framgång nödvändiga. Med an
ledning af § 4 i skolans reglemente, som innehöll a tt 
„ skolans direktion utgöres af Guvernören i länet som 
ordförande och sex ledamöter, hvartill Guv. utser fyra
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stånds personer ocli två för jordbruk nitälskande, förstån
dige bönder“, hade Herr. Guv. till ledamöter kallat Öf- 
versten och Riddaren E. Tuderus, Kronofogden C. F , von 
Fieandt, Kolligisekreteraren J .  F . Grénman, Häradsh. 
E . Schluter, Häradsdom. Johan W aljakka och Rusthål- 
laren M. Koponen. D å emellertid arrendetiden för 
bostället utgick först den 14 Mars sistnämda år samt 
af- och tillträdes husesyn först kunde förrättas den 
24, 25 och 26 Maj, blef tiden för skollägenhetens utred
ning och förseende med byggnader nog knapp, så mycket 
mer som bostället befanns så väl med afseende å åbygg
nad som häfd i möjligast högsta grad förstörd t och van- 
liäfdadt. Direktionens första åtgärd blef nu a tt utse fö
reståndare för skolan, och kallades dertill förre elemen- 
tarläraren vid Mustiala landtbruksinstitut, Filosofie M a
gistern Robert Maurits von Fieandt. Omedelbart derpå 
vidtogos åtgärder för boställets försättande i sådant 
skick, a tt skolans verksamhet kunde vidtaga den 1 derpå 
följande November, hvartill erfordrades ej mindre de förut 
befintliga boställs åbyggnadernas försättande i användbart 
skick, än äfven uppförande af en ny logementsbyggnad 
för eleverne. Härmed, äfvensom med anskaffandet af nö
diga inventarier för bostället och skolan arbetades med 
flit under den ännu åter-stående tiden, och kunde i sjelfva 
verket Otava jordbruksskola öppnas den 1 November 
1859 med 8 manliga och 2 qvinliga elever, hvilket ej 
torde varit fallet med någon annan af de anbefallda sko
lorna. A tt detta emellertid skedde för tidigt och in
galunda kunde gagna skolans sak i framtiden, torde re
dan framgå af det föregående, men framstår ännu tyd
ligare af följande beskrifning öfver



Otava Majors bostiille.
fp tava premier majors boställe vid före detta Savolaks 
infanteri regemente i Liukkola by och S:t Michels soc
ken, å 61° 39' latitud och 44°'42 ' longitud, bestående 
af ett och ett halft mantal säteri, är belägen på Savo- 
laksska åsen af Maanselkä, som här bildar en bred platå, 
sluttande mot vester mot Kotalahti vik af Puulavesi sjö, 
som på en lång sträcka utgör gräns för hemskiftet. 
Åbyggnadsplanen är belägen 209 fot öfver Puulavesi 
sjös vatten nivå och omkring 500 fot öfver hafvet. 
Otava är till följd af sitt höga, öppna läge. mycket ut
satt för vindarna från alla väderstreck, hvilket under 
rådande, kalla och torra vårar inverkar högst menligt 
på alla växter, men i synnerhet verkar hämmande på 
alla stråväxters normala utveckling.

Medeltemperaturen har för åren 1876—1880 utgjort 
+  2,938.

Medel-barometerståndet har för samma år utgjort 
745,03.

Enligt vid öfvergånget storskifte, som afslutades 
år 1857, affattad karta och uppiättadt delningsinstrument, 
tilldelades Otava majors boställe, efter beräkning af 1800 
tunneland skattbara egor per mantal, en total arealvidd
a f .......................................................................  3071,48 tnld.
hvaraf:
å k e r ..................................................................114,80 tnld.
ä n g .................................................................. 222,52 tnld.
skog  och impedimenter ............................ 2734,16 „

Summa 3,071,48 tnld.
Af ofvan upptagne åkerareal utgjorde boställets 

stomåkrar 37 tunland och tillkom genom det så kallade
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Piipari hemmans utflyttning ytterligare 19 tunland, hvaraf 
7 tnld. samma år kommit i boställets förvaltning, men 
de öfriga 12 tnld. ännu i två år fingo af förre innehaf- 
varene bebrukas. Sedermera tillkom efter hand genom 
indragning af 4 närbelägna torp. 21 tunland, hvarigenom 
hela åkerarealen under stommen utgjorde 77 tunland 
gammal åkerjord.

Åkerjorden är den i Savolaks allmännast förekom
mande, sten uppfyllda sandjorden, blandad med några 
procent mylla, på alf af lika beskaffenhet, som innehåller 
ej obetydligt jernföreningar, hvaraf dess rostgula eller 
rostbruna färg härrör. Denna jord är ända djupt ned 
i alfven så uppfylld af större och mindre stenar, a tt om . 
man ville fullständigt från sten befria till och med en 
redan gammal och förut från sten befriad jord till 8 
tums djup, så skulle de upptagna stenarna ej få utrymme 
i enkelt lager på ytan. Jemte mindre och större kull
erstenar förekomma i stor mängd äfven stora jordfasta 
stenar, som ej utan a tt söndras kunna kortskaffas. Un
der torrare årstid är alfven så hård, a tt den ej kan 
behandlas med andra redskap än jernstörar och jernhac- 
kor, livilka derför äro de hufvudsakligaste redskaper vid 
dikesgräfningen, som till följe deraf förefaller den oinvigde 
att felifva öfvermåttan kostsam. Yid regntider åter och 
i fuktigare lägen är alfven så genomdränkt af vatten 
och syra, a tt det uppgräfda diket ramlar in efterhand. 
Dertill förekommer i allmänhet icke jemna doceringar, 
utan är ytan i alla riktningar ojemnad af svackor. 
Stenfri åkerjord förekommer alls icke. Lera eller lerjord 
förekommer ej på hela den stora egoarealen, utan måste 
för murnings behof köpas, och forslas på fem verst. 
Kalk förekommer icke heller.
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Ängarna äro likaledes af de i Savolaks i allmänhet 
förekommande två slagen, sidländta och stenbundna sid- 
vallsängar, mer eller mindre bevuxna med träd för 
bibehållande af fuktigheten, eller kärrängar med mer 
eller mindre djup kärrmylla, merendels i lialft förmult- 
nadt tillstånd, på sand eller sandblandad stengrund. A f 
förra slaget är Rantaniitty, hvilken ännu under de för
sta åren måste användas som äng, men senare upplåtits 
till beteshage för hästarne, af sednare slaget Raatesuo, 
som vid tiden för skolans placerande här var en genom 
bränning och sädesodling förstörd och utnyttjad kärrmark. 
Vidare fans ännu, på längre afstånd från stommen, 
Ruunakangas äng, hvilken såsom vattensjuk, lemnade 
ringa hö af sämsta beskaffenhet, samt vid storskiftet 
tillkomna Alasuo, af något bättre beskaffenhet, men af 
endast 4, 21 tunlands vidd.

Den bostället tillskiftade jordarealen är belägen i 
tvänne skiften, af hvilka hemskiftet innehåller 1,528 
tnld. och utskiftet, på 5—7 versts afstånd, 1,180 tnld.

Hemskiftet utgör en i norr och söder sig sträc
kande, lång och smal landremsa, som är smalast vid 
stommen och utbreder sig i hvardera ändan mot öster. 
Skogsmarken är på hemskiftet af samma beskaffenhet 
som åkerjorden, eller med sten uppfylld mullblandad 
sandjord, och är till det mesta bevuxen med löfskog; dock 
förekomma äfven ej obetydligt spridda tallar, men af 
gran endast något enda träd. Öppna, kala berg före
komma här icke. På utskiftet deremot, som är beläget 
vid stora Puulavesi sjö, finnes den egentliga skogbärande 
jorden, till det mesta sandjord eller sandmojord, med en 
stor myckenhet kala klippor och höga berg, bevuxen näs
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tan enbart med tall, ock således varande mera absolut 
skogsmark.

Fiskevatten finnes i Puulavesi sjö, men är så litet 
lönande, att det ej ersätter arbetskostnaden vid dess 
bedrifvande. Torp funnos vid öfverlåtelsen till jordbruks
skola till ett antal af 17, hvilka hufvudsakligast exis
terade med svedjebruk. Under skolans tid hafva de 
blifvit reducerade genom indragning till stommen och 
sammanslagning till 10, af livilka tvenne äro små skogs- 
vaktare torp, hvilka ej utgöra några prestanda utan 
endast hafva vården om skolans skogsmark sig ålagd. 
Dessa torp utgöra för närvarande tillsammans 676 öke 
—, 64 fotdagar och 6 stadsresor samt erlägga 200 mf. 
contant, 8 tnr. råg  och 4 tnr. vårsäd.

Otava majors boställes tillstånd 
vid tiden for dess afträdande 

till jordbruksskola.
v^ästa och säkraste inblick uti detta boställes tillstånd 
vid ifrågavarande tid erhålles ifrån det vid af och tillträ
des huse- och ägosynen den 24, 25 och 26 Maj 1859 
tillkomna syne-instrument. Hvad först åbyggnaden be
träffar, så fanns ej ett enda nyare eller för en längre 
tid framåt dugande och användbart hus, om man icke 
som sådant vill räkna karaktärsbyggnaden, uppförd 1794, 
hvilken likväl äfven var på allt sätt bristfällig och rä t
teligen bordt utdömmas, men emellertidnu måste godkän
nas, liksom äfven de öfriga byggnaderna, emedan afträ- 
daren så väl förstått räkna sig till godo byggnadsår 
för anläggande af torp m. m. att han vid afträdet en
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dast liade a tt ansvara för ett och ett fjerdedels år, ehuru 
han under sin tjugufemåriga besittningstid endast upp
fört en badstuga med brygghus och en liten mjölkboda. 
Huru bristfälligt k arakt är shuset emelltid då var, visar 
den till dess iståndsättande kalkylerade kostnaden, 
496 Rubel 25 kopek. Östra flygelbyggnaden, ehuru 
uppförd år 1826, var ännu mera förfallen, ty äfven 
väggarna voro totalt murknade, tillfölje af vårdslösadt 
underhåll, och pröfvades dess isåndsättande kosta 278 
Rubel 25 kop. Den kunde blott under 16 är framåt be
gagnas. På lika sätt voro stallet, de tre små fähusen, 
spanmålsbodan, rian och öfriga hus utan undantag så 
förfallna, a tt det ej skulle förtjenat a tt nedlägga någon 
kostnad på deras reparation, utan hade de alla bordt 
nedrifvas, och nya, ändamålsenligare hus i stället upp
föras, afsedda för deras nya ändamål, hvilket ju också 
efter hand och inom ganska kort tid blifvit en nödvän
dighet. Men statsanslaget måste under dåvarande regime 
räcka till och inga extra anslag kunde pårknas.

Hvad vidare jordbruket beträffar, funnos, såsom 
förrut blifvit omnämndt, 37 tunland gammal stommåker, 
19 tunland genom storskiftet tillkommen åkerjord, samt 
21 tunland indragna torps åkrar, alla i lika utsuget 
och fullständigt utplundradt skick, hvilket tydligen fram
går ur den bilagde utsädes- och skördetabellen under 
skolans tjugufem åriga tid. Stommåkern skall nemligen 
under en längre tid icke mera blifvit gödslad, då aren- 
datorn på senare åren höll hvarken hästar eller annan 
boskap, och den genom storskiftet tillkomna åkerjorden 
åter hade under en tid af sex till å tta  år bebrukats af 
de utflyttade hemmansåboerne utan någon som helst 
gödsling, hvarförutom dessa åkrar redan under längre
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tid, före ocli under storskiftet, blifvit försummade och 
vårdslösade, då man hade fullt upp med arbete vid 
utrotandet af den klena skog. som ännu kunde finnas i 
behåll, under väntan på skiftet och utflyttningen. — Ty 
här, likasom mångenstädes i Savolax vid storskilftesbe- 
redningen, ingicks en så abnorm öfverenskommelse be
träffande skogen, att ingen liquid med afseende å den
samma ifrågakom, utan egde en hvar att förstöra i ut
byte gående skogsmark så fullständigt som möjligt; och 
der man ansåg sig icke hinna grundligen utrota och 
bränna densamma före storskiftets fastställande, lemnades 
dertill ytterligare några fristår efter afslutadt storskifte. 
Här-af härleder sig hufvudsakligen den tidigare allmänt 
omtaldta skogsbristen i S:t Michels trakterna, hvilka 
torde varit de sista, som storskiftats i Savolaks. — 
Med detta i allmänhet ifrån hedenhös kär vordna för
störelseverk hade de utflyttande hemmansåboerne till
räckligt arbete. Akern blott plöjdes behjelpligen, såddes 
och skördades, tills den slutligen till och med icke 
mera återgäldade ens arbetsmödan, utan lemnades öde. 
Visserligen påyrkades vid af- och tillträdessynen ersätt
ning för stommåkerns upphjelpande till laggildt skick, 
och utdömdes äfven sådan ersättning efter 25 kopek 
kapplandet; men en hvar jordbrukare känner, huru litet 
som kan utträttas med 7 Rubel 50 kopek tunlandet för 
en utplundrad jords försättande i kraft, och erfarenheten 
här har äfven visat, huru lång tid och huru mycket 
arbete och kostnad detta tagit i anspråk.

Hvad sedan angår ängarna, framgår redan af det 
förut sagda deras dåliga natur beskaffenhet. Dertill 
voro de så igenvuxne med träd och buskar, att de knap
past kunde igenkännas som ängar, livarför också deras
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rödjning af synerätten pröfvades erfordra 131 dags
verken; och förstås härvid med rödjning endast trädens 
afhuggning, icke rotbrytning. Likaså voro hägnaderna 
alldeles förfallna. H äraf kan man fatta, huru det varit 
möjligt, a tt från en areal af 87 tunneland erhållits en
dast 1940 L u hö under de två första åren, eller 23 lm  
per tnld.

Hvad sluttigen skogen vidkommer, torde af det 
förut sagda framgå, a tt den ej befanns i godt skick. 
Den skog, som emottogs i utbyte vid storskiftet, var 
sjelffallet tolalt förstörd, och samma var förhållandet 
äfven med den öfriga skogen. Genom af arrendatorn 
tid efter annan utverkadt tillstånd till nya torps anläg
gande, hvarvid svedjandet användes vid ny åkers första 
beredande, samt till direkt svedjehygge för egen del, 
hade hela den skogbärande boställsmarken blifvit inom 
förloppet af senaste tjugufem år så grundligt genom- 
svedjad, a tt knappast ett enda till brännved dugligt 
träd påträffades annorstädes än — på ängarna. Skolan 
var derför nödsakad att köpa ej allenast behöfligt bygg- 
nadsvirke äfven för minsta behofver, samt allt hägnads- 
virke, utan äfven all bränved. Till en början uppköptes 
af grannarne sådan i utbyte vid storskiftet gången 
skogsmark, hvartill afträdarene ännu egde afvärknings- 
rätt. Senare uppköptes skogslotter i Kangasniemi och 
Hirvensalmi närmast belägna socknar, på ett afstånd af 
3 och 4 mil.

Olam jordbrukskolans organi
sation.

H>ti det föregående hafva vi redan lärt känna, huru 
bristfällig i alla afseende den jordegendom var, der
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S:t Michels läns landtbrukskola blifvit bestänul att 
placeras, liksom vi äfven redan omnämnt, huru ringa 
penningemedel till denna skolas utredning och försende 
med inventarier blifvit anvisade. A tt en så beskaffad 
jordbrukskola icke kunde vara i stånd a tt utbilda skick
lige jordbrukare och arbetsledare torde vara sjelfklart, 
likasom att den icke heller i ganska lång framtid kunde 
prestera ett mönsterjordbruk för Savolaks.

Sedan emellertid under sommaren 1859 nödige re
parationer å åbygnaden blifvit verkställde samt en loge- 
mentsbyggnad för eleverne uppförts, äfvensom nödiga 
kreatur, till en början 3 hästar, 14 kor, 4 får och 2 
svin, samt öfriga nödvändiga inventarier blifvit anskaf
fade, öppnades skolan den 1 November med 8 manliga 
och 2 qvinliga elever.

Skolan var nemligen enligt reglementet afsedd „att 
bereda allmogens barn af båda könen, sedan de uppnått 
mogen ålder, tillfälle a tt praktiskt inhemta kännedom 
om en landthushållning, som är bygd på vetenskapliga 
grunder och lämpad efter ortens egendomliga jordmån 
och k l i m a t i  densamma skulle mottagas 15 lärlingar 
af mankönet och 5 af qvinnokönet, förutom att direk
tionen egde derutöfver antaga betalande elever i den 
mon utrymmet sådant kunde medgifva. Uti reglemen
tets § 7 stadgades om undervisningen, a tt läroämnena 
för jordbrukslärlingarna äro: religion, innanläsning, ele- 
menterna i naturkunninghet, praktisk geometri, plani- 
metri och stereometri, kännedom om jordarterna och 
kompostblandningar, enkel räknekonst, tillämpad på 
landtbruksbokföring, stil och rättskrifning, teckning och 
modellering af redskap, det praktiska af jordbruket med 
dertill hörande arbeten, såsom plöjnkg, dikning, gärd-



ning, såning, sädens inbergning ocli tröskande, kärrodling, 
ängskötsel, med livad dertill hörer, skogsvård, plantering 
och skötsel, husdjurens vård och behandling, förfärdigande 
af åkerbruks- och andra redskap, upprättande af kost
nads- och material-förslag till de allmännaste landt- 
manna arbeten äfvensom till bygnader, timring och in
redning af hus, tegelslageri, kolning och smide, afväg- 
ning och stakning, samt de allmännaste begreppen om 
kommunala inrättningar på landet. Föutom förenämnda 
ämnen tillkom enligt Direktionens bestämmande seder
mera ännu en kortare kurs i allmän geografi samt Fin- 

I lands geografi fullständigt, äfvensom i veterinärkunskap.
Uti § 15 stadgades „att lärotiden för eleverne af 

mankönet utgör högst tre och för qvinnoeleverna två 
j år; dock har tre års lärotid för de manlige eleverne en

dast nudantagsvis tillämpats.
Det var sålunda sannerligen icke ett ringa antal 

läroämnen, som borde medhinnas under den korta ti
den af två år, nämligen ej allenast de egentliga jord- 
bruksämnena med kreatusskötsel och skogshushållning, 
utan ännu dertill folkskolans läroämnen, religion, in
nanläsning, räkning, skrifning, geografi, och ytterligare 
mångfalldiga, teoretiska och praktiska ämnen för utbil
dande af eleverne till bygmästare och timmermän, snic
kare och slöjdare, smeder, kolare, tegelslagare, samt ve
terinärer.

Den teoretiska undervisningens meddelande försvå
rades ännu ytterligare deraf, a tt inga läroböcker på 
Finska ännu under denna tid funnos, hvarföre all under
visning måste ske medels mundtliga föredrag, de der 
under senare året inskärptes genom skrifliga antecknin
gar.
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På samma sätt af sa g reglementet a tt utbilda de 
qvinliga eleverna ej allenast till dejor och mejerskor, 
utan jemväl till husmödrar och skickliga i handarbeten, 
jemte det dem med delades undervisning i de hufvudsa- 
kliga folkskoleämnena.

För meddelandet af denna undervisning voro vid 
skolan anställde:
l:o en Föreståndare med l ö n ........................  600 Rb.
2:o „ Underlärare „ , , ..........................  400 „
3:o „ Lärarinna „ „ ...................... 180 „
4:o „ Verkmästare „ „ ...................... 150 „
5:o „ Smed „ „ ...................... 150 „
6:o „ Rättare „ „ 75 „

hvarförutom staten upptog följande:
arfvode för v e t e r in ä r e n .................................75 „

d:o „ läka ren ............................................75 „
lön „ en p i g a .......................................20 „

Uppehälle för lärarinnan, rättaren,
tjugu-elever och en p i g a ................................. 920 „
L y se ........................................................................150 „
Böcker, modeller, verktyg och skrifmaterialier samt

diverse andra utgifte r ............................. 2 3 5  „
Summa 3 000 Rubel. 

Under sin tjugufem åriga tillvaro har skolans orga
nisation tid efter annan undergått följande förändringar, 
dels vidtagne på grund af vunnen erfarenhet af Direk
tionen, dels öfvéthet-ligen på bjudna.

Undervisningen i religion upphörde redan år 1862, 
emedan eleverna redan för intagning i skolan måste 
prestera bevis öfver a tt de blifvit admitterade till natt
varden och således måste innehafva det m ått af kunskap 
deruti, som i allmänhet af medborgare erfordras. Derpå
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upphörde undersvisningen i veterinärkunskap, emedan 
då varande veterinär ej var mäktig fiuska språket, med 
undantag af hofbeslagslära och de allmännast förekom
mande husdjurs sjukdomars igenkännande och botande, 
hvari undervisning sedermera meddelats af förestån
daren. Längre fram ansågs äfven den geografiska kuns
kapens meddelande ej tilkomma jordbrukskolan. Under
visningen i smide har inskränkte endast till inhemtande 
af färdighet i a tt sko en häst, då det visade sig, a tt 
eleverne icke kunde utbildas till smeder, likasom äfven 
slöjdundervisningen efter hand inskränktes till någor
lunda handfärdighet i enklare redskaps tillverkning och 
reparation. Sålunda hafva efter hand och vunnen erfa
renhet de för jordbrukskolorna fremmande läroämnena 
utmönstrats, såsom för mycket inkräktande på den 
dyrbara tiden för de egentliga till jordbrukets teori och 
praxis hörande kunskapsämnenas bibringande.

Tillfölje af direktionens framställing indrogos derföre 
anslaget för undervisning i veterinärkunskap och smide, 
äfvensom lärarinnebefattningen, ifrån den 1 Nov. 1865; 
och upphörde sålunda äfven dejeskolans verksamhet, 
emedan densamma icke kunde motsvara sitt ändamål 
a tt utbilda kunniga dejor och mejerskor, då hvarken 
ändamålsenligt fähus eller något slags mejeri vid skolan 
förefunnos.

För öfrigt har skolans organisation genom nytt 
reglemente för de lägre jordbrukskolorna i landet af den 
30 Oktober 1874, bestämdt att tjena till efterrättelse 
från den 1 Nov. 1875, undergått särskilda förändringar, 
hvilka inhemtas af följande utdrag ur reglementet.

I. Allmänna stadganden.
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§ 1-Ändamålet med lägre jordbruksskola är a tt meddela 
unge män insigt, praktisk öfning och skicklighet i ett 
fullkomligare landtbruk samt a tt i sådant afseende äfven 
bibringa dem de förberande kunskaper, som för landt- 
mannayrkets utöfning äro nödige.

§ 2.
Uti skolan skall undervisning meddelas på moder

smålet i följande läroämnen.
l:o Ren innanläsning med särskildt fästadt afseende 

å förmåga a tt rä tt fatta innehållet af det lästa.
2:o Öfning i stilskrifning och räknekonst till och 

med regula de tri och decimal-räkning samt någon öfning 
a tt räkna i hufvudet, linear-teckning för uppgörande 
af ritningar till enklare hushållsbyggnader och redska
per samt solida och plana figurers uppmätning.

3:o Allmän och speciel växtkultur och kännedom 
af de allmänaste odlade foderväxterna.

4:o Undervisning om jordarterna och kompotsbland- 
ningar.

5:o Skogshushållningens enklare grunder.
6:o Husdjurens skötsel och utfordring samt läran 

om allmännast förekommande husdjurssjukdomar.
7:o Praktisk öfning i slöjd- och alla åkerbruksar- 

beten som tröskning, plöjning, dikning m. m.
8:o Allmänna begrepp om trädgårdskötsel, såsom 

kåls och rotfrukters, bärbuskars samt träds plantering 
och skötsel, humleodling m. m. d.

9:o De allmänna dragen af landets kommunalförfatt
ning, legohjonsstagan, förordningen om egofrid samt 
flottnings stadgan.

II. Om skolans styrelse,
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§ 4.
Skolans styrelse utgöres af en direktion med Guver

nören i länet såsom ordförande samt tre i jordbruket 
kunnige personer såsom ledamöter. Guvernören förord
nar hvilken ledamot i Guvernörens frånvaro skall vara 
ordförande. Första gången dä direktion utses inkallas 
ledamöterna af Guvernören, men sedermera, när ledamot 
afgår, väljer direktionen annan i den afgåendes ställe.

III. Om lärarene.
§ 8.

För hvarje skola antages en föreståndare, en elemen- 
tarlärare och en verkmästare.

IV. Om eleverna.
§ 13.

Såsom vilkor för intagning i skolan fordras prest- 
bevis öfver ålder, god frejd och nattvardsgång, samt 
läkare-intyg öfver sund kroppskonstitution, hvarjemte 
ansökningen bör åtföljas af ett utaf trovärdig person 
uttfärdadt intyg öfver ren innanläsning.

Stat.
för de lägre jordbruksskolorna:
F ö r e s tå n d a r e n .................................................. 2,500 Mrk.
U nderläraren .......................................................  1,400 „
V e r k m ä s ta r e n ................................. .....  800 „
Till aflönande af tjenslehjon m. m. . . . 1,500 „
Bidrag till kosthållningen, krono- och kom

munala utskylder, anskaffning af redskap 
och inventarier, sjukvård för skolans ele
ver m. m........................................................... 3,400 „

Summma 9,600
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Utveckling-en af skollag-en luftens 
jordbruk, ängsskötsel, ladug'årds- 

skötsel skog-slmsliållning- oeli 
trädgårdsskötsel.

a) Det egentliga jordbruket.
Uti det föregående har redan framhållits i huru elän

digt tillstånd de åkerfält voro, som borde utgöra lika
som skolans förnämsta läromaterial. A ll matjord var 
under årens lopp förtärd, så a tt endast ett tre till 
fyra tums matjordslager återstod, uppfylldt af stenar, 
förvildadt genom ogräs af alla slag, samt i saknad af 
vatten af lopp. •

Då skolan dertill hvarken hade tillgång på gödsel, 
ej heller halm och andra fodertillgångar, och pennin geme
del saknades, framstår klart, med hvilka svårigheter sko
lan hade a tt kämpa under de första tiderna af sin till
varo.

Huru ringa berättigadt alltså det klander var, som 
skolan fick uppbära, torde enhvar numera erkänna. Det 
förnämsta målet för förbättrandet af skollägenhetens 
jordbruk måste derför gå ut på a tt öka gödseltillgången, 
och då sådan utifrån icke stod a tt erhålla, måste med
let sökas i sjelfva lägenheten och dess tillgångar.

Resurserna härför voro emellertid under rådande 
förhållanden, då hvarken grönfodervexter eller gräs med 
någon utsigt om framgång kunde kultiveras, samt den 
humusfattiga jorden ej ens var i stånd a tt framalstra 
halm, inskränkta till de enda tillgängliga medlen för mat
jordens riktande, kärrmylla och skogsströ.

Någon ordnad växtföljd kunde sålunda till en bör
jan icke ifrågakomma. De särskilda fälten måste kultive
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ras fritt efter omständigheterna. Dock förelädes redan 
från första stund det mål, a tt de gamla bohlåkrarne 
komme a tt bebrukas i fyrskifte med tillskott af det år 
1861 till stommen indragna Tuliaises torp, L itt A 4 i bi- 
lagde kulturkarta, samt a tt de genom storskiftet till
komna åkrarna, äfvensom de under stommen likaledes 
indragna Muinoses och Närväises torp, utgörande till
sammans med senare upptagna lindor och ny åker, L itt 
B. i åberopade kulturkarta, komme a tt efter hand bilda 
en koppelbruks-circulation med 4 tunneland i hvarje 
skifte.

Hvad först A cirkulationen angår, följdes derå fy
raskiftes bruket, hvarvid det fjerde skiftet kultiverades 
med rotfrukter och grönfoder för förökande af foder 
tillgångarna, ända till å r 1876. Under denna tid hade 
ett femte skifte L itt A:5 blifvit upptaget från mycket 
stenbunden, sidländt hagmark, med ändamål a tt kunna 
i tur nedlägga ett helt skifte af den gamla bohlåkern 
till gräsväxt och sålunda betrygga en pålitligare hötill
gång än erfarenheten visat kunna påräknas från den 
ytterligt magra och mullfattiga jorden i B cirkulatio
nen. Till följd häraf kunde höskörden, såsom af bi- 
lagde utsädes och skördetabell synes, uppbringas ifrån 
5000 L u till 9000 L&, hvartill dock äfven de våtare 
åren under denna period bidrogo. Småningom hafva sedan 
hvarje af de särskilda skiftena utvidgats, tills de er
hållit sin nuvarande, af lokalförhållanden betingade ut
sträckning. Under hela nu ifrågavarande tidrymd har 
ett fortgående utrotningskrig blifvit fördt mot den öf- 
vermåttan stora mängden stenar och stenrösen, hvaraf 
åkrarne besvärades, såväl med skolans egna arbetstill- 
gångar som med för ändamålet erhållna, särskilda an



slag och understöd. Under nödåret 1863 erhölls för- be-T 
redande af arbetsförtjenst å t den nödställda befolkningen 
en summa af 500 rbl. som användes till torrläggande 
och stenfriande af L itt A:3a om 5 tunnelands areal. 
Sedermera erhölls till stenfriaude och dränering af 
skiftet L itt A :5 om 10 tunneland, år 1870 ett anslag 
af 2,000 nfiark. Detta fält var så fullt af stenrösen, a tt 
man på något afstånd kunde trott, a tt just dylika derå 
kultiverades, och i öfrigt så uppfyldt af lösa och jord
fasta stenar, a tt dess bearbetande var y tterst svårt, 
samt dertill så vattensjukt och surt, a tt inga växter 
derå kunde trifvas. Med det erhållna anslaget täck- 
dikades hela fältet, dervid, för uppnående såväl af fäl
tets fullständiga torrläggning, som för a tt få plats å t 
stenmassorna, samlingsdikena upptogos till 4 7 2  fots djup 
och lika bredd samt parallel-dikena till 4 fots djup och 
bredd, på ett afstånd af 60 fot från hvarandra. Detta 
meliorations arbete verkade, a tt från fället derpåföljande 
år skördades 28:de kornet eller 10 tunnor per tunland. 
Med skolans egna arbetskrafter och medel hafva jem- 
väl de öfriga skiftena i den ursprunliga fyra skiftes 
circulationen efter hand dränerats med sten och befriats 
från stenrösen och de besvärligaste lösa och fasta ste 
nar, så a tt vändplog och je^nharf redan kunna användas 
på dessa fält, ehuru mycket återstår a tt göra, förr
än de kunna sägas vara stenfria, då jordfasta stenar 
ännu i stor mängd förekomma.

Hvad sedan det femte skiftet, L itt A:5 beträffar, 
så har äfven derå mycket arbete nedlagts till stenmas
sornas bortskaffande och fältets torrläggande, dock åter
står ännu större parten för framtida förbättringar. Fö- 
renämnda meliorations arbeten kunde likväl icke nämn-
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värdt höja skördarnes belopp. Samtidigt med dessa ar
betens utförande, måste tillika arbetas på den grunda 
matjordens fördjupande samt förökande af dess kraft
tillstånd, hvilket i någon mon påskyndats genom upp
köp af artifeciella gödningsämnen, dock endast krea- 
tursben, hvaraf vid skolan beredts benmjöl, samt un- 
der senaste åren äfven ej obetydliga qvantiter aska och 
något kalk, hvilka ämnen hufvudsakligast användts för 
pudrett beredning. Också har utifrån nu mera bekom
mits tillskott i gödseltillgångarne.' A llt sedan år 1867 
har nemligen ifrån länehäktet i S:t Michel erhållits all

f  der producerad latringödsel, hvilken dels beredts till
pudrett, dels direkt användts i komposter. Äfven er
hölls för än sagde ändamål 1873 ett anslag af 6,000 
mark för uppköp af ben och kraftfodermedel.

Medels användande af dessa bigödningsämneu, under 
samtidigt påförande af stora qvantiter kärrmylla, har 
det så kallade matjorslagret kunnat fördjupas till 6 ä
9 tums djup. Enligt verkställd nymätning utgör hela 
sammanlagda arealen i denna cirkulation 59 tunland.

Hvad sedan Piipari koppebruks cirkulation vidkom
mer, har ännu mindre någon bästämd växtföljd derå kun
nat införas och tillämpas, då dithörande fält varit så

? magra och annars oländiga, att varaktig gräsväxt af
dem icke kunnat påräknas, utan hafva dessa fält tillsvi
dare blifvit kultiverade alldeles fritt, beroende af till
gången på arbetskraft och gödsel. Äfven här har samma 
utrotningskrig förts mot de fälten besvärande stenmas
sorna, hvilka dels begrafvats i jorden vid fältens dräne
ring, dels användts till anläggande af med stenar grund
lagda vägar genom fältena och stenfotshägnader kring 
desamma. Det är fast otroligt, hvilka stenmassor så-
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lunda blifvitbegrafne eller från fältet bortförde. Då någon 
utsigt ej fanns a tt med skolans egna arbetskrafter i en 
öfverskådlig framtid kunna få nu i frågavarande fält 
stenfriade och dränerade, undficks på direktionens fram- 
stättning i slutet a f år 1881 ett anslag af allmänna 
medel, stort 2,000 mark för ifrågavande ändamål. För 
samma ändamål beviljades ytterligare ett dylikt anslag, 
stort 3,000 m. a tt användas under åren 1883 och 1884. 
Med dessa medel hafva sammanräknadt 3 1 V2 tunland i 
denna cirkulation blifvit fullständigt dränerade och be
friade från stenrösen, ytstenar och en del jordfasta 
stenar, hvarförutom andra delar af cirkulationen med 
samma medel likaledes befriats från stenrösen och y t
stenar, dock utan a tt dräneras.

Sålunda begynna jemväl dessa fält komma i sådant 
yttre skick, a tt åtminstone risharfven härifrån kan för
visas, om äfven svedjeplogen ännu måste ställvis an
vändas. Hvad deremot matjordens djup och krafttill
ståndet beträffar, återstår ännu mycket a tt tillgöra, in
nan dessa fält blifva tjenliga för sitt ändamål, a tt fram- 
alstra nöjaktiga foderskördar. De äro sålunda ännu icke 
färdiga att ordnas i cirkulationsbruk, utan måste allt 
framgent kultiveras fritt. Enligt verkstäld ny mätning 
utgör hela sammanlagda arealen i denna cirkulation 63 
tunland. Slutligen må här omnämnas: a tt närapå alla 
periferier kring hvardera cirkulationen äro hägnade med 
så kallade stenfotshägnader, bestående af 1 aln hög sten- 
hägnad, med öfverbygd trä  hägnad af gran och asp 
virke med störar af en, hvilka slags hägnader visat 
sig vara mycket varaktiga och med ringa förbättringar 
hålla en vanlig menniskoålder, dylik hägnad finnes till 
en sammanlagd längd af 4,748 alnar; a tt nya vägar,



för a tt med lätthet komma till de olika fälten och delar 
'  af desamma, blifvit under tidernas lopp, framför allt un

der de senaste tio åren, anlagde till en sammanlagd 
längd af 1,475 alnar, af hvilka alla inom Piipari kop- 
pelsbruks cirkulation och delar äfven af de andra blifvit 
uppförda på en aln 'hög underbyggnad af sten, samtliga
10 aln breda; att alla åkerfält numera äro försedda 
med öppna aflopps diken på erforderliga ställen, samt 
med nödiga lagg- och nakdiken; a tt hela L itt A. är 
dels fullständigt, dels för behofvet tillfylles görande 
dränerad med sten, förutom tvådrejedelar af A:5 som 
dock redan är försedd med nödiga, öppna aflopps diken.

b) Ängsskötseln.
Om åkern befauns i högst uselt tillstånd, var ängs- 

kulturen, om möjligt, i ännu sämre skick, såsom redan 
förut påvisats. Då likväl under skolans första tider all 
uppmärksamhet och alla krafter måste egnas å t åkerjor
dens upphjelpande, förblefvo ängarna ända tills 1870 
talet i sitt ursprungliga skick. Yid denna tid upptogs 
och dikades först Alasuo starräng om 42/a tunland samt 
sandslogs och gödslades efter hand såväl med kreaturs- 
gödsel som med benmjöl och kalisalter, och kultiverades 
omvexlande med rotfrukter, grönfoder och korn, af hvilka 
växter rotfrukterna, såsom turnips, kålrötter, morötter 
och hvitbetor, med riklig artificiel gödning, gifvit goda 
skördar. Å r 1875 påbörjades derefter med allvar upp
odlingen af Raatesuo kärr, innehållande 13 tunland.

Denna odling har, efter föregången fullständig torr
läggning ända ned till alfven, befriats från kvarvarande 
stubbar och inbäddade träd, sandslagits, samt gödslats 
med kreatursgödsel, benmjöl, kalk och aska; och befin- 
nes nu i godt skick och god växtkraft för frambrin-
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gande af nöjaktiga foderskördar. Deraf är för närva
rande ungefär hälften i gräsväxt och andra hälften, efter 
valliggning, åter upptagen till förnyelse. Å r 1879 på
börjades utdikningen af Pahalampi kärr om 7 tunland, 
med fällande af det derinnom befintliga Pahalampi träsk, 
och fortsattes med afdikningen undfcr året 1880, då fäl
tet rotbröts och upplöjdes, hvarefter det med gödsling 
medels askpudrett burit två hafreskördar. Efter om
sorgsfull trädning och gödsling sistlidne år bär nu halfva 
arealen råg, insådd med gräsfrö, och andra hälften trä 
das innevarande år för att nästkommande höst besås 
med råg och gräsfrö.

För a tt emellertid kunna raskare fortgå med ängs- 
kulturens höjande och beredande af förökade fodertill
gångar för jordbrukets allsidiga utveckling, ingick di
rektionen under år 1879 med hemställan om undfående 
af ett särskilt anslag för änsagde ändamål, eller för 
uppodling af längre från gården belägna, odlingsdugliga 
kärr och ängar, och erhöll dertill ett anslag af 4000 mrk., 
a tt med 800 mf. årligen under fem års tid användas.
Med detta anslag utdikades 1880 omnämnda Pahalampi 
kärräng, och åren 1881, 82, 83 och 84, fortsattes med 
utdikning, rotbrytning, bearbetning och planering af 
särskilda kärr och ängsmarker i norra delen af hems- * 
kiftet på ett afstånd af 3—4 verst, utgörande tillsam
mans 25 tunland, hvilka komma att kultiveras på lika 
sätt som förenämnda odlingar och efter hand nedläggas 
till gräsäxt.

Utvecklingen af skolans jordbruk och äng sskötsel 
synes bäst af bilagde utsädes- och skördetabel under 
skolans 25 åriga verksamhetstid. Vid jemförelse af 
medelafkastningen för 5 års periorden 1859—63 och
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1879—83, har densamma utgjort för den förra periorden 
107 tnr. 12 kpr. spanmål, 89 tnr. rotfrukter och 2,532 
hu  hö, samt under den senare perioden 385 tnr. 23 
kpr. spanmål, 330 tnr. rotfrukter samt 6072 Lu hö.

c) Ladugårdsskötseln.
För åskådliggörandet af ladugårsskötselns vexlin- 

gar och utveckling, bilägges här tabel M. 2 utvisande an
talet hästar, nötkreatur, får och svin samt mängden 
erhållen mjölk per år och djur.

Hvad nötboskapsracen beträffar, bestod den till en 
_L början uteslutande af djur af finsk race, uppköpta utan 

urval från närmaste omgifningar, derefter erhölls genom 
Styrelsens försorg år 1861 en tjurkalf af Ayrschire race 
ifrån Mustiala, hvilken således först å r 1863 blef tjenst- 
bar, och har alltsedan fortsatts med korsningen af Ayrs
chire med finska djur. A r 1868 uppköptes af Nylands 
och Tavastehus läns stamhålländeribolags Ayrschirestam 
1 st. tjur och 2 st. qvigor, ytterligare år 1870 från 
Mustiala landbruksinstitut 1 st. qviga och 1 st. qvig- 
kalf, slutligen erhölls ännu genom Styrelsens försorg år 
1875 en ungtjur af samma race.

Yid den tid Anglerracen genom Styrelsens förmed
ling började till landet införas, uppköptes år 1875 af 

* de sålunda importerade djuren på auktion med skolans 
egna medel 1 st. ungtjur och 2 st. qvigor af denna 
race för ett sammanlagdt pris af 1,500 mark.

Hvad dessa omordade skilda racer angår, har A yrs
chire racen och dess korsningsprodukter visat god tref- 
nad, samt i förhållande till utfodringens beskaffenhet öf- 
verhufvud gifvit nöjaktig mjölkafkastning.

Hvad deremot Angler racea beträffar, har denna 
alldeles icke kunnat komma tillrätta med de naturliga



28

betena och äfven i öfrigt icke visat någon trefnad, 
hvarföre det icke foitsatts med förökandet af denna race. 
Skolans kreatursstam består for närvarande af 27 st. 
Ayrschire djur 2 st. Angler djur 4 qvigor, 5 kalfvar, 12 
svin och 2 tjurar.

Äfven fåren voro ända till å r 1870 af den på 
orten vanliga stammen. Å r 1870 ifppköptes ifrån Mus
tiala 1 st. bagge och 2 st. tackor af Soutdounrace, men 
som dessa icke visade någon trefnad, utan höllo på a tt 
alldeles gå under, hvartill orsaken torde varit bristen på 
lämpligt fårhus, beslöts år 1875 a tt nedslagta alla får 
och tillsvidare uphöra med bedrifvandet af fårskötsel.

d) Skogshushålluingen.
Hvad slutligen skogskulturen angår, utgick hus

hållsplanen under de fösta tiderna uteslutande derpå a tt 
spara lägenhetens unga skogsbestånd. Såsom också redan 
förut omnämnts, uppköptes ej allenast allt hägnadsvirke, 
utan äfven all brännved för skolans behof ända till år 
1868 och äfven derefter har fortfarande allt byggnads- 
virke hemtats utifrån. Å r 1873 indelades Otava M a
jors boställes skogsmark af forstmästare,hvarvid tvenne 
skilda omlopp ordnades, det ena på hemskiftet med 60 
års omloppstid och i medeltal 1572 tunland i hvarje års- 
hygge, det andra på utskiftet med samma omloppstid 
och 573 tunland å hvarje årshygge. Afverkningen, som 
sålunda påbörjades år 1874, har gifvit det resultat, a tt 
de årliga årshyggena ej allenast räcka till gårdens 
och törparenes samtliga behofver, förutom byggnads- 
virke, utan äfven lämnat ett sådant årligt öfverskott, 
a tt under nu förgå gna tio år tre årshyggen blifvit be
sparade. A f denna anledning har den forstmästare, som 
innevarande år besökt Otava för utstakning af andra



periodiska hygget, gjort framställning om omloppstidens 
förlängning till 100 år, för a tt i framtiden möjliggöra 
tillgång till gröfre byggnadsvirke. Sålunda finnes ut- 
sigt för handen a tt skolan i en snar framtid skall kunna 
erhålla alla slag af skogsförnödenheter.

e) Trädgårdsskötseln.
A f det föregående torde redan vara tydligt, a tt 

någon trädgårdsskötsel icke kunde förefinnas vid tiden 
för skolans placerande å Otava.

Tillstymmelse till en sådan förefanns likväl uti 
några förvildade och ingräsade bärbuskar samt några 
af ålder och vanskötsel ruttnade äppelträd. Under sko
lans första tider fanns icke heller någon tid öfrig för 
trädgårdsanläggningar. Denna för en jordbruksskola 
ganska vigtiga kultur hvilade ända till 1876, då en 
trädgårdsmästare tillkallades ifrån Wiborg för a tt upp
göra planen till en park och trädgårds anläggning 
samt i sådant afseende påbörja arbetet. P å  samma gång 
utplanterades en stor mängd parkträd och prydnadsväx
ter, hvarjemte ett särskildt trädgårdsland djupgräfdes 
och preprerades för plantering af nyttiga bärsorter.

Derefter har hvarje år fortsatts med stenfriande och 
planering af gårdsplanerna, plantering af nya träd och 
buskar samt af äppel och körsbärträd. Sedan emeller
tid en länsträdgårdsmästare erhållits till länet, har til- 
fälle förefunnits a tt ytterligare utvidga anläggningarne 
genom anläggandet af en plantskola för frukträd, bär 
buskar, parkträd och buskväxter, med ändamål a tt der- 
ifrån kunna leverera härdiga exemplar af hvarje slag 
för jordbrukares behof i länet. Denna anläggning har 
nu fortskridit så långt, a tt äppelträdsplantor, bärbuskar 
och en del träd och buskväxtsplantor redan om par år



30

kunna utgifvas. Jemte det skolan härigenom skall fram
stå i ett prydligt yttre skick, skall den tillika kunna 
betjena länets jordbrukare samt verka för höjandet af 
elevernes och besökandes skönhetssinne.

Jordbruksskolans byggnader.
fSJåsom redan vid beskrifningen af jordbruksskolans till
stånd vid af- och tillträdessynen omnämnts, befunnos alla 
byggnader uti ytterst uselt skick.

Då emellertid särskilda medel ej funnos anslagne 
till nya, ändamålsenligare byggnaders uppförande, var 
det en nödvändighet a tt genom reparationer göra de be
fintliga användbara för en tid framåt, hvilka repations- 
arbeten verkställdes såväl med de ersättningsmedel, som 
för husröta utdömdes af den förre arendatorn som med 
skolans årsanslagsmedel. Förut har redan blifvit om- 
nämdt, a tt en logements byggnad för eleverna uppfördes 
år 1859, förrän skolans verksamhet ännu vidtagit.

Derefter gjorde sig först behöfvet af en ny fähus
byggnad gällande och erhölls för ändamålet år 1865 ett 
anslag af 10,000 mark, med hvilka medel den vid sko
lan nu befintliga fähusbyggnad af sprängd och kilad gråsten 
år 1868 fullbordades. Y tterligare erhölls år 1876 för 
inredning af samma byggnad samt för uppförande af 
svin- och fårhus af trä ett anslag af 5,000 mark.

Å r 1875 erhölls för uppförande af kosthållsbygg- 
nad jemte mejeri ett anslag af 13,000 mark.

Å r 1876 erhölls för uppförande af stalls- och lider
byggnad ett anslag af 8,481 mark 61 penni.

Å r 1879 erhölls till reparation af föreståndarens 
och elevernes bostäder samt verkstaden, äfvensom till
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förra smedbostadens nyuppförande och inredande till lo
kal för underläraren ett anslag af 7.000 mark, äfvensom 
år 1881 ett tillskottsanslag af 1,500 mark till dessa 
och andra byggnaders fullbordande, med hvilka medel 
jemväl en vederqvarn med benstamp uppfördes.

Å r 1882 erhölls till grundlig reparation af före
ståndarens boning in- och utvändigt ett anslag af 4,500 
mark.

Slutligen har år 1884 erhållits ett anslag af 15,000 
mark att användas till uppförande af en stugubyggnad, 

— innehållande en större stuga för skolans torpare och arbets
folk, och tvenne kamrar, för stalldrengen och handtver- 
kare, samt till reparation, brödfodring och målning af 
elevernes, kosthålls, underlärare och verkstads byggna- 
derne.

Förutom ofvan upptagne hus och bygnader hafva 
med skolans egna medel följande bygnader blifvit upp
förde:

1) Å r 1866 en riebyggnad innehållande tvenne 5 
famns rior med loge och agnhus;

2) Å r 1867 en smedja af gråsten 4 fmr. i gvadrat,
3) Å r 1869 en sädesbandlada och gödsellider för 

beredning och förvaring af pudrettgödsel, 15 fmr. lång 
och 37^ fmr. bred

4) 2:ne ladbyggnader af korsvirke och bräder, den 
ena år 1870, 10 fmnr. lång och 5 fmr. bred, den andra 
år 1876 af lika dimensioner;

trenne större rotfruktskällare;
år 1871 en magasinsbyggnad, 7 7 2  fmr. lång, 4 fmr. 

bred och 3 fmr. hög i tvenne våningar med ändamåls
enlig inredning, år 1876 trenne hushållsbodar under ge
mensamt tak samt 4 latriner.



Dessutom hafva under ifrågavarande tid 3:ne bostads 
åbyggnader med dertill hörande uthusvför statkarlar och 
brandvakt blifvit uppförde, äfvensom åtskilliga torps 
åbygnader med hjelp af skolans medel blifvit uppförde 
eller förbättrade.

Skolans lararepersonal.
H ar under förflutna 25 å r varit följande:
a) föreståndare:
1) Robert M. von Fieandt ifrån den 14 Mars 1859 

till den 1 Juli 1864.
2) Fredrik Alfred Serlachius. till den 1 Juli 1865.
3) A. M. Sederliolm till den 1 November 1867.
4) A. E. Lång till den 1 Juni 1873.
5) J .  Gr. Hoffren till den 1 Juli 1874.
6) Gr. W . G. Serlachius.
b) lärai'e:
1) Student Fredrik Alfred Serlachius ifrån den 1 

Novenber 1859 till den 1 Ju li 1864.
2) Student J .  G. Hoffren till den 1 November 1870.
3) August W artiainen till den 15 Januari 1872.
4) Student A. Pylkkänen till den 1 Juni 1873.
5) Agronom David Tuominen till den 1 November 

1874.
6) Student T. Lokka till den 1 November 1875.
7) Agronom M. Gronath till den 20 Februari 1876.
8) Student G. Hagman.
c) lärarinnor i dejeskolan:
1) Demoiselle Augusta Fredrika Stormbom ifrån 1 

Novenber 1859 till 1 Mars 1861.
2) Demoiselle Mathilda Lind till den 1 November 

1864.



3) Enkefru Sofla Hoffrén till den 1 November 1865, 
då dejeskolan indrogs.

d) verkmästare:
1) Paul Hyvönen ifrån 1 November 1859 till den 

1 Maj 1863.
2) eleven vid skolan, Alfred Michael Fagerlund.

Skolans elever.
vSjiffran af samtlige elever som ifrån anstaltens öppnande 
intill närvarande tid åtnjutit undervisning, uppgår till 
192 manliga och 11 qvinliga. Till belysande af för- 
hållandene med elevfreqvensen under de skilda åren 
samt de skilda orsakerna till elevernas afgång ifrån in
rättningen, bilägges här Tabel M. 3 utvisande bland 
annat a tt af hela antalet elever, som intill den 1 No
vember 1883 varit vid skolans inskrifne. 177 u ttgå tt 
med fullständigt dimisionsbetyg, 11 blifvit skiljde för 
sjukdom och andra lagliga orsaker och endast 4 för va
nart.

I  allmänhet hafva de ifrån Otava utgågne eleverne 
fortfarit med den verksamhet, hvaråt de i skolan egnat 
sig och befinnas de fleste sålunda i närvarande stund 
dels såsom sjelfständiga jordbrukare, dels i egenskap af 
förvaltare, inspektörer och arbetsledare fästade vid jord
bruksnäringen. Det gynsamma inflytande, hvilket de 
utöfvat och fortfarande utöfva genom utbredande af bättre 
vetande och emottagligare sinne för framåtskridande 
vid denna vår modernärings utöfvande, kan icke hafva 
undgått den opartiske iakttagaren, om han jemför jord
brukets nuvarande tillstånd med det för jemförelsevis få
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år tillbaka rådande, och en icke ringa del af denna för- 
tjenst tillkommer otvifvelaktigt de ifrån jordbrukssko
lorna utgågne eleverne, om äfven andra orsaker dervid 
medverkat.

A tt betydelsen af jordbruksskolorna och deras nytta 
år för år vinner allt större erkännande hos landets jord
brukare, framgår ur den årligen stigande konkurensen 
vid ansökningar om elevplatser och efterfrågan på ar
betsledare. För a tt emellertid motsvara de ökade an
språk som vid jordbrukets dag för dag skeende utveck
ling ställas på en jordbruksskola, är det nödvändigt a tt 
jordbruksskolan skall framställa ett mönsterjordbruk för 
sin ort. Med den utveckling Otava jordbruksskola re
dan uppnåt mot detta mål, och under den vissa förhopp
ning, a tt Styrelsen, liksom hitintills, icke skall vägra 
sitt understöd till detta slutmåls slutliga ernående, kan 
Otava jordbruksskola förhoppningsfullt blicka mot sin 
framtid,



Tabel M  1.
U tvisan d e utsäde och skörd af säd, rotfrukter, och hö.

Å r. Råg. Korn. Hafra. Blansäd. Ärter. Bönor. Poteter.

T. k. T. k. T. k. T. k. T. k. T. k. T. k.
1859 1 14 1 15 15
1860 vicker9 5 20 14 20 1 24 8 251861 7 15 10 2 28 1 201862 11 10 10 ii 1 25 10 191863 8 11 15 1 22 171864 13 „ 2 14 12 16 2 25 2 201865 13 29 3 9 13 12 1 25 22 2318 66 10 6 2 23 13 12 2 2 20 2S 221867 9 21 2 1 12 6 5 11 151868 10 n 3 5 28 19 2 V, 21 251869 11 25 3 22 24 28 1 I8V2 8V2 41 221870 7 20 6 18 26 1 15 1 391871 10 17 3 2 13 23 3 16 23 8 281872 8 2 4 21 19 22 1 15 6 251873 6 22 Va 1 9 29 10 1 6 13 29 141874 6 21 2 20 38 04 1 16 171875 7 4 4 27 29 27 21 17 17 21676 5 87.3 4 11 28 19 12 2018771878 109 3 Va 21 44 15Va17 3029 0805 - 1918 10 2543 ”
18791880 911 2716 76 133 3138 824 62 1829 Yi « 3030 -
1881 17 27 5 14 47 19 6 » 301882 12 23 5 24 44 29 18 3 301883 16 19 2 23 47 4 9 18 40 „

Råg. Korn. Hafra. Blansäd. Ärter. Bönor. Poteter.
Rofvor&Kåtröt-ter.

Skördadt hö och grönfoder.
T. k. T. k. T. k. T. k. T. k. T. k. T. k. T. k. L£.
52 19 3 11 37 23 10 20 112 n 1,900vicker41 7 1 25 27 5 10 13 1 i 125 1,9401 48 21 56 16 14 14 5 80 1,940! 47 17 37 15 1 9 Vi grönsk. 42 r> 1,940I 60 19 73 1 3 20 1 5 75 21 22 2,75094 1 8 6 67 20 5 2L 5 27 103 53 4,13034 29 16 8 53 7 7 20 5 143 18 5,00087 23 16 12 62 15 5 8 (280 LSI 116 25 15 3,63451 25 9 24 58 5 1 grönf. 23 19 25 n 6,60093 3 17 25 106 10 1 18 n 16 108 5 , 4,00098 11 23 3 127 8 11 17 5 10 168 20 50! 96 20 41 8 109 25 11 25 4 20 162 15 42 10 8,390! 81 17 33 8 92 10 24 12 6 10 n 20 165 15 80 5,270| 87 17 32 14 87 20 6 1 18 138 26 25 5,290135 2 7 3 166 14 13 16 2 25 200 78 10 5,450142 25 23 22 211 4 10 4 r 88 17 295 5 4,420100 24 31 6 121 22 2 28 4 06 76 15 321 4,28698 20 26 15 103 22 n 8 50 431 15 5,050125 04 22 12 152 17 3 29 20 52 277 4,950110 01 43 16 168 25 1 29 196 320 7,50691 15 39 15 183 29 34 18 66 244 9,275141 10 24 05 .182 17 10 25 100 130 6,675108 29 22 28 214 V 29 25 132 169 4,375159 20 23 10 186 •>) 73 10 124 214 4,835152 ! 27 16 10 184 8 48 25 1 1 227 „ 245 H 5,180



Tabel M  2 .
Utvisande antalet hästar, nötkreatur, får och svin 

samt mängden erhållen mjölk per år och djur.

Å r.

Antal häs
tar.

Kor.
Qvigor.
Kalfvar.

Får.
Svin.

Tjurar,

Knr. mjölk 
per år ifrån 

hela la- 
dug.

Medeltal 
per ko.

1859 11860 3 14 2 4 2 11861 3 14 3 2 7 9 1 3,230 230.1862 4 15 3 2 8 6 1 4,845 3361863 4 15 7 6 1 4,476 2981864 4 15 2 2 7 5 1 4,485 3001865 4 15 2 7 7 6 1 4,914 32718 66 4 13 5 4 7 5 1 4,284 3301867 4 14 2 3 9 4 2 4,872 3531868 4 15 4 2 7 5 2 4,560 3401869 berättelse finnes icke afgifven för detta iir.1870 7 18 4 7 16 8 2 6,654 3701871 7 18 3 4 20 4 1 8,305 4451872 7 17 7 8 16 6 2 7,086 4251873 7 22 7 5 13 4 2 8,227 4251874 8 19 11 3 8 6 1 6,399 3361875 8 25 4 3 7 3 2 8,368 3971876 8 21 7 5 8 2 9,317 4431877 8 23 7 2 11 2 11,374 4451878 8 25 5 5 12 1 14,143 5651879 9 28 5 7 15 2 19,727 6101880 11 29 6 2 9 2 16,848 5751581 11 29 5 9 2 16,630 5741882 10 26 6 3 11 1 14,247 5271883 11 27 5 3 12 2 15,742 6031884 11 29 4 5 12 2
Anm: Medeltalet af knr. mjölk per år kan icke ut

falla exakt, emedan vanligen sinkor, qvigor och 
kor, som kortare tid funnits i ladugården, utes
lutits ur medeltalsberäkningee.



Tabel M  3.
Utvisande hela antalet elever, utdimiterade, på 

egen begäran skiljde och för vanart skiljde elever för 
hvarje år.

Å r.

Frielever
manliga.

Betalande
manliga.

Qvinliga
elever.

Utdimite-
rade.

På egen 
begäran 
skiljde.

För vanart 
skiljde.

1859 8 1 21860 15 — 21861 14 1 4 61862 14 1 4 81863 14 5 61864 14 — 2 2 21865 13 — 2 81866 14 61867 14 8 1 11868 16 41869 17 121870 • 8 41871 22 4 21872 21 141873 19 2 6 11874 21 2 11 21875 18 1 91876 17 1 81877 18 1 91878 16 2 8 11879 15 1 81880 20 — 8 11881 19 2 10 11882 13 3 5 21883 16 3 9 11884 16 3
Summa 412 24 23 177 11 4



OTAVA J O R D B R U K S S K O L A S
odlade ägor ocli onipfniiigar.

Beskrifning
ö fv er

odlade fält.
A . Circulationen

1. Skiftet 10,2o T.ld
2. D:o - 9 , 2 0  d:o
3 . D : o -  1 2 , oo d:o
4 . D:o l 5 ,o o  d:o
5. D:o 11,20 d:o

S.ma 59,00 T.ld
B. Circulationen

64,30 T.ld 
C.Raatessuo 13,oo d:o 
I).Pahalampi 7 ,0o d:o 
E.Alasuo 4,70 d:o 

S.ma 148,oo T.ld
f. Skogspark
g. Köksträdgård
h. Plantskola 
x. Hagmark

Beskrifning
ö fv e r

byggnaderne.
1. Föreståndare
2. Källare
3. Mejeri och kosthålls
4. Ladugårds
5. Rotfruktskällare
6. Elevernes
7. Slöjdverkstadens
8. Stalls och lider
9. Lärare

10. Smedja
11. Badstuga
12. Spanmålsmagasin
13. Riebyggnad
14. Gödsellider
15. Lada
16. D:o
17. Fähus
18. Wäderqvarn
19* Blifvande Stugubyggnad

• K

S k a la n  ä r  8 0 0  f o t  p å  tr i  d c c im a ltu m .






