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Förord.

Sedan undertecknad under den s. k. agronomsveckan den 24— 
29 oktober 1909 hållit ett föredrag: »Om odling af industri- och han- 
delsväxter i Finland» (sedermera trykt såsom »Finlands Utsädes- 
förenings småskrifter, N:o 6» år 1910), och uti detta föredrag bland 
annat beklagat, att större hamprepsfabriker icke finnas i vår land, 
erhöll jag från »Suomen köysitehdas» i Gamlakarleby följande medde
lande: »I anledning af Edert föredrag, där Ni anför, att en inhemsk 
hampodling icke i landet eger större afsättning för sin produkt, få vi 
högaktningsfullt fästa Eder uppmärksamhet vid att vårt fabrik årli
gen använder 500,000 kg hampa, hvilket belopp i följd af ökad efter
frågan på fabrikens varor snart skall stiga till 800,000 kg. Sorgligt 
nog står inhemsk hampa icke att fås, ehuru den till sin kvalitet vore 
utmärkt. Det vore af synnerlig vikt, att man skulle bringa hamp- 
odlingen i vårt land åter att förkofras, så att man kunde till fabrikens 
eget behof erhålla inhemsk råvara.»

Sedermera har jag erfarit, att »Linne- och järnmanufaktur Aktie
bolaget» i Tammerfors är en stor konsument af hampa och uppköper 
betydande mängder af denna vara.

Förutom dessa stora konsumenter af hampa finnes det i landet 
ett icke ringa antal smärre, i det att denna spånadsväxt användes för 
tillvärkning af en del hemslöjdsartiklar såsom rep, hamptyg m. m.

Den inhemska hampodlingen kan för närvarande endast i mycket 
ringa grad tillfredsställa landets behof af hampa. Då själfva odlin
gen af denna växt är synnerligen lönande, borde sålunda vår produk
tion af den samma nödvändigt utvecklas och förkofras, jordbruket, 
industrin och hemslöjden till båtnad.

I anledning af ofvan angifna förhållanden och hörsammande 
uppmaningar från olika håll, har jag utarbetat en kort handledning 
för hampans odling och beredning, och hoppas jag med den samma 
kunna bidraga till hampodlingens, hampindustrins och hamphem- 
slöjdens utveckling och uppblomstring i vårt land.



IV

Afdelningen för växtkultur vid agrikulturekonomiska försöks
anstalten i Finland har planlagt och utfört särskilda försök beträf
fande odlingen af hampa. Härför införskaffades smärre fröprof af 
denna växt från olika delar af landet. Samtidigt kringsändes till 
hampodlare å särskilda orter ett stort antal frågoformulär beträf
fande denna åkerväxts odling. Svar hafva erhållits på största delen 
af de framstälda frågorna. Flerstädes i denna skrift hafva dessa 
svar af mig begagnats; när detta varit fallet, har det i texten angif- 
vits genom petitstil.

Helsingfors, i maj 1914.

G. G.



Innehållsförteckning:
Förord.

1. Hampans yttre och inre byggnad.
Sid.

Hampans r o t .........................................................................................   1
Hampans s ta m .........................................................................................  1
Hampans b lad.............................  2
Hampans blommor....................................................................................  2
Blomställningen.................................................................................   2
Hampans fru k t................................................................................   2
Hampans f r ö .............................................................................................  2

2. Hampans odling.

Historik .....................................................................  3
Jordmån.............................................................................................    6
Jordens bearbetning............................................................................  6
Dikning................................................................    6
Plats i växtföljden............................................................    6
Gödsling......................................................................................................... 7
U tsädet..........................................................................................................  8
Såningstid....... , .........................................................................................  9
Sådden.....................................................  10
Vård efter frönas inmyIlande....................................................................... 10
Skördetiden....................................................................................................  10
Skörden af hanplantorna...........................................................   11
Honplantornas skörd...............................................   12
Fröskörden......................................      12
Rötternas af huggning .....................   12
Frönas tröskning ...................................................................................... 12
Frönas repning.........................................................................................  13
Frönas rensning.........................................................................................  13
Frönas förvaring........................................................................................ 13
Frönas användning .......................................................................\ ........  13
A f kastning af frön ...................................................................................* 13

3. Hampans beredning.

Uppgiften för hampans beredning.............................................................. 14
» Den odlade råprodukten.................................... ...................................... 14

Hampstjälkarnas rötning..............................................................................  15
V  attenr ötning.............................................................................................  15
Blandad rötn ing.......................................................    17



VI

Sid.
De rötta hampstjälkarnas mekaniska bearbetning.................................  18
De rötta hampstjälkarnas mekaniska bearbetning å mindre gårdar. . . .  18

Den rötta hampans bråkning........................................................... 18
Den bråkade hampans klyftning.....................................................  19
Den klyftade hampans skäktning .................................................  19
Den skäktade hampans häckling ..........       19
Den häcklade hampans borstning...................................................  23

De rötta hamptågornas mekaniska bearbetning å större odlingsgårdar
eller hos andels- och bolagssammanslutningar .............................  23
Den rötta och torkade hampans bråkning..................................... 23
Den bråkade hampans rifn ing......................................................... 23
Den klyftade hampans styckning...................................................  24
Den styckade hampans häckling.....................................................  25

Skördens storlek............................, . ................................ . . .................... 26
Kännetecknen på god, väl beredd ham pa.............................................. 27
Hampans användning...................................................  27
Afsättningen af den beredda hampan ....... ' ..........................................  27
Handelspriset för beredd hampa ............................................................  27

Illustrationer.
Bild n:o 1. Hamptågor sedda under mikroskopet . . .......................... 1

» >> .2. Hampans hanblomma....................................................... 2
>> >> 3. Hampans honblomma....................................................... 2
» » 4. En del af hampans hanstånd.......................................... 3
>> » 5. Toppen af ett honstånd hos ham pan............................. 3
» » 6. Ett repningsbräde, tyskt ................................................. 13
» » 7. En tysk hamp- och linbråka............................................ 19
» » 8. En hampbråka från Österbotten ..................................... 20
» >> 9. En hampklyfta från Österbotten.................................... 21
» >> 10. Tre skafknifvar af trä, från Österbotten ...................... 22
» >> 11, En hamphäckla från Österbotten ................................... 23
» >> 12. En hampborste från Österbotten .................................... 23
» >> 13. En hampbråkningsmaskin, tysk........................................ 24
» >> 14. En hamprifningsmaskin, t y s k .......................................... 24
» >> 15. En hampstyckningsmaskin, tysk ...................................... 25
» >> 16. En detalj uti hampstyckningsmaskinen............................ 25
» » 17. Anordning för hampans häckling..................................... 26
» » 18. Tavastländsk bonde i arbetskläder af hampa; Tammela

socken, 1912 27



1. Hampans yttre och inre byggnad.

Hampan är näst linet vårt lands viktigaste spånadsväxt. Dess 
spinntågor äro synnerligen starka —  ej obetydligt starkare än linets, 
i det att hamptågorna livad styrkan beträffar förhålla sig till linets 
tågor som 16 till 11.

För att odlaren på ett ändamålsenligt sätt skall kunna odla ham
pan samt tillbörligen bereda den sammas tågor, måste han hafva 
kännedom om växtens yttre och inre byggnad. Vi vilja därför först 
i korthet redogöra härför samt sedan ingående skildra hampans odling 
och beredning.

Hampans rot är en ettårig, jämförelsevis stark hufvudrot med 
grenar.

Hampans örtartade stam är upprät och ej sällan ganska grof. 
Den kan äfven i vårt land nå en höjd af ända till 3 m, men vanligen 
är höjden här snarare under än öfver 1.5 m.

Uppgifterna från landets skilda delar beträffande hampstammens höjd 
öfver jordytan äro högst olika. De från Viborgs län meddelade visa en va
riation mellan 0.75 m och 1.5 m; medeltalet ligger något öfver 1 m. Inom 
Kuopio län synes hampstammen vara något längre än i Viborgs län, i det att 
variationen är mellan 0.75 m och 2 m; på mycket fruktbar jord i Kuopio län 
har längden öfverskridit till och med sistnämda mått. I  S:t Michels, Vasa 
och Uleåborgs län torde hampstammens medellängd knappast öfverstiga 1 m.
1 öfriga län uppgifves hampan däremot hafva en stamlängd af i det närmaste
2 m och ej sällan öfverstiga detta mått. Alla nu anförda uppgifter gälla längd 
hos honståndens stam.

Hos hampan äro honståndens stam
mar alltid i ganska betydlig grad längre 
och tjockare än hanståndens. Skillnaden i 
längden uppgår till ungefär y3.

Hampans stam grenar sig mycket säl
lan; dess yta är sträf och kantig.

En genomskärning af en hampstam 
visar fem olika lager, det ena inom det 
andra, nämligen: 1. innerst en tunn, mjuk 
och rörfor mig del, märgen, 2. den egent
liga veddelen, 3. den föga fasta safdelen,
4. den tågor innehållande bastdelen och 5.
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den tunna öfverhuden. Dessa olika lager kan man urskilja till och 
med vid svag förstoring. Veden i stammen uppgår till omkring 75 
%; det öfriga utgöres förnämligast af bastdelen.

Uti sistnämda del fäster man sig vid de parallelt löpande bast
cellerna, hvilka under mikroskopet synas som långa, vid ändarna 
tämligen trubbiga, små rör (Bild n:o 1), som hafva tjocka väggar 
samt äro försedda med allehanda knölar, ojämnheter, längdsprickor 

och öppningar samt äfven s. k. förskjutningar. 
Dessa bastceJler, af hvilka hamptågorna äro 
sammansatta, äro omkring 15 mm långa, ej 
sällan till och med ännu längre, medan deras 
bredd är ungefär 0.02 mm. Cellerna äro 
mycket fast förenade med hvarandra, och de 
tågor, som bildas af dem, äro i förvånansvärd 
grad starka och tillika böjliga. Inom växtstam- 
men tjäna dessa strängar som ett inre skelett, 
skänkande på en gång stadga och smidighet De 
enskilda tågomas längd varierar mellan 0.6 och 
1.7 m.

Hamnans blad äro sträfva och 5— 9-fingrade 
samt ega ett tämligen långt skaft. Småbladen 
äro lancettformiga och sågade. Nedtill på stjäl
ken äro bladen motsatta; upptill sitta de strödda 
på den samma. Uti hampans blad finnes ett 
hartsartadt ämne, som förorsakar en skarp och 
bedöfvande lukt.

Hampans blommor äro enkönade; han- 
och honblommorna befinna sig på skilda stånd. 
Undantagsvis anträffas tvåkönade blommor eller 
hanblommor på honstånden. Hanblomman (Bild 
n:o 2) har ett enkelt, grönt, 5-bladigt hylle och 
5 nedhängande ståndare. Honblomman (Bild 
grönaktig med ett enbladigt hylle, som omsluter 

fruktämnet. Stiften äro två och långa.
Blomställningen hos hampan är olika å han- och honstånden. 

Honblommorna äro samlade i en vippa (Bild n:o 4), bildad af blom
kvastar eller ensidiga knippen; honblommorna (Bild n:o 5) sitta tätt 
sammangyttrade i bladvecken.

Hampans frukt är en nöt, som innesluter ett frö. Frukten kallas 
i dagligt tal med orätt hampfrö.

Hampans frö saknar fröhvita och innehåller en böjd grodd. I 
hampfrönas hjärtbladsanlag förekommer en olja, hvilken kan ut- 
prässas och användes i handeln.

Bild. n:o 2. Hampans 
hanblomma.

b
Bild. n:o b. Hampans 

honblomma; 
b Genomskuren.

n:o 3) är liten och
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Bdld n:o 4. En del af ham
pans hanstånd.

Bild n:o 5. Toppen af ett 
honstånd hos hampan.

Hos god utsädesvara af hampa anföres 16 gram såsom normal- 
eller medelvikt för 1,000 st. frön.

Vid bestämmandet af hampfrönas grobarhet upptages såsom 
grodda blott de frön, som grott inom 14 dygn. Utsädesvara af hampa 
bör under vanliga år utvisa en groningsprocent uppgående till åt
minstone 93 %.

2. Hampans odling.

Hampans hemland anses af Humboldt vara Persien och af andra 
Ostindien. Växten torde fortfarande förekomma vild i de sumpiga 
trakterna vid Kaspiska hafvets sydliga ända.

Veterligen egde kultur af hampan tidigast rum uti Ostindien. 
För närvarande är den föremål för större odling förnämligast i en del 
af Ryssland samt uti Ungern, Mähren och öfver hufvud i västliga 
Tyskland.

I Finland är hampodlingen i våra dagar uti det stora hela ringa, 
om än i vissa delar rätt allmän. Denna växts odlingshistoria i vårt 
land går tillbaka till mycket gamla tider.

Bland de finska kulturväxter, som Olaus Magnus år 1555 upp
räknar, finnes också hampan. Egendomligt nog påstår han, att den 
vid ifrågavarande tid odlades på sved. Denna uppgift är så mycket 
märkligare, som de följande århundradenas landtbruksförfattare icke 
omnämna hampan såsom svedjeväxt.
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De egentliga notiserna om hampans odling i Finland vidtaga 
under 1700-talet, och angifves det, att denna växt egde stor sprid
ning i landet, vida $törre än linet. Till och med i södra Finland hade 
hampan försteget- framom linet. Lencqvist omtalar dock, att jord- 
brukarne i Töfsala »ej hunnit vänja sig vid lin- och hampsädet». 
Allmännast var hampodlingen liksom linodlingen under det ifråga
varande århundradet uti Tavastland, hvarest »denna odling idkas 
med största kunskap och ett ganska väl öfvadt handalag»; detta en
ligt P. A. Gadd, hvilken äfven omtalar, att »bondbyarna i Kuhmois 
kapell och Padasjoki socken likna i anseende till deras vidsträkta 
hampplantering mera städer än landsbygd, i det bonden här nästan 
allmänt sår sin åkerjord till en tredjedel med hampa». Dock var 
denna anmärkningsvärda hampodling påtagligen tämligen inskränkt 
till sitt område, enär man i en mängd socknar i Tavastland och 
Satakunta odlade hampa blott till husbehof. Detta var fallet t. ex. 
i Ruovesi, Vesilaks, Lempäälä och Saarijärvi. »Ej häller hampa för
akta mina landsmän», säger Biskop Brovallius om tavastlänningarne, 
»utan de utså däraf i små åkrar, som ligga vid byarna (moisiot), och 
behandla den på ungefär samma sätt som linet». I Österbotten var 
hampodlingen tämligen allmän. Detta intygas från Gamlakarleby, 
Kronoby, Laihela, Ilmola, Kalajoki, Paltamo och Kuusamo. Dock 
framhålles t. ex. från Kronoby, att skörden af hampa »ej alltid är 
tillräcklig, utan nödgas de ibland köpa mera däraf till sitt behof utaf 
de nedkommande Savu- och Tavastbönder». Redan häraf framgår, 
att här ifrågavarande växt odlades i anmärkningsvärda mängder 
också i Savolaks, något, som bekräftas af bland annat en uppgift i 
Tuneld-Björlcegrens geografi, hvari säges, att i detta landskap »hampa 
odlas i åkrar, som måste mycket gödslas och väl redas; allmogen till
värkar nästan allt sitt slitlärft af hampa såsom starkare, hvarför 
denna växt öfver hela landskapet odlas; dock mest i Kerimäki och 
Sääminge socknar, som idka denna plantering med utmärkt flit och 
framgång och årligen af låta hampa i betydlig mängd». I Karelen 
odlas »god hampa, hvilken landthändlarne föra ti 1 Österbotten».

Budenschöld omtalar 1738— 1741, att hampodling förekommer i en 
stor del af landet och drifves »i somliga socknar högre, men somlig- 
städs ej så högt, eftersom det gemenligen ej lönar sig så väl som 
linet». Han tillägger, att »planteringen af lin och hampa kunde ännu 
ansenligen utvidgas, i synnerhet i Tavastland samt i Karelen, men 
ej så väl på de flesta öfriga orterne i Kymmenegårds län och i Nyland, 
där man hafver af erfarenheten, att den ej hafver någon särdeles 
trefnad».

Under 1880-talets förra del var hampodlingen rätt allmän i 
landet; den nedanstående statistiken synes gifva vid handen en tydlig
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ökning efter 1880-talets början. Kulmen uppnåddes under åren 
1887— 1889. Därefter har en så godt som oafbruten minskning egt 
rum vid hampodlingen.

Enligt den officiella statistiken uppgick årsskörden af hampa i 
landet till följande belopp:

Under 1878— 1880 skördades i m edeltal...............   671,378 kg
» 1881— 1883 » » »   816,486 »
» 1884— 1886 » » »   926,122 »
» 1887— 1889 » » »   1,010,988 »
» 1890— 1892 » » »   866,371 »
» 1893— 1895 » » »    595,642 »
» 1896— 1898 » » »   704,072 »
» 1899 * » ......................................... 565,597 »
» 1900 »   561,252 »
» 1901 »    514,359 »
» 1902 »   463,697 »
» 1903 »   462,182 »
» 1904 »   352,417 »
» 1905 »    355,253 »
» 1906 »   338,738 »
» 1907 x) »   344,789 »

Då man nu förtiden uti vårt land i och för en förbättrad husslöjd 
och för en växande industri vill försöka, att upparbeta hampans 
odling, är det ju i det stora hela trösterikt, att denna odling är gam
mal i landet och beträffande en mängd detaljer redan känd. Att 
hampan så många århundraden bibehållit sig som kulturväxt i vårt 
land ökar också tillförsikten vid arbetet för denna odlings utveckling 
och bevisar till fullo att det finska klimatet tillstädj ar en lönande 
odling af hampa. Blir skörden klen och odlingen sålunda ej ger till
börlig vinst, ligger skulden oftast hos odlaren. Efter den erfaren
het jag vunnit, beror detta förhållande i hufvudsak på trenne om
ständigheter: 1. otillräcklig gödsling af jorden, 2. icke tillfredsstäl
lande bearbetning af den samma och 3. dåligt utsäde.

Hampans odling af viker i flere afseenden från linets, och är det sär- 
skildt nödvändigt för hampans trefnad att den för att väl trifvas er
håller en gödselstark och kraftig åkerjord. Öfverhufvudtaget är 
denna växts kultur synnerligen enkel och mycket litet besvärlig.

1) Vid den officiella statistiken har man efter detta år företagit sig, att 
sammanslå skördarna af tvänne så olikartade växter som lin och hampa; 
härigenom har en öfversikt af dessa växters skördar fullkomligt omöjliggjorts, 
och kontinuiteten i statistiken beklagligen af brutits.
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Jordmån. Hampan trifves på olika jordslag; dock få dessa icke 
vara ensidiga. De böra ega tillbörlig mullhalt samt hafva djup och 
lucker matjord. God hampväxt erhålles ej på nyss plöjda lindor och 
ängsvallar, hvilka i regel hafva grund och illa brukad jord. Såsom 
redan sagdt, hampan fordrar en god åkerjord, som befinner sig i gam
mal kultur.

På högt belägna, torra åkrar trifves hampan ej bra. Den tål 
gärna, att åkern är lågt belägen, men måste denna då ovilkorligen 
vara väl af dikad; stagnerande vatten i fårorna fördrager hampan icke.

Af intresse är att erfara hurusom jordbrukarne i de mest olika delar af 
landet —  såsom framgår af de uti förordet omtalade frågoformulären —  anse 
mulljord (m u lta m a a ) vara det för hampans trefnad lämpligaste jordslaget. 
Uppenbart är emellertid, att härmed icke förstås någon torf- eller humusjord, 
utan endast en fint bearbetad, lätt jord. Ordet m ultam aa  omväxlar med »sa v i- 
m ultam aa», >>hiekkamultamaa», » vaar an  multamaa>>, >>korkea multamaa>>, >>vanha 

m ultam aa», »hiekkaperäinen, toisinsanoen multamaa>>, »saviperäinen  m ultam aa», 
»m äkim ulta>>, *>pehmeä savim ultam aa», >>voim akas piharintapelto, jossa on  vahva  

m ultavuus». I  det jag på nu anfördt sätt förklarar, hvad som uti de förelig
gande rapporterna från olika jordbrukare förstås med »mulljord», vill jag 
ingalunda påstå, att hampan vore en för odling på torf- eller annan hu
musjord olämplig växt. Tvärtom kan jag meddela, att äfven senaste tiders 
försök med hampodling på godartad kärrjord gifvit synnerligen förmånliga 
resultat.

Jordens bearbetning för hampan måste gå ut på att ogräset, sär- 
skildt rotgräset förstöres, och att jorden blir lucker till så stort djup 
som möjligt. Hampåkern måste alltså plöjas om hösten till fullt 
djup, så att hampans rot lätt kan intränga och genom förgreningar 
erhålla näring från en möjligast stor jordmassa, och så att de genom 
luften, fuktigheten och vinterkölden förorsakade förvandlingarna 
blifva tillbörligen gynnade. På våren måste hampjorden genom 
bearbetning hållas så lös och lucker som möjligt, så att »man vid 
hvart steg nedsjunker öfver fotleden». Därför måste man äfven vid 
sistnämda årstid bruka plog; plöjning och harfning böra omväxla, 
så att man omedelbart efter plogens användande öfverfar jorden 
med slätharf och sålunda möjligast inskränker de djupare jordlagrens 
vattenförlust. Vält begagnas icke alls vid hampåkems beredning. 
All bearbetning företages hälst uti torr väderlek. Efter det hamp- 
fröna inmyllats, måste hampåkern se ut som ett trädgårdsland, d. v. s. 
vara jämn, lucker och lös ej blott i ytan, utan äfven i djupare lager.

Dikningen af den åker, där hampa skall odlas, bör vara grundlig 
och omsorgsfull. Våt jord passar alls icke för denna odling. Finnes 
å hampåkern ett område, där vatten stagnerar, kan man vara säker 
på att hampan där är kort, tvinig och gles.

Plats i växtföljden. I  detta afseende är hampan icke nogräknad. 
Blott jorden är i godt skick, kan hampan odlas efter hvilken förfrukt
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som hälst; sädesslagen anses dock i detta fall vara de minst fördelak
tiga. Utan skada kan hampan kultiveras flere år å rad på samma 
plats. Själf är den en förträfflig förfrukt för andra åkerväxter, enär 
den lämnar jorden i god växtkraft, lucker och fri från ogräs.

I  vårt land odlas hampan nu för tiden ofta nog på ett särskildt för denna 
odling afsedt åkerstycke, som icke är intaget i någon åkercirkulation. Där 
odlas den många år å rad. Sker odlingen af hampa åter på den egentliga åker
jorden, insås den vanligen »efter råg», d. v. s. på en del af det åkerskifte, där 
råg odlats på trädad och gödslad jord. Uti undantagsfall utgöra i vårt land 
rotfrukter eller grönfoderväxter hampans förfrukter.

Från en socken (Orivesi) i Tavastehus län omtalar en meddelare, att 
han »nästan alltid odlat sin hampa i trädesåkern och efter hampskörden bearbe
tat jorden och insått höstråg i den på vanlig tid», samt att han städse erhållit 
»godt resultat af odlingen såväl af hampa som af råg; den sistnämda har varit 
lika god som den från den öfriga rågåkern».

Gödsling. Då hampan såsom nämdt fordrar en mycket kraftig 
jord, bör den för växtens odling af sedda åkern ordentligt gödslas. 
Någon liggsäd är icke att befara af hampan, till och med om gödslin
gen blifvit öfver höfvan riklig.

Gödseln bör vara flere månader gammal, väl förvandlad och lik
formig; den behöfver icke inmyllas djupt, men bör ovilkorligen helt 
och hållet täckas af jord. Vanligen påföres hälften af gödseln om 
hösten och den andra hälften om våren; vid höstplöjningen inbäddas 
gödseln djupare i jorden än under vårplöjningen. Denna metod 
att såväl höst som vår gödsla hampåkem, är att tillråda i synnerhet 
där jorden icke befinner sig uti gammal kultur och där nybörjare 
skola leda växtens odling. Får- och hästgödsel äro mycket lämpliga 
på hampåkern äfvensom nötboskapsgödsel och pudrett; den sist
nämda begagnas endast om hösten.

Förutom denna fasta gödsel bör hampjorden isynnerhet om vå
ren erhålla urin- och gödselvatten; en dylik gödsling tillrådes till och 
med just före sådden, ja, till och med sedan plantorna uppkommit.

Också bigödslingsämnen användas i stor utsträckning på hamp- 
landet. Chilesalpeter är fördelaktigare än svafvelsyrad ammoniak; 
superfosfat begagnas på våren, men Thomasfosfat och kalisalt om 
hösten. Aska gör oftast god nytta, om den användes om hösten eller 
tidigt på våren. Chilesalpeter gifves ända till 300 kg per ha, super
fosfat ända till 400 kg, Thomasfasfat till 600 kg och kalisalt till 300 
kg per ha; mängderna bero själf fallet af jordens beskaffenhet och 
öfriga gödsling. Om urin- och gödselvatten begagnas, kan mängden 
af Chilesalpeter minskas.

Flertalet af de jordbrukare, som till agrikulturekonomiska försöksan
stalten sändt rapporter i frågan, synas vara medvetna om vikten af att den
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jord, där hampa skall odlas, måste vara i stark »gödselkraft». Fårgödselns 
värkan pä hampfältet vinner odeladt erkännande. En del jordbrukare be
römma användningen af hästgödsel, men andra säga, att den »gör dåliga 
tågor i hampan». Ko- och svingödsel förordas i brist på fårgödsel. Så godt 
som enhällig är åsikten om att urinvatten lämnar förträffligt resultat, om 
det gifves på våren, Ingen af de jordbrukare, som insändt ofta nämda 
rapporter, har begagnat bigödslingsämnen på hampåkern. Öfver hufvud 
synes man påföra både den fasta och den flytande gödseln om våren, oftast 
»kort före sådden».

Utsädet. En ej sällan i vårt land förekommande orsak till hamp- 
odlingens misslyckande är utsädets dåliga beskaffenhet, ett förhål
lande, som kan hafva flere olika grunder.

I de fall, då jordbrukaren i Finland vid hampodlingen använder 
eget frö, får han i regeln gifva sig själf skulden, om utsädet är skralt. 
I allmänhet vill man nämligen hos oss på en gång producera utsäde 
och vinna goda hamptågor och skördar därför hampan, innan fröna 
hunnit fullt mogna, af fruktan för att tågorna i annat fall skola blifva 
alltför grofva. De sålunda i förtid skördade fröna eftermogna emeller
tid icke ordentligt och äro icke fullt lämpliga till utsäde; den ovil- 
korliga följden blir alltså, att stammen urartar och blir klenare samt 
ger mindre skörd af tågor. Därför är det rådligt att använda en del 
af åkern —  den bästa delen —  till odling af fullmoget utsäde; den 
öfriga åkerdelens plantor måste skördas tidigare, nämligen just då 
basten är fullt utbildad och nått sin fulla storlek, men ännu ej blifvit 
gammal.

Bästa utsädet erhålles enligt den odlingsmetod, som de s. k. 
förädlarne uti Baden använda. Omsorgsfullt utvalda frön utsås 
glest på särskildt ställe af hamp- eller rotfruktsåkern uti rader, mel
lan hvilka jorden hackrensas. Där kunna plantorna skötas så att 
säga individuelt, och hvarje planta kan få uppnå lämplig mogenhet. 
De bästa plantornas frön tagas sedan till förökning, efter det bast
mängden m. m. blifvit undersökt.

Om man hos oss odlar hamputsäde på nu anfördt sätt samt från 
början har en lämplig sort, är helt visst eget utsäde lika godt som 
från annat land importeradt.

Af utländskt hampfrö finnes det i handeln flere olika sorter, 
af hvilka tvänne bäst egna sig för odling i Finland, nämligen:

1. Ryskt hampfrö 1), som levererar en hampa med mycket starka 
och ljust färgade basttågor. Detta frö erhålles bäst från hvita Ryss
land eller Polen.

1) Rigahampfrö anses för närvarande icke vara synnerligen godt; man 
rekommenderar att köpa hamputsäde direkte från det inre af Ryssland.
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2. Tyskt hampfrö från Oberrhein eller Baden. Den tyska hampan, 
som i sin bästa form förekommer uti den badensiska delen af förra 
grefskapet Hanau mellan Kehl och Rastatt, är hög och levererar bast- 
tågor, som hvad styrkan och den ljusa färgen angår täfla med den 
ryska, och som därtill öfverträffa den i finhet. Båda sorterna kunna 
tåla vårt klimat, något, som den italienska och spanska hampan 
icke torde göra. Rätt val af sort är naturligtvis också vid hamp- 
odlingen af största betydelse.

Om jordbrukaren skaffat sig en lämplig sort, och om haii låter 
hampan ordentligt mogna å den del af hampåkem, som anslagits till 
utsädesodling, har han som sagdt icke att emotse någon degeneration 
hos växten, allt under förutsättning att han i öfrigt sköter sin hamp- 
odling på ändamålsenligt sätt. I detta fall behöfver intet ombyte af 
stam och sort ega rum. Men där dessa betingelser icke förefinnas, 
och där stammen visar tecken till ojämn växt, vantrefnad och ringa 
halt af basttågor, där måste ombyte af utsädesstam eller- sort före
tagas.

Godt hamputsäde bör bestå af jämnstora och jämnfärgade frön, 
som äro mogna, tunga, hårda, glänsande, flottiga vid beröring och 
med en gråaktig färg. Det inre bör vara grönaktigt och ega nöt
smak. Ogroende, gamla frön äro grönbruna, svartaktiga eller hvita 
samt lätta.

Hamputsädet förlorar lätt sin grobarhet med tiden eller vid 
olämplig förvaring, hvarför man till utsäde bör använda endast frön 
af senaste skörd.

För närvarande odlas hos oss i regeln frön endast af finska hamp- 
sorter. I undantagsfall har man införskrifvit ryskt utsädesfrö, men 
har fröskörden då utfallit mycket olika hvad mängd och beskaffenhet 
beträffar. Så har t. ex. förekommit, att man erhållit endast s. k. 
fågelhampfrö med några få procents grobarhet, och har skördens re
sultat naturligtvis varit mycket skralt; i en del andra fall har man 
däremot fått god utsädesvara, som gifvit ej blott riklig fröskörduy tan 
äfven lång hampa och goda tågor.

Såningstiden beror af väderleksförhållandena. De små hamp- 
plantorna äro mycket ömtåliga för köld och frost, hvarföre sådden 
icke får vidtaga, förrän nattfrosterna äro förbi. Dock må man ej 
häller onödigt uppskjuta den samma, sedan den egentliga sommar
värmen inträdt.

Vid valet af såningstid måste man taga hänsyn också till jordens 
kondition och beskaffenhet. I fall åkern är alltför torr eller ännu 
icke tillbörligen lucker, måste sådden uppskjutas något. Synnerligen 
lämpligt är då, om den kan slutföras just före ett regn. Åkern får

o



10

i intet fall vara våt och blöt, då sådden sker, ty då klibbar sig jorden, 
och frönas inmyIlning blir ojämn. Utsås fröna i alltför torr jord, 
förkväfvas de uppspirande plantorna af det å det bördiga hampfältet 
alltid kraftiga ogräset.

Hampfröets sådd synes man nu för tiden utföra på olika tider uti skilda 
trakter af vårt land. I  södra och i östra Finland utsås hampfröna först uti 
juni månad, ej sällan under midsommarveckan eller under veckan före 
denna. I  Vasa och Uleåborgs län utföres sådden oftast redan i slutet af maj.

Sådden. Vanligast användes bredsådd; dock förtjänar radsådd 
företräde, i ty att man på en radsådd hampåker kan hackrensa mel
lan raderna samt minska utsädet med 25 %.

Synnerligen viktigt är det att begagna riktig utsädesmängd. 
Denna beror af frönas groningsförmåga, jordens beskaffenhet och 
såningsmetoden; äfven af hänger utsädesmängden af om man genom 
odlingen vill vinna frön eller gröfre eller finare bast. Af fullgodt frö 
utsås 2 å 3 hl (100 å 150 kg) per ha.

Omedelbart efter sådden måste fröna inmy Ilas med harf; inmyll- 
ningen sker rätt grundt. Det besådda fältet bör genom hampspöken 
o. dyl. skyddas mot småfåglar, hvilka äro mycket snåla på hamp
fröna.

Uti Finland utsås nu för tiden af hampfrö per ha »något mer än af korn» 
Ej sällan sker sådden »efter ögonmått», ( silm äm ääräisesti)  och man tröstar 
sig med att »hampan nästan aldrig blir för tät».

Vård efter frönas inmyllande fordrar hampåkern i allmänhet en
dast i ringa grad. Är såningstiden lämplig, och fröna ega god gronings- 
energi, så förtrycka de yfvigt växande hampplantorna lätt ogräset 
och hålla det samma tillbörligen tillbaka. Skulle ogräset dock genera 
hampodlingen, måste det naturligtvis bekämpas genom hand- eller 
hackrensning. Om det vid groningstiden uppstår skorpa på åkern, 
bör jordytan vältas med lätt ring vält.

Någon annan vård än den omtalade behöfver hamplandet i re
geln icke.

Skördetiden beror såväl på odlingens ändamål som på om han
plantorna skördas tidigare än honplantorna eller samtidigt med dem. 
Såsom framgår redan af hvad vi här ofvan framhållit på tal om 
lämpligaste utsäde, in värkar odlingsändamålet på skördetiden så
lunda, att skörden måste ega rum senare, om odlingen afser fröpro
duktion, än om den har till ändamål att lämna mycket och goda bast- 
tågor. Vill man hafva ett godt frö, som ger upphof till väl ut
vecklade plantor, måste fröna vid skörden vara fullmogna, men i 
annat fall, då man framför allt önskar erhålla användbara tågor ur 
plantorna, måste man företaga skörden redan före frömognaden.
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Hanplantorna måste skördas ännu tidigare än honplantorna, enär 
de förras tågor äro bäst just strax efter blomningen.

Man har alltså vid hampodlingen trenne skördeterminer: 1. den
tidigaste skörden, då honplantorna uppryckas, 2. den mellersta skör
deperioden, då honplantorna skördas i och för vinnande af tågor och 
3. den senaste terminen, då fröskörden eger rum.

Vi skola här redogöra särskildt för enhvar af dessa olika skörde
perioder och de därmed förknippade arbetena.

Skörden af hanplantorna. Strax efter blomningen börja bladen 
hos honplantorna att vissna och hänga ned, hvar jämte dessa plantors 
toppar börja blekna; småningom vissna alla bladen hos dem, och 
stammen torkar ihop. Få hanplantoma sålunda stå på rot bland 
den öfriga hampan, blifva de hvad man kallar öf ver mogna, d. v. s. 
basten och dess tågor blifva hårda, och svåra att bereda. Därför måste 
hanplantorna som sagdt borttagas från åkern, just då blomningen af - 
slutats, d. v. s. redan 2 å 3 veckor tidigare än honplantorna.

Skördandet af hanplantorna, hvilket sker genom uppryckning, 
försiggår i regeln, utan att någon skada tillfogas de kvarblifvande 
honplantorna, hvilka äro styfva och starka. Vid uppryckandet bort- 
stryker skördaren med handen alla de mer eller mindre vissnade 
bladen och blommorna å hanplantorna, hvarefter stjälkarna samlas 
och med halm eller dylikt bindas till knippor, hvilka bortföras från 
åkern i och för beredning.

Uti vårt land brukar man nu för tiden icke i allmänhet aflägsna 
hanplantorna på nu anfördt sätt vid tiden strax efter blomningen, 
utan låter man dem stå och torka på rot bland honplantorna. Van
ligtvis uppryckas sedan alla plantorna samtidigt och samlas i knippor, 
utan att något särskiljande af de öfvermogna hanplantoma och de 
omogna, men för skörd lämpliga honplantorna eger rum. De tågor, 
som sedermera erhållas ur på detta vis skördad hampa, äro naturligt
vis mycket ojämna och svåra att bereda. Å en del orter är det åter 
rätt vanligt, att endast honplantorna uppryckas, men hanplantoma 
kvarlämnas på åkern för att där förmultna eller ock för att senare 
aflägsnas för användning till strö, madrassfyllning, m. m. dyl. I 
flere trakter af landet har jag hört hampodlare besynnerligt nog 
förklara, att de ej kunna skilja på han- och honplantor.

Honplantornas skörd. Efter blomningen få honplantorna stå 
en tid på åkern, växande i sin fulla kraft; först efter 2 ä 3 veckor 
märker man hos dem tecken på att vegetationstiden nalkas sitt slut. 
Då börja också hos dem bladen att slakna och vissna samt stjälkarna 
att gulna; skördens tid är då inne för dem. Bland de viktigaste för
bättringar, som införts vid den rationella hampodlingen, är just, att
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han- och honplantorna uppryckas på olika tider, och att de sistnämda, 
för att tågoma ej skola förlora i finhet, godhet och styrka, måste skör
das, innan frömognaden inträdt.

Vid uppryckandet fattar skördaren tag uti öfre delarna af 
några plantor och drager upp dem samt skakar bort jorden från 
rötterna. Därefter placeras dessa plantor i en hög, som bildas af 
andra plantor med ungefär lika långa stjälkar; på så sätt uppkom
mer en slags sortering af stjälkarna efter deras längd. Högarna 
transporteras sedan till repningsplatsen, under det man noga aktar 
sig för att blanda de olika hampslagen med hvarandra.

Fröskörden eger rum, då fröna erhållit en dunkel färg och full 
mogenhet, samt då bladen torkat, och stjälkarna blifvit gulaktiga. 
Man får icke låta fröna mogna alltför mycket före skördandet, så att 
de börja synas uti kapslarna, ty då spilles lätt en mängd frön på jor
den vid plantornas uppryckande. Vid skörden samlas de upprykta 
plantorna, från hvilkas rötter man försiktigt af skakat mullen, uti 
knippor, som löst ombindas med halmband. Dessa hampknippor 
uppställas sedan, för att fröna skola vinna behörig eftermognad, uti 
skylar — på en del orter i rundskylar, på andra i långskylar — , hvilka 
genom täckning med halm eller på annat sätt skyddas mot småfåglar
na, som annars inom kort tid kunna i betydlig grad minska fröskörden. 
Inträffar regnväder under denna förvaring, måste sky lama, sedan torr 
väderlek åter inträdt, upplösas och knipporna utspridas för att torka 
under några timmar.

Efter det fröhampan fått behörigen eftermogna i skylar, tröskas 
eller repas fröna, på sätt nedan skall angifvas, bort från stjälkarna, 
hvilka rötas och behandlas såsom annan tidigare skördad hampa; 
dessa fröstjälkar, hvilka lämna mycket grofva tågor, böra all
tid hållas åtskiljda från all annan hampa och beredas särskildt.

I  vårt land förekommer veterligen ingen särskild fröodling af hampa, 
utan man använder till utsäde det vanligen ofullständigt mognade frö, som er- 
hålles vid skörden af tåghampa. A tt sorten härigenom, såsom redan tidigare 
påpekats, småningom försvagas och försämras, har erfarenheten redan länge 
sedan lärt oss.

Rötternas afhuggning. Förrän de särskilda hampknipporna — 
de må nu bestå af han- eller honstjälkar — bortföras från åkern, jäm
nas de uti rotändan, och deras rotändar afhuggas på en träkubb medels 
en bila eller yxe.

Frönas tröskning. Under torra år kan man af skil ja fröna från 
stjälkarna medels tröskning, i det att man, sedan de upprykta frö
plantorna ordentligt torkat, bearbetar dem tämligen svagt med smärre
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käppar eller också slår deras toppar 
mot någon vägg. Dessa metoder är o 
dock jämförelsevis sällsynta.

Frönas repning är det vanli
gaste sättet att af skil ja dem från 
stjälkarna; det är mycket enkelt att 
utföra, äfven om den upprykta ham
pan icke är fullt torr. Repningen 
företages på ett repningsbräde (Bild 
n:o 6). En repning af fröna före
tages såväl vid den egentliga fröproduktionen som vid de upp
ryckta honplantornas beredning i och för erhållande af tågor.

Bild n:o 6. Ett tyskt repningsbräde.

I  vårt land använder man i stället för ett repningsbräde ej sällan en rep- 
ningstunna, hvarå locket saknas, och en sidolagg är högre än de andra samt 
försedd med längre eller kortare taggar. Den person, som skall repa hampan, 
fattar en större bundt stjälkar i vänstra handen och en mindre bundt i den 
högra. Denna dragés sedan öfver taggarna, medan den större bundten tryckes 
mot den samma. Härvid falla fröna jämte öfrig dråse ned i tunnan.

Frönas rensning. Dråsen, d. v. s. blandningen af fröhylsor, frön, 
blad o. dyl., förvaras i smärre hopar under någon dag för att torka, 
hvarpå fröna medels sållning rensas från blad och skräp samt tor
kas utbredda på ett lämpligt golf. Därefter behandlas fröna i kast
maskin och sorteras. Allt lättare frö af skiljes noga från det tyngre 
och fullt mognade fröet.

Å en del orter i mellersta Finland brukar man strax efter repningen 
svagt bearbeta den samlade dråsen uti en så medels en lätt trästöt, samt där
efter, sedan massan behörigen torkat, rensa fröna genom kastning.

Frönas förvaring efter rensningen och sorteringen sker på ett 
t or t och luftigt ställe. Är förvaringsrummet fuktigt, taga fröna 
lätt skada ej blott till smaken —  oljan i dem härsknar — , utan äfven 
beträffande groningsförmågan.

Frönas användning. Af den del af fröna, som icke användes 
till utsäde, beredes olja, efter det man på ett tort ställe förvarat 
fröna under 2 ä 3 månader efter skörden. Hampfröet lämnar 20 ä 
22 %  olja.

Af kastning en af frön är synnerligen varierande, beroende af sor
ten, jordmånen och gödslingen samt sommarens väderlek. I medel
tal erhållas 10 hl frön per ha.
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3. Hampans beredning.

Uuppgiften, som föreligger vid hampans beredning, är att ur 
de skördade stjälkarna så fullständigt som möjligt afskilja de i bast
delen förefintliga tågorna. För detta ändamål måste en hel rad af 
förrättningar utföras. Man måste först upphäfva sammanhanget 
mellan de olika lagren uti stjälkarna; detta ernås främst genom att 
förstora saflagret, som ligger mellan bast- och vedlagren. och fast 
sammanbinder dem; samtidigt omvandlar man de ämnen, som sam
manhålla de olika basttågoma. Denna hampberedningens förra del 
söker man få till stånd genom att uti stjälkarna igångsätta särskilda 
kemiska processer, hvilka äfven bära namn af jäsningsprocesser, 
enär de försiggå med tillhjälp af vissa jäsningsbakterier. Dessa pro
cesser ega rum unde hampstjälkarnas rötning.

Härmed är dock icke hela den förelagda uppgiften löst. Då 
återstår ännu att aflägsna den i hampstjälken befintliga veddelen 
och särskilja de olika basttågorna från hvarandra. Detta allt 
kan man ernå genom hampstjälkarnas mekaniska bearbetning, och 
utgör detta hampberedningens senare del.

Utan att hampstjälkarna undergå behörig rötning och mekanisk 
bearbetning, kan man ej afskilja basttågorna från dem.

Den odlade råprodukten. Såsom framgår af redogörelsen i den 
föregående af delningen, har man i vanliga fall vid beredningen att 
göra med trenne slags råprodukter, hvilka i flere afseenden äro lika 
hvarandra, men i andra viktiga förhållanden olika, nämligen: 1. han
plantorna, 2. de före frömognaden skördade honplantorna samt 3. de 
s. k. fröplantorna, d. v. s. de honplantor, som anslagits till produktion 
af moget frö. Alla dessa plantor äro samlade i smärre knippor, men 
beredningen af dem vidtager vid olika tidpunkter. Hanplantornas 
knippor äro vanligen färdiga till beredning 2 ä 3 veckor, förrän de i 
och för hampberedning odlade honplantorna uppträda med samma 
anspråk; först ännu någon vecka senare kan beredningen af fröplan
tornas stjälkar ifrågakomma. Det går icke an att förvara de olika 
slagen så länge, att beredningen kunde ske på en och samma gång, 
utan måste den företagas särskildt för hvarje slag. Det vore ej häller 
någon nämnvärd vinst att spara alla till en och samma beredning, ty 
de visa alla tre sådana olikheter hvad basttågornas kvalitet beträffar,
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att man i alla fall skulle vara nödsakad att hålla dem fullt åtskilda. 
Hanplantorna innehålla nämligen de finaste tågorna, medan de s. k. 
fröplantornas tågor äro de gröfsta. Dessa olika slags tågor hafva 
olika bestämmelse och få som sagdt ej på något vilkor samman
blandas.

Hampstjälkarnas rötning utgör såsom redan nämdt första af del
ningen af hampans beredning. Man sätter därvid i gång och gynnar 
en del jäsningsprocesser, hvilka åstadkomma, att de olösliga pektos- 
ämnena uti det växtlim, som omger basttågorna och veddelen i 
stjälkarna, öfverföras till lösliga pektinämnen. Vid dessa jäsnings
processer erfordras liksom vid alla andra dylika processer, att det 
samtidigt förefinnes: 1. jäsningsmöjligt ämne —  här hampstjälkar-
nas växtlim — , 2. jäsningsväckare —  här vissa i vatten lefvande bak
terier — , och 3. en viss värme. Hampstjälkarna få icke före rötningen 
hafva alltför mycket torkat, ty är detta fallet, försiggår jäsningen 
mycket långsamt och ofullständigt. Man behöfver vid rötningen 
icke särskildt bekymra sig om anskaffandet af jäsningsbakterier, ty 
de äro, såsom erfarenheten ger vid handen, alltid till städes vid denna 
förrättning. Värmen uti vattnet är förstås högre under högsommaren 
än senare. Under den varmaste årstiden äro också bakteriernas antal 
större än under den kyligare, h var jämte deras jäsningsförmåga är 
lifligare, då vattnets temperatur är högre.

Det praktiska tillvägagåendet vid hampstjälkarnas rötning är 
mycket enkelt och billigt.1) För närvarande begagnar man sig af 
tvänne olika förfaringssätt, nämligen af vattenrötning eller af blandad 
rötning. Denna sistnämda består af dels vattenrötning dels dagg- 
rötning; enbar daggrötning torde icke numera anses lämplig. Vatten- 
rötningen är den allmännaste och anses gifva det säkraste och bästa 
resultatet.

Vid vattenrötning sänkas de bundna hampknipporna ned uti vat
ten och hållas kvar däruti medels bräder eller stockar, som tyngas 
ned af stenar. Denna rötning försiggår antingen uti vattenfylda ler
gropar eller uti sjöar eller träsk eller också uti mullgropar; å en del 
orter betjänar man sig af det flytande vattnet i åar och floder. I 
Tyskland brukar man oftast röta hampan i vattenfylda lergropar,

1) Mången jordbrukare i vårt land bryr sig ej om odling af hampa, därför 
att han fruktar, att beredningen och särskildt rötningen äro omständliga och 
svåra att genomföra med lyckligt resultat. Jag har emellertid hört en mängd 
hampodlare i vårt land framhålla, att det är mycket lätt att skaffa sig nödig 
erfarenhet uti dessa göromål, och kan jag därför med godt samvete tillråda 
våra landtmän att förtröstansfullt vidtaga med en odling och beredning så 
vinstgifvande, som den nu ifrågavarande.
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medan man däremot i vårt land synes föredraga insjö vatten vid 
denna förrättning; dock undviker man därvid att begagna sig af in
sjöar med sandstränder.

Enligt hvad som framgår af de till agrikulturekonomiska försöksanstalten 
från jordbrukare i olika trakter af Finland insända meddelandena använder 
man å en mängd orter hälst mullgropar vid hampans rötning, men är det dock 
i den största delen af vårt land regel att låta rötningen försiggå uti insjöar. 
Uti en nära odlingsgården belägen insjö utväljer man åt sig en lugn vik med ler- 
eller mullbotten och sänker sedan där ned hampknipporna, hvilka läggas mel
lan i botten nedslagna pålar och ordnas så, att rotändarna vetta utåt. Särskildt 
viktigt anses det mångenstädes vara att vid val af rötningsplats undvika 
rostigt vatten.

Uti de i vattnet nedsänkta hampstjälkarna vidtager efter något 
dygn —  tidigare i varmt än i kallt vatten —  en i början ofta ganska 
häftig, sur jäsning, som ger sig tillkänna genom att knipporna vilja 
höja sig till vattenytan. Småningom minskas den sura jäsningen, 
och efterföljes slutligen af en alkalisk jäsning; då är tiden inne att 
af bry ta de kemiska processernas gång.

Huru lång tid som åtgår för rötningen, beror på årstiden och 
temperaturen i vattnet samt på dettas beskaffenhet äfvensom på 
stjälkarnas ålder.

Med hanplantornas knippor vidtager rötningen redan under eller 
strax efter högsommaren, då vattnet är varmt; dessa plantors stjälkar 
äro tunna, och i fall de skördats i riktig tid, d. v. s. strax efter blom
ningen, äro väfnaderna i stjälkarna föga hårdnade. Alla dessa om
ständigheter bidraga till att hanplantornas rötningstid blir kort; den 
omfattar ej sällan mindre än två veckor.

Knipporna af de honplantor, som skördats före frömognaden, 
och som vanligtvis utgöra hufvudparten af hela produktionen, äro 
färdiga till rötning ungefär två veckor senare än hanplantomas knip
por, och åtgår för dem vid denna behandling något längre tid än 
den i nyss anförda fall; deras rötning kräfver 2 å 4 veckor, ja, ofta till 
och med ännu längre tid.

Först betydligt senare börjar den ifrågavarande behandlingen af 
fröplantornas knippor. Ofta hafva höstregnen då redan inträdt, och 
vattnet blifvit afkyldt. Stjälkarna hos dessa plantor äro dessutom 
fastare och hårdare än hos de öfriga. I följd af dessa förhållanden 
måste till fröplantornas rötning anslås en mycket lång tid.

Emellertid varna erfarna hampodlare för att hvad beträffar 
rötningstiden för de olika slagen fastslå några vissa, bestämda ter
miner. Värmeförhållandena i vattnet äro så olika under olika år, 
och hampstjälkarnas beskaffenhet varierar äfven i den grad, att det
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är absolut nödvändigt att vid hvarje rötning skaffa sig speciell kun
skap om jäsningsprocessernas fortgång och om den lämpligaste tid
punkten för deras af brytande. För att vinna klarhet härom utdrager 
man några stjälkar ur en från vattnet upptagen knippa samt under
söker, om basttågorna lätt lossa från stjälkarna; är detta fallet, vet 
man, att tiden är inne för att afbrytarötningen, och att rötningsproces- 
sen sålunda är fullbordad.

På flere orter i vårt land sker denna pröfning sålunda, att man ur knippans 
midt utdrager tre stjälkar och omfattar dem med högra handen, så att ungefär 
3/4 af stjälkarna kvarblir däri, hvarpå man häftigt slår dem mot vattenytan; 
om då korta bitar af veddelen lätt framspringa på brottstället och visa sig 
vara väl skilda från tågorna, så är det skäl att undersöka ett flertal knippor. 
Ger undersökningen till resultat, att också deras stjälkar förhålla sig på samma 
sätt och alltså är o tillbörligen rötta, bör proceduren af bry tas.

Rötningens af brytande utföres sålunda, att man af lägsnar högens 
täckningsmaterial och tyngder samt med en järnkrok eller i brist 
därpå med stark räfsa lyftar knipporna upp ur vattnet och lägger 
dem att afrinna i en hög på stranden. Mull, slam o. d., som möjligen 
fastnat på hampstjälkarna, bortsköljes. Ännu samma dag, som knip
porna upptagits ur vattnet, böra de lyftas upp på ställningar att 
torka.

Man brukar hos oss i stor utsträckning använda gärdesgårdar såsom tork
ställningar för hampan. Man träder knipporna upp på gärdesgårdsstörarnas 
ändar, och då man har en stor mängd hampa att behandla, brukar man där
jämte sätta knipporna att rida på gärdesgårdens rygg, sedan man öppnat dem 
intill bandet. Ofta anträffar man dessutom hos oss särskilda för hampans 
torkning uppförda, enkla torkställningar.

Då vi nu öfvergå till beskrifningen af den blandade rötningen, 
vilja vi först framhålla, att den tager längre tid och är mera besvärlig 
än vattenrötning samt anses icke gifva så godt resultat som denna 
senare, då den utföres väl. Dock är det särskildt för nybörjaren af 
vikt att hafva kännedom om denna andra rötningsmetod, enär han 
lätt kan göra sig skyldig till det misstaget att alltför tidigt afbryta 
vattenrötningen, och det då är en god utväg att tillgripa den blan
dade rötningsmetoden.

Denna rötning består däruti, att man använder vattenrötning 
under en tid af 10 å 12 dagar, tills det att stjälkarna lätt knäckas, 
och basttågorna börja att skilja sig från veddelen uti stjälkarna; 
knipporna få alltså ligga i vattnet att rötas ungefär y2 å %  af den 
tid, som brukas vid vattenrötningsmetoden. Då de upptagits ur 
vattnet och väl sköljts samt under ett par timmar fått ligga i hög

3
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på stranden, så att vattnet väl affunnit, föras de till en, hälst af- 
mäjad, gräsvall, där knipporna öppnas; och stjälkarna omsorgsfullt 
Utbredas i långa rader i och för den nu inträdande efterrötningen. 
Sålunda få stjälkarna nu ligga i sol och vatten; ibland brukar man 
vända dem. Då de tillbörligen lång tid —  2 å 4 veckor —  fått undergå 
denna s. k. daggrötning, blir veddelen i stjälkarna synnerligen skör, 
och bastdelarna låta sig mycket lätt af skilj as.

Vare sig nu man användt vattenrötning eller blandad rötning, 
böra hampstjälkarna därefter väl torkas i fria luften, så att de efter 
transport till gården där kunna förvaras uti hög under tak, tills den 
lämpliga tidpunkten för deras vidare behandling inträffar. Å en 
del orter i vårt land få de vattenrötade knipporna kvarsitta på gärdes- 
gårdarna ända till vårvintern, då de bearbetas; denna metod anses 
olämplig å gårdar, där stor hampodling bedrifves.

De rötta hampstjälkarnas mekaniska bearbetning kan företagas, 
när detta är lämpligast för öfriga landtbruksarbeten å gården, ty de 
torkade hampstjälkarna förfaras i regeln icke, om de förvaras på 
tort och luftigt ställe. I vårt land brukar man vanligen uppskjuta 
denna bearbetning till vårvintern.

Den mekaniska bearbetningen har till ändamål att aflägsna ved
delen från basttågorna uti de särskilda hampstjälkarna samt att 
särskilja de olika basttågorna från hvarandra. Den utgöres af ett 
flertal olika slags behandlingar, hvilka följa efter hvarandra med 
större eller mindre mellantider, allt efter som det passar för gårdens 
öfriga sysslor, samt kallas: 1. bråkning, 2. klyftning, 3. skafning,
4. styckning, 5. häckling och 6. borstning.

Då alla dessa arbeten hafva olika ändamål och utföras med olika 
slags redskap eller maskiner, måste de här omtalas hvart och ett för 
sig. Att märka är äfven, att det är stor skillnad mellan de använda 
redskapen och maskinerna, i fall tillvärkningen sker i mindre skala, 
d. v. s. å särskilda, ganska små odlingsgårdar, eller i större skala, då 
den försiggår å stora odlingsgårdar eller å andels- och bolagssamman- 
slutningar. Vi gå nu att först skildra den enklare och i mindre skala 
bedrifna, mekaniska bearbetningen.

De rötta hampstjälkarnas mekaniska bearbetning å mindre odlings
gårdar. Enär hampodling allt sedan gamla tider bedrifvits i vårt 
land, har man naturligtvis här sedan långt tillbaka känt till den rötta 
hampans behandling. Småningom hafva därvid hos oss utbildat 
sig olika metoder och redskap, hvilka nu användas å en stor mängd 
smärre gårdar i skilda delar af Finland.
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Den rötta hampans bråk- 
ning. Då bråkning af den 
rötta hampan skall företagas, 
föres den från förvaringsrum
met till rian och får där till 
en början undergå en ordent
lig torkning. Det är en af 
erfarenheten ofta bekräftad 
iakttagelse, att bråkningsar- 
betets effektivitet och snabb
het i hög grad är beroende 
af »om rian varit riktigt eldad». Själfva br åkningen utföres med en 
hampbråka (bild n:o 7), som fullkomligt liknar en linbråka, fastän 
den vanligen är något starkare bygd.

Hamp- och linbråkan är ett af de allmännast förekommande 
redskapen i vårt land. Här meddelas en bild (bild n:o 8) af en bråka, 
som uteslutande användts vid hampans beredning och därför också 
är grof och stark.

Genom bråkningen sönderbrytes och samlas den torra veddelen 
uti hampstjälken, hvarvid största delen af de s. k. skäfvoma aflägsnas. 
Ännu hänga emellertid basttågoma uti stjälkarna merändels väl ihop 
med hvarandra, och för att särskilja dem fordras en ännu intensivare 
behandling än den, som kan åstadkommas i bråkan.

Den brålcade hampans klyftning. För att få till stånd en dylik 
grundligare bearbetning af hampstjälkarna behandlas dessa uti en 
hampklyfta (bild n:o 9). Detta redskap, hvilket i det stora hela 
liknar en hampbråka, utmärker sig genom att det eger med järn
beslag försedda bett både å klyftlocket och å klyftstolen. Mellan 
dessa bett klämmes och skafvas hampan kraftigt, tills tågorna blifvit 
i tillbörlig grad åtskilda och klyftskäfvorna lossat.

Den klyftade hampans skäktning utföres medels en skafknif af 
trä (bild n:o 10). Denna operation sker på två sätt, nämligen så
lunda att tågorna skafvas mot ett underlag med denna träknif, eller 
sålunda att träknifven slås mot en mindre bundt af tågor, hvilken 
fasthålles i ena ändan och fritt får hänga nedåt. Genom denna be
handling befrias tågorna yttermera från skäfvor och bringas åtskiljs 
från hvarandra.

Den skäktade hampans häckling. Efter de of van skildrade, olika 
operationerna böra hamptågorna vara i det närmaste rena, men 
likafullt äro de ännu icke riktigt färdiga att spinnas till trådar. Vid 
spinnandet måste nämligen hvarje tåga vara fullt fri från de öfriga, 
så att den lätt kan skjutas förbi de andra. Denna tågomas fullstän-

Å



20

Bild n:o 8. En hampbråka från Himanka socken i Österbotten. 
1911. Förvaras på Mustiala. Mått: stolens längd 202 cm, böjd 68 

cm ocb bredd 22 cm; lockets längd 167 cm ocb bredd 15 cm.
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Bild n:o 9. En hampklyfta från Himanka socken i Österbotten. 
1911. Förvaras på Mustiala. Mått: stolens längd 120 cm, höjd 
50 cm och bredd 18 cm; lockets längd 100 cm; järnens längd 

och hredd: 24x1,8 cm.
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Bild n:o 10. Tre skafknifvar af trä från Himanka socken 
i Österbotten 1911. Förvaras å Ånäs. Mått hos olika 

knifvar: längd 40—55 cm, bettets bredd 4—3,5 cm, 
tjocklek 6—8 mm.
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Bild n:o 11. En hamphäckla från Himanka socken i Österbotten 1911.

diga frihet från hvarandra ernås genom häckling med en hamp-häckla 
(bild n:o 11), ett redskap, som består af en bräda, hvari talrika 
jämpiggar äro upprätt fästade. På många gårdar har man tvänne 
slag af häcklor, en häckla med glesare och en annan m.ed tätare pig
gar; hamptågorna häcklas först å den förra och sedan å den senare. 
Man fattar en handfull hamptågor, slår den om den högra handen, 
ordnar med den vänstra handen tågornas fria 
del, för denna del öfver häcklan och drager den 
kraftigt tillbaka mellan piggarna. Dessa mani
pulationer upprepas med detta lilla hamp- 
knippe, tills tågorna synas vara fullt fria från 
h varandra.

Den häcklade hampans borstning. För att 
göra hamptågorna fullt färdiga för behandling i 
spinnrocken, behandlar man dem ytterligare 
med en hampborste (bild n:o 12), så att alla 
lösa trådar och dyl. aflägsnas. Borstandet fort
går, tills hampan är len som —  silke.

Bild n:o 12. E 11 hampborste 
från Himanka socken i 

Österbotten. 1911.

De rötta hamptågornas mekaniska bearbetning å större odlingsgår- 
dar eller hos andels- och bolag ssammanslutningar försiggår enligt samma 
principer och består af i hufvudsak samma manipulationer som de, 
hvilka ofvan skildrats såsom gällande för produktionen å mindre 
odlingsgårdar, men i stället för enkla redskap användas ofta 
rätt invecklade maskiner.

Den rötta och torkade hampans bräkning ä hampberedningsfa
briker sker med särskilda maskiner, som till sin konstruktion likna 
linets bråkningsmaskiner, men äro betydligt starkare bygda än dessa. 
Vi afbilda nedan en bråkningsmaskin, (bild n:o 13), som användts 
såväl vid linets beredning som vid bråkning af en hampa, som är
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Bild n:o 18. En hampbråkningsmaskin.

Bild n:o 14. En tysk hamprifningsmaskin; genomskärning.

klen till växten. Då den finska hampan vanligen är betydligt 
klenare än t. ex. den ryska, torde denna maskin vara lämplig för 
bråkningen af vårt lands hampa.

Den bråkade hampans rifning vid större produktion sker medelst 
särskilda rifnings- eller stampmaskiner. I Tyskland synes man 
nu för tiden mest begagna s. k. rifningsmaskiner. Af en dylik med
delas här en genomskärning (bild n:o 14). Genom den vertikala 
axeln (a) hållas tunga gjut järns valsar i rörelse på ett bord (r), som
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Bild n:o 15. En hampstyckningsmaskin från Tyskland; genomskärning i 
vertikal riktning.

består af på ända stälda träkubbar. Valsarna hafva dubbel rörelse 
—  både kring axeln (a) och kring sin egen axel —  och kunna däri
genom behörigen krossa och sålunda sönderrifva hampstjälkarna, som 
utbredas på bordet (r). Det hela är placeradt på ett massivt sten- 
fundament (s).

Den klyftade hamjpans styckning eller af skärning måste utföras 
därför, att hamptågoma ofta äro alltför långa —  1 ä 1.75 m —  för 
att lämpa sig för vanlig spinning. Denna styckning företages vid 
en större hampberedning medelst en särskild hampstyckningsmaskin 
(bild. n:ris 15 och 16). Hufvudorganen i denna maskin utgöras af tvänne

!J>
Bild n:o 16. G-e no mskärning af 
rullskifvorna hos hampstyck- 
nings maski nen, Bild n:o 15.

par rullskifvor (a, b och c, d) och den emellan 
dem befintliga, uti periferin med stålbultar 
(e) försedda styckningsskifvan (f). Bild n:o 
16 visar de båda rullskifvorna i genomskär
ning, och angifves därstädes med en strec
kad linie (g) det ställe, bakom hvilket styck
ningsskifvan (f) är belägen. Arbetaren, som 
skall betjäna maskinen, fattar ett knippe 
hamptågor med båda händerna och för det 
samma i vågrät ställning (vid h) mellan 
rullskifvorna, som vid sin rörelseuti pilarnas 
riktning (se bilden!) fatta tag i knippet och 
indraga det i maskinen. I samma ögonblick 
styckas knippets tågor af den snabt rote-

4
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Bild n:o 17. Anordning för hamphäckling. a, b, c trenne häcklor; d kilformigt 
underlag; f häcklingsbänk; g skyddsbräden i bind af trästafvar; 

h låda för blår.

rande styckningsskifvan (f). En annan arbetare kan å maskinens 
andra sida utföra liknande arbete med andra hamp knippen.

Hamnans häclcling företages vanligen med handhäcklor, i det 
att man använder först en grofvare häckla och sedan en finare 
sådan; man vill dock aldrig hos hamptågorna ernå en sådan finhet, 
som eftersträfvas hos lintågorna.

Handhäcklingen anordnas ofta så, att arbetet utföres vid ett 
långt bord genom därvid fästade häcklor (bild n:o 17).
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Skördens storlek är i vårt land mycket varierande och anföres 
uppgå per ha till 250 ä 300 kg borstad hampa. I Tyskland säger man, 
att man af 100 kg färska och från rotdelar befriade hampstänglar 
bör erhålla 30 ä 45 kg rötta och torkade stjälkar och 10— 15 kg ren 
hampa. w

Kännetecknen på god, väl beredd hampa äro följande:
1. Färgen. Bäst anses en hvitaktig, silfver- eller pärlgrå färg 

vara; mindre skattas en grönaktig färg och än mindre mörkgrå färg. 
Ju klarare och ljusare färgen är, desto bättre säges hampan vara.

2. Hamptågans längd anses böra växla mellan 0,60 ä 1.50 m.
3. Glansen. En god hampa eger alltid stark sidenglans.
4. Finheten beror af hampans sort, och af huru häcklingen ut

förts. Om den sistnämda operationen företages lika omsorgsfullt med 
hanplantornas tågor som med honplantornas, visar sig det förra sla
get vara finare än det sistnämda. De bästa italienska (från Bo- 
lognatrakten) sorternas tågor, ega, rätt beredda, till och med en 
finhet, som kan jämföras med linets.

5. Styrkan är hos hamptågan betydligt större än hos lintågan.
6. Motståndskraften mot väta är mycket stor hos hampan; den 

visar föga benägenhet att ruttna under långvarig vistelse i vatten, 
hvarför mycket hållbara fisknät kunna erhållas af hampa.

7. Hygroskopicitet. Hampan upp
tager fuktighet ända till 30 %  af sin 
egen vikt; det normala är 12 %.

Den beredda hampans användning.
Den från hanplantorna stammande ham
pan begagnas till allehanda finare och 
grofva väfnader såsom säckväf, täck
mattor, tältduk, segelduk och golfmat
tor samt till fabrikation af bärband, 
gördlar, bälten och sprutslangar. De 
från honplantorna erhållna hamptå- 
gorna användas dessutom vid repsla- 
geriemas tillvärkning af tåg, rep, linor 
och hängmattor, äfvensom vid fabri
kation af fisknät. Mycket starka ar
betskläder (bild n:o 18) till värkas i en 
del trakter i vårt land af hampgam.

Skäfvorna och blåret begagnas till 
att dikta väggar, till inpackningsma- 
terial m. m.

A f sättning en af den beredda hampan 
är i Finland god; härför har tidigare

Bild n:o 18. Tavastländsk bonde i 
arbetskläder af hampa; Tammela 

socken, 1912.
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redogjorts uti denna skrifts inledning. Såväl industrin som hem
slöjden har af nöden betydligt större mängder beredd hampa, än 
hvad som nu produceras i vårt land. Finlands jordbrukare be- 
höfva icke på mycket länge befara någon öfverproduktion, äfven 
om de toge sig för att på allvar och i stor skala utvidga sin hamp- 
odling.

Handelspriset för beredd hampa varierar å den finska mark
naden endast litet under de olika åren, men desto mera i följd af 
olika kvalitet. Detta sistnämda framgår af följande uppgifter, som 
mig benäget meddelats från Tammerfors Linne- och Jernmanufaktur 
Aktiebolag.

1) »Finsk hampa, så godt som utan undantag dåligt rensad och 
grof — per kg — Fmk 0,70—0,8o.

2) Rysk hampa, väl rensad, grön — per kg — Fmk 0,80—1, o o.
3) Italiensk hampa, fullkomligt hvit och ren, häcklad — per 

kg — 1,30—1,60.»
Uppenbarligen baseras alltså prissättningen på kvalitetsolikhe- 

ter, något, som i och för sig är synnerligen lämpligt och för den 
omsorgsfulla och kunniga hampodlaren fördelaktigt.


