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Inledning.
o

Åland förtjenar, i likhet med Sveriges ofri-
ge Landfkap, iäkerligen fin egen Befluif-
ning. De Öar, fom utgöra denna Skär-

gård , äga väl en ringa "vidd och en obetydlig
folkmängd; men iakna icke derföre flere föremål,
värdige ail upmärklamhet.

Underrättelfer, famlade af Ortens Inbyggare
och refor, til alla betydliga ftällen i detta Land-
ikap, hafva fatt mig i ltånd at författa närvaran-
de Befkrrfning, JDe uplyfningar jag begärt, haf-
va med ftörfta benägenhet blifvit mig lemuade;
men det oaktadt, torde detta arbete i flere af*
feen den, vara ofullkomligt , emedan i en afläglen
fkärgård, många andra källor måite faknäs. Mit
ändamål är vunnit, om denna afhandling bidra-
ger til närmare kännedom af et Landikap , fom
förut ej äger någon fullltändig Befkrifiiing, ehu-
ru rörande detfamma, åtfkilliga arbeten utkom-
mit, hvilka vid flere tilfällen med nytta blifvit
rådfrågade.

Elias Petri Haffelgren , Studerande vid A-
cademien i Åbo, höli deritades den 13 April 1662
'et Tal: Encomium Alandiae fimpliciter & fuccintte
adumbrans. Aboae imprefla a Hansfonio in 4:to,

A Nå-
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Några hufvudfakliga underrättelfer finnas ej i det-
ta arbete. Författaren dog fom Comminifter i Fin-
itröm.

Cbrijliem klander, då fluderande; men fe-
dan Eloquentiae I'rofeflbr vid Academien i Åbo,
höll den 15 Maji 1677: Oratiuncula encomia &
laudes diilrictus infularis maris baltici ejusque
incolarum mores & defcriptionem rotius Alandiae
complexa, Abore impreffa a Hahsfonio in 4:to,
Detta tal är af famma befkaffenhet fom det före-
gående.

Laurentius O. Hallborg utgaf 1730 under
Scarins infeende: Liiiertatio Academica de Alan-
dia. Den innehåller 91 iidor in 8:vo, och fkulle
ännu vidare iörtfättasj men Författarens dödsfall
afbröt detta arbete.

Chriftopber Tamjlröm har i tvenne vid Up-
fala Academie utgifne Difputationer: de Mandia
Maris baltici iniula, 67 lidor in 4:to befkrifvit
Åland. Den förra delen förfvarades 1759 under
Profeffor El. Erondins och den fednare 1745 un-
der Profeflbr Ekernians infeende. Uti Hiiiorien
förekomma många mifstag. Farnftrom var en af
Linmes förfta åhörare och fnäll Natural-Hiftori-
cus iamt företog fig, af kärlek til Natural-Hi-
iiorien, fom Skepspredikant en refa til Chinaj
men dog under vägen den 10 December 1746,
vid ön Pulo Candor (i).

Herr Hofrätts-Rådet och Riddaren Samuel
Ebrenmalm har uti Patriotifka Sällfkapets Hus-

håli-
(i) Osbecks Oftindilka Refa p. 108-
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hållnings - Journal för November månad 1781,
låtit införa en berättelfe om Åland, forn uplyfer
åtfkilliga hushålls-omliändigheter.

Herr Magifler Daniel Ferdinand Mallen
har 1792 befkrifvit Lemlands Pafiorat uti tvenne
under Herr Profeffor Bilmark utgifne Difputatio-
ner: de Paroecia Alandiae, Lemland eique annexa
Lumparland.

Herr Magifter Daniel Backman utgaf 1792,
äfvcnledes under Herr Profesfor Bilmarks infe-
ende , Differtatio ftriduras criticas in Hifloriam
Alandiae maris baltici infrias continens. Uti det-
ta arbete rättas åtfkilliga fel hos äldre författare,

A2 /. Om
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I. Om Ålands Namn, Läge, Vapen
och Indelning.

Ålands namn är fammanfatt af det gamla Gö-
thifka ordet A fom betyder vatten (2), och af
Land. Ortens belägenhet vifar, at denna fam-
manfättning är aldeles paffande; men under det
tidehvarf, då våra Lärde mycket iysielfatte fig
med ordforfkningar, upkommo äfven åtfkilliga
andra meningar om urfprunget af namnet Åland.

Några giffäde, at den mängd ådor (Anas
Mollisiima), iom vårtiden viftas i Skärgården,
gifvit anledning til namnet, i iynnerhet fom Fo-
gelfänge tillika med Fifke fordom varit invåna-
renas förnämtta näring, enligt deffa gamla Rim:

Landet är ofs ganfka godt
Fifk och Fogel ha vi fått
Här är ad och ungar nog
Här är fullt hvart enda bo; (3).

Men fom deffa Foglar til ftörre delen uppe-
hålla fig ytterft uti Skärgården; få torde denna
hedern ej tilhöra dem. An-

(2) A aquam in genere & ftriftiori lignificatu fluvium
apud veteres denotavit. A amnis, videtur primitiva
fua fignificationeaquam quamcunque denotasfe & hinc
Åland dici jnfulam paris baltici tamquam maritimam.
Confirmant hoc dialefti antiquiores, nam ut taceam
gr?ec. ua, quod apud Hefychium eft auqtjfAci vSxTocv,
Angiofaxones hoc elementum dixere ea, Alemanni
aha, Moefogothi agha &c. Ihres GlolT- Svio-Goth.
PP- 4> 45 j 701-

-(3) Hallborg de Alandia p. a8- Tarnflrom de Alan-
dia p. 4.
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Andra ville härleda namnet af Åar (4); men
utan anledning, emedan på hela Landet knappaft
träffas någon verkelig å.

At en Drottning, fom under en fvår ftorm, fick
fe Åland, då ofta ropat & iafad! a land! och deri-
geuom namngifvit orten , berättar Bilköp Bång (5)
fig hafva hört af tvenne trovärdige Ålänningar;
men til denna berättelfe kan ej fattas mera lit
än til Bilköpens öfriga giisningar; at Åland kun-
nat få namn genom Tylka Elgvaktare af Tyfka
ordet Elend iom betyder Elg, eller af Al (6),
en fifk fom häriiädes verkeligen är fällfynt.

En del hafva uphöjdt Åland til et mindre
Atland, och härledt namnet af As och Oden (7).

Ändteligen hafva äfven några fökt flägtfkap
med Alanerne , och då finnes grekifka, latinfka,
tyfka ("g) famt iiulka och eftnifka ord (9), tjen-
liga at namugilva Åland,

Uti Palmfchöldfka Samlingarne berättas at
GuftaPP. Liljeblad in obiervat. ad Örnhjelmii de-
fcript. Svec. ville härleda Åland af Olands Hä-
rad i Upland; men at J. fergenhjelm och Lager-
löf påftodo motfatfen (10).

Uti famma Samlingar (11) är äfven en an-
nan berättelfe införd, til uplysning om Åländfka
namnets urfprung. Den innehåller, at Ålands in-

A 3 väna-

(4) Tdrnflråm p. 6. (5) Hift, Ecclef. L. 6. Cap. 19
p. 298. (6) L. c. p. (7) Haltborg p. 27.
(8)1 Hallborg, p. 21-24. (y) Möllers befkrifn. öf-
ver Eii - och Lifland p. 58- (iO) Topqgraphica.

och Åland. T. sc. p. 447. . (11) p. 421, 42?-



6

vanare blifvit kallade Albini och Alani , emedan
de födas med hvitgrå hår. En bifogad förklaring
förfäkrar väl, at Ålänningarne ej födas med grå
hår; men finner likväl fkäl til namnet uti deras
hår, fom om Vintern blifva hvita af kölden. E-
ginhardus anföres fom fagesman; men uti dels
arbeten lär Åland ej omtalas, utan fagan härle-
der fig förmodligen från et ftälle hos Adamus
Bremenfs (12).

Om Åland -uti forntiden varit kändt under
något nu mera obrukligt namn, har äfven varit
et ämne för äldre forfkningar.

Hallborg igenfinner uti Föglö focken otvif-
velaktigt Oona, några öar, hvilka til iit läge
nog otydligt omtalas af Pomponius Mela (13),
och Plinius den äldre. Den fednare berättar at
defia öars invånare fkulle lefva af fogelägg och
hafra, eller efter läsarten uti några manufcripter
af fremlingar och fålunda vara männifko-ätare (14).
De kunna i anfeende til detta lefnadsfätt med

fkäl
(ra) Ibi funt etiam qui dicuntur Alani vel Albini.

Cum canitie nafcuntur de quibus Solinus auftor me-
tninit. Eorutu patriam canes defendunt. Si quando
pugnandum eft canibus aciem ftrunt. Ibi funt homi-
nes paliidi, virides & macrobii id eft longi (!),
quos Bufos appellant Poftremo illi qui dicuntur An-
tropophagi & humanis vefcuntur carnibus. De Sitit
Dama: p. 59. Edit. Lindenbrogii. ('3) Oonce is-
les des Sarmates felon Pomponjus mela. Il femble
les jnetire au fond de la mer baltique; mais nous ne
connaisfons point d'isles dans ces cantons auxquel-
les conviennent les particularités qu'il en raconte.
PifHon. claflique de la Geographie ancienne, Paris
1768- (H) — ovls avium & avenis (advenis) in-
colw vivant. Plinivs L. 4. C, 13.
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fkäl hänföras til ålderdomens geographifka dig-
ter, i fynnerhet fom de göras til grannar med
Fanefier och Hippoder.

Bifkop Bång hyfte den befynnerliga menin-
gen, at Biarmaland, hvilket mycket omtalas uti
äldre Hifiorien, fkulle vara Åland. Jomala Kyr-
ka förmodar han vara upbygd i ftället för Joma-
la rika Tempel, och In Winni, fom namnes uti
befkriihingen om Thore Hunds tåg til Biarma*
land , giflär han vara endera en liten bäck vid
Finftröms kyrka, eller ock Finfka viken. Nam-
net Biarmien härleder han af en farled vid Åland,
fom kallas fodra armen, och erhåller genom til-
lägg af tyfka prnspofition bey lätteligen fit ända-
mål (15) Defla tankar om Biarmalands läge,
vill han likväl ej påtruga någon (16). Denna
förefats var ganfka billig, emedan efter alla an-
ledningar Biarmaland bör fökas vid Dwina flodens
utlopp i hvita hafvet, famt uti andra ännu län*
gre mot offer belägne trackter (17).

Sialand är et landfkap, fom namnes af Stur-
lefon, då han upräknar de til Svearike hörande

A 4 län-
(15) Hift. Ecclef. Sveog. p. 267. (16) Ita ferio nunc

fcribimus absque tamen praejudicio aliorump. 269. —Neque de fitu Biaimise cum quoquam unquam con-
ftitui litigare p. 298- (17) Jöh. Magni och Olaus
Magni utfåtta Biarmien vid Lapland. Eric Blodyxe
och Harald Gråfell refte dit norr om Finmarken en-
ligt S'.u>-lefön. Herand och Bofe kunde ej heller fa-
ra någon annan våg- Se vidare Lagerbrings S. R.
H. I. D. p. 319, 320- Schonings Förfog til de Nor-
difke Ländes gamle Geographie p. 85 54? 64- Strah-
lenbergs Befchreibung des nSrdlichen und öftiichen
Afiens p. iBS.
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länder (18). Cantzli -Rådet Lagerbring (19) för-
modar at härmed förftås Åland och Skärgården.
Dalin (20) upgifver Roflagen vara detfamma forn
Sialand ; men alla de orter, hviikä höra til Ro-
flair/m, hafva af ålder blifvit räknade tji Folk-
länderna fom kan fes af den förteckning på fock-
narne uti Upland, hvilken Peringfköld anför ef-
ter en 300 års gammal handfkrift uti Monumen-
ta per Thiundam (21). Lagerbrings gifsning
ftyrkcs älven något af den likhet lom är emel-
lan namnen Sialand och Åland.

Åland är til landvidd det minffa al Sveriges
Lanefkäp, Det beilår af en vidlöftig uti Öfter-
ijön liggande Skärgård, iom flräcker fig från 59
gr. 47 m. Polhögd til 60 gr. 32 m., 6ch från
36 gr. 57 m., Längd _til 39 gr. 47 m , iörila
Meridian räknad från Ön Ferro, Den del af Ö-
fierf|ön, fom i föder omgifver Åland, behåller
fif namn; men den delen fom flräcker fig från
Ögöens Båk til Lågfkärs Båk, och i Väller fkil-
jer Åland från Upland, kallas egenteligeo Ålands-
haf (22). Bredden af detta hat' från Ekerön på
Jlknd, til Griflelhamns Poft-Contoir i Roflagen,
är något öfver 5 mil. I Norr mötes Åland af
Bottenhafvet, Vattufkifte kallas det Vattudrag,
fom i Öfter fkiljer detta Landikap från Töffala
och Korpo Paftorater i Åbo Län. På de trånga-
fte ftällen i Norr, är detta pafs endaft en half
mil bredt;- men i Söder är bredden ofta öfver
3 mil. Åland

(18) Tha er en femti Sialand oc that ther liggr tik
That liggr .et eyl hafiao. (19) S. R: H. I.
D. p- JXi. (20) S. R. H. I. D. p. 3, 56, T 00,

255' (*0 I" Cap. p« 14. (22)-Vice A:
Nöritnankqrs Ta!. om StrömgångarMei Ofierfiör p. 12.



Åland innehåller öfvor 80 bebodda Öar; men
den Ön fom vanligen kallas fatta Åland, är be-
tydligaft, och hyfér \ af Folkmängden. Lär:-den
af denna Ö är 3| mil, från Gethabergen uii Fin-
ffröm til Ytternäs by uti jomala, och Bredden 5
mil från Frebbenby Gäflgifvaregård uti Hammar-
land, til Bomarfunds landnings ftälle uti Sund!
Den vanliga vägen emellan defjTä ftällen, afviker
från en rak linea, och är betydligen längre.

Areal innehållet af hela Åland, är i det
närmafte 11 Svenfka quadrat mil.

Vid Tårnftrows Difputation om Åland, är
en liten Charta i trädfnitt bifogad; men den- tje-
nar ej til fynnerlig uplysning. En Charta, inne-
hållande La partie occidentale du golfe de Fin-
lande af T. Mayer cnra Bloman, haered. 1751,
iöreitäller äfvenledes Åland, ehuru nog oredigt.
1789 utgai Kongl. Landtmåterie Contoiret en
Charta öfver Åland, med en del af Svenfka och
Fiiifka fkären På denna noggranna Charta, fin-
nas näitan alla Byar, cch ftörre»delen af de mån-
ga holmar famt fkär, iom omgifva Landet. Orik-
tigt kullas likväl et til paflorat höran-
de Capell, Ck metsby. Rätta namnet är Lumpar-
land. Vid Kökars Capell är liten fkärgård, Ö-
fterfkär, fom bebos ai 2 Eönder , utlemnad (23).

A 5 Et

(2,3) De på denna Cbarta ej utfatte Byar åro ; i Salt-
vik: Lafsböle, Lafö, Solis; i Fir.jl-om, och Gerha
Capell: Finnö, Weftcrgetha; i Jomala: Andersböle,
BuikbSle, Jomala, Karböle, Kila, Mvckci-by, Torp;
i Lemland: Bitstorp, Norrby, Söderbv; iKumhiingt
och Bråndo Capell: Bagghclrna,
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Et Sjökort öfver Norra delen af Öfterfjön,
Ålandshaf och Södra delen af Bottenhafvet, , ut-
gafs 1791 af Herr Vice Amiralen och 'Riddaren
Nordenankar.

Hafvet delar Åland i ganfka många ftörre
och mindre Öar, hvjlka ännu vidare igenomfkä-
ras af djupt ingående vikar, fom tillkapa en nä-
ffan oräknelig mängd uddar, näs och hamnar.
Vidlöftiga blinda fkär och klippor möta vid alla
kufter, och göra Farvattnet fvårt.

Infjöar finnas til flört antal; men ingen är
af betydenhet. Strömmar faknas aldeles. Några
Bäckar kunna likväl höft och vår drifva enbla-
digå Sågqvarnar. De i Tunelds Geographie
anförde Åar, Finftröm och Lemitröm, äro ej an-
nat än diken. Berg träffas öiveralt; och betyd-
liga flätter fällan. De vidlyftigafle Bergsfträc-
kor äro Gethabergen uti Finflröms focken , och
Longbergsöda eller Åsgårdabergen uti Saltviks
focken. Bergarten är allmänt röd groftärnig
Granit, och kallas af Linnée, fom trodde hela
Ålands grundval beftå af famma ftenflag, Saxum
Alandicum (24). När Kumblinge Paftorat lamt
Sottunga och Kökars Capeller undantagas, der
bergen beitå dels af detta ämne och dels af mörk-
grå fkimmerrådande bergart, med hvita Quarts-
ådror; få äger Åland endaft röda Granitberg.

Landets utfeende är i allmänhet ganfka vac-
kert och behagligt, i fynnerhet genom en be-
ftändig omväxling af fjö och land,

Åland
(24) Tota fere Alandia infula pro fundamento agnofcit

petram e fpato opaco rufo compofitam, paucis admo-
dum hetcrogeneis particulis immixtis. Flor. Lappo-
%ic. p. 343. Syjl. Nat. edit- 2:da p. 10.
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Åland har namn af Greffkap, och för uti
Vapnet en El g med rf.g om halfen, i blått fält (25).
A. Buretus, Limm en tid Häradshöfdinge i orten,
och M* Wexionius (Gyllenftolpe) förbfanda Å-
land med Öland, då de föregifva tvenne Rådjur
vara Ålands vapen.

Ålands Hårads SigilL föreftäller Konung
Olof den helige uti fittande ftällning med Krona,
Änterbila och Riksäple. Omfkriften är: S. Beati;
Olaws: de Det fifta ordet har gif-
vit Tårnftrom anledning, at harieda den Olof tom
föreftälles f Sigillet, från Sverige, och at göra
honom til Ståthållare öfver Åland, famt ägare
af Tofarby i Sunds focken (26); men uti Sven-
ika Hiftorien är ej någon annan helig Olof känd,
än Norfka Konungen Olof Haraldsfon, hvars
rycktbara helighet föranlåtit Ålänningarne at an-
taga honom til Skydshelgon (27)- Hallborg tom
förmodat, at Sigillet blifvit omgjordt, och bok-
ftäfverna, hvilka i början varit med munkftyl,
bortbytte mot oricktiga latinika, vill läfa Sota-
fkärs wik, i itället för Staozarswio. Herr Ma-
gister Backman förmodar rätta läsningen vara:
Sotafkär Swio (28). Sotafkär har affeende på
den feger Olof Haraldsfon vann öfver Wikingen

Söte

(25) Gref Dahlbergs Svecia antiqua & hodierna. (26)
Diff. de Alandia p. 13. (27) Olof den heliges
dyrkan var ej allenaft allmän uti de Nordifké Riken,
utan åfven uti Preuffen, England, Conftantinopel och
flere ftållen. Se Scarin de S. Olavi M. R- pravo
religionis zelo och de dår anförde Författare. Bo-
tins Sammandrag af S. H. 5 Afd. p. 361. CelfiiKyrko-Hiiioria 2 D. p. 46. . (28) pa& 17-
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Söte vid et ftälle af detta namn (29). Några
hafva fökt detta fkär uti Sottunga på Åland (30) ;
men de flefte uti Sotholms län i Södermanland (31).

Mejfenius berättar, at Åland fordom blifvit
ftyrdt at egna Konungar; men ehuru det är nog
troligt, at Vikingar, tamt Sjö och Näskonungar
uti äldre tider häritädes haft et beqvämt tilhåll,
få faknas likväl alla bevis om verkeliga förhäl-
landet C 3 2).

Den äldfta underrättelfe Hiflorien lemnar om
Ålands ftyrelfe, vifar at detta Land uti 14:de
århundrade, hörde til Åbo Stift och Finlands
Lagmansdöme. Höfvidsrnän tilfattes , dels af Re-
geringen och dels af de Herrar, fom innehade
Åland under länsrätt, beförjde ortens öfriga an-
gelägenheter. Deflä BefälhaSvare kallas AdvoCa-
ti, Fogtar, Höfvidsrnän och flutligtn Ståthållare.
År 1634 uphörde Ståthållare-embetet, och Å-
land förvandlades til et Fögderi, under Åbo Län.

Äldre utländfka Geographer, räkna vanli-
gen Åland til Upland. Meffenius , ehuru Svenik,
yttrar iämma mening uti Finlands Rimkrönika (33).

Uti
(29) That hauftbardift Olafr ena fyrftu orufta vid Sota-

ikcr, thad er i Swea fkerium, thad bardift har. vid
Wikinga, oc er fa Soti nefndur er fyri them war.
S. Olofs Saga Cap. 21. (30) Hallborg de Alan-
dia p. 71, 72- Hallenius de Borea Fennia P. I. p. 50.
(3l) Vevelius in notis ad Hervoram p. 79. Hr. Pro-
fetfor Fant: de efthonum in mjelero piratica p. 5*
Celfn Kyrko-Hiftoria 2 D. p. 98- Den Charta fom
åtföljer Schår.ings edition af Sturlrfnn, utfåtter åfven
Sotafkär uti Svenfka lkåren. (32). Scondia illufba-'
ta T. I. p. 7. (33) - - - Härunder (nemligen Finland)

Äländningen ej räknas måft
Til Svverjes land ligger den bäft. p. 22-
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Uti Större Rimkrönikan upräknas vid Chriftian I.
val, Åland äfvenledes ibland Svenfka Landikap (34);
men förmodligen af ingen annan grund än Ålännin-
garnas fkyndlämma ankomit til detta möte.

Åland innefattar följande 8 Moderkyrkor och
7 Capell: Sund med Vårdo eller SundjTtårs Capell,

Finflrom med Getha Careil, Hammar-
land med Ekerb Capell, Jomala, Lemland med
Lumparlands Capell, Fåglo med Kokars och Sot-
tunga Capeller och Kumblinge med Brandö Ca-
peß (35).

De 6 förflnämnde Moder-Förfamlingar, fom
tillika med Getha Capell äro lämmanhängande, kal-
las Ea/la Åland. Härifrån fkiljas Capeilen Värdö,
Ekerö och Lumpariand, endast genom fmärre lund;
men Kumbiinsre och Fosdö Förfamiin°;ar med tilhö-
rande Capeller äro mera aiiägsne och fpridde.

Uti deifa 8 focknar finnas 489y förmedlade
Mantal; nemligen: 175T# Kronofkatte, 29511
Krona, och Frälfé. AfKrono mantalen utgöra
3 Kungsgårdar 27f1; 13 Preitgårdar 12 §£ och 4
Boftällen 2il. Af Frelfet uptaga 5 Säterier 6*
mantal.

Oförmedlade mantal räknas 761-|» Hela Går-
dar eller härdades få kallade Hemman äro 971.

//. Om

(34) Åland, Tiendeland ok fiädrunga mäder
Flugo tha fom itt häftigt wäder m. m. p. 503-

-(35) Uti Bilagan N:oo 8 til Durcei Dagbok vid s6g2 ars
Riksdag, upgifves Åland til 10Präftgäld och 910 Man»
tal; men Författaren har varit illa underrättad.
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II. Om Ålands äldsta Inbyggare och
märkeligaste Händelser.

-iNär Åland iorfi omtalas hos Häidateknare, lär
vara fvårt at utreda. Uti Fnndin Noregur , hvars
händelfer inträffa för Cbrifti födeiie, talas redan
om Alandshaf, och berättas at Gore farit deröfver,
då han fökte lin fyfler Goa (i); men denna låga in-
nehåller, efter all anledning, endaii en vacker digt,
ochkan fåledes ej tjena til bevis om Ålands ålder(2).

Skulle Alanernas härkomft kunna ledas från
Åland; läblifva Ålands förfta invånare onekeligen
märkvärdiga. Fele af våra Häfdateknare fom: o-
laus Magni, Johannes Magni (3), Mejfenius (4),
Bazius (5), And. Spole (6) och Rudbeck 1.7), haf-
va varit af den tankan; men fedatj man börjat at
nyttja bevis uti Hiftorien, lär hvar och en lätteli-
gen finna, at Alanerne, iom redan vid Chrifti fö-
delfe '8) utgjorde en väldig Folkftam, ej kunna va-
ra en åländfk utflyttning. Cantz-

(O Björners Kämpadater p. 2. (2) Lhres Bref om
Eddan p. 26, 27. (3) Han år likväl få billig,
och anfer fin mening fom en gifsning. — Ther man
fkulle föra the Alaners härkomft til then ftora On
Scandiam, få kan man väl tro them hafva varit Å-
lendingarne. 15 Bok. 19 Cap. p. 441, 442. (4)
Seond. illuft. fom. 13. p. 17. (5) Invent. Ecclef.
Sveogoth. p. 22- (6) Differt. Chronol. Geograph.
exhibens originem populi Sveogothici 1675. (7)
Atlant. I Tom. p. 396- 3 Tom. p. 326, 336 och 523.
(8) Ptölomxus, Diönyfius perie^eta , Jofepkus, Sve-
tonius , Plinius och Martialis omtala Alanerne fom
et bekant folkflag, och Ammianus Marcellinus lem-
far ea vidlyftig befkrifning om dem.
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Cantzli-Rådet La gerbring har uti en 1751 ut-
gifven Difputation (9) härledt Alanerne ifrån Hal-
land; men ledan han vidare tänktpå faken, nekar
han aldeles deras utvandring itrån Sverige (10).

Subm lemnar ofs eljeit en lärd underrättelfe
om Alanerne uti fin bok: de Nordifke Folks celdfte
oprindelfe (il). Han härleder Afarne ifrån dem,
och fåledes torde de hädanefter i itället för afkom-
lingar, blifva anfedde för Stamfader. Dalin (12)
[äger äfvenledes, at Alanerne voro näitan detfam-
ma fom Afarne.

Uti de itridigheter fom varit emellan Pläfda-
teknare om JVaregeme, namnes Åland ganfka of-
ta. Cantzli - Rådet Scarin har ej underlåtit, at uti
lin aihandling om Waregerne (13) anföra Wargata,
Wargfund, Wargham och flere ftällen på Åland,
hvilka börja med Warg. Han föker likväl ej, at. anledning af defla namn bevifa Waregejmas här-
komft från Åland, utan endaft från Sverige i all-
mänhet. .

I Björner , fom uti Pile Odds Saga funnit en
/äringe boende på Ekerö, vill gärna, til flyrka
ör fina Wareger, finna detta Ekerö vid Åland,
■huru han medgifver at det med lika fkäl kan
ökas uti Norrige (14).

Hvad
(9) De Hallandia in genere. Refpond. Grinibdck (10)

S. R. H. iD. p. 543. (II) Från f. 24 til f. 58--(12) Sventka Hiftorien ID.2C. p. 21. (13) De
origine prifcse gentis Varegorum Abose 1734. (T 4)
Schediasma de Waregis Heroibus fcandianis & pri-nu> Ruffise dynailis. 1743, p- %%>
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Hvad (15) anför om anledning til.
namnet Waregér av Wargham m, m. på Åland,
är Säkerligen ej uti altvurfam mening; i fynner-
het fom han uti hela afhandiingcn bevifar Swear
och Wareger vara famma lolkflag.

Ålands verkeliga äldfta bebyggare hafva fä-,
kerligen iöift varit Lappar och ledan Finnar.

Af de förfinämnde b>behåll* s minnet uti'
namnen Lappo , Lapböle, Lapwåfi och åtfkilliga
Lapfka Steniättningar (16). Lte iednare hafva
namngifvit Jomala och Kafirinpä, Samt gifvit an-
ledning til namnen Finby, Finflrom, Finna, Fin-\
ko, Finholm m. fl.

Redan under Hedendomen hafva Svenfka in-
byggare intagit Finnarncs flälle. Er ofvikeligt
bevis häraf, är den flora- mängd af Ätthögar
fom träffas öfver alt uti Landat, och hviikas ur-
fprung ej kan hänföras til Chriftendomens början,
då endalt en eller annan lades uti hög. Uti hela
det öfriga Finland, finnas inga Ättebackar, för-
modligen, emedan Svenfkarne under hednJTka ti-
den, ef hade dentädes någon fatt fot (17 \ Uti
Ålands Ättehögar, har man härtils ej funnit an-
nat, än illa brände grafkrukor.

Fråd hvad ort uti Sverige ;
flamma, lär ej kunna afgöras. Hallenius (iß),|

fom.

(f5) S. R. H. I D. p. 599. (16) Vid Bolftaholm
lins en fådan lemning, utom på flere andra ftållen.
(17) Scarin de S. Henrico fennorum Apoftolo P- I.
p. 50. Bjårner Defcript. Gothunheim, pag. 44, 45-
-(18) Hallenius prjef. Haffd de Borea Fennia, p. 50.
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fom anför Buretus til fagesman, berättar at Hel-
fingar och Finnar fordom fört grufveliga krig,
famt at Helfingarne iom öfveryinnare, fatt fig
ned uti Finland. Om Ålänningafne äro afkom-
lingar af delfa eröfrare, anler han likväl för oaf-
gjordt, och var denna förfigtighet ganfka nödig,
emedan Burai lägen ännu är obevift.

Ålands äldre händelfer finnas fåledes ej an-
teknade, Förit i I4:de århundrade börjar detta
land fynas i Hillorien. Äfven fedan den tiden
har. Åland mycket fällan fysfelfatt våra Häfdatek-
nare, hvilket vanligen betyder, at inga flora
olyckor timat.

År 1515 när Konung Birger nödgades dela
Riket med fina Bröder Hertigarne Eric och Wal-
demar, få erhöll den iifinämnde, utom andra land-
ikap äfven Åland på fin lott (19).

Genom et bref, dat. apud Alandiam in in-
fula dicta Wardhö, A. 1547 fcria 2:da inira o: i-
vas nativitatis b. Virginia., I de Konung
Magnus Smek, en vanlig Smörränta, föremark
kallad, fom i Nyland och på flere itällen fkulle
betalas til b.fkopen i Åbo (20}.

1383 öfverlemnade Riks-Drotfen Bo Jons-Jons Tefiaments-executorer, Caflelholvt tillika med
ftörre delen af defs, öfrige innehafde förläningar
til Kronan (21).

1433 lät Eric Puke vid Engelbrechts patrio.
tiika upresning, genom Jean Folkesion intaga Ca-

B ftd-
(19) Hadorphs bilagor til Rim-Krönikan. (20) ScQnd.liluft. Tom. 10. p. ié. (21) Scond. Illuft. Tom, 3.

f. gl.
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Jlelbolms Slott, fom Fru Ida, Riks-Rådet Beng
Togvifchs enka, hade uti förläning (22).

År 1440 fck Carl Knutsfon Konung Chrt
Jlopbers fönärrjngs-bref på Åbo Bifkopsdöme
dat. Köpenhamn andre dagen efter Vår Fru as
fumcionis och fåledes äfven på Åland; men ut
Rikfens Råds förlänings- bref fom han följand
året'fick i Cahnar, Tisdagen näft efter Vår Fm
dag vifitacionis, undantages Caftelholm och Ålanc
Samma år, vigilia b. Matlitei apoitoli & evange-
lifthae, gaf Konung Chriftopber til Carl Kmttsjon
bekrättelie på Slott och Län i Finland. Hvad
likväl Åland angår lär det förblifvit vid Rådets
författning (23).

År 1499 då Eric Johansjon IVafe innehade
Åland, hitikickades at Sten Sture den äldre,
Sveriges tilkommande Konung Gujltif Ericsjon y
emedan han redan vid en ålder at $ år, ådrog
fig för mycken upmärkiamhet af Konung Hans
i Danmark. Bemälte Konung ville föra honom mtd
fig til Danmark, och lkall, fedan han erhållit under-
rättelfe om hans bortrefa, hafva fagt: det Varg-
ungen fluppit honom ur nätet (241.

Genom bref, dat. Upfala den 19 Martii 1537,
förordnade Konung Gujlaf I, at Åland ej vida-
re fkulle användas til förläning, "efter (fom or-
den lyda uti Palrafköldfka handlingarne, (25))fam-
me län för några orfaker fkulld icke väl kunde
umbäras ifrån Stockholms Slott, befynnerlig för

kalk
(22) Rimkrönikan p. 194. (23) Dalin S. R. H. 2D.

p. 691. Lagerbring S. R. H. 4D. p. 209. (24)
Dslius S. R. H. 2D- 19 Cap. $. 22 p- 841- 3 D-
I Band. cap. is.p. 4. not. g. (25) T«ni. 59
Åb» «ck Åland p. 435.
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kalk och weed, then Råjakt och annan läglighet
fkulJd fom ther opå landet är, therföre och vis-
te perfönér ditfkickades fom Slottet och landet
på Kongl. Maj ts vägnar annaina fkulle lamt med
defs Inventario.'*

År 1555 när Konung.' Guftaf for öfver til
IFhiland, at freda landet från Kysfurnes infall ,
mötte han på Skiftet i Ålands Skärgård Lifländ-
Ika Sänduiugebud, fom lofvade honom bhtånd uti
ikriget med Rylsland (26).

Om våren 155G viftades Konung Guftaf på
Caftelholm, och har han härifrån lkrifvic ätfkilii-
ga bref, angående det Ryfka kriget, r.n ny mynt-
ordning och andra angelägenheter. Drottningen
och Hertig Joban uppehöllo tig äfven denua ri-
den på Åland (27).

Den 27 Tunn 1556 förklarade Konung Gu-
ftaf fin Son Joban til Hertig af Finland, fayar-
Under Åland äfven inbegreps. Uti Teitamentet
af den 1 Julii 1560 itadiättes ytterligare detta
förordnande (28)-

Den 16 April födäntes Ähnd til En-
ke-Drottningen Cathirina Stenbock. Cclfns ut-
rättar, at hon merei dels villats inoin detta Lit-
geding (29); men Permgfchöld fkniVec åter, at
hon iUdigt hadj iit hokmid på StrömshoLn "\<s\

B 2 fro-
(26) Dalins S. R. H. 3D. 1 Band. p. 45T. (? -)Stiemmans Samling af Konunga Bref p. [44, jj-

Hiftorifka Samlingar ID. p. 81, 93- (28) Gu-ltaf I Hiftoria af Tegel p. 329. Stiemmans Sam1al Riksdags Beflut ID. p. 22> (29) KonungEric 14 Hiftoria p. 6« (30) Monumeiua Upiandi-« 2 Flocken p. 69.
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Troligen öfvergaf bemälte Drottning Åland uti
der oroligheterne emellan Konung Sigismuni
och Härtig Carl, i fall hon någon tid varit här-
ftädes beftändigt boende.

Konung Johan gaf den 4 Januarii 1590, fin*
Son Härtig Johan öppet bref på åtfkilliga förlag
ningar och deribland äfven på Åland, hvaraf
han fkulle kallas Grefve (31). Om Härtigen ver/;

keligen varit i beiittning och EnkeDrottning Ca-
tharina deremot någon tid i miitning af Åland,'
lär ej kunna med fäkerhet utredas, äfven foto
underrättelfe faknas huru denna dubbla förläning-
blifvit bilagd; men at EnkeDrottningen endera;
förblifvit eller återkommit uti befittningen af Å-
land intyga iednare handlingar.

Den 13 Maji 1594 gaf Konung Sigismund
henne fladfäitelfe på alla förläningar och lät uJ
tomdefs utfärda et öppet bref på Ålands Härads-
höldingedöme j dat. Elfsnabben den 21 Julii
1594 (32).

Den 3 Januarii 1606 lemnade EnkeDrottning
Catharina Åland til Konung Carl 9 emot Drott-
ningholm (33). Andra utfätta detta byte til år>
1603 (34).

Af de firidigheter fom yppades emellan Ko-
nung Sigismund och Härtig Carl hade Åland en

bety-
(31) Åbo Tidningar 1778, N:o 18, 19, 20. Moment.

Upland. p.*64, 76. (32) Bilagor til K. Carl ?j
Rimkrönika p. 28l- (33) Hallenbergs S. R. H.
under K. Guftaf Adolphs Regering 1 D. p. 234.
(34) M«ment. UpL p. 64. Rhyzelii Svi« Gotfe. m*-
»ita p. f3-
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jetydande känning. År 1597 fökte väl Härti-
yen, at med fin egen närvaro qväfva SigismunJs
mhang uti Finland ; men Konungens medhållate
hade följande året ej ailenaft öfverhanden uti den
Landsorten; utan "hotade äfven med infall uti
Sverige. Härtigen befalte derföre Bjelkenftierntt
fom innehade Cattelholm, at han ikulle hålla fig
jeredd mot Arvid Stalarm och det Finfka krigs-

folket (35); men uti Julii månad feglade 3000
honung Sigismund tilgifne Finnar förbi Åland til
Sröneborg i Svenika Skärgården. De funno lik-
Väl icke rådligt at lärrge dröja qvar, emedan
Härtigens Flotta var beredd, at anfalla dem från
en lida, och upbådade Bönder från en annan.
Den upfatte Bondhåren hade utom någre uti
krigslaker öfvade belälhaivare, älven Fiofesfb-
rerne Nils Botbnienfis och Jacob Ericsfon til
anförare. Detme (upbådning är eljelt känd under
namn af Korftdget, emedan Böndernas matfäc-
kar til Större delen beitodo af korf (36). ' Flot-
tan fom förföljde Finfka hären, träffade en del
deraf vid Åland, och gjorde 300 fångar. De
ötvervundne fkola blifvit obarmhertigt handtera-
de, i Synnerhet ni Joachim Scbeel, Peder Stolpe
och JJac Bebm, hviika dränkte en del och Iköto
til måls pä andra (37).

Under den tid Flottan låg här uti Åländfka
Skärgården vid Flifö, bemödade Sig Sigismunds
anhängare på alt fatt, at biifva mättare af den-

B 5 iäm-
(35) Dalins S. R. H. 3 D. 2 Bard. p. 393, 394.

(16) Konung Sigismunds och K. Carl o Hiftoria af
Werviing I D. p. 357. Cauli Slagt
rebåfik.
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famma, Folfka Sändningebudet Samuel Lafki, fökte
at genom Olof Ojnfsfon til Gotnewi, och Secre-
teraren Peder Mdnsfon Utter , förmå Flottan til
aftall från Härtigen, och förfåg dem med bref
fråjp Konungtn och Erkeßifkopen; men Ami-
ralen Scbeel lät föra dem fängllade til Härtig
Carl. Ännu fvårare öde fick Skcps-Capitäin Wil-
helm de FPyk iom af Clas Flemings enka Ebba.
Stenbock ocii tlere, blef öivertald at itifta myte-
ri på Skeppen. Sedan Vice Amiralen Stolpe på
et befynnerligt tätt uptäckt hans förehafvande,
dömdes han til döden, och fr all domen blifvit
verkftäld med 53 fkott (38). Werwing berättar,
at de VVyk endaft blifvit arquebuferad, och at
Härtigen med milsnöje förfpordt hans åtgång.

År 1599 lät Härtig Carl genom Amiralen
Scbeel återtaga Cafielholm, fom Finnarne, oak-
tadt lina motgångar, vintern förut intagit (39).

Under återrefan från Ryfka Kriget år 1614
uti November månad, befökte Konung Guftaf
Adolph Åland, och dröjde här några dagar på
Llejagt (40). Åländfka Preiterfkapet fick vid
famma tillade bref pä den få kallade Klockare-
vackan, dat. Flilö den 5 Nov. 1614 (41).

1671 var Konung Carl XI härftädes på Elg-
jagt och linnes om denna händelfe följande an-
teckning uti PalmSchöldfka Samlingarne (42):

"År
(38) Dalins S. R. H- 3 D. 2 Band. p.412. (39) Wer-

vmg ID. p. 461- (40) Hallenbergs.S. R. H. un-
der K. Guftaf Adplphs reöering 3 D p. 325. (41)
Saltviks Kvrkohandlingar. (SZ) Tom. 59 Åbo Q«i»
Åland p. 4371 439> 4+l-
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"År 1671 den 31 Augufti afrefte Konungen, Drott-
ningen och de tvenne Furiteliga Fröknar, Hof-
mäitarinnan och några af Fruentimret, Riksmar-
fkalken Gr. Gabriel Oxenftierna, Herr Sten Bjel-
ke, Gr, Nils Brahe och Herr Lhlteidt til Åland
uppå Elgjakt. Hans Maj:t fälde der fjelf en Elg,
fom ftraxt ttupade. De feglade den 8 och 9 Se-
ptember tilbakas öfver hafvet uti en flor ftorm,
och kommo efter några dagar til Stockholm."

Den 6 Februarii 1680 förlänte Konang Carl XI
Åland til Lifgeding åt fin Gemål Drottning Ul-
rica Eleonora; men hon afled utan at tilträda
detiamma.

Sedan Åland hade njutit lugn under en tid
af mer än 100 år, infann lig åter et bedröfveligt
tidehvarf, förmodligen det ivårafte denna lands-
ort någonfin erfarit.

Redan år 1710 anfåg Regeringen nödigt at
Kyrkornas egendom uti Finland, i anfeende til
Ryfka infall borde fattas i fäkerhet, och tträck-
tes famrna befallning äfven til Åland genom Con-
filtorii Kundgörelie af den 25 Maji famma år.
Från denna Skärgård afhölls likväl Fienden til
år 1714. Ännu i Maji månad nyfsnämnde år, för-
flörde Amiralen Guftaf Wtttrang en hop Ryika
Skärbåtar, lättade med krigsfolk., i tärvatnet mot
Åbo, och tog vid famma tiltälle 200 man til fån-
ga; men i anfeende til et infallit lugn kunde A-
nfiralen i Julii månad ej hindra Ryllärne at löpa
in i Åländfka Skärgården med 85 Galerer och
derilädes landftiga (43). Landet plundrades och

B 4 alt
(43) Lagerbrings Sammandrag af S. R. H. 4 D. 3 Afd-

p. 15, 16.
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alt rafkt ungt folk fom kunde upfpanas bortför-
des, och fluteligen tändes eld på byarne (44).
Serdeles mycket (kall likväl ej varit at hämta för
Fienden, emedan invånarerra redan til en flor del
voro flyktade til Sverige. Straxt efter detta in-
fall, rymde alla ännu öfrige inbyggare landet
och nyttjas denna flykt fom en utmärkt tidepunkt
at dereiter räkna andra händelfer. Den varade
från 1714 til 1722, och kommer ofta at nämnas
uti denna Befkrifning,

Uti Augufti månad träffade Ryfka Flottan
under Czar Petters eget anförande, uti Finfka
Skären en liten Svenik Efcader, beftående af et
Blockhus, fyra Galerer och tre Skärbåtar under
Schoutbynachten Nils Ebren/iölds befäl. Efter
en häftig träffning emot en mångdubbel ftyrka,
eller iom Ebrenfköld fjelf fkrifver, efter et få
fkarpt fäktande fom männiikeligit var, gick hela
denna Efcader förlorad (45).

Voltaires berättelfe om denna Ryfka feger
är i flere mål felaktig (46). Förit fättes Åland

nog
(44) K. Carl XII Hiftoria af Nbrlerg_ 2 D- p. 438- En-

ligt en handfkrefven anteknirg af framledne Kyrko-
herden Thorin, hafva endaft från Svartsrnara by i
FinfiröttiS Socken If perfoner biifvit bortförde. (45)
K. Carl XII Hiftoria af Norberg 2D- p. 437. La-
gerbrings Sammandrag ar S. R. H. 4 D. 3 Afd. p.
16. Svenfka Mercurius för Februarii månad 1758--(46) Pierre fe mit en mer pour aller conqucrir l'islc
d'Aland fituée dans la mer baltique, é douze lieues
je Stockholm. — La Flotte Ruftienne fe trouva le
IJ. Juiliet a la hauteur d'Aland; elle, etoit compo-
fée de 30 vaiffeaux de ligne, 80 galeres & 100 de-
tnigaleres. — La flotte Svedoifc vint le 16 a fa ren-



25

nog nära Stockholm, i fynnerhet om med Lieues
föritås Franfka mil; fedan flod ej ilaget hvarken
den 16 Julii eller vid högden af Åland, utan i
Augufti månad och Rilaxfjerden vid Hangö; äf-
ven lära Ryflarne fvårligen lamma dag träifnin-
gen flod, hunnit til Åland fom ligger öfver 20
mil ifrån Hangö och fluteligen ej Czaren
eröfra flere fartyg än Svenfka Efcadern verkeli-
gen utgjorde.

Ryfka Skådepenningen med påfkrift VlCtorla
naVaLls prope aLanDIaM 27 Julii S. V. har fä-
kerligen affeende på denna feger, ehuru prope
Alandiam, ej noggrant uttrycker ftället (47).

Fontenelle uti Eloge du Czar Pierre ut fät-
ter denna träffning til år 1715, och kallar Eh-
renfköld för Ockrenfkield, famt Hangö för Gan-
go (48).

Kort efter förrättningen vid Hangö, for
Czar Petter tilbaka, utan at detta år bibehålla
lig på Åland. Amiralen Wattrang höll deremot
fjön til November månad, då han gick til Carls-
crona, och lemnade Vice Amiralen Eric JobauLilje vid Ledfund, at gifva akt på Ryiiärnes
rörclfer, B 5 De

contre, commandée par le vice Amiral Erinchild; el-
le etoit moins fort de deux tiers, cependant elle fe
battit pendant trois heures. — Le jour de la vidoi-
re jl (Le Czar) debarque feize mille hommes dans
Åland. — Il rentra dans fon port de Cronflott avec
le grand vaiffeau d'Erinchild, trois autres de moin-
dre grandeur, une fregatte & fix gdcres dont ilfétoit rendu maitre dant le combat;. Hiftoire de
Charles XII Liv. 7p. m. 362. (47) Bcrchs Be-
fkrifning öfver Sventka mynt och rr.edailier p. 265.(48) Anmärkningar i Svenfka Hiftorien 1 Band. p. g.
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De följande åren, använde Czaren beklagli-
gcn Åland mera til tin nytta, och tjente denna
ort til en hviloplats för Ryfka Flottan, fom med
brännande och härjande hemfökte Sveriges ku-
fter (49).

Et bref, fkrifvit den 4 December 1718, på
Ryfka Landshöfd/ngens befallning til Prosten Je-
rCmias Wallenius i - Wehmo , innehållande tilfä-
gelfe om 6 karlars öfverfändande til Åland med
en 40 famnars lång och 2 famnars hög not, at
Utbyta mot en gammal och utnött, vifar det Rys-
farne äfven viite begagna fig af landets förmän-
liga Fifke.

År 1718 blef märkvärdigt genom de över-
läggningar iom förehades här på Åland til Fre-
dens återtlällande emellan Sverige och Ryfsland.
Konung Carl XII föreflog i början Öregrund til
de befuilmägtigades famlingsftälle och Czaren,
Åbo; men flutligen utiägs dertil Löfå by i VVårdö
Capell och Sunds Paftorat (jo).

Czar Petter fom innehade orten, lät föran-
ftalta om itora trädbyggnaders upförande til Sänd-
niigebudens beqvämlighet. Om deras befkaffen-
het lemnar följande befkrifning, upfatt af fram-
ledne -.Kyrkoherden i Sund M. Samuel Kiellin,

- den
(49) Handlingar til uplysning af Svenfka Hiftorien af

Herr Profeffor Tant 1 ftycket p. 131. (50) Cantzli
Rådet I.agerbring i Sammandraget af S. R. H- 4 D.
3 Afd. p. 120 anfer LåfS f<sr en ö, bvarpå Warga-
ta by, hvilken han håller för famlinesftållet, fkulle
ligga; men Låfd och Wargata åro fårikildte byar,
fkilde tii en fjerdedels mil, och hölls fammankom-
ften i den förftnåmnde.
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den bäfta underrättelfe: "Svenfka Hofvet var an-
lagt i Söder, och defs Borggård var i längden
160 alnar, och i bredden hälften, famt hade 3
portar. 1 Söder var S. T. Herr Gref Carl Gyl-
lenborgs rum och Cancelliet. I Veflra flygel»
S. T. Herr Gret Lilienltedts, fedan iredikoiälen
med utgång til tio-a trädgården (51); få flora
matfalen otekantig, Görzes rum m. m. alt med
Itora dubbla fehfter. I den Öftra Cavaillerernes
matfal, Corps de Gardie, rum för Ofncerarne och
Soldaterne med mera fom för långt vore at be-
fkrifva. Ryfka Hofvet var anlagt i Norr. Defs
Borggård iimehölt i längden 162 alnar, i bredden
150 och hade 4 portar. Förrarne uti norra och
fodra flygelen voro gent emot hvarandra, at när
de uplåtos, kunde inan fe igenom alla rummen.
Ryfka Generalernas S. T. Bruces och Oitermans
rum voro präktige med flora 3 dubbla ieniter,
Här-voioock många betjänters rum, fåfom i Sven-
fka Hofvet; men Ryfka Kyrkan ute på fältet var
utan fenlter, efter der brukades ljus." (52). Af
desfa itora byggningar finnas nu mera ej några
betydande lemningar.

Czarens Fullmägtige, General Fälttygmäfta-
ren och General Lieutenanten Grefve Jacob Da-
niel Bruce och Geheime Cantzli-Rådet JohanFred. Ofterman ankommo til Åland den 24 A-
pril 1718 fedan de erhållit Konung Carl XII
pafs, gitvit Lund den 14 Februarii. De hade
utom Marikalk, Secreterare och betjeoing, med
lig vakt, bettående af en Major och et Compa-
gnie Grenadicrer (53). Sven-

(51) Förmodeligen bör det heta: Borggården.
Tdrvjlrom de Alandia p. 18, 19- (ss) Carl XII
Hiftoria af Norberg a D. p. 6jB-
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Svenfka Sändningebuden, Geheime Rådet Ba-
ron Görtz och Stats - Secreteraren Grefve Carl
Gyllenborg undfingo fina fullmagter i Lund den
7 Februarii, och anlände til Åland den 8 Maji.
De hade med fig til Marikaik, General Adju-
tanten, federmera Riksßådet Baron Carl Spärre
(54), och til Translator, Secreteraren Enoch Lilje-
mark (yj). Utomdeis voro närvarande Grefve
C. G. Sperting, Baron Eric Wrangel lamt Secre-
terarne Stambke och Harmens. Til vakt var an-
llagit et Compagnie Infanteri med Befäl.

Underhandlingarne börjades med framgång,
och var Baron Görtz ganfka nitifk uti fit bemö-
dande at lkaffa fred med Ryisland. Uti Junii må-
nad gjorde han en häftig refa öfver til Sverige,
och hade vid famma tiliälle et långt famtal om
Fredsförflagen med Fältmarikalken Rheniköld fom
nyligen var hemkommen ur tin fångenikap. I af-
figt at än ytterligare påfkynda Freden, for Baron
Görtz uti Augufti til Czaren i Åbo, och lkall
den näitan hafva varit åtgjord, då han om hö-
ften åter begaf fig til Sverige, i tanka at inhem-
ta Konung Carls iluteliga utlåtande; men Ko-
nungen itupade och Görtzen arreiterades.

Grefve Gyllenborg döljde någon tid Konun-
gens död, och gaf derigenom Ryslärne anledning
til mifsnöje. Secreteraren Stambke fom varit i
nära förtroende med Baron Görtz fatte fig i fä-
kerhet hos de Ryfke Sändningebaden. Fredsun-
derhandlingarne kunde vid få betkaffade omftän-

disr-

(54) Stiernmans Höfdingaminne ID. p. 121. (55)
Stiernmans Matrikel 1 D. p. 662.
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digheter ej hafva någon ferdeles framgång. De
fortlättes likväl och Riksßådet Liljenftedt befull.
mägtigades följande året den 14 Maji, at vara
den förfta I lenipotentiairen. Gyllenborg var nöd-
lakad at för akommen fjukdom reta th Sverige,
och Liljenftedt lemnades uti denna brydiämma
belägenhet enfara vid Congresfen, der nu äfven
en Freuslitk Minifter var närvarande. Uti Ocfo-
ber månad uphörde hela iammankomften, och
Grefve Gyllenborg, fom förledd med nya inftru-
tlioner, var flådd på återrefan til Åland, fick
vid Waxholms Fällning befallning at komma til-,
baka (56).

Riksßådet Grefve Liljenftedt afmålar fit vi-
ftande på Åland iom iynnerligen farligt, och be-
rättar bland annat: "at Czaren på fidftone låtit
upfrappa hans correfpondance, och at, i falt lång-
liga tider en Svenlk Minifter »ej ens ifjelfva Ryfs»
land, fig funnit i få flört äfventyr om frihet och
lif; få at det var Guds ferdeles befkydd at til-
Jkrifva,1det han kom ofkadd tilbaka" (57),

Czaren anförde fom fkäl til fit förfarande at
den til Stockholm öfverfände Miniftern Ofterman
lkulle blifvit arrefterad, och var til detta före-
gifvande väl någon, ehuru ej grundad anled-*
ning (58).

Liljenftedt beklagar likväl, at han ej fick
affluta Freden på Åland, då dan på mångahanda
fatt hade blifvit lindrigare, än den han fedan

måtte
(y6) Lagnbrings af S. R. H. ? D. 1 Afd.

R# (57) Riksßådet Liljenjiedts Lefverne uti
Åbo Tidn. 1775 N:o 19 p. 15©.' (58) lagerbringt
Sammandrag 5 B. I Må,
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måfte underfkrifva i Nyftad, och våra upoffringar
på Tyfka botten måtteligare ell?r ock inga (59);
De fredspunåer fom tilfkriivas Baron Görtz i äro
ej annat än förflag til nya, ehuru efter alt ut-
feende, mindre farliga krig.

Sedan underhandlingar ej kunde återftälla
Frpden, iökte Sverige, at genom vapen vinna
famma ändamål. En Engellk Efcader kom 1720
til Öiterfjön, och förenade fig med Svenfka Flot-
tan vid Gottlarid. Denna famlade ityrka, fedan
den någon tid legat i Svenfika Skären, affeglade
til Åland, at angripa Ryfka Galere flottan, fom
efter Svenfka kulternas härjning, nti låg ftilia vid
Degerby; men förföket lyckades ej bättre, än at
fyra våra Fregatter taftnade på grund och bort-
togos af Ryffarne (60).

Erfarenheten vifade fnart, at Riket hvarken
ägde tilräckelig egen ityrka, eller pålitliga blinds-
förvandter til krigets fortfättande, Freden flöts
derföre med ftora upoffringar i Nyftad den 30
Augufti 172U

Ålänningarne kunde ej itraxt begagna fig af
Fredens förmåner, emedan de ej voro förledde
»ed lifsförnödenheter emot den föreitående vin-
tern, och alla hus utomdefs af Ryffarne blifvit
Upbrände. Återflyttningen fkedde den följande
våren 1722, och är i någraKyrkoböcker anmärkt,
at förfta Gudstjenften efter flykten hölls uti Junii
månad. Landet iom under 6 års tid ej blifvit
odladt, liknade en ödemark, och fkall uti Salt-

viks
(f«) Åbo Tidn. T775, N:o 20, p. I?8- (60) Up-

)jrsftir>gar, höraade til Konung Frtdr.ichs Hift. p. 19.
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viks Kyrka vid förfta Gudstjenften, en Orrhön»
framkommit på gången med fina i Kyrkan klätt»
ungar. Gräs och Villebråd fans til öfverflödj
men briften på Diagare var i början få flor, at
en

#
del af invånarena nödgades med fpada bruka

jorden. Len Commisfion fom år 1723 ktttes til
Finlands uphjelpande, under Prelidenten Friherre
Germund Cederhjelms ofdforande, drog äfven om-
för g för Åland. Landet fick frihets år och an-
dra förmåner, hvarigenom det fraåningom fteg ut-
nr fit elände under et påföljande lugn af 20 år.

År 1742 uphörde Ålands lyckliga tilftånd,
igenom et nytt krig med Ryfslaud, Nyfsnämnde
år uti September månad, måtte orten erkänna
Rylka öfverväldet, och är General Keitbs kund»
görelfe om edens afläggande til Ryfka Kejfarm*
nan, utfärdad den 23 September 1742 (6t),

Om våren 1743 öfverfkickades manfkap frått
Sverige, fom befriade landet från Fiendens våld ,
och den 1 Martii fick Fändricken vid Lifgardet,
federmera Öfverftåthållaren, Baron Thure Guftaf
Rudbeck beiallning, at med 5 Underofficerare och
32 man vid Brandö, bevaka ölverferten från Fin-
land til Åland. Denna fofteriug bibehölls fedan

månad (62).
Den 18 Martii 1743, utfärdade Konungen

fullmagt för ÖfverSten, federmera Fältmarskalken
Baron Gotthard Wilhelm marks von Wurtem*
herg t at vara Befälhaivare öfver det manfitap,

lom
(61) Denna och flere Kundgörelfer fom i det fcMjand*

åberopas, finnas dels vid några Kyrkor och delt i
Brefböcker, tilhöngc Figderiet. (6a) Rih.i>i%A*r*
Matrikel p. 145.
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fom fkulle förfvara Åland. Til inbyggarenas be-
väring medtogos 300 Mufqueter. Den 25 Martii
anlände Öfveriten til Fliiö hamn, och utgaf der-
ifrån en kundgörelfe til landets invånare, at de
ej fkulle afiända det manfkap Ryfka Öfverheten
låtit utlkrifva, utan i Stället til Rikets tjenft up-
rätta ordinarie och fördubblings båtsmän, famt
hålla i beredfkap alt ungt och manbart manfkap.
Et Ryfkt detachement af 150 Grenadierer bort-
togs af Öfveriten vid ankomlten, tillika med
12000 Dal. Silfvermynt, fom Ryffarne hade up-
burit af landet (63), Utom Landttroppar, affån-
des äfven en Galere Efcader til Skärgårdens för-
fvar, under Schoutbynachten, federmera Amira-
len Abraham Falkengrens befäl, och gjordes af
denfamma 200 Ryltär til krigsfångar (64).

Svenfka vapnens framgång varade beklagli-
gen icke länge. Redan i Maji månad fyntes det
fvårt at förfvara Åland mot Ryffarnes öfvermagt,
och erhöllo invånarena genom en kundgörelfe af
den 13 uti famma månad tilftånd, at flytta från
landet. Den 31 Maji itod flaget vidKorpoftröm,
Och fom Svenfka Flottan drog fig tilbaka, följde
Ryffarne efter til Åland, och hamnade den 4
Junii vid Finnö i Sottunga Capell. Här lät Ge-
neral Keitb til inloppens förfvar anlägga iiu Bat-
terier, af 4 til 5 Canoner, och väntade inom
denna befallning Fältmarfkalken Lafcys ankomft
(6s). Den 23 Junii anlände Lafcy, och den 26
Junii gick Ryfka Flottan til Rödhamn, och Sven-

fkarne

(65) Rehbinders Matrikel p. 94. (64) Uplysningar
til Konung Fredrichs Hiftoria p. 90. (6?) Memyi-
rw de Manftän.
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fkarne lemnade Åland andra gången i detta krig
under Ryfkt välde.

Redan innan Freden flöts, få fnart prelimi-
nairerne blifvit träffade 3 underhandlade Svenfka
Regeringen om fäkerhet för Ålänningarne, at å-
tervända til fin hemort. Öfverfte Lieutenanten,
federmera Öfverften Wrigbt anbefaltes at vara
flygtingarne följaktig til Åland , och fedan biträ-
da dem hos Rylke Betälhafvaren; men då redan
Wtigbt med flere flyktingar var anländ, börja-
de läkerheten dragas i något tvifvelsmål, eme-
dan några Filkköpare blefvo ihjälflagne af Ryika
Marodeurer. DeiTe våldsverkare afitraffades itraxt,
och Wrigbt utfärdade en kundgörelfe, daterad
Caftelholm den 26 Julii 1743, hvaruti han för-
läkrade landets invånare, det de ej hade något
våld at befara. Sedan Freden blifvit afgjord i
Åbo den 7 Augufti, lemnade Ryika Flottan Å-
land mot flutet af fiftnämde månad.

I anledning af Fredsunderhandlingarne i Åbo,
förrättade dåvarande Öfverfte.-Lieutenanten von
Lingen en häftigrefa emellan Stockholm och Åbo
fram och tilbaka, från den 13 til den 19 Junii.
Relän biet älven märkvärdig derigenom, at en
ganfka bofällig Båt måtte nyttjas öfver Ålands-
haf, och fattes famma Eåt fedan fom et minnes-
märke på Arfenalen i Stockholm (66).

De befvärligheter Åland led under kriget,
lindrades genom 3 års frihet för utlagor, för-
medelft Kongl. Maj:ts Refolution af den 9 No-
vember 1743.

C Den
(66) Stiernmans Matrikel 2 D. p. i^i-



34

Den 15 Junii 1752 landfteg Konung Adolph
Fredrich, under relän til Finland, vid Degerby
uti Föglö focken här på Åland. At bibehålla
minnet af denna glada händelfe, författade dåva-
rande proften och Kyrkoherden i Sund, C, G.
Hallman, et fägneqväde, fom fedan trycktes i
Åbo. I anledning af Konungens lyckliga refa
öfver Ålandshaf, lät äfven Engellka Språkmätta-
ren i Upfala And. Hesfelius trycka några verfer.

Högftfalig Konung Gustaf 3, for förfta gån-
gen genom Ålands fkärgård den 23 och 24 Maj
1775, och nyttjade fedan flere refor, då Finland
beföktes, famma väg. Genom fafta Åland rette
Hans Majeftät under kriget med Ryfsland fem
gångor. Om höften 1788, och om våren famt
höften 1789 och 1790.

Vår nu regerande allernådigfte Konung, har
väl ej befökt Åland ; men genom defs fkärgård
for Hans Majeftät under refan til Finland är 1787.

Et hälft århundrade har nu lyckeligen fram-
flutit, under hvilken tid Åland njutit et oftördt
lugn, oah endaft kan upvilä glada händelfer.
Följderna al tbrdna fvåra öden hafva förfvun-
nit, och landets nöjda invånare önfka endalt af
Förfynen, at deras närvarande fällhet måtte blif.
va beftändig.

111. Om
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III. Om Ålands Styresmän.

Jacobus kallas ExaCtor Alandiae uti et bref, an-
gående någon egendom i Thujdanäs (Tjudö), gif-
vit Saltvik 1322 (i).

Nicolaus Magnusfon kallar fig Advocatus
Alandias uti et Faitebref för Bilköp Bengt i Åbo,
å et hälft bool i Sibbo by, gifvit die Matthsei
Apoftoli & kvangeliftae 1328 (2),

Bo Jonsfon Grip til Nynäs, Svea Rikes
Drotis, Rad och Laginan i Öitergöthland, hade
ibland fina många förläningar äfven Åland, och
lät förvalta denna orten genom fina embetsmän.

Ingemund Jonsfon Wafe var 1381 Foghede
i Åland å Bo 3°nslons vägnar. År 1386 inne-
hade han äSyen famma beställning. Han var gift
med Margaretha NUsdotter och lon af joan Wa-
fe (3).

År 1381 kallas Olaff Didkn, Lagman öfver
Åland å Bo Jonsfons vägnar, och 1336 kallas
Jngewald Dwarger , Under - Lagman häritädes.
Lefte och flere iom i denna tidens handlingar
kallas Lagmän, voro fäkerligen endäit Vicarier
af den verkeliga Lagmannen (4).

Magnus Diåkn var 1410 Höfvidsrnän på Å-
land, ocn iaue då fit iigill under et Köpebref på

C 2 Björ-
(l) Juuftens Chronicon Epifc, Finland, med Herr Pro-

feffor Porthans bifogade anmärkningar p. (2)
Bihang til Åbo Tidn, 1785 p. tio. (3) Bjhang til
Abo Tidn, I7gf p. 210, juuleus Chron. Ep. Finl.
p. 414. (4) ffmUm Chron. Ep. FinL p- 414-
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Björnaby. Uti et ialubref af Olof Finwedsfon
på någon jord i Pargas, kallas han: hederlik man,
wälboren MagnusDiäkn, Fogethe på Caftalabolm,
I en Herr Ivar Niclisfons Räfftatings dom, gif-
ven Åbo, feria quarta ante feftum b. Efkilli Epi-
fcopi 1407, namnes han ibland the tolff i Räfitina
fatho (5).

Magnus Tofthefon a Vapn, omtalar i et
dombref efter betyg, gifvit Åbo 1414, ipfo die
b. Johaunis ante pertam latinam: then tima jak
Fogethe i Alandbe var a högborne Förfthinna
mynne Frws Drothningh Margaretes weghna,
Gud hennes fjäl haffvi, och tillägger vidare: mä-
dhan jag tha Lagman öffver Åland war. I en
fednare Lagmansdom, gifven 1418, kallar han
fig Lagman i Ålande, Begge brefven finnas i
Åbo Domkyrkas Cop. Bok fol. 163 (6).

Johan Barendorp eller Barentorp kallas i
fiftnämnde Magnus Tofthefons Lagmansdom år
1418, Höfvitzman på Caftelholm (7).

Bengt Pogvifch (Pågvifch, Påvifch, Poge-
vifk, Puggevifch, Pouvifk), förde i vapnet en lö-
pande varg, och ofvan på hjelmen utur en kro-
na en half upftigande varg. Var Riddare och
Riksßåd. Innehade år 1419 Caftelholm fom för-
läning. Underfkref famma år et Förbund imellan
Konung Eric XIII och Konung Ladislaus afPolen
i Köpenhamn, Nyttjades äfven i många andra
göromål af Eric XIII. Dog 1432 och begrofs i
Wadftena. Uti Diarium Wadftenenfe kallas han:

famo-
(5) Bihang til Åbo Tidn. 1785 p. 211- (6) Samroa-

ftåd«* p. 211. (7) Sammaftådes p. 211
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famofus miles, confiliarius Regis prtecipuus. Han
var gift med Uda eller Ida Hennings dotter Kö-
ningzmark. Lagerbring lätter likväl i tvifvels-
mål, om hon hörde til Königsmakrlka ätten. Da-
lin kallar Bengt Pogvifch för Podebufch; men
rättas af Lagerbring fom vilar, at ehuru nam-
net Pogvifch lkriives på flere fatt, bör det lik-
väl aldrig lkrifvas Podebufch, hvilket namn til-
kommer en annan uti Danfka Fliftorien väl känd
flägt. Efter fin mans död behöll Fru Ida Caftel-
holm til förläning, och fåledes kan man med fkäl
förmoda, at efterföljande Befälhafvare Kriesba-
gen endaft å Pogvifchs vägnar lörvaltadt Åland (8).

Henric Kriesbagen (Görieshagen, Geriesha-
gen, Jörienshagen), Fogte på Caftelholm 1427-
-1431. Lagman i Norra Finland och Åland 1433.
Höfvidsrnän i Åbo 1458. Fogthe uppå Åbö hwS
aa ärlika och wälboren mans Ilannus Cröplins
vegna år 1439 (9).'

Otto Pogvifch, Fogte på Caftelholm år 1435.
Son af Bengt Pogvifch. Föreitod Slottet å fin
moder Fru Idas vägnar. Denna Fru Ida förblan-
das at Hollberg med Fru Ida til Gladläx, Petter
Falk Boes dotter, fom var iörft gift med Torkel
Nilsfon Biahe och fedan med Johan Snackenborg.
Hon dog redan 1599. Huru Otto Pogvifch må-
fte upgifva Caftelholm til Eric Pukes utfkickade
Joan Folkesfou, befkrifves i Rimkrönikan (10).

C 3 Jo-
(8) Lagerbrings S. R. H. 4D. 2 cap. 6 o§. p. 56.

Hvitfdd p. 648, 677. (9) Bihang til Åbo Tidn.
178.S P- 194, 212. (ro) Hallbergs Dånifche Hi-
fiorie I. Th. p. 565. Hvitfeld p. 616, 620. Rim-
krönikan p. 194. ,
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Johan Folkesfon blef efter Caftelholms eröf-
ring Eric Pukes belälhafvare öfver detta län (il).

Frie Puke innehade denna förläning til år
1437, då han blef halshuggen uti Stockholm»
Han Var Son af Riksßådet och Lagmannen öfver
Upland Nils Guftafsfon til RatzWik, Ibland A-
deln

¥
var han den förfta fom deltog uti Fngel-

brechts patriotifka tfpresnig. År 1436 fattes han
pä förflag til Riks ■ Föreftåndare, och ämnades
kort för lin död af Dalkarlarna til Konung. Riks-
hiitonen lemnar för öfrigt vidare underrättel.er
om denne namnkunnige män.

Hannes Kropelin til Årltad, Riksßåd. Höf-
vidsrnän på Siockhchns Slott 1426-1433. Höf-
vidsrnän på Åbo flott 1437-1440 Löfte fig 1457
til befittningen af Caftelholm för 1000 Gyllen til
lukens betjeme. Dog 1440 uti Åbo, och be-
grois i Schenninge. År 1435 erhöll han följan-
de, den tiden för en utlänning fällfynta betyg:
'at han beviit fig' här i Rijket och med them
umgåtts iom en rätt fchellich troo Dandeman, få
at ingen kunde lägga honom annat til, därtöre
och Riddare och Swene, Clerker och Lekmän,
Köpftadmän, Bönder och Bookatle tacka honom
alleiamiiian for god famvaru" (12).

Simon Knutsfon Korning, Riddare och Rik-
fens Råd. Flade til Vapen en gyldene fköld med
en röd fnedbjelke, hvaruppå fyntis tre blå fpar-
far. På hjelmcn en blå Strulsfjäder emellan två

röda.
(il) Lagerbring S. R. H. 4 D. 3 C $ §■ p. 148.

(12) Lagerbring S. R. H. 4 D. 3 C. IO §. p. 162.
Svea Rikes Råds långd 3 Afd. p. 46. PtringfcholdS
frlcmtimem. Upland. p. 833 84'
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röda. Var 1438 Höfvidsrnän på Caftelholm å Hans
Kröpelins vägnar» Underfkref fom fullmägtig
Konung Carl VlLr och Konung Chriltians dagtin-
gan uti Wisby S. Petri afton ad vincula 1449.
Biviftade 1450 fammankomtterne uti Halmftad och
Arboga. Lefde 1457, och höll då med-Konung
Chriftian emot Carl VIII. Var gift med Sophia
Pijk, dotter af Knut Pijk och defs andra Fru In-
gegerd Matquards dotter Link på Sundby (13)»

Guftaf Carlsjon (Gumfehufvud) til Ekholmen
och Arno. Riddare och Rikfens Råd. Son af
Riksßådet Carl Ormsfon. Var halfbroder til Ko-
nung Carl Knutsjons andra Drottning Catharina,
och gift med famma Konungs halflyfter, Brita
Stensdotter Bjelke. Var 1440 Höfvidsrnän på Ca-
ftelholm , och tilfattes förmodligen af Carl Knuts-
fon, hvilken iom dåvarande Riks - Föreftåndare,
ftraxt efter Kröpelins död for til Finland, och
tog Caftelholm lamt Åbo uti befittning. Carl
Knutsfon klagar uti et bref, fcriptum in Caftro
WisborgLominica palmarum 1444, at Guftaf Carls-
fon blifvit drifven från Caftelholm; men Lager-
bring förmodar, at et faifkt ryckte gifvit anled-
ning til hela brefvet. År 1447 var Guftaf Carls-
fon Höfvidsrnän på Cahnar. När denna fattning
1456 belägrades af Konung Cbriftian I, tvang
han Danikarne at med lior förluft uphäfva belä-
grir,-n. 1452 var han Lagman i Upland. Dog
1470 och begrols i Grämunkekloftret i Stock-
holm (14).

C 4 Carl
(13) Bjhang til Åbo Tidn. I~8;5'p- 213- (14) Bihang

til Abo Tidn. 1785 p. 214- Stiernmans Höfdinga-
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Carl Magnuslon til Eka och Finftad, Ridda-
re och Riksßåd. Fövde en hvit bjelke elL»r rid-
daregördel fnedt öfver fkölden i blått fält. Son
af Riksßådet Magnus Trottefon til Finftad. Var
1440 Häradshöfding i Waxaldagha Härad. År
1450, 1452 oeh 1466 Höfvidsrnän på Caftelholm.
Gift med Brigitta Arndts dotter Pinnow. Var
Konung Guftaf Wafas Moderfaders fader (ij\

Knut Poffe a wapen til Borrö. Höfvidsrnän
på Caftelholm 1466, då han uti Stockholm ipfo
die corporis Chrilti, tillika med fin Fru Brigitta
Guftafs dotter Sture, underfkref Fru Elin Gultafs
dotters, Eric Axelslons och fit tettamente til S.
Erics Altare i Upfala Domkyrka. I flaget 146.6
vid Gröneborg , bidrog han til Riksförettåndaren
Eric Axelslon Totts feger emot Danfka partiet,
under Eric Carlsfon Wafe , och kunde Carl Knuts-
fon efter denna leger, åter upftiga på Svenfka
Thronen. År 1471 var han uti flaget vid Brun-
keberg, Sten Stures Banermältare, och bidrog
äfven här hufvudfäkligen til Danfkarnes neder-
lag. Under denna träifning blef han af Konung
Cbriftians egen hand illa fårad. Uti inbördes
kriget emot Ivar Axelslön Tott, intog han på
Sturens vägnar Rafeborg, och gjorde fedan vi-
dare biftånd på Öland- År 1473 var han ibland
Rikfens Råd, och underfkref i Stockholm in clau-
itro frät. min. die Martini epifcopi, Rådets bref

til
minne TD. p. 79, 284- Rimkrönikan p. 417. Bo-
tins Utkaft til Svenfka Folkets Hiftoria 6:te Tid.
hvarfvet IO Cap. p. 705. Lagerbrings S. R. H. 4P. 4 Cap. ij. p. 2095 7 Cap. 3s. p. 361. (15)
Bihang til Abo Tidn. 1785 p. 214. Perihgfehålds
Monum. Upl. p. 129.
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til RönÖ och Oppunda Härader i Södermanland.
Kallas 1483 Höfvidsrnän på Wiborg, och 1484
på Caftelholm, 1487 var han Befälhafvare på
Tavaitehus, och 1488 hämmade han Ryflens in-
fall i Carelen. År 1494 kallas han åter Höf-
vidsrnän på Caftelholm. År 1495 var Knut Pos-
fe Ståthållare uti Wiborg, och befriade genom
fin tapperhet och kloka anftalter denna fällning
ifrån en ivår belägring den 50 November fam-
ma år. Den rycktbara Wiborgfka fmällen, fom
vanligen tilfkrifves Knut Pofie, omtalas aldeles
ej af famtida Häfdatecknare, Rimkrönikan be-
rättar endalt, at eld blifvit nyttjad. MeJfenius
är den förlte, fom uti tryckt afhandling nämner
Wiborgfka fmällen, Stiemman har likväl fedt en
handikretven berättelfe derom, hopfamlad 72 år
efter 1495; men berättelfen är få enfaldig, at
den vederlägger fig fjelf. Det följande året fort-
fatte PotTe kriget öfver gränfen i Ingermanland
och Novogrod. Dominica infra octav. afcenf. Do-
mini 1496, erhöll han af Sten Sture och Rådet
til förläning hela Ångermanland, Åla Härad uti
Weftergöthland , och alla Kronohemman hans för-
äldrar haft uti Weitgöthe Dal. Han dog barnlös
Mariae Bebodelfe dag 1500. Har var Son af Rid-
daren Jöns Lagesfon til Dal i Weftergöthland,
och Märta Ros, dotter at Riksßådet och Wäft-
götha Lagmannen Knut Jonsfon til Mörby (16).

C 5 Eric
(ié)Bihang til Åbo Tidn. 1785 p. 214,234. Rimkrönikan

p- 540, 542, 543. Ihre, refpond. Badhe: de Toni-
truo faftitio Wiburgenfi Upf. 1740. Dalin S. R. H.
2 D. 19 Cap. 14 $- p- 824. Botins utkaft til Sven-
flca Folkets Hiftoria 6 Tidehvarfvet 10 Cap. p. 717,
71g. Svea Rikes Råtls långd 3 Afd. p. 62.
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Eric Johansfon Wafe til Rydboholm, Rid-
dare och Riksßåd, Son af Riksßådet JohanChri-
flerfon til Rydboholm och defs förfta Fru, Brita
Sture, Syfter til Sten Sture den äldre. År 1497
var han Befälhafvare öfver Åland, och kallas
ännu 1516 Höfvidsrnän på Caftelholm. 1 anfeen-
de til fit redeliga tankeiätt emot Sverige, blef
han den förfte ibland Verldfliga Råder, fom för-
lorade lifvet Vid blodbadet den 8 NoVemb. 1520.
Han Var gift med Cicilia, dotter af Riksßådet
Måns Carlsfon til Eka. Den äldste Sonen Guftaf
Wafa, är känd fom en ltor och älfkad Konung (17^.

Uti Pahnfchöldfka Handlingarne omtalas E-
fic Jöransfon £r 1505, fom Belälhafvare på Ca-
ftelholm; men förmodeligen är det mifslkrifvit i
ftället för Eric Johansfon.

Om Riksßådet Sten Iburesfon Bielke til
Revelftad, fom 1510 tordes af Danfkarne fången
från Caftelholm, ägt något befäl här på Åland,
lär vara obekant (ig).

Lyder Frisman var år 1521 Chriftierns Be-
fallningsman på Caltelholm (19).

Ivar Fleming, Son af Joachim Fleming til Svi-
dja, Svea Rikes Råd och Höfvidsrnän på Åbo Slott.
Kallades til Riksßåd vid Riksdagen uti Strengnäs
1525. Förordnades famma år til Amiral, och
fkickades fom Ståthållare til Finland, hvilken
landsort han tillika med fin Broder Eric Fleming,

m-
(ff) Bihang til Åbo Tidn. 1785 O- 215. Guftaf Wa-

fa s Hill. af Tegel p. 3. (18) Dalir.s S. R. H. 2
1). 19 Cap. p. 80?. (19) Guftaf I Hiftora af Ccl-
JUs 1 D. p. 159. '
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inom årets flut befriade från Danfkt välde. Skref
under Wefterås Recefs 1527. Blef Riddare 1528.
Innehade Åland under förläning '1529, och ankla-
gades af Ålänningarne 1550 för Konung Guftaf
Eric6fon, fom då refte genom landet. Riksßåden
Knut Andersfon Lilje och Peder Erlandsfon Bååt
förordnades at underiöka klagomålen, och befans
Iwar Fleming aldeles olkyldig. År 1554 fläcka-
des han, at hämta Tyfkt krigsfolk til Sverige,
och biet vid detta tiliälle någon tid qvarhållen
Uti Danzig. Dog 1547 (20).

Olof Trottesfon var Eefälhafvare på Caftel-
holm 1545 (a 1).

Torften Salomonsfon Pam, Befallningsman
på Åland 1547, Adlades 1525, lördagen natt för
Dominica Judica, och fick tillika Söiläningsbref
på "ith Bord i Nykyrkio Sokn fom Hälla Ländtz-
mandtz gåårdt uthi ligger, mz alle Konungzlige
ränthe och rättigheter." Var 1527 Befallnihgs-
man på Tavattehus. Son af Salomon Thorftens-
fon i Strand. Hade uti gifte Brita Fleming, dot-
ter af Riksßådet Johan Henricslon Fleming til
Gamm Iby (22).

Matbins Hollft , Befallningsman på Åland år
1557 (23).

Joen IVeftgötbe, var 1563 Härtig Johans
Fogde öfver Åland. Togs til fånga tillika med

Här-
(20) Tclmflrom de Alandia p. 16. Guftaf I Hiftoria a,£

Celfius I D. p. 224, 273; 2 D. p. 114, 115. Stitri.
mans Samling af Riksdags beflut I D. p. g6- biet'
fenii Scond. Illuft. Tom. 5 p. 68- Svea Rikes Råds.
längd 4 Afd. p. 3. (21) Tdrnjlrom de Alandii
p- 1 (22) Stiernmans Matrikel 1 B. p. 2go.
(33) Ålands Dcmbok för år 1627.
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Härtigen. Dömdes från lifvet uti Stockholmden
1 September 1563 (24).

Håkan Örn, Slottsfogde år 1564 (25).
Henric Scbrijf kallas 1597 Hennes Majeftäts

(Catharina Stenbocks)Trotjenare på Caftelholm (26).
Hans Bjelkenftjerna , förordnades af Härtig

Carl, den 8 Martii 1598 til öfverfte Befallnings-
man på Caftelholm. Der. 28 Martii famma år,
ikref Härtigen til honom om några Canoner, dem
Sten Baner, Lindorm Bonde och Olof Sverkers-
fon fört från Revel och Wiborg til Åbo, och
varnades han för deras ftämplmgar. Den 3 Maji
befaltes han låta föra all Spanmål fom kunde um-
bäras på Caftelholm, til Stockholm. Den 27 De-
cember itadfältes han ytterligare uti befälet öfver
Åland. År 1613 beledfagade han fom Skeps-a-
-miral Härtig Carl Philip med 5 Skepp til Wi-
borg. Dog fom Riks Vice Amiral år 1620(27).

SalmundIlle, Commendant på Caftelholm 1599.
Jörgen Hollft, Befallningsman på Åland 1602.

Et bref af den 5 Julii 1605, från Ståthållaren i
Stockholm Hans Maifenbach, til en Herr Jöran,
Befälhaivare på Åland, förvaras ibland Hammar-
lands Kyrkas handlingar; men om dermed me-
nas Jörgen Hollft, kan ej med vilshet förfäkras.

Hans Johansfon til Bo och Ålquara, Förde
3 löf uti vapnet. Var Hofjuukare. Underfkref

UP-
(24) Handlingar på Kermundö Säteri. Eric XIV Hift.

af Tegel p. 8o- (2?) Handlingar på Kermundö-
(26) Handlingar på Kermundö- (27) Dalins S. R.
11. 3D. 2 Bandet p. 393, 394. Stu-rumans Matri-
kel I D. p. 84- Hallenbergs S. R- 11. under K.on-
Guftaf Adolpbs Regering 3 D. p. 35.
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Upfala mötes beflut 1593. Förordnades til Com-
mendant på Waxholm den 30 Martii 1598, och
til Höfvidsrnän på Caftelhom 1604. Flyttades
1606 til Elfsborg, och fluteligen den 13 Junii
1609 til Calmar, der honom flere medhjelpare
förordnades, emedan han, fom orden lyda, var
flux gammal, och efomoftaft fjetkelig. Var gift
med Anna Stengafvel, dotter af Olof Henricsfon
til Barkfäter och Brunsholm (28).

Gtorg Wulfsdorf, Wolfenftorf eller WolfterdorF.
Var Ståthållare på Åland 1603. År 1604 och 1606
var han Ståthållare uti Nyköping. Genom öppet
bref af den 29 Martii 1612, återfingo Wulfsdorf
Och hans Fru Magdalena Farensbach gods i Lif-
land, fom de förut hade förlorat. Den 29 April
1613 erhöll han 200 Daler af räntan på Åland
til vederlag för Jönåkers Häradsrätt, fom hanför-
ut haft i förläning. År 1614 ftämdes han för
embetsfel, inför den nyligen inrättade Hofrätten
uti Stockholm, och när honom tillades at aflägga
värjan, få länge han ftod til rätta, föriåkrade
han* "fig ingalunda hålla til godo, at någon fkul-
le bjuda honom aflägga fin värja, och ville väl
med tiden, när hans fak blifvit fliten fådant i-
hogkomma, at en fkulle derföre fvettas, emedan
han var en Adelsman och icke någon privat per-
fon, eller Bärnhijdare." Den 26 Junii 1615, und-
fick han förnyad fullrnagt, at vara Ståthållare på
Åland (29),

Stel-
(28) Stiernmans Höfdingaminne 1D. p. 36, 89? 90, 303.

(29) Stiernmans Höfdingaminne i D- p. 111. Palni-
fchöldfka handlingarne Tom. 59. p. 507. HalUn-
kera,s S. R. H. under Kon. Guftaf Adolphs regering
ID. p. 401, 402. 2D. p. 7?7 , 758.
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Stellan Morner til Zellin, Cloffau, Tuna och
Högfäter. bon af Kejferlige Fält • < Öfv;-rftt-u emot
Turken, Balthafar Joachimslon von f.iön.er til
Zellin. Kom til Sverige 1597. Kammardiäng
hos Konung Carl IX 1609. Skickades 1610. til
Titistjord at tpbära fkatt af Lapparne och Sjöfiö»
narne alt intil Malanger, Ståthållare i Wefter?
botten och Lappmarken 1611. Hade under krigs-
oroligheten med Lanmark åtfkilliga förrättningar
och myck' n omiorg för tit Län. Erhöll Konung
Guftaf Adolphs bref af den 23 Augufti och 14
November 16f2 på Kyrkotionden i Nerpis, och
120 tunnor Spanmål, iom var i Kyrkoherberget
i ftället för Säby Socken i Småland, hvilken han,
hade haft i förläning af Konung Carl IX och tom
fkulle gifva 450 Daler. Utnämndes til Öfver-
jägmäftare 1615. Ståthållare öfver Åland den 13
November 1622. Naturaliferades 1622. Förord-
nades, då Ståthållarikapet på Åland uphäfdes,
den 26 September 1654, til Landshöfdinge i Sö-
dermanland, och den 14 derpå följande Ottober
til famma embete i Wefternorrland. Den i Maji
1638 fick han fullmagt at vara Landshöfdinge i
Wefterbotten.

Han var gift förfta gången- med Maria von
der Grunau, dotter af Georg Mauritzfon til Ti-
len och Trasborg, Uti andra giftet hade han Ka-
rin Måniköld til Carlöfa (30).

IF.
{30) Stiernmans Höfdingaminne J D. p. II?. Stiern.

mans Matrikel p. 247, 248» Werwings Sigismunds
och Carl IX Hift. 2 D. p. 21?. Hallenbergs S. R.
H- under Konung Guftaf Adolphs regering, I D. p.
365> 3Ö6, 367 i 2 D- P- 73?> 786-
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IV. Om Sunds Socken.
Ounds Paftorat, beflår afModerförfamlingen Sund
och Capellet Vårdö eller Sundsfkär. Socknen ge-
nomfkäres af många Sund, och har fäkerligen af
dem erhållit fit namn. Öftra, fodra och veftra
delen af Paftoratet, omgifves af faltfjön. Emot
norr gränfar Saltvik. Det vatten fom möter i
öfterkallas Delet, ochfkiljer Sundsfkär från Kumb-
linge Paftorat, hvaraf den närmafte byn Seglinge
ligger på i]- mils afftånd. Uti föder Ikiljes Ca-
pellet genom Ängöfund, från Lumparlands Ca-
pell; men Moderförfamlingen ftöter til en ftor
vik af Saltfjön, Lumparn kallad, hvars fmärre
ingående vikar vidare uti vetter fkilja denna Soc-
ken från Jomala och Finftröm,

Sunds förfamling är mil lång och i mil
bred. Capellet Vårdö åter, beftår af en fkärgård,
fom fträcker fig 3 mil uti längden, och innefat-
tar io med bondhemman bebygde öar. Den ftör-
fta af desfa öar, fom egenteligen kallas Vårdö,
innehåller hallva förfamlingen, och är mil lång,
lamt i mil bred. Areal innehållet af hela Pa-
ftoratet är Ji quadrat mil eller 31900 tunneland.

Berg upfyller en ftor del af denna Socken,'
Uti et Berg vid Gefterby, är en af naturen hvälfd
Grotta, 6 alnar lång, 3 alnar bred och 4 til 5
alnar hög. Den kallas af de omkringboende Ken-
itugan, och fkali år 1714 vid Ryffarnes infall,
blifvit nyttjad til gömftälle. En dylik grotta träf-
fas äfven vid Simfkäla uti Sundfkär. At desfa
«ch ajuha grottor, fom finnas på Åland, uti

förn-
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forntiden' varit nyttjade til boningar (i) tyckes
väl ftrida emot vårt hårda luftitrek; men eme-
dan berghålor uti äldre tider varit bebodde på
flere Hällen i Norden, och äfven på Island, få
förefaller denna gifsning, åtminltone icke orimlig.
Uti varmare länder, hafva bergsfkrefvor hos åt-
fkilliga folkflag tjent til boningsrum, och äro
Froglodyter och Themudaeer nogfamt kände uti
äldre Hiftorien. Inom Europa äro en del Mor-
lacker et bevis på detta lefnadsfätt (2).

Hafsvikar genomfkära på många ftällen den-
na Socken, och itadnar den betydligafte af dem
vid Caftelholm. Infjöar finnas åtfkilliga; men de
äro alla af obetydlig vidd, utom tvenne iom
kallas Kyrkfunden , och nära kyrkan fammanbin-
das genom et fmalt vattudrag. Det öltra lundet
är vid pafs -| mil, och det yeftra i mil långt.
Några om våren filkrika bäckar, träffas uti den-
na Socken, och har i fynnerhet fordom uti Gloen
en myckenhet Id blifvit fångad.

Paftoratet innehåller 27f§ mantal Skatte,
47|4 mantal Krono och t>\ mantal Frelfe, til-
lamman 78/T mantal. Af Kronomantalen äro
12TV Kungsgård, och hafva Säteri frihet, Il är
Preitgård och Ii Boftälle. Hemman finnas 115,
åboer 138 och Rökar 156. Torpare fom hafva
jordbruk äro 10.

Uti oförmedlade mantal beräknas denna Soc-
ken til 104], År 1661 och 1692 voro här 93
Skatte, 19 Krono och 4 Frelfe åboer på 98T\
mantal. Oför-

Scarin de Varegis p. 45. Haliborg de Alandia p.
47 j 48- (-) Forii.i bref om Murlackerne p. 14.
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Öförvandlade Jordeboks och Mantals-räntart
ftiger til 810 R:dal. 29 fch» 4 x., och Krono-
tionden -til 67 Tunnor 5 kappar. Jordeboks-rän-
tan år 1661 .utgjorde 1306 Daler Silfrmt,

Folkmängden år 1790 var 1510 perfoner.
Gifte, 271 mankön, 271 qvinkön; 39 Enklingar,
56 Enkor; ogifte öfver 15 år, 201 mankön, 205
qvinkön; Barn, 223 goflar, 244 flickor; tilfam-
man 734 mankön, 776 qvinkön. Mantalsfkrefne
räknades 753. År 1749 hade denna Socken
1209 invånare.

Sunds Moderkyrka - forfamling innehåller |
quadrat mil eller 20250 tunneland, och beftår af
147i- mantal Skatte, 431 mantal Krono , och 3|
mantal Frelfe ; tillämman mantal. Hemman
finnas 78 och åboer 84.

Caftelbolms Kungsgård är belägen i mil
från Sunds Kyrka, på et ganfka vackert ftälle,
vid en fmal vik af Saltfjön. Denna Kungsgård
räknades til år 1767 för 3i mantal; men lkattla*
des då til 12 mantal. Gården är af nuvarande
innehafvaren flyttad och upbygd å nyo. Man-
gården ar äf träd, och Ladugården dels af ften
och dels af träd. En rymlig trädgård har äfven
blifvit anlagd. Åkern, den inberäknad fom nyt-
tjas af 9 Torpare, fkall utgöra en vidd af 120
tunneland eller 60 tunneland årligen uti fäde.
Ängen fkall gifva 400 Åmar hö om 60 Lispund.
Skogen ä tilräckelig, och fjällfifke fins til egit
behof.

Denna Kungsgård utgjorde förlänings inne-
hafvarenas förnämtta men ledan länen

D indro-
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indrogos, lät Kronan fköta denna egendom genom
fuifkilte Fogdar, Uti fednare tider har den varit
lcmnad under Arrende, och innehafves nu afHerr
Hofrätts-Rådet och Riddaren Samuel Ebrenmalm.

Caftelbolms åldriga Slott, fom fordom varit
hufvudiätet för Ålands Styresmän, uphöjer lina
förfallna murar på Kungsgårdens ägor. Det fö-
regifves vara anlagdt af Birger Jarl den yngre (3.)
under Eric Läfpes regering, uti den afligt,' at
detta fålte fkulie tjena til någon nytta vid bemäl-
te Jarls härfärd til Finland; men han landfteg
vid Korsholm uti Öderbotten (4), och kunde få-
ledes ej hafva fynnerligt ryggvärn *af Åland Nå-
gra vidare bevis om anläggning n finnas ej an-
förde. Botin (5) kallar denna upgift för en o-
vifs gifsning, fom aldeles ingen grund äger, och
torde man lå fälla härom iämma omdöme, lom
Lagerbring öfver åtfkilliga andra Slott, hvilka
tilikrifvas Birger Jarl: at tilförlåtligare bevis for-
dras än de nyares nakna berätteller (6). När få-
ledes Caftelholm verkeligen blifvit upbygt, är än-
nu outredt.

Slottet är anlagt på en udde, och har fäker-
ligen fordom varit kringflutit, endera af natjren
eller förmedelft en graf. Bygnaden är dels af
gråften och dels af tegel, och utgör en fträcka
af 120 alnar Brädden är i anfeende til åtfkilli-
ga utbyggen olika. Murarne äro ännu qvarltå-

ende

(3) Tdm/lråm de Alandia p. Ig. Bjåmtrs Håfda ålder
p. 80. (4) Mejjcnii Scond. illuft.T. 10 p. 9. Fin-
lands Rimkrönika p. 18- (?) Birger Jarls Lef.
▼wnt p. 73. (6) S. R. H. 2D. 15 C. 12 %. p. 492.
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ende, til ftörre delen af fin högd, och finnes äf-
venledes lemning af et anfenligt Torn.

Slottet har varit befåft och förfedt med tven-
ne borggårdar. Den ftörre och yttre är 55 al-
nar lång och 31 alnar bred, och har på 3 fidor
varit omgifven af boningsrum, famt på den fjer-
de af en med Canongluggar förfedd mur. Den
mindre och innerfta borggården är 16 alnar lång
och 12 alnar bred. När detta anfenliga Slott
blifvit öfverlemnadt til förfall är obekant. För-
modligen ikedde det vid Ståthållerfkapets uphäf-
vande på Åland. En flygef af Slottet ilr inredd
til Krono Mägazin.

Trädbygnaderna vid detta Slott hafva äfven
haft oblida öden, och afbrunnit 1644, 1745 och
177L

Caftelholms iitfeende uti Riksßådet Grefve
Dablbergs tid, är aftagit uti Svecia antiqua &»
hodierna.

Af hvad orfak Caftelholm Uti en af Mat/j,
Hallenius under Cantzli Rådet Hajfel utgifven
Difputation (7) kallas Finlandiae Archivum, är
mig aldeles obekant.

Detta fäfte var Uti äldre tider af betydenhet
och har flere gångor blifvit belägradt.

Vid Engelbrechts patriotifka upresning, lät
Eric Puke genom Johan Folkesfon år 1433 (8)

D 2 eller

(7) De Bor«a Fennia p. 8* (8) Tdnfirém p. 10.
Rhyxelii Sviogothia tnunita p. 44.
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eller 1434 (9) intaga detta Slott, på fatt fom ftör-
tc Rimkrönikan förmäler (10):

Än refte han (Eric Puke) fin här
Med Öfterlänningar och them fom bodde thär.
Han iatte them en Höfvidsman
Johan Folkeslon (wa het han,
Thesfe foto til Aaland,
Ther gick them väl i hand,
Alla Alendinga han fammankallade
Kaftellaholm han ftraxt beftallade
Thet Slott hade i thet finne
Fru Yda en utlänfk quinna,
Bättre Konungen henne trodde
Än naken then i Sverige bodde,
Thet var nu Svenfkom til fpott
At quinna ikulie råda Rikfens Slott.
Then fogde thet af henna hade
Tå the Svenfka thet belade
Otto Pouviik fwa het han
Stoit at tala han väl kan,
Förra lät han ingen vara fin like
För tre mente han icke vika.
Qenftan han faa ther the Finne
Han räddis the ville Slottet vinna,
För Handbuge och Hudlko
Torde han ej hålla fallet tho,
Han bad lör Guds lkull unna fik lefva
Han ville them gärna Slottet gifva,
Joan Folkesfon fick han fäftet tå,
Til Eric Pukes hand hölt han thet fwa

Är
(9) Dalin S. R. H. 2 D. p. 649. Hollbtrgs Dånifche

Reichs Hiftorie I Th. p. 565. (10) p. 194.
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År 1507 Tisdagen efter Jacobsmäflbdageri,
upbrändes detta Slott af Danikarne, under kri-
getemellan Svante Sture ochKonung Johan fl (i i).

År 1510 intogs Caftelholm åter af Danikar-
ne, och fine;o de häftades til fånga Riksßådet
Sten Thuresfon Bjelke til Räfveliläd (12).

År 1521 fände Guftaf Ericsfan, Hemming
von Brockenbus til Åland, at belägra Caftelholm,
fom innehades på Cbriftiems vägnar af en be-
nämnd Lyder Frisman. DelTe befälhafvare be-
flöto, at genom envige afgöra Slottets öde. Dag
utlattes, och Lyder inlänt lig tidigt på ftället.
Henning, oiäk. r om fin fiendes upriktighet, ftäl-
de alt uti noga ordning ibland lit manlkap, för-
manade dem, at vara på fin vakt, och gaf dem
en ny anförare i fall han fkulie itupa. Vid det
de rände tilfamman fade Lyder: jag ftrider för
alla Fruar och. Jungfrur i Danmark, och jag,
fvarade Henning: för min Herre Guftaf Ericslön.
Efter fin aning föll han ftraxt af häften, och blef
uphämtad til Slottet. Lyder angrep fedan Hen-
nings manlkap; men fom de voro beredde på det-
ta anlall, nödgades han med förluft draga lig til-
baka (13).

År 1571 uti Julii månad fkickades Konung
Eric XIV til Caftelholm i hån Åbo, emedan den
orjen, i anlcende til RyfTarnes infall i Finland,
troddes mindre fäker. Ännu famnia höll fördes

D 3 den-
(ll) Palmfcholds Samlingar T. p. 485. Pujfendorfs

Inledning til Svenfka Hiftorien p. 268. Hollbergs
Dånifche Reichs Hift. 1 Th. p. uifåttcr årtalet
1506. (12) Dalin S. R. H. 2D. 19 Cap. p. 867.
(13) Guftaf I Hiftoriu af Celfius i D. p. 137, 138-



54

denne olycklige Konung vidare til Gripsholro, at
der hållas i fängfligt förvar (14).

1599 vid början af året, bemägtigade fig
Konung Sigismunds anhängare Caftelholms Slott,
och fatte Salomon Ille til Commendant. Om hö-
ften ikickade Härtig Carl Amiralen JoachimScbeel at återtaga detta fälte, och nödgades Il-
len gifva fig på nåd och onåd. Vid Åbo Slotts
påföljande belägring, blef han tillika med 6 an-
dra fångar halshuggen. Deras hufvuden fattes
fedan på pålar, at derigenom injaga förikräckelfe
hos de belägrade (15).

låmflröm berättar, at Härtig Carl perfon-
ligen vaijt närvarande vid denna belägring, och
at Illen genom anfall på en oförväntad fida blif-
vit Ikrämd til öfvergång, i fynnerhet fom förfta
fkottet trängt fig in uti fålen, der han på bäita
fatt roade fig med fina vänner. Kulan, hvarmed
detta förfärande Ikott fkall fkedt, förvaras ännu
uti Lapböle by, och torde någon del af berät-
telfen vara men hvad fom angår Härtig
Carls närvaro, är oriktigt.

Ålands Härads Fångelfe, ligger på Kungs»
gårdens ägor. Är upbygt af flen.

Caftelholms Poft - Contoir ligger 20| mil
från Stockholm, och 19| mil från Åbo. Stör-
re delen af Ålands brefväxling går genom detta

Con-

PalmfchSldJka Handlingarne T. 59. p. 401, 477,
Eric XIV Hiftoria af Tegel p. 302. Eric XIV Hiit.
af Celfius p. 285, 286. (15) Sigismunds och Carl
JX Hift. af Wevwing i D. p. 461. Dalins S. R. H.
3 D. a B. 19 Cap. p. 455,
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Contoir, Bygnaden är aldeles förfallen, och bor
Poftmällaren i näfta by, Tofarby.

Sunds Preftgård beftår af et mantal. Huf-
vudbygningen at ilen är upbygd 1788. Den öf-
liga åbygnaden är af träd och i godt ftånd. Ut-
fädet iliger til 8 tunnor årligen, och Hö bärgas
60 til 80 lats. Vid gården h äfven en Träd-
gård och något fjällfifke.

Vid Byarnes upräknande torde rara tjenli-
gaft at följa Socknens gamla indelning uti 4
Marklag.

Högbolfta Marklag innefattar: Hégbolfta 4
hemman. Tofarby 4 hemman. Et hemman uti
denna by om l mantal, är Kronofogde Boftållet
til följe af Kongl. Kammar-Collegii ikrifvelfe af
den 15 Augufti 1787, och Kongl. Maj.ts fvar
af den 5 December 1788. få et hemman, tilhö-
rigt Herr Lands - Cammereraren Jung, är en vac-
ker Stenhusbygnad tipförd. Kulla 2 hemman.
Gefterby 2 hemman. Berg et enltaka hemman
om | mantal. Har varit Scholmältare Bofiälle;
men efter den fyllans indragning, numera Hårads-
fkrifvare Boftälle enligt Kongl. Kammar-Collegii
utflag af den 19 Junii f793. Sundby et hemman.
Lapbåle et hemman.

Norra Persby Marklag. Rojenberg eller
Håkanbole et hemman. Björhy 2 hemman. Bran*
bolfta 4 hemman. Sibby 3 hemman» Mångfteck-
ta 8 hemman. Hultba 8 hemman. 24 mantal
Frelfe uti denna by äges af Herr Hofrätts Rå-
det och Riddaren Samuel Ehrenmalm. Strémbol-
fta 3 hemman. Så-
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Södra Persly Marklag innehåller: Persby

5 hemman. Gunnarsby et hemman. Löfvik et
hemman. Wiwafteby 5 hemman. Trafk et Frel-
fehemman.

Tranviks Marklag beftår af: Tranvik B
hemmän. Fivby 11 hemman. Smedsbole 2 hem-
man. Svenfkböle et hemman. Demarbåle 5 hem*
man, Jufsböle et enftaka hemman.

Uti denna förfamnng träffas Atfhogar vid
Freftgården, Tofarby, Getterby och Rofenberg.

Sunds Kyrka är invigd Johannes Döparen
til ära. Ligger uppå Kronogruod. Är ftörft af
alla kyrkor på Åland , har 60 alnars längd och
23 alnars bredd. Fyra pelare af Sandflen ftödja
hvalfren; men förorfaka at kyrkan, ehuru den
har 6 fönfter, likväl är något mörk. Altar-Taf-
lan är af bildthuggare arbete, och föreftäller A-
poftlarne med fina Martyr- inftiumenter, Vid hvar
Apoitel är på Latin bifogad den del af Apoftoli-
fka Tron, hvartil enligt Romerika Kyrkans
upgift, varit uphofsmän (16). Jungfru Maria
med Frälfaren på armen, och några helgon, fin-
nas utomdefs på denna tafla. Öfra delen af taf-
lan innehåller en målning af den Flel. Nattvar-
den, och -vifar påfkrilten, at denna del är gif-
ven år 1662 af Amiralen Johan Bcrgenftierna.
Orgelverk förikaiiäde lig Sunds förisraling redan
1672. År 1762 ombygdes och förbättrades det-
farorna med 4500 Daler Kopparmynts koftnad,
CH'h beftår nu af 10 flammor. Vänfter om Älta,
vet är en målning, fom föreftäller Maria? Bebå-

deifa
(16) Evjtbto l. 3. C. I.
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delfe och de vifc män fråd Qflerlanden, uti Ca-
tholfk froak,

Til höger uti Choret är Kyrkoherden Bry-
niel Kiellins ftamtafla upfattj men den är nume-
ra aldeles oläslig. På gången är en grafften ef-
ter bemälte Kyrkoherde, och en annan efter Kro-
nofogden Stephan Hanslön, fom afled år 1665.

Kyrkans bägge klockor hänga uti Tornet,
och hafva följande påfkrifter:

Den ftörre. Soli Deo Gloria. Carolus D. G,
Rex Svec. Goth, Vand. Johannes Gezelius. E, A.
Lorens Creutz, Lib. Baro Toparcha. Math. Berg,
Praepof. in Juniala. Eric Wilh. Quenfel, Judex.
territ. Petrus Ring, Paft. in Lemland. Lauren-
tius Kiellinus, Paft. in Sund. Jonas Eeck, Paft.
in Saltvik. Jsils Grubb, Paft. in Kumblinge. Ja-
cob Rufch. Nicol. Lundius. Erland Törn. Fu-
la eft a Joh, Bierman MDCLXXXV.

Den mindre. Til Sunds kyrka är denna kloc-
ka guten, då C. G. Hallman Samuelsfon var Kyr-
koherde och Proft år 1759,

År 1667 var, enligt kyrkans inventarium,
en klocka uti behåll med pålkrift: A:no D:ni
MCDXXX campana ifta fundata eft ad honorem
S. Johannis Baptifte.

Tornet har Drottning Catharina Stenbock
låtit bygga, och fkänkte hon vid famma tilfälle
en klocka, fom nyttjades til år 1678, då et o-
lyckligt åfkflag dén 26 Julii antände kyrkan och
ihrälte klockan, 1684 d. 20 Jun, anordnade K,

D 5 Carl
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Carl XI 200 Dal. S:mt til hjelp vid en ny kloc-
kas anfkaffande.

Straxt vid Kyrkogårds muren upvifes en ften,
fom til åminnelfe af denna Drottning kallas Drott-
ninge Stenj emedan hon vid denfamma ftigit af
och på hällen, då hon ridit til kyrkan»

Kyrkans fkrud är rätt vacker, och den flör-
fta kalken väger 97£ lod» Vinfäden utgör 7
Tunnor,

På Kyrkogården är Ehrenmalmlka Famille-
Grafven af ften upmurad.

Efter Flykten år 1722, hölls 10 Söndagen
efter Trefaldighet härftädes den förfta Gudstjenft.

Paflorer, om hvilka underrärtelfe funnits,
äro följande:
1. Peder, lefde under Guftaf I regering.
2. Efcbtllus Jobannis, var Kyrkoherde år 1572»
S, Laurentius Magni Ekroterus , underfkref Up-

fala mötes bellut år 1593 , och lär aflidit 1630
eller 1631.

4. Martinus dementis, var förut Capellan uti
Föriamlingen. Tilträdde 1636, dog 1655.

5. Bryniel Magni Kiellinus , Paftor 1656. Dog
den 21 September 1675.

6. Laurentius Kiellinus, blef fin Faders efterträ-
dare. Relponderade under Jacob Flachfenius
uti Åbo år 167- för Collegii Logici p. 2, och
år 1672 under Miltopasus för en Diff, Theore-

mata
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7,

8.

9,

mata nonnulla tam theoretica quam praftica con-
tinens. Var Riksdagsman år 1689, Affomna-
de 1694.
Salomon Alanus , blef 1695 från Caplan i Ham-

marland och Ekerö befodrad til detta Paftorat.
Contraäs-proft 1712. Nödgades vid Ryflar-
nes infall 1714 fly til Sverige. Erhöll den 17
Februarii 1720 fullmagt på Jomala Paftorat,
hvilket han efter flykten tilträdde, Afled 82
år gammal den 5 O&ober 1739.
Magifter Samuel var Preft vid Stock-

holms Barnhus, då han den 11 Maji 1721 be-
fodrades til detta Paftorat. Refponderade 1701
under Profeflbr Akander: de humanitatis iludiis
och f703 iörlvarade han under farorna Prasfes,
fom äfven blef hans Pi omotor, Strena metha-
phyfica. Dog den 29 Julii 1737, 57 år gam-
mal.
Magifter Carl Guftaf Samuelsfon Hallman,

Nerkesbo. Tilträdde Sunds Paftorat 1738. Di-
fputerade 1722 under Profeflbr Laurentius Ar-
rhenius uti Upfala: de precipuis Chriftianorum
Patriarchis, och 1725 pro Gradu under Olof
Cellius den äldre : de Apoftoli Simonis Petri
cum Simone mago certamine. Har låtit trycka
åtfkilliga af fig vid flere tilfällen författade Ver-'
fer, och ibland andra et fägneqväde til åtanka
af Konung Adolph Fredrichs Landftigning vid
Degerby uti Åland den 15 Junii 1752. För-
ordnades til Proft uti lin förfamling. — Benå-
dad med Profeffors namn. — Erhöll transport
til Ytter Sela Paftorat uti Södermanland, år
1768, och afled — 10,



60

10. Johan Landtman, befodrad til Kyrkoherde
häritädes, ledan han 47 år varit Comminifter i
Saltvik år 1769. Har af trycket utgifvit: Un-
derfåtligt Votum fom förberedelfe til Gudstjen-
flen på Hyllmngsdagen den 21 Oäober 1752,
Åbo 1752. . Fog 84 år 11 månader gammal,
den 2 November 1777.

11. Herr Carl Hågg, född uti Wafa 1753. Ci-
vis Academicus 1/68, Preftvigd 1772. Hof-
predikant hos Hans Kongl. Höghet Härtigen
af Öitergöthland den 28 Februarii 1776. Kyr-
koherde uti Sund den 10 Februarii 1779. Kal-
lad til Contrads-iroft den 27 Februarii 1788.
Riksdagsman 1786, 1789 och 1792. Concio-
nator vid Preftmötet i Åbo 1791. Deputerad
til Jubelfeften i Upfala 1793. Flår af trycket
utgifvit: Predikan om en iörfummad och förvänd
Barna-upfoftran med dels olaliga fölgder, Åbo
1784.

Vårda eller Sund/kårs Capell, fkiljes från
Sunds Moder - Förfamling genom Wargatha fjär-
den och Bomarfund, Namnet Vårdö torde tro-
ligen kunna ledas fån häritädes uti forntiden
utiatte Strand-och Bota-Värdar, om hvilka i vå-
ra gamU Landfkaps-Lagar och andra Handlingar
ådkiliigt förmäles (17). De Öar lom utgöra det-
ta Capell, innehålla \ quadrat mil eller 11650
Tunneland. Skatte äro mantal, Krono 3§£
mantal, tiliamman 16£| mantal. Hemman äro 57
och åboer 54,

Byar-
(17) Uplanrls Lagen 12 Fl. Konungaßalken. Heliinge

Lagen 9 Flocken Konungaßalken.
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Bjarne äro följande: Bergå en holme med
4, hemman. BuJJö en holme med et hemman.
Angå likaledes, Emellan denna ö och Lumpar-
lands Capell går Segelleden för alla Skutor, hvil-
ka utur Halsviken Lumparn fara til Stockholm,
och tjenar Ängöfund dem til en god hamn. Mi-
cbelsö en ö med 2 hemman. Pråftå en holme
med et hemman. Töftö en holme med 3 hem-
man. Grundfunda 4 hemman, Liftersby 2 hem-
man. Vårdö 4 hemman. Et af desfa hemman
beftående af 1 mantal är Capelians Boitälle. fVar-
gatha 5 hemman. Löfö-5 hemman. Defla 4 fö-
regående byar ligga på famma ö fom Kyrkan.
Sandö en holme med 2 hemman. Simfkåla 2 öar
med 5 gårdar, ligga | mil norr ut tiån Capell
landet.

Vårdö Kyrka är fkild 2| mil från Sunds
kyrka, och fkall vara upnämnd efter Olof den
helige. 1784 utvidgades denna Kyrka, och är
nu inom muraine 52 alnar lång och 12 alnar
bred. Har fyra fönller fom gifva tilräckligt ljusj
men faknar för ölrigt Altartafla och andra pryd-
nader.

Uti Klockftapeln hänger en klocka med pa-
fkrift: Genom Mofen är lagen gifven, genom Je-lu»n Chriftum Evangelium. Denna klocka är gu-
ten 1712. Salomon Alanus Praspof. Åland: &
Paftor in Sund. Wilhelm Pihl Befallningsman.
Salomon Alanus Saceli. Ecclef» Sund.

Commiftrer uti detta Capell igenfinnas följande:
1. Ericus Martin* t fkref under Upfala mötes be-

flat 1093.
2. Mar-
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2. Martinus Clementis, blefKyrkoherde år 1636,
3. Olaus Nicolai, namnes 1637.
4. Johannes Ekerooth , omtalas 1652. Erhöll Re*

loltition på Capelians Boftälle 1669. Befodra-
des til Finftröms Paftorat 1677. Dog 1681.
Sin fkicklighet uti Latinfka Poéfien, har han å-
dagalagt, genom et långt carmen uti Sunds
Kyrkobok.

S. Magifter Salomon Alanus, erhöll denna lågen-- het 1712. Difputerade pro Exerqitio 1706,
under Joh. Bernh. Munller: de moribus varia-
rum aetatum, och pro Gradu 1708 under Ifr.
J. Nisfelius: de Diana ephefia. Promoverad
af L. Tammelin 1712» Afled under flykten.

6. Andreas Flodin, tilträdde detta Sacellanie år
1722, dog 1757, 60 år gammal.

7. Johan Siedbåck, befodrades från Scholmäftare
fyflan til denna lägenhet. Afled 1763.

8. IJaac Mansnerus, född 1723, Preftvigd 1757,
och Comminifter häritädes 1766.

V. Om
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V. Om Saltviks Socken.
jTlere vikar af Saltfjön genombryta detta Pafto-
rat, och hafva fäkerligen gifvit anledning til
namnet. Uti några handlingar kallas denna Soc-
ken Salewicb (t)j men namnet Saltvik är äldre
och allmännare.

Norra och Öftra delen af Saltvik> ftöter til
Botniika viken. Mot Söder gränfar Sund Uti
Vefter lkiljer en vik af Saltfjön fodra delen af
denna focken från Finftröm ; men norra delarne
af desfa Pailorater, årO farnmanhangande.

Längden af Saltvik från Norr til Söder, är
\\ och bredden från Öfter til Vefter 1 mil. Vid-
den utgör 1 quadrat mil eller 23800 Tunnelandi

Denna Socken är ganfka bergig, och i fyn-
nerhet den norra delen. Låugbergsöda och Åt-
gärda Bergen hafva en betydlig hogd, och hål-
les den del af de fednare fom kallas Ulfdubs-
klint, för höglt af alla Åländfka Berg. Omkring
Haga Kungsgård träffas likväl mera flätmark än
vanligen finnes på Åland. Hafsvikar genom-
fkära denna Socken på flere ftällen, och genom
en fådan delas den uti tvenne delar, fom endaft
genom en fmal landhals uti norr äro famman-
hangande. Flere Infjöar finnas; men de äro al-
la obetydliga. En liten Bäck, Saltviksftröm kal-
lad, drifver en fkattlagd enbladig Sågqvarn och
en Mjölqvarn,

Sock-
(i) Spegels Bevis til Btfkapskrinikau p. Il8»
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Socknen beflår af 6f|4 mantal, hVaraf
Skatte, 36 Krono och 6-f Frelle. Af Krono-
mantalen äro Kungsgård och 1| Preftgård»
Af Frelfet ar 2~ mantal Säteri;

Hemman äro 92 och åboer 107. Rökar räk-
nas 120. Torpare med jordbruk finnas 15.

Efter oförmedlade mantal, räknas dennaSoc*
ken til 87|. År 1661 voro här 75 Skatte, 17
Krono och 4 Frelfe åboer på 81| mantal.

Jordeboks och Mantals räntan utgör oför-
vandlad 591 Riksdal. 4 fch. 4 r, Kronotionden
är 54 Tunnor, 5 kappar. År 1661 var Jorde-
boks räntan 1024 Daler 26 öre Silf.mt.

Folkmängden år 1790 räknades til 1165 per-
foner. Gifte 225 mankön; 224 qvinkön; 12 Enk-
lingar, 87 Enkor; Ogifte öfver 15 år, 137 man»
kön, 138 qvinkön; Barn; 158 goifar, 186 flic-
kor. Tillamman 530 mankön, 635 qvinkön, Man-
talslkrefne voro 570. Invånarenas antal år 1749
var 889 perfoner.

Från 1749 til 1790 äro födde, 895 man-
kön, 817 qvinkön; tilfamman 1712. De dödas
antal under famma tid är 1409, nemligen 759
mankön och 650 qvinkön. Uplöfte hjonelag 247}
vigde 369 par.

Haga Kungsgärd beftår af 8-j% mantal, en-
ligt en fednare Skattläggning. Äldre Jordböc-
ker utfätta endaft 3|- mantal. Åkern räknas til
102 tunneland eller 51 tunnelands årligt utfäde.
Höbolet »kattas til 287 pärmar om 60 pund, Å-

kyg*
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bygnaden' är af träd och uti förfvarligt ftånd.
Nödtorftig fkog faknas.

Denna egendom innehades år 1521 af Hen-
ric Jönsjon. Han nyttjades nyfsnämnde år af
Guftaf Ericsfan, at vara närmade Befälhafvare
under Nils Arvidsfon för krigsfolket, fom fkic-
kades til Finland emot Cbriftiems anhang (2).
Någon tid derefter var Anna Sluuk i befittning
af Haga; men emedan hoi: gifte fig med en o-
frälfe, få lät Guftaf I lägga egendomen under
Skatten, Hennes dotter Anna, blef gift med Hen-
ric Pehrsfon Gyllenfiagb, och återfick frälfe-rät-
tigheten. Efter Gyllenflöghs död, gifte hon fiéj
med Joen fVeftgötbé och bortbytte til Kronan
Flaga Gård, emot Kermundö och tvenne hem*
man uti Hulta och Sunds Socken, genom bytes-
bref af den 11 Martii 1563. Af närliggande byar
lades fedan flere ägor til den nya Kungsgården.

År 1654 innehades Haga af Öfverfte Lieu-
renanren JVafilius Butterfin. Denne Herre ägde
äfven Björsby Frelfe hemman uti Jomala Socken,
och et Frelfe hemman uti Hulta. Han lefde än-
nu 1661. Vidare om honom kan läfas uti Stjertl-
mans Matrikel 1 D. p. 474.

Uti fednare tider, har dennaKungsgård varit
lemnad af Kronan" under arrende, och nuvarande
innehafvaren är Hans Excellence f. d. Riksßådet,
Prefidenten uti Kongl. Bergs-Collegio och Com-
mendeuren af Kongl. Maj:ts orden Herr Baron
Fredric Ridderftolpe.

E Ger-
(2) Guftaf I Hfftoria af Tegel p. 31. Guftaf I Hifto-

tia af Ccljius I D. p. I2§-
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Gertnundö eller Kermundö Säteri, hörde, en-
ligt ofvannämnde byies handel, fordom til Kro-
nan, och torde vara den curia in Saltvik, fom
ägdes af Åbo Bifkopar under Catholfka tiden (3).

Gården är lj mantal, har vid pafs 15 tun-
rors utfäde och något öfver 100 lafs hö. Åbyg-
naden är .gammal och af träd. Trädgården har
flere fruktbärande träd. Skog finnes endaft til
Vedbrand.

Anna, Henric Pehrsfon Gyllenflögbs enka
och Pehr Sluuks til Kodbok ta lyfterdouer, gifte
lig fom anfört är ~ med Joen Weftgöthe , Hartig
Johans Fogde öfver Åland. Denne Joen togs
til fånga tillika med fin Herre år 1565. Han af-
lifvades fedan uti Stockholm (4), och Kermundö
dömdes under Kronan; m n dä huftru Anna in-
för Konung Eric XIV bevifte, at egendomen til-
hörde henne och ej hennes aflifvade man, fattes
hon åter i befittning af gården Hon gifte lig
för tredje gången med Harald Tyrisfon Stål-
bandfke, och fick med honom en dotter fom kal-
lad s Anna. Harald Stålbandfke dog 1599 (5),
och defs enka 1611. Dottern blef gift med Eric
jlrvidsjon Footängel til Kahiioto, och deras Son
Harald Footangel ärfde fedan egendomen. Han
var född den 51 Eeccmber 1606. Gaf fig til

Ryt-
(3) Bibang til Åbo Tidn. 1785, P- IOX » Io2' (4) E"

ric XIV Hiftoria af Te el p. 80. (?) Uti tryckta
handlingar omtalas ej denne Stalhandjke; men vid
detta Säteri finnas flere flcrifter, der han kallas Ha-
rald Tyrisjon Stalhandjke. At han nyttjade flågtens
vapen, kan ånnu fes uti Saltviks Kyrka. Fdrmodli-
gen har han varit Broder til Jon Stalhandjke, nu va»
rande Stalhandjke Ättens ftamfader.
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Ryttare 1651. Befodrades' efter några år til Ca»
pitain. Erhöll den 25 November 1651 renova-
tion på fit Adelfkapj efter han härftammade af
gammal Adelig flägt i Finland* Underlkref Fin-
fka Ständernas beflut vid Riksdagen i Åbö 1657.
Var Comméndant på Kexholm 1659. Dömdes til
4 års landsflykt 4 emedan han ftuckit ihjäl Capi-
tain Stephan Dänielsfoh; inen benådades genom
Kongl. Regeringens bref den 9 Julii 1662j med
vilkor at betala til Stephans enka 1000 Daler
Kopparmynt , famt til Töffala Kyrka 120 Daler.
Befodradas lamma år til Major. Affömnade den
1 Augufti 1676. Var gift lj med Brita Carpelan'j
dotter af Asfesforen i Åbo Hofrätt Lars Carpe-
lanj 2j med Sufanna Richterj 5j med Anna Mar-
garetha Köningsthunj enka efter Majoren Ifrael
Brabbe (6).

Efter Harald Footangets död, korn yngre
Sonen Eric Johan i befittning afdenna egendom;
men dog efter några år barnlös, och ärfdes af
fin äldre Broder Tyris. Tyris Footangel afled
1695, och Kermundö kom genom defs döttrar uti
flere arfvingärs händer; Capitain Carl Guftaf
Gagge blef flutligen ägare af 4 uti detta Säteri j
men efter defs död 1790, har gården åter tiifallit
flere arfvingar.

Sonnerodä Säteri, är et mantal» Har g tun-
nors utfäde och 40 lafs hö, Åbygnadett ätf obe-
tydlig.

E2 År
(6) Stiemmans Matrikel 1 Ö* p. 3T4* Stiemmans Bi-

häng til Riksdagsbefluten" p. §43, och Handlingar pä
Kermnndö Säteri.
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År 1654 ägdes gården afElfa Henric"sdotter,
och fedan af hennes arfvingar Gyllenflögarne. År
1698 och den följande tiden til 1714, var letter
Anton Bilang til Wältz, genom gifte med Ulrica
Gyllenflögh, i befittning af Sonneröda. Bilang
Adlades den 6 Martii 1689, och dog fom Öfver-
fte Lieutenant 1719 (7). Efter år 1722, har
denna egendom haft ålikillige ägare, och 1793
föryttrades den af Asiellören Aniphas Farments
arfvingar til Herr Coutraös-Prollen Carl Hägg.

Under detta Säteri ligger et FreUe hemman
af famma namn.

Preftgården beftår af \ mantal. Utfädet är
7 til 8 tunnor, och hö bärgas vid pafs 60 kds.
Gården är förfedd med vanlig åbygnad. Åtfkil-
liga holmar höra til detta hoitälle, fom derige-
nom har tilräckelig fkog och något fifke.

Byarne i denna Socken delas i efterföljande
4 Marklag:

Haraldsby Marklag. Haraldsby 3 hemman.
Ziby et hemman. Kuggböle et hemman. Frem-
manby 5 hemman. Hullby 2 hemman. Qvarnbo
3 hemman. Lajö et hemman, Hjorto et hem-
man.

Rangshy Marklag, Rangsby 5 hemman.
Capellans Boftållet fom är qt mantal, ligger uti
denna by. Lagmansby 2 hemman, hvaraf et är
Frelfe. Borgboda et hemman. Lafsböle et hem-
man. Ryfsböle et hemman. Waftböle et hemman.
Andtböle et hemman. Long-

(7) Stiemmans Matrikel I D. p. 861.
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LongbergsSda Marklag. Bertby 8 hemman.
Sylöda 5 hemmrn. Tängsåda 4 hemman, Long-
bergsåda 6

É
h'mman. t,c hemman uti denna by

är Frelfe. Asgärda 2,hemman.

# Ödkarby Marklag. Ödkarby 12 hemman.
Afvanåker 2 hvmmau. 3 hemman. Nät
7 hemman. Solis 5 hemman. Strömma et hem-
man. Toböle 2 hemmin. Et hemman är Frelfe.
Daglöfa 2 hemman. Ryfjö, en ö raed et hemman,
Saggö, en ö ined et hemman. Ligger \ mil norrut.
Bäxo, en ö med et hemman.

Vid Borgboda träffas et minnesmärke afforn-
tidens fällnings bygnad, et gammak JVikinga-
bole. Lemningen beftår af en vidlyftig grof grå-
ftens mur eller griotvegger, hvarmed et enftak*
Berg omgifves på alla tilgängeliga ftällen. Om«
kretfen är öfver 50G alnar. Stenarne äro ej hop»
fogade med bruk, utan endaft ftaplade på hvar-
annan. Den leden, at befalla Berg och Klippor,
var mycket vanlig hos forntidens folkflag. Fälten
på klippor omtalas ofta uti AlexandersHiftoria (B',
och Horatius fjunger om Drufus: Arces alpibus
impoiitas tremendis dejecit (oj. Uti Högländer-
ne i Skottland finnas på bergsklippor åtfkilliga
befallningar, vid hvifka mycken kontt är använd,
ehuru de äro uptörde utan bruk (io).

Ättbackar finnas uti denna Socken vid Ha-
raldsby, Qvarnbo, Andtböle och Sylöda.

E 3 Salt-
(8) Curtius L. 7 Cap. II- L. 8- Cap. 2, ii. Arria-

nus L. 4. Cap. 6, 7, 10. (9) L. IV. Carm. Oda
XIV. (10) Profeffor Tyder uti Transad. of the
Royal Society of Edinburgh 1791»
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Saltviks Kyrka fkall i gamla handlingar kal»
las Domkyrka (ii). Saltvik omtalas redan 1522
eller föril af alla förfamlingar på Åland. Kyr-
kan är bygd på Kronogrund, Den är .47 alnar
lång, 164 alnar bred och har 6 fönller. Flvalf-
ven bibehålla ännu målningar fedan Catholfka" ti-
den, fom föreifälla Kyrkofäder, Helgon orh nå-
gra Biblifka Hiilorier. la en pelare funnos for-
dom desfa numera öfVerft rukna orc j ; "Summa in-
dulgentiarum, XX millia fex annorum xxx fex
dies, Omnis Homo qui viderit arma Chrilti &
habuerit in memoria pasfionis ejus vel legerit XT Pa-
ter nofter & XI ave Maria." Altartaflan är
gare ai»bete, och föreftäller den heliga Nattvarden
lamt Chrifti upftåndelfe. Den är gifven enligt påfkrif-
ten, af Majoren Harald Footangel til Kahiloto och
Germundö år 1666, och renoverad på famtlige
Footangelfke arfvingarnes bekoltnad år 1759. En
gammal tafla, innehållande Fasfions hiftorien och
några Helgon, är uplatt på en fida i kyrkan,
och har til påfkrift : Altare Domini. På en an-
nan flor tafla är S, Görans ftrid med Draken af.
målad. Predikftolen är af gammalt Bildthuggare
arbete, Uplatte Vapen finnas uti denna kyrka
efter Harald Tyrilsfon Stålhandlke, och efter Ty-
ris Footangel, född 1662, död 1695. Footan-
gelfka fköldemärket föreftälles eljeft på flere ftäl-
len uti hvalfven, der man äfven fer Fru Anna
Margaretha Köningsthuns vapen. Framför Alta-
ret är Proften Boethii Muurs Grafilen, och til

ven-

(II) Enligt en anmärkning, bifogad Profcffor Hallmans
Fågneqvåtie vid Konung Adolph Fredrics refa genom
Åland.
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venfter är et Monumentum Sepulcrale .upfatt af
följande innehåll: loftquam muita tulit, docuit
bene vixit honelte, hoc Wefsmannus Muur con-
didit offa loco. Den bifogade ftamtaflan är o-
läslig.

Kyrkans tvenne Klockor hänga uti Tornet.
Den ftörre har följande påfkrift: if. 122 v. 1.
Genom Amiralitets Capitainen och Lots -Directeu-
ren Välborne Herr Nils Åmans föranftaltande ,
gjorda lpifkått och gunftiga biträde, uti Prollen
Mafh. Grunneri, Capellan Johan Landtmans och
Länsman Nils Bomans tid, guten til Saltviks Kyr-
ka 1750 af G. Meyer i Stockholm. Apoitlager-
ning. Cap. 4. v. 52. Pf. 42. v. 5.

Kommer tiener Gud tillika
Alla med endräktigt ljud
Både fattiga och rika
Pri ler lofver Herran Gud.

Ibland Kyrkans filiver förvaras en gammal
Kalk och Patén, begge förledde med påfkrifter
i Munkftyl, På Kalken flår: de vera vite fert
hoc vas pocula vite. På patén: A:o Domini 1346
hunc calicem fecit Tirelaus Arnberni canonicus
aboeniis ecclef. Svec. Saltvic, och å den andra fi-
dan af denlaiuma: Ave Alaiia gratia plena Domi-
nus tecuin benedic: tillika med Evangelifternas
finnebilder. En Kalk med likalydande påfkrift
fom förenämnde, fkall ätven finnas i Rendamäc-
ki Kyrka (12).

E 4 Kyr-
(i2) G. Allenius, de ufu lapidum in Hiftoria p. 22-
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Kyrkoherdar uti denna Förfamling igenfinnes
följande:
\. Magifter Abrahamus Andrea Angermannus.

Denna Lärare är nogiämt kå*nd uti Svenfka Kyr-
kohiitorien, genom fin ifriga nit emot Litur-
gien och fina hårda öden. Han var Reclor i
Stockholm 1576, och flyttades då til Öre-
grunds Paftorat 5 men fom han fortfor uti lin
motfträfvighet, lät Konung Johan 5 föra ho-
nom den 9 Februarii 1577 iängflig til Härin-
ge Kungsgård. Någon tid derefter lösgifven ,
var han 1530 Paftor här i Saltvik, på nya
anledningar blef han åter fängflad och fqrdes
til Åbo. Genom Fältherren Pontus de la Gar*>'
die, blef han likväl innan kort befriad, och
återvände til Åland. Efter förnyade förfölje!-
fer, rymde han flutligen Riket, fedan han nå-
gon tid haft fin frifiad hos Härtig Carl. Han
villades under fin flykt merendels i Tyfkland.
År 1595 valdes han af Rikets förfamlade Pre-
fterfkap til Erkebifkop. Ändteligen kom han
äfven uti onåd hos Härtig Carl, emedan han
befanns vara Konung Sigismundtilgifven, Han
dömdes från Embetet 1593, och dog efter et
långvarigt fängelfe på Gripsholm 1607.

Drysjelii upgift, at Angermannus varit Pa-
ftor i Finftröm äl' oriktig (13). Herr J, A. Liide*
kc anför fom en trolig gifsjiing, at han någon tid
iöreftådt Tyfka Förfamlingen i Stockholm (14).

2. Mi*
(13) Kyrkohiftorla öfver Nya Teftamentet p. 561. (14)

Pilf. de Ecciefia Tentanics p, 39. — Jfr. A. L. Ene-
boms DJfp. under Prof. Fant de Succesfior.e Canonjca
& Confecratiöne Epifcoporum Svecix p. II föfj^
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2. Michael Gregorii, underfkref Upfala mötes
bellut 1595. Lefde ännu 1601.

3. Simon Efto, omtalas 1611, Affattes 1624,

4. Johannes Magni Boraus, Affattes 1656 och
lefde fedan på Liby hemman 4 denna Socken.

5. Boetbius Muur, Wefsmanlenning. Var uti fin
ungdom Bilköp Johan Gezelii den äldres infor-
mator (15). Tjente fedan vid Åbo Schola,
Förordnades 1656 til Kyrkoherde i Saltvik och
Contraäs Proft. Han fann Trolleriet uti flor
oordning, enligt Riks Drotfen Grefve Pehr
Brahes år 1659 utgifne betyg. Åtfkilliga ef-
ter honom förvarade handlingar vifa, at han
varit en nyttig och verkfam man. Dog 1670^

6. Magifler Georg Prytz, född i Björneborg 1642.
Förfvarade 1662 under Svenonius, Collegii
Theologici P. VII de homine in ftatu integri-
-tatis, och difputerade pro Gradu 1668 under
Miltopteus, de affeäibus' in genere. Blef 1670
fin fvärfaders efterträdare i Saltviks Paftorat,
Befodrades til Korpo 1685. Rsoft öfver Korpo
och Nagu focknar 1695. Afled 1699 (16).

7. Magifter Jonas Eek. Förfvarade 1655 under
iEfchil Petneus, Jviediiatio S. cvangelii Diei
Sanftrc Jovis. Utgaf 1655 under I'. A. Ber-
gius, Theoremata quaedam philofophica. Blef
Magifter 1661 och Paftor i Saltvik 1685 (17;.

E 5 3, Ma-
(15) Stiemmans Aboa Lltterata p. 69- -(16) Stiern-

mant Aboa Lctterata p. ()I och meddelad underrät-
telfe af Herr Kyrkoherden Mag. Bergman i Korpo.
(17) Stiemmans Aboa ljtterata p. 14, 53.
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8. Magifter Erland Törn. Difputerade 1694 un-
der Alander, de Summi Entis necesfitate. Ut-
gaf famma år under Tålpo, Aaronis
Exod. 52, 4. Var Colleclor vid Åbo Schola
1695, Kyrkoherde i Saltvik 1699. Predikade
vid Preftmötet 1705 öfver Hiob 14, 5. Har
i anledning af en 3 års gammal Sons död ut-
gifvit af trycket: Fax fpinea exequialis piis
manibus dum vixit optima fpei adolefcenti
Gabrielis Erlandi Törn, filii fui defideratisfimi
iplo exequiarum die 8 Januarii 1707, incenfa
a Patre mceftisfimo Mag. Erlando Törn, Pa«
ftore in Saltvik. Aboae 4:to. År 1722 var
Erland Törn Paflor i Huddinge.

9. Mathias Grunnerus, född i Åbo den 29 Mar-
tii 1684. Preftvigd 1709, Befodrad til Salt-
viks Paftorat den 2 Januarii 1721. Ledamot
uti den Commisfion fom fattes 1725 til Fin-
lands uphjelpande efter Rylka Kriget. Con-
traäs Prolt 1759. Aked den 18 Julii 1765,

10. Magifter Gabriel Petefcbe. Difputerade un-
der Mennander, de fuperficie Telluris 1749,
och under Haffel, de ufu & abufu tloquentire
1751. Promoverades liltnämnde år. Kyrko-
herde i Saltvik 1766, Dog genom en vädelig
händelfe den 12 Augufti 1773,

11. Magifter Joban Henric Abrenberg , född den
6 Martii t/45, fnlkrifven vid Åbo Académie
1765. Preftvigd 1767. Förfvarade famma år
Magifter Beckmans difputation , de utilitate
Chemiae in Geoponicis, Difputerade pro Gra-

du
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du 1769, under M. J. Wallenius, de menfura
Felicitatis morali. Comminifter i Hammarland
och Ekerö 1775. Erhöll fullmagt på Saltviks
paftorat den 20 December 1779, och tilträd-
de detfamma 1781.- Afled den 17 Januarii1793,

Comminiftrar uti denna Förfamling, om hvil-
ka nian har någon underrättelfe äro:
1. Simon, lefde vid början af förra århundrade,
2. Micbael, omtalas 1651. Feck 1651 Riks-

Droticn Grefve Pehr Brahes bref på Boltälle i
Rangsby.

3, Necolaus Hieronymus Hultén, omtalas år 1660
fom iVichaels efterträdare. Var närvarande vid
Saftviks Ting den 10 Maji 1665 (iBk

4. Bastbins Murenius, innehade denna lägenhet
1670 och 1685,

5. Petrus Henrici, var Capelian 1635 och 1686,
6, Jacob Favorinus, omtalas 1699 och de föl-

jande åren.
7. Andreas Hceden, blef Favorini efterträdare

1709. Dog under flykten,
3. Jo-

(ig) Ålands Dombok f<Sr är 166f- Den beråttelfen fem
år införd i flere fkrifter, at Terfems efter fin affått-
ring från Åbo Bifkcpsdöme, någon tid varit Capel.
lan i Saltvik, finnes fäiedes vara ogrundad. Bilköp
Terferus affattes den 2.5 Augufti 1 f64, och förord
nades den to Junii i66> til Kyrkoherde vid Ridrfar.
Holms Förfamling i Stockholm.
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8. Johan Landtman, Comminifter ar 1722. FÖ-
reftod detta Sacellanie 47 år, och blef fedan
Kyrkoherde i Sund. Dog 1777,

9. Magifter Jacob BenediElius , Öfterbotninge.
Difputerade under numera Lifkopen Gadolin,
de utilitate Chemia? prtefertim in phyficis 1756.
Förfvarade pro Gradu under Profeflbr Ka/m,
en afhandling om Takfkifver 1757 Commini-
fter 1770. Afled 63 år gammal 1792.

10. Herr Johan Sundberg, född 1750. Preftvigd
1733, Comminiuer häritädes 1795.

VI. Om
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VI. Om Finströms Socken.

JL/etta Paftorat beftår af Moderkyrko Förfamlin-
gen Finftröm och Capellet Getha. I fall man ej
vil härleda, namnet hån Finnarnes fordna viftan-
de häritädes ; få torde det ftora antal af Träfk,
fom finnas i denna i-ocken, och hvilka på vårt
gamla ipiåk kallas Fenn, hafva rrjfvit anledning
til detfamma (i). Len • lagen Tärnftröm anför
om Finnarnes tvåra nederlag vid lunhöm, äl*
både okänd och obevift (2> ,:,

Norra delen af Socknen gränfar til Eotnifka
Viken, och utgöres af Getha Capell, fom endail
genom en landhals af några hundtade alnars bredd,
är fammanfogad med Moderkyrko Förlamlingen j
men för öfrigt omgifven af Saltijön. Mot öiter
är Finftröms förfamling til någon del fammanhän-r
gande med Saltvik; men fkiljes fedan af ingåen-
de vikar, få väl derifrån fom. äfven från Sund.
Mot föder möter Saltfjön och Jomala Paftorat,
och i vefter utgöra lund och halsvikar fkilnaden
emellan denna Socken och Hammarland.

Paitoratets ftörfta längd från norr til föder
är 24- mil, och bredden mil. Vidden är 1£
quadrat mil eller nogare 57500 tunneland.

Berg möta öfveralt. Gethabergen äro de be-
tydligaite, och intaga hela norra d len af Capel-
let, lamt tjena de fjöiarande i Botnifka viken til
känning. Kasberget och Husklint förmodas vara

de

(i) Verelius in notis ad Hervor. p. QO. Gloff. UiphiL,
Goth. p. 41. (2) de Alandiä p. 30.
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de högfta toppar af denna Bergsfträcka. Tvenne"
betydliga Grottor, hvälfde af Naturen, träffas
häritädes. Den ftörre kallas Djupviks kyrka, i
affeende på en nära belägen hamn, och är vid
pafs 12 alnar lång, 6 alnar bred och 4 alnar hög.
Den mindre är 10 alnar lång, 4 alnar bred ocli
något öfver 2 alnar hög* Bergarten är röd gröf-
tärnig Granit,

Utom ingående Vikar af Saltfjön, fom genöm-
jkära detta Paftorat, finnas här inemot 40 infjöar ;

Större delen af dem ligga uti Getha Capellgäld.
Deras vid9 är merendels ringa ; De betydligafté
aro Storträfk, Bjerftröms trälk och Väftanträfk
uti Moderkyrko Förfamlingen, famt Olsnästräfk,
Bolitaholms trälk och Byträfk uti Capellet. Den
Bäck fom rinner emellan StrömsViks och Pieft-
gårdens ägor, äi' ej anfeniigare än et vanligt ut-
falls dike; men har et lönande Vårfifke,

Flnflröms Socken innehåller 86| mantal,
hvaraf mantal Skatte, 47|| mantal Krono ,
och 'é~ mantal Frelfe» Af Kronojorden äro 7
mantalKungsgård, 2| Preftbord, och i~| Boftälle. Af
Frelfet är mantal Säteri. Hemman äro 123
och åboef 143, Rökar räknas 167« Torpare
med jordbruk finnas 17.

Uti oförmedlade inantal beräknas denne Soc-
ken til 119||. År 1661 voro häritädes 103
Skatte, 16 Krono och 4 Frelfe åboer på 103|i
mantal.

Jordeboks och Mantals räntan oförvandlad,
ftiger til 227 R;dal. 7 fch, 10 r. Kronotionden

ar
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är 71 tunnor 8 kappar. År 1661 var Jordeboks
räntan 1222 Daler Silfvermynt.

Invånarenas antal år 1790 var 1673 perfo-
ner. Gifte, 278 mankön, 285 qvinkön. 50 Enk-
lingar, 115 Enkor. Ogifte öfver 15 år; 194
mankön, 265 qvinkön. Barn; 234 gofTar, 281
flickor; tillamman 756 mankön, 942 qvinkön,
Mantalsfkrefne voro 851. År 1749' var folkmäng-
den 1400 perfoner.

Från 1749 til 1790 äro uti detta Paftorat
födde 2290 och döde 2047. Uplöfte 458 hjone-
lag och vigde 539 par.

Moderkyrko Förfamlingen Finftröm, innehål-
ler uti vidd | quadrat mil eller 20800 tunneland.
Mantal räknas 57|, nemligen 20J| Skatte, 36TV
Krono, och \ Säteri. Hemman äro 87, och å*
boer 101.

Grelsby Kungsgärd, ligger 4 mil från Kyr-
kan. Beftår etter 1767 -års fkattläggning at 7
mantal. Räknades förut endaft til 34 mantal.
Mangården och Ladugården äro af träd, och i
godt iland. Åkerjorden, inberäknad den fom 8
Torpare nyttja, är 92 tunneland eller 46 tunne-
land årligen, Höbolet fkattas til 210 Pärmar om
60 pund. Vid gården är tibräckelig ikog och nå-
got Fjällfifke, En Trädgård med flere fruktträd
har uti fednare tider äfven blifvit anlagd.

Denna egendom fom i anfeende til et be-
gångit dråp var förvärkad, lades at Konung Ma-
gnus Smek under Kronan, då han lemnade Kungs-
gården i Saltvik til eväidelig befittning, under

Bi-
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Bifköpsftolen i Åbo, genoiti bref, dat. Stockholm
quarta die Pentecoftes 1551 (3).

Genom Arrende-Contract med Kronan, är
Herr Hofrätts-Rådet och Riddaren Samuel Ehren-
malm nu innehafvare af denna Kungsgård.

Strömsvik, et Säteri, ej långtifrån Kyrkan.
Det kallades fordom Skräddarböle (4). Gården
beftår af 4 mantal, har 7 til 8 tunnors utfäde ,
80 til 90 lafs hö, och något fifke, Åbygnaden är
obetydlig och fkogen knapp,

Henric pehrsfOn Gyllenflögh, är dert äldfte
ägare, fom igenfinnes til denna egendom. Häri
afled 1553. Defs dotter Ella, ehuru gift förft ined,
Clas Simonsfon och ledan år 1605 med en Ryttare
Nils Esbiörnsfon, dog likväl barulös, enka vid pafs
år 1655. Hon teftamenterade Strömsvik til fin
Syfterdotter Chriftina Carlsdotter, fom var gift med
Johan Hansion til Kodbolfta (Bolftaholm). Elfa
Henricsdotters fednare ofrelfe gifte, förorfakadej
a't Strömsvik år 1624 dömdes til Skatte; men när
Johan-Hansfon adlades, återfick gården fin Frelfe-
rättighet.

Genom gifte med Johan Hansfons dotter Chri-
ftina, var Öfverften och Commendanten i Calmar,
Guftaf Svinhufvud 1667 och de följande åren ä-
gare af Strömsvik (5).

De lifta åren af forla århundrade och til
1714 var Häradshöfdingen uti Wehmo och Wir-
mo Carl Carpelan til Odenfari och Achtis i befitt*
ning af denna egendom. Efter

til Åbo Tidningar IJBS P- 101, 102. (4)
Ålands Jordbok 1661. (5) Stiemmans Höfdinga-
minne 1 D. p. 320»
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Efter år 1722 var Cornetten Anders Phillp
&gare af Strömsvik. Han fålde detta Säteri 1745
til KammarHerren Theet» År 1756 var Kammar-
Herren baron Carl Ridderftolpe i befittning af
denna gård och föryttrade denfamma til Lieute-
nanten Carl Brummer j hvars arfvingar nu äro
ägare deraf,

Finftröms Preftgård, ar 14 iriantal. Har
tilräckelig åbygnad af träd. Årliga utfädet är
11 til 12 tunnor, och Hö bärgas vanligen öfver
120 lais. Här är äfven godt fjällfifke och en
Trädgård med åtfkilliga Fruktträd»

Byarne uti denna Förfamling delas efter 1661
års Jordbok uti 5 Marklag,

Godby Marklag beftår af: Godby 6 hemman,.
Et hemman uti denna by cm i|- mantal anflogs
af Konung Carl XI til Lui.dtFältfkärs - Boftälle, ge-
nom Refolutiqn på Åländfka Allmogens belvär den
9 November 1686, och Bref til Landshötdingen
uti Åbo den 5 Februarii 1690. Nu fedan en
provincial Medici beftällning blifvit inrättad på
Åland, och Landtfältfkärs - iyflan derigenom kom-
mer at uphöra; få bliiver detta hemman enligt
Konungens bref af den 14 November 1780, hä-
danefter Provincial - Medici Boftälle. Vid dfcnna
by är en lyag mineral källa belägen. Émnäs 6
hemman. Attböle 3 hemman. Mareusbåle 2 hem-
man, lärnebolfta 2 hemman.

Bergftröms Marklag innefattar följande byar;
Emkarby 11 hemman. Kulla 4 hemman Bjäf-
jlrom 9 hemman, barnbok 5 hemman. SiParts-

$ mara
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mara 6 hemman. Rågetsbök 2 hemman. Bergo
en ö med 2 hemman

7/Wd Marklag. Våftantråfk 4 hemman,
Stålsby 5 hemman. Enbolfta 5 hemman.

2 hemman. 7)Wd 7 hemman. Bartsgärda 3
hemman. Finftröm et hemman Gålsböle 2 hemman»
Brantsbåle et hemman. Torrbolfta 5 hemman.

Vid Grelsby Kungsgård, Preftgårcien, God-
by., Bamböle och Tjudö finnas åifkilliga Ätthö-
gar. De fom träffas vid Godby äro de anfenli-
gafte på Åland.

Finftröms Kyrka är invigd Erkeängelen Mi-
chael til ära, Ligg<-r på Kronogrund, Denna
Kyrka är onekelign en af de äldfta på Åland,
ehuru defs ålder ej kan med fäkerhet upgifvaS,
I anledning af en nu mera aldeles utplånad an-
teckning på öftra förmodar Tärnftröin (6),
at Kyrkan blifvit bygd år UO6, och Dodor
Backman uti en \z, clkrefven beiättelfe om Fin-
ftröms Kyrka, är af iamma tanka. Detta årtal
måtte visferligen ej hafva varit inhuggit uti mu-
ren, ehuru omtörmälte berättelfer få föregifvaj
emedan anteckningen uti den händelfen ännu bor-
de vara fyilig, då man likväl å öltra gafveln
endaft kan fköija några prickar med rödfärg.
Kyrkans längd innom murarne är 41 aln och
bredden 19 alnar. Den är förfedd med 5 fönfterj
men är likväl något mörk. Altartaflan är den
"prydligafte på Åland. Få denfamma föreftälles
den heliga famt Chrifti döpelfe och
upftåndelfe. Fen är målad uti Stockholm 1772,
och koftade förfamlingen 2700 Daler Koppar-

mynt,
(6) De Alandia p. 46»
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mynt. Predikftolen är af gammalt Bildthug-
gare arbete. OrgelVerket beftår af 8 flammor,
och är en gåfva .af Herr Öfverfte Lieutenanten
och Riddaren Jo/las Ébrenmalm. Det invigdes
den 23 Martii 1763. Uti Choret äro 5 Graffte-
nar. Den föffta förvarar Kyrkoherden Carolus
Petri Alander, Och defs Son Profesforen Chriftiern
Alander, " Den andra är öfver Kyrkoherden Chri-
ftopher Sundenius, forh var Moderfader til fram-
ledne Bilköp Haartman i Åbo, Den tredje är öf-
ver Proften Daniel Hagert,

Kyrkans klockor hänga' uti Tornet. Den
ftörre fom väger något öfver 2 Skeppund, har
följande påfkrift *

1 Corint, I. v. 25.
Dåvarande Paltor & Prsepofitus Mag, Gabr.

frondelius,
Luc. 3. v. 3.

Med Finftröms Förfamlings bekoftnad och
Herr Handelsrhannen Eric Sundftröms förforg i
Stockholm gjuta låtit af Eric Näsmanj A:o 1755
den 16 Augufti. ,
At jagfå flor til kropp Och ftark til ljudet blifvit
Har Socknens Hedersmän anfenligt härtil gifvit.

Redelige Danriemän
Den mindre klockan väger 1. Skeppund 5

Lispund, och här denna påfkrift:
Då Doä, Joh. Browajlius var Bifkop och A-

Cademie Pro - Canceller i Åho, Herr Nils Åman,
Amiralitets Capitain och Lotsdireäeur, Herr^til

F 2 80l-
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Bolftaholm, famt Herr Olof Thorin, Kyrkoherde
i Finftröm, blef denna klocka guten 1750.
Sen klockors klara ljud i Finftröm börjat klinga,
Har Guds 01 ds ädla bud och därftädskunnat tvinga3
De s tolk at tänka på hvad tjeåte til defs bäfta,
Hvad til Guds ära iå och nöja kund de fiäfta.
Och iom bland annat ther ej feltes mer än klocka
Den folket fjär och när til Kyrkan fkulie locka,
At fuga ljuilig faft af ordets rena lära,
S< ta öides därmed kraft af Herrans tolkar flera,
Ty blef med Herdans råd och Böndrens ja och minne
Med Capitain Åmans dåd och Kyrkans medel fine
En liten klocka köpt tiluora klockans ityrka
Som Gerhard Meyer ftöpt at famla folk til kyrka.

Finftröms Kyrka äger en prydelig ikrud och
4 Kalkar af iiifver. Den itörfta Kalken har en
påfkrift med munkftyl, hvaraf kan läias Maria;
men det öfriga är til Itörre delen otydligt. Kyr-
kans Viniäd är 6 Tunnor.

År 1698 hade dennaKyrka i behåll en Mäfs-
hake, gifven at Guftaf Ils Enkedrottning Catha-
rina Stenbock.

På Kyrkogården är en grafften öfver fram-*'
ledne Proften Docfor Daniel Backman.

När Konung Magnus Smek år 1552 (7) för-
behöll fig Jus Patronatus til 10 Paftorater i Åbo
Stift; få var Finftröm det enda på Åland fom
kom under detta förbehåll.

Kyrkoherdar uti denna Socken, om hvilka
man äger underrättelfe äro:

1. Si-
£7) Bihang til Åbo Tidningar 1785 j P' ir B-
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1. Sigurdus de Finnaftröm, canonicus aboeöfis,
omtalas uti et bref af år 1528. Uti et annat
bref år 1550 kallas han Siwardus. 1542 up-
drogs honom af Bilköpen at hålla Ålänningar-
ne til fina fkyldigheter vid Tiondens utgöran-
de (8).

2. Nils namnes fom Kyrkoherde uti Corth Har-
vigions Teftamente år 1484 (9).

3.. Petrus Laurentii underfkref Upfala Mötes be-
flut år 1593.

4. Eric Andersfon var Kyrkoherde 1611 och 1618.
5. Petrus Bergeri blef PaStor 1623. Dog 1650

och hade iia Son til efterträdare.

6. Carolus Petri Alander afled 1675,
7. Johannes Martini Ekerooth, har uti Kyrkbo-

ken med följande ftenityl anteknat fin befodran:
Jehova Ter. Opt. Max. Duce ac Lnce

Ex mandato potentisiimi Regis Caroli XI ~*
Sicut et promotione reverendislimi epifcopi aboenfis

D:ni Docloris joh. Gezelii
Anno falutis generis humani MDGLXXV|I

Finltrömeniem eccleiiam aggreditur ut ejus
Curam luicipiat

Johannes Martini Ekerooth Alandus
antehac Sacellanus Sundeniis.

lian lefde vid denna lägenhet endaft til 1631."
3. Chriftopber Sundeniits, tilträdde detta Paftorat

1682 och afled 1695. 9. Ma-
(g) Pauli Juuftens Chron; epifcop. med Herr Prof. Por-

thans anmärkningar p. £26, 236. (9) Åbo Tidn.
1784 N:o 33-
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9. Magifter Daniel Hagert, född uti Ingo uti
Nyland den 3 April 1666. Förfvarade fin för-
fta difputation under Daniel Achrelius: Magnes
rerum naturafium 1689. Difputerade pro gradu
under And. Wanochius, de Sortilegio 1691»
Blef Conliftorii Notarie famma år, Utgaf 1694
in folio; Amarantos immortalis Regina; Ulricae
Eleonora; in fermone panegyrico in ejus obi-
tum fparfos. Erhöll fullmagt på Finftröms Pa-
ftorat den 1 December 16H7 Biträdde de föl-
jande åren den ålderllegne Contraefs Pi ollen Math.
Berg uti Proftfysflan. Praefiderade vid Preftmör. tet 1708 för en i anledning af Schäfters och
Ulftadii fvärmerier utgifven Difputation: de En-
thuliasmo, Förordnades til Contratfs Proft 1709.
Var Riksdagsman vid 1710 års Riksdag. Af-
fömnade den 5 April 1712. Har, utom redan
anförde arbeten, utgifvjt Likpredikan öfver Fru
Chriitina Bergenftierna den 26 Maji 1705, tryckt
1704, och en predikan hållen den 24 Sönda-
gen efter Trefaldighet 1706, i anledning af Wi-
borgs Belägring, en i Norden upfprungen och
ftarkt flödande blodskälla. Prolten Hagert har
för öfrigt fom flere handlingar varit en
Verkfam och flitig man.

10. Edvard Nybäck, tilträdde Paftoratpt 1713;
men nödgades följande året vid Rysfarnes in-
fall fly från Åland. Han fkall fedan hafva blifr
Vit befodrad til Resmo Paftorat på Öland.

11. Magifter Gabriel Frondelius, född uti Ki-
mito 1670. Difputerade 1699 under Thorften
Rudéen, de Rhabdologia feu de numeratjone

per
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per virgulas, och följande året pro gradu un-
der famma Prasies, de circulo artium quae ap-
pellantur liberales. -Promoverad den 14 De-
cember 1700. blef Ldan"Collega och Colle-
äor vid Åbo Schola. Erhöll fullmagt på Lem-
lands Paftorat den 25 November 1705. Flydde
år 1714 undan Fienden til Sverige. Utnämn-
des til Kyrkoherde i Finftröm den 17 Novem-
ber 1719. Höll efter freden förfta Gudstjen-
ften uti denna Förfamling Midlommardagen
1722. Afled den 7- Junii 1757.

12. Olof Thorin, född i Stockholm 1680. Var
någon tid Scholemäftare här på Åland, och
fedan Comminifter i Jutnula, Blef Paftor i Fin-
ftröm 1758. Fog den 11 November 1758.

15. Eric Fortelius, var förut Kyrkoherde i Saft-
nola. Tilträdde Finftröm 1760, och afled den
15 December 1761. Var bioder til Bilköpen "i
Borgå Doäor Gabriel Fortelius.

14. DoElor Daniel Backman, Son af Kyrkoher-
den i Föglö Andreas Backman. Född den 3
Martii 1752. Studerade vid Åbo Academie,
Dilputerade under Melterton: de philofophia
theoretica in praäica influente 1752, och un-
der Kalm, om nyttan af Nybyggen i America
1754, Blef.Magifter den 25 Julii liftnämnde år.
Preftvigd 1757. Erhöll Kongl. Hofpredikants
fullmagt den 25 September 1761. Kyrkoherde
uti Finftröm den 16 Augufti 1765. Proft den
29 December 1777. Theologue Doäor den 8
Januarii 1779. Var Riksdagsman vid 1772 och
1778 års Riksdagar. Afled den 26 April 1734.

F 4 Har
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Har af trycket utgifvit: Tal vid Orgelverkets
invigning i Finftröm den 25 Martii 1768, Åbo
1771, och Predikan vid freftmötet den 26 Fe-
bruarii 1773; om en chrifteligen ärad Öfver*
hets magt, Stockholm 1775,

15. Herr Magifter Cafper Wijkman Cafpersjon,
Son af framledne Kyrkoherden vid St. Cathari-
na; Förfamling 'i Stockholm Cafper Wijkman.
Född den 8 Maji 1756, Infkrifven vid Upfala
Academie 1771, Dilputerade under Brödren
Mag. And. Wijkman: de libertate Dei, fapien-
tiae ejus congrua 1777, och pro gradu under
Profeflbr Chriftiernin: de immutabilitåte liberrb
mi Dei decreti 1779. Promoverad den 10 Ju-
nii 1779» Preftvigd famma år, Hofpredikant
hos Hans Kongl. Höghet Hertigen af Öiter-
göthland den 4 Martii 1783, Utnämnd til Kyif-
koherde uti Finftröm den 13 December 1784,
Profi den 28 April 1790,

Getha Capell innehåller -' quadrat mil och
2&||: mantal. Skatte äro 104-J mantal, Krono.
10ff mantal. Säteri mantal och Frälfe 4 man-
tal. Hemman finnas 41.

Bolftaholms Säteri har fordom haft namn a{
Kodbolftad. Beftår af 2 mantal, Hufvudbygnin-
gen uti mangården är af träd, och den öfriga
bygnaden af ften. Trädgården är förfedd med
fruktbärande och vilda träd, häckar och ritnin-
gar. Uti Ladugården är et Fähus af ften, fom
är väl inredt med mycken befparing af rum. 20
til 22 Tunneland äro årligen uti lade, och Hö-
bolet ftiger til 150 lafs Skog har egendomen
til affalu, och til Fifke är god lägenhet.

Vid
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Vid gården fins et Tegelbruk, och på et un-
derliggande hemmans ägor är en Sågqvarn anlagd.

Fyra uti Getha belägne Frelfehemman höra
til denna egendom.

Detta Säteri är för öfrigt förträffeligen odlat
och tjenar hela Qrten til éfterdörne.

År 1484 var Cort Hartvigsfon ägare afKod»
bolftad. Han lär endaft vara känd genom fit Te-
ftamente, hvilket ofta kommer at åberopas och
finnes uti Åbo Tidningar för 1784 N :o 55 och
Stockholms löften för 178:) N:o il 1. DettaTe-
ftamente vifar at han Varit en betydande och för-
mögen man.

Under Konung Guftaf Fricsfons regering,
fkall en Pehr Sluk fatt fig i befittning af denna
gård, likväl efter tvenne bönders år 1618 aflag-
de vitnesbörd, orättfärdeliga. Sluk lade fedan
gården öde, och Konung Guflaf fatte 2 bönder
därpå. Bemälte Sluk fick likväl efter par år
egendomen tilbaka, Efter hans död gaf Konun-
gen Kodbolftad til Johan Hindrichsfon fom gjor-
de rufttjcnft clerföre, och efter honom hans fläg-
tinge Hindrieh PoHrsfon, Denne Hindrich Pehrs-
fon fom äfven ägde Haga, Strömsvik, Sonnerö-
da och näftau alla Frelfehemman på Åland, kal-
las uti gamla handlingar Gyllenflögh , ehuru en.
ligt Matrikeln förlt år 1648 en defs flägtinge ad-,
lades under detta namnet. Han dog 1558. Dot-
tern Elfa, blef gift med Clas Simons[on, fom uti
lin lifstid förrättade rufttjenft, och då han utan
snanliga arfvingar afled, kora Michael Olofsfon

F 3 til
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til gården. Han var gift med Clas Simonsfops
fyfter Malin. Malin dog fom enka på Labnäs
1657 j men redan 1620 var Johan Hansfon ägare
af Kodbolftad. Han adlades den 50 Augutii 1643
och kallade fig Gylieuflögh, var då Amiralitets
Capitain, och hade en rund tid fjent Kronan.
Han dog fom Major 1669 (io). Johan Hans-
fons fkyldfkap med ofvannämnde Hindrich Pehrs-
fon Gyilenflögh, har följande fammanhang: Hin-
drich lehrslöns andra dotter Chrhliua, var gift
med Simon Rahm. Dei as fon Carl Rahm, tom
var Notarius publicus, hade en dotter Chriftina,
och "m"d henne blef Johan Hansfon gift. 1669
blef Major Gyiknfföghs yngre fon, Johan gyi-
lenflögh ägare af denna gård, Han var född 1640,
och dog fom Lieutenant vid Artilleriet 1699. Han
var gift med Chniima Bergenlchöld, och lemna-
de endaft döttrar efier fig. Den äldfta dottern
Elifabeth giftes med en Dufenfchöld, fom derige.
pom kom i befittning af egendomen. Genom gif-
te med Dufenfqhölds dotter Elifabeth, ägdes går-
den fedan af Quaitérmäftaren Carl Phijip, Han
fålde denfamma år 1747 til CpmmendeuT-Capi-
tainen Nils Åtnan, Sedan 1760 är Herr Öiver.
lie Lietitenanten och Riddaren Jofias Ehrenmalm
ägare Säteri,

Baftö Säteri ligger på en ö, och beftår af
\\ muntal. Räknas u.i Jordboken til Getha Ca-
fiellj men uti Kyrkboken lii Finttröms Förfam-
ing. Gården har 9 til 10 Tunneland årligen uti

fädej vid pajs 120 lafs hö, Skog til affalu och
godt Fifke. Åbyguaden är obetydlig.

År
(io) Stiemmans Adliga Matrikel i D. p. 420.
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År 1515 förvärfde Nils Gudmundsfon fig
Frelfe rättighet på Baftö gård af Sten Sture den
yngre; men egendomen ärides fedan af ofrelie.

1614 kom en enka, huftru Anna Ericsdotter,
med några fina medarfvingar til Hofrätten och
befvärade fig, at en Daniel von Bäven genom
orätt berättelfe, at rlaftö vore et Kronohemman,
erhållit Konung Guftaf Adolphs bref på denna
gård. Hofrätten befalre von bäven ej tilträda
gården, innan Konungen, fom var borta, hem-
kommit , och blifvit rätt underyjft om denna hän-
'dejfe (u).

1651 ffömdes Baftö til ädel och välbördig
Junker Måns Mårtensfon palm til Löfftaholm och
Kirunpä, Sveriges Rikes Kammar-Råd, från Mar-
garetha och Sara Björnsdöttrar, Denne Palm var
född 1572, Slotts-Secreterare uti Narva 1604.
Fält-Secreterare hos Jacob de la Gardie 1615.
Förordnades fom kunnig i Rylka ärenden," til bi-
träde vid underhandlingarne med Ryfsland år
1614, 1615 och 1616. Storfurften ville ej an-
taga honom och de la Gardie ibland de fullmäg-
tige , emedan de fkulie vara uphofsmän til oro-
ligheterna; m n Guftaf Adolph ändrade ej fit för-
ordnande, utan biviitade Palm hela denna lång-
famma underhandling tif flut, och undertecknade
äfven Freden fom flöts i Stolbowa år 1617. Blef
Häradshöfdinge i Ke.xholms Län iSäi. Camroar-
Råd 1625 och Häradshöfdinge i Wennjand 1635.Afled 1641. Vat' gift med Ebba Wjldenian til Tju-
fterby, fom dog 1667(13). Uti

(il)Guftaf Adolphs Hiftoria af Hallenberg 3 D. p. %fx,
(12) Stiemmans Matrikel I D. p. 277. Konung Q. A,

Hiftoria af Hallenberg 3 D,
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Uti 16G1 års Jordbok kallas Baftö Fru Wilt-
mans Frälfe; men de följande åren finnes Majo-
ren Johan Gyllenflögh hafva varit ägare af den-
na gård, fon* ledan åtföljde Bölitahohn til år 1722,
då Cornetten Ard-rs P.iilip kom i befittning af
denfamma. Han föriålde egendomen 1745 til Kam-
marherren Theet. Nu är Paitö åter iörent med
Bolftahohn genom köp fedan är 1761.

Byar och hemman uti Getha Capell äro föl-
jande;

Labnås et Frälfehemman under Bolftaholm.
Myckelgrås äfvenledes et Frelfehemman, hörande
til Bolitahoini. Hökböle 2 hemman. Ofler Getha
10 hemman. Et hemman af £ mantal uti denna
by, är Capelians Boftälle, och et annat'hemman
fom är Frelfe, lyder under Bolftaholm. Wefter*
Getha 7 hemman. Skinnarböle 4 hemman. Ok"
nås 5 hemman. Et Frelfehemman uti d tta by-
Dg ligger under Bolftahohn, och hallas Grägnas,
Panjarnäs 2 hemman. Snäcka en ö med 2 hem-
man. Finna 3 hemman. IJaacså en ö med 2
hemman. Dänå en ö med 2 hemman. Vid den-
na by är en tjenlig hamn, hvaräft fjöfarande uti
fotniika viken ofta ankra. Rankholmen eller
Ranksfkär, et nybygge med 2 åboer, hvilkas
näringsfång beftår uti Fifke.

Få Dånö hittades år 1759 uti en ftenhög et
tenfton, fullt med gamla mynt. Åtta marker
deraf, fom ikickades~ til Stockholm, blefvo be-
talte ined 400 baler Kopparmynt. De äldfte vo-
ro ii Eric X'U , och de nyaii e af Sten Sture den
vmxre. Af Sten Sture den äldre, iunnos öfver

70



70 ferfkilte mynt, cch deribland åtfkiliige fäll-
fynte (13).

Mitt emot Dånö på falla landet, vid den fä
kallade Weflergetha hamnen, ligger en nu mera
i tre delar fökderfiagen faudfcen-, afen alns längd
ocii en half alns bredd , uti hvilken en (köld är.
uthuggen ined årtalet 1607 och bokftäfverna L.
A. B. utom åtfkilliga här och der uran ordning
riftade Figurer, lom likna bomärken, och för in-
gen del äro Runor, enurCi tit» utgifvas derföfe uti
Alanders Oration om Åland. Denna ften
ves af en rund ftenlättning fem har vid p«
alnar uti omkrets.

Vid Eoiftaholms Säteri och Weftergetha by,
finnas flere Ätthögar.

Getha Kyrka ligger vid Weftergetha by, 14
nål från finftröm. Den är invigd S. Göran til
ära. Om detta mycket dyrkade helgon och cl Js
härkomft, äro Catbolikcrne fjelfve oenfe. ifti 6.1
anfe honom endaft för en Sinnebild, andra påfjå
at han varit en betydande krigsman från Capado-
cien, fora blifvit Martyr uti Nicomedia, under
Fiocletani regering; flutligen förmoda-några, &t
han genom mifstag kommit ibland helgonens
antal, o-ch hålla honom för en arianfk bilköp i
Alexaudrien (14). Kyrkan är inom inurarne 28

alnar
{13) Erefvixling emellan Årkebifkop Benzflius och åeff

Broder p. 302. 306. (r4) Moreri articie: S. Ge»
orge Bei.zelii Hift. erclef. p. 174. Jnhn Mél;ur uti
en 1792 utgifven: Hiftorical and criijeal inquiry ins9
the cxiflerce and Caräfter of S. George, föriv3rar de?
(meningen at S. Georg varit en Cappadociik krigsman.

■B 95
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alnar lång och 15 alnar bred. Fyra fmå fönftéf
lemna ej mer än högltnödigt ljus. Altartaflan är
gifven af framledne Infpecforen Jacob Rufch, och
föreftäller den H. Nattvarden jemte andra bibb>
fka ftypken. På en mindre tafla höger om Alta-
ret, är Chrifti Döpelfe föreftäld, Tvenne Gyllen-
flöghfka Vapen äro upfatte uti detta Capell. " Det
förfla til venfter uti Choret med underfkrift:
Kongl. Maj:ts Trotjenare och Lieutenant 'undeF'
Kongl. Maj:ts Artilleri, den ädle och välborne.
Herre, Herr Johan Gyllenflögh til Kådbolfta och;
Baftö,'född år'1640, och i Herranom affomnat
den 18 Julii 1699. Det andra vid Predikftolen;
efter Kongl. Maj:ts Trotjenare och förnähme
Cancelie betiente den ädle och wälborne falig
Herr Johan Gyllenflögh til Kådbolfta och Baftö 5
född på defs fäderne gård Kådbolfta den 51 Ja-
nuarii 1671 och dödher i Stockholm fedan han
fina berömliga ftudia fullgjort hade. Ef, Cap. 28 v. 3«

Denna Gyllenflöghs minne, förvaras äfvert
genom en Tafla, gifven til detta Capell, der han
på 18 fpråk affkrifvit Pf. 113 v. 3,

En Stapel är bygd för Kyrkans tvenne kloc*
kor. Den ftörre har til påfkrift:

Nar Getha Capell bör med denna klocka ringa
Lät Din kraft o Gud i forgsne hjertan klinga
När klangens refonance til yttre öron gå
Lät Själen älven taft af rena ordet få.

Olof Thorin Paft. in Finftröm,

Nils Åman, född i Öfthammar, Chriftnader'
i Börftill, nu för tiden Värfs Capitain Vid Kongl.

Ämi-
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Amiralitetet, Direfteur vid Kongl. Majfts Lots-
Contoir, famt Herre til Bolftaholm och Mökel-
gräs 1749. Me fecit Gerhard Meyer Holmiae.

Kyrkan är förfedd med prydlig fkrud -och
Silfverkalk med Patén. Viniäden är 3 Tunnor.

Comminiftrar uti Finftröm och Getha:
År 1328 unde.fkref en Katillus in Goto et

faftebref om Sibbo och torde Goto vara mifsfkrif-
Vit i ftället för Getha (15).

Bertil Capellan uti Getha, namnes uti Cort
HartVigsibns teftamente år 1484. Han fkulie i-:hogkommas med en mark penningar.

Bero Laurentii har 1593 ibland Paftores un-
derfkrilvit Upfala Mötes Eeflut; men huruvida
han Verkeligen Varit Pailor, kan fattas i fråga.
År 1590 räknades endaft 8 Paftorater på Åland
(16) och uti 1625 års Dombok, namnes Getha
fom Capell under Finftröm.

JoachimMdchiorsfon omtalas 1625.Dog 1646.
Daniel Ekerotb var Capelian 1644 och 1653.
Henricus Petri namnes 1661 och 1667,
Elias Petri Hafjelgren, var Comminifter i

Getha 1670. Han har utgifvit tvenne orationer:
De acedia vitanda & diligentia ampleftenda, A-
boae 1660, 4;tOj och Oratiuncula encomium A-
landias timplicitcr & fuccincfe adumbrans, Åbos
1662, 4. co. Ifaac

(15) Juvflers Fpifcop. Finland, med Hr. Pro-
feflbr Porthans armårknirgar p. 226. (16) De up-
råknas uti Kor urg j-<hans frSriåningsbref til Hertig
JoAaa, Se Åbo Tid. 1778 P> 133*
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lfaat Mansnerus lefde 1686 och erhöll då

Boftälle. Befodrades til Kumblinge Paftorat 1697,
Johan Stålbom var Capelian 1704. Flytta-

de fom vice Paftor til Föglö 1706. Elef Kyr*
koherde dcrftäd.s 1712.

Samuel Pfilander, befodrades til Sa*
Ccllanie 1706 och til Hammarlands Paftorat 1710.

Paul Mansnerus var Capellan uti Getha, från
1710 til 1715. tics. under flykten fullmagt på
Lemlands Paftorat.

Sven Agricola blef Comminifter 1714, Dog
75 år gammal 1759.

Eric Åblftcdt tilträdde denna lägenhet 1760.
Afled den 14 December 1763,

Herr Johan Petter Laiidtman , född 1729.
Ififkritven vid Åbo Academie 1747. Preftvigd
1755. Coir.iv.iniftsr uti detta Paftorat år 1765,

VII.
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VII. Om Hammarlands Socken
i-A-tta Paftorat, fom beftår af Hammarlands och
Ekerö Föriamlingar, har förmodligen erhållit fit
namn af hamna , emedan en flor del af Ålands
iartyg hamna häritädes, få väl vid öfverfarten til
Sverige, fom äfven vid återrefan. Allmogen kal-
lar vanligen denna Socken Hemland.

Moderförfamlingen Hammarland', fkiljes uti
norr qch öfter genom fmärre fjärdar och på fle-
re ftällen endalt af fmala fund ifrån Finftröms
Paftorat» Mot föder möter Jomala Socken och
Öfterfjön. Ud Vefter gör et fund af i mils bredd,
Marlund kalladt, fkilnaden emellan Capellet Ekerö
fom är en ö.

Förfamlingen har 2 mils längd från norr til
föder. Bredderi är | mil. Ekerö är i| mil långt
och i mil bredt. Hela Paftoratets vidd utgör 2
quadrat mil eller 46600 tunneland.

I likhet med det öfriga Åland äro Hammar-
lands och Ekerö Förfamlingar genomfkurne af
Saltfjön och upfylde med Berg. Medlerita delen
af Ekerö och några Bylag uti Hammarland haf-
va likväl betyeliga flätter. Ibland flere fmå in-
fjöar uti detta Paftorat äro Kyrkträfk och Wält-
myra träfk de betydligafte.

Socknen beftår af 9fo*f% mantal Skatte, och
40|| mantal Krono ; tilfamman66'|1 mantal. He-
la hemman äro 150, Åboer 161 och Rökar 194.
Torpare med jordbruk äro 3. Uti oförmedlade
mantal räknas detta Paftorat til iis/5 mantal.

G År
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År 1661 funnos här 130 Skatte, och 21 Krono
Åboer på mantal.

Oförvandlade Jordeboks och Mantals räntan
är 721 R:dal. 22 fch. 5 r. och Kronotionden 68
Tunnor |. kappa. År 1661 var Jordeboks rän-
tan 1216 Daler g öre Silfvermynt.

Folkmängden år 1790 utgjorde 1641 perfo-
ner, nemligen: gifte; 179 mankön, 179 qvin-
kön; 19 Ehklingar, 89 Enkor; ogifte öfver 15
år; 353 mankön, 379 qvinkön; Barn; 228Ugos-
far, 223 flickor; tilfamman 779 mankön, 862
qvinkön. Mantalsfkrefne voro 884 perfoner. År
1749 var invånarenas antal 1198.

Från 1749 til 1790 äro födde 1028 man-
kön, 1022 qvinkön, tillamman 2050. Döde un-
der famma tid 772 mankön, 771 qvinkön; til-
famman 1J43. Uplöfte hjonelag 368, och vigde
465 par.

Hammarlands Förfamling intager en vidd
af quadrat mil eller 26300 tunneland. Skat-
te äro och Krono 26§4, tilfamman 41H
mantal. Hemman finnas 86 och åboer 94.

Preftgärden är et mantal. Hufvudbygnin-
gen är nyligen upmurad ai ften. Den öfriga å-
bygnaden är af träd, och äfvenledes ny» Åkern
beftår af 8 tunneland årgången, och ängarne
gifva vid pafs 80 lafs hö. Skogen är tilräckelig,

Genom allmänna Poftvägen delas Förfamlin-
gen uti tvenne näftan lika delar, och torde va-
ra tjenligaft at efter denna ikilnad upräkna
Syarne.

Den
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Den norra delen innehåller: Pofta 8 gårdar»
Litlbolftä 4 hemman. Bredbolfta 6 hemman.
Marby $ hemman. Bodvik f hemman. Sälis
7 hemman. Kräkböle 2 nemn.an. 6
hemman. SkarpnåtS et hemman» AplÖ eu ö med
2 hemman, ert half mil norrut från fafta landet.'

Den fodra delen beitår af: Frebbenby J hem-
man. Kattby 3 hemman, Helksby 3 hemman.
Weftmyra 2 hemman. Vid denna by finnes en
fvag mineral Källa. Nåfsby 6 hemman. Djikcn-
bok 2 hemman, Boda $ hemman, Drycksböle
et hemman. Torp iö hemman, Byttlåle 2 hem-
man.

Uti Hammarlands Förfamling finnas Atths-

-far på Preftgårdeus ägor, vid Mörbyj Djeken-
öle och Torp.

Hammarlands Kyrka är bygd på Krono-
grund, och heter S. Catharina; men eftef hvil-
ket Helgon at detta nam är ofäkert- S. Catha-
rina från Apxandrieu led martyrdöden år 307 (1).
S. Catharina af Sienna Jog 1380* och den Sven-
fka S. Catharina afled i Wadiieua. 1381 (2.1. Kyr-
kan är 40 alnar: lång och 14 dnar bred innom
murarne. Altartaflan ax af gammalt bildthugga-
re arbete, och töreftäll *r Frähareu tillika med
åtfkilliga Helgon. Ln ny förgyllning påKOtlades
detta olmakliga arbeta 1754, f.edtKholen är
gammal. Tornet är uptörde på lödia iidan af
Kyrkan öfvér Vapenhufe , ocn tjetiar hvarken til
nytta eller prydnad, rv.ocK.oma hänga uci Sta-
pel j och halva följande påikriiter:

G 2 Den
(i) Moreri articie S. Catharin». {2) Lagirbring S,

K. H. 3 D. p. 825.
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Deä flörre. 176$ är denna klocka omgju-
ten til Hammarlands Förfamlmgs tjenit, då fjäla-
vården beiörgdes af Kongl. ÖivefHotpredikanten
9ch Kyrkoherden Herr Mag. Johan Grunncrus.

Ad noftruin fonitum templum vifatis ovantcs,
Non mea res agitur, veftra fed alma falus»

O at mit ljud dig rörde få
At du til Kyrkan ville gå
Där fuga ordets ljufva fäfc
Som dig kan gifva liffens kraft.

Den mindre. 1778 blef denna Hammarlands
Förfamlings klocka guten af Gerh. Meyer i Stock-
holm , då Kongl. ÖfverHofprcdikanten Herr Mag.
J. Grunnerus var Kyrkoherde därltädes. Kom
at höra hvad Herren talar; då jag kallar dig til
Guds hus. Glöm ej nältan; dii jag defs nöd för-
kunnar. Tänk på dit lifs ände; dä jag bådar da-
gens flut, och vet det dit ftoft fkall bäddas i muH,
när min klang dit kallar din Broder.

på Kyrkogården är en graffen efter framled-
ne Provincial Medicus Doctor Cronholm.

Vid början af detta århundrade, fanns uti
Kyrkomuren benen af en männiikokropp. De
voro iäkert qvarlefvor af någon betydande per-
fon, emedan detta begrafningsfätt endafi veder-
fors dem fom höllos för Helgon eller eljeft voro
uti ftort anfeende. S. David, S. Meinhard, S.
Knut och Ingrid Ylfva hafva blifvit begråtne uti
Kyrkomurar.

Kyrkan är förfedd med tilräckligt lilfver oxh
vackerfkrud. Viniädeq. är tunna.

Om
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Om Kyrkoherdarne uti detta Paftorat har man
följande underrättelfer:
i. Olof Proft i Hammarland omtalas uti Corth

Hartvigsfons teltamcnte år 1484.
2. Ericus Olai erhöll den 18 Januarii 1589 Ko-

nung Johan 3 bcfrielfe bref tor koftgärden,
och under4kref Upfala mötes beflut år IJ9J.

3. Bero Laurentii namnes 1604 och 1614.
4. Ericus Petri var Paftor 1615.
5. Bertil Laurentii befriades den 2J Oäober

1617 genom Konung Guftaf Adolphs bref, från
gäiden. ,

6. Matbias Simonis blef Kyrkoherde 1618 och
dog 1649. Om honom är följande anmärkt uti
Åbo Couiiftorii Protocoller för år 1644. "Den
7'Septrmber hades fram D:s Mathias, Paftor i
Hammarland, för det han hafver nedftigit af
Predijkftolen, och med en lööfrifka flogh och
utkörde någre drengiar de der rörde wiidh
Predijkftolen, att han fruktade nijdtälla, fom
Tings Ranfakningen utviifar. Sententia: Efter
han hafver detta giort til en good ende att
rädda fig der han var i perichel och nu varit
en långh tijdh priverat och faken är af Måls-
äganden tilgifven och af Tinget remitterat til
Capitlet; derföre biet detta tilgifvit med en ad-
monition och warningh härnäit. Men de dren-
gier fom ftijtnade fkal Pnepoiitus framhafva in
Vifitatione och under tilbörljgh plicht föra, ef-
ter fom han finner lakens grofhet (3),

G 3 7. Au-
(3) Abo Tidningar 1792, AT:o 21-
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7, Andreas Henrici Alanus tilträdde detta Pafto-
rat 1650. Biet Contracfs-Proft 1671. Afled
1684.

8* Gabriel Sundenius, förut Garnizons Pred. i
Malmö, få Fäkniarfk. Afchebcrgs recommen*
dation, blef han Kyrkoherde j.685- Ko g 1694.

5, Nils Grubb x var förut Paftor i. Kumblinge.
Flyttades til detta paftorat 4695. Affömnade
1708-

io. Samuel Pftlander befodrades hit från Com<
minuter uti I ir.iuom 1710. Flydde 17141m'
dan Fienden til Sverige och dog där.

11. Gudmund Rutbovius erhöll fullmagt på detta
Paftorat 1732, i allas proft 1742. Afled 1747

12- Johan Grunncrus y Son af Contrafts-Proften
på Åland Mathias Grunnerus. Född den is
April 1717. studerade uti Åbo och förfvara-
de derltädes under Fomproften Docfor A. Ber-
gius Thefes varii argumenti 173g. Blef Kyr.
Koherde uti Hammarland 1750, Erhöll ÖfVci-
Hofpredikants fullmagt 1762. ContracfsProft
176J. Var Riksdagsman vid Riksdagarne 1762,
1765 och 1769. Dog den { O&ober 1787.

13. Herr Magifter Abraham Georg von Caftanie,
Son af Majoren och Riddaren Carl Joachim von
Caltanie, född i Calmare Län och Tuna Soc-
ken den 9 Augufti Inikrifven vid Lunds
Academie 1767. Difputerade 1770, under nu
varande Bilköpen Munk: de confiltentia fide»
ox dicto Ffaiae 7. v. <j- Utgaf under famn™
Vraefes pro gradu 1771 Diifert. de ufu & indole

lin-
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linguac chaldaicae. Preftvigd 1774. Promove-
rad 1775. Kongl. Hofpredikant den 22 Julii
1782. Kyrkoherde uti Hammarland den 22
Maji 1789.

Ekerö Förfamling utgör en vidd af quad-
rat mil och beftår af 2fTyT mantal, hvaraf 11i||
äro Skatte, och i3r?x Krono. Hemman äro 64,
och åboer 67.

Byarne uti detta Capell äro:
Storby 23 hemman. Vid denna by ligger

EkerÖ Poft-Contoir, hvarifrån öfverfarten fker
til Griflelhamns Poft-Contoir uti Roflagen» Torp
9 hemman. Kyrkby 13 gårdar utom Qapellans
Boftället , fom ligger uti denna by, och räknas
til i mantal. Pä ägorna ej långt från Kyrkan
finnas Ätthögar. Ojverby 10 hemman. Björn-
böjda 2 hemman. Vid denna by träffas äfven Ätt-
backar. Marby 6 hemman. Finbo en ö norr i-
från Ekerö, hvarpå et hemman ligger.

Vid pafs ii mil vefter från Ekerö Poft-Con-
toir, ligger Siguiljkäry en liten fkärgård, beftå-
ende af kala klippor. Här bo 2 Lottar, hvilka
underftödjas af Kronan med fäd och penningar,
på det de måtte vara i ftånd at biträda refande,
fom ofta äto nödfakade at ftadna vid deffa klip-
por när motvind eller menföre infaller. En flor
Jerncanon, hvarmed Signaler fkulie gifvas oin
hafvets befkaffenhet vintertiden, hitfördes 1790;
men har härtils ej blifvit nyttjad.

På norra delen af Signilfkär, finnas Rudera
af gråften, hvilka upgifvas vara efter et Capell;
men at en Princeffa Signild bygt detfarama är
nog ofäkert. G 4 Em-
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Emfkär är en allmänt kand hamn uti Ekerö
norra fkärgård.

Ögftcns eller Högftens Bäk, ligger äfven uti
Ekerö norra fkärgård, och tjenar de fjöiaraude
uti Botnifka viken til efterrättelfe.

> Marfunds Båk är belägen vid fodra inlop-
pet af detta fund, hvarigenom en itor del åländ-
ike Seglare hafva fin farled.

Ekerö Kyrka är nämnd efter Laurentius, et
helgon, fom föddes Huefca i Spanien, och ftek-
tes på hälfter i Rom år 261. Kyrkan är inr.ora
murarne 33 alnar lång och 12 alnar bred. Al-
tartaflan anikaffad 1734 och förnyad 176j , beftår
uti en målning fom föreftäller den Hel. Nattvar-
den. Uti Tornet är en klocka utan någon på-
fkrift.

Kyrkans filfver är 150 lod» Vinfäden är 4I
Tunna.

Uti äldre tider anfågs Ekerö Capell fom en
Offer-Kyrka, och äfven uti fednare tider hafva
gåfvor blifvit hit lemnade af okände perfoner, fom
ännu ej afklädt fig all vantro. Flere Kyrkor uti
Riket hafva eljeft uti forntiden blifvit hedrade på
famma fatt, och ofta med ännu ftörre vidfkepelle,
fom Tweta Kyrka uti Calmare Län (4) och Fal-
fterbo Kyrka uti Malmö Län (j), utom flere be-
tydligare Kyrkor»

1788 fökte detta Capell at blifva ferfkih Ta»
liorat; men denna anlökning afflogs genom Kongl,
Vlaj:ts bref af den 9 Maji 1789. Com-

(4) om Tunalåns, Sefvede och Asbolands
Fdgderi af M. G. Craelius p. 33. (5) Befkrifning
Äfvcr Malmöhu>lirr af J. L. Gillverg p. 20-
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Comminijirar uti detta Paftorat, om hvilka
man har underrättelfe, äro följande:
i. Laurentius Matbia, har underfkrifvit Upfala

mötes beflut 1593. ,

2, Johannes var vid denna lägenhet 1625. Dog
1632.

3 Samuel omtalas emellan 1632 och 1638.
4. • Erland Andersfon var den lörfta Comminifter

fom bodde på Ekerö. Lefs företrädare uppe-
hölio fig vid Moderkyrkan.

5. Pehr Bolmftadius namnes 1660 och 1668*
6. Pehr slranius innehade detta Sacellanie 1670

och 1676.
7. Erii Hammar var Comminifter 1686. Erhöll

någon befodran til Öfterbotten 1687. Blef Pa-
ftor i Lemland 1699, och lär 1706 åter blifvit
befodrad til någon annan lägenhet.

8. Salomon Alanus var Sacellan från 1688 til 169y,
dä han lick Sunds Paftorat. Log lom Coutracts
Proft och Kyrkoherde i Jomala 1739,

9 Guftaf Hamnodius erhöll denna lägenhet 169J,
Dog 89 år gammal 1734,

io. Daniel Lindquift blef Comminifter 1734. Af»
leå 1759.

li. lfaac lmmenius tilträdde 1761- Dog 38 år
gammal 1767.

12. Herr Magifter Guftaf Avellan, Difputerade
under nu mera Bilköpen Gadolin; dezelo-
Paftoris evangelici 1765. Utgaf pro gradu un-
der Profetior Kalm: Aphorismos decem 1766.
BlefComminifter utj Hammarland och Ekerö J772.

G 5 Hyt-
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Flyttade til lika beftällning vid FJnfka Förfamlin-
gen uti Stockholm. Befodrades til Kumo Paftorat
1777-

13. Magifter Johan Hindrich Ahrenberg tilträdde
denna lägenhet 1775. Blef Kyrkoherde uti Salt-
vik 1780. Dog 1793.

14. Herr Johan Ahlftröm född 1748. lnfkrifven
vid Åbo Academie 1765. Preftvigd 1769. Efqua-
dronsPredikant vid Litdragonerne och Commini-
fter uti Hammarland och Ekerö 1780.

Uti et Konung Guftaf Adolphs befrielfe bref
för gärden, Upfala den 2$ October 1617, kallas en
Bertil Laurentii Kyrkoherde uti Ekerö och är under
famma dato et bref af lika innehåll utfärdat for Kyr-
koherden uti Hammarland, fom likväl ej namnes
vid namn. Af brefkunde förmodas, at Ekerö
varit 1617 et ferfkilc Paftorat; men åtfkilliga fkäl
föra-iltda til tvifvelsmål. År 1590(6) och 1623 >7)
räknades ej flere Paflorater än nu för tiden, och
ka; i fynnerhet anmärkas; at Ekerö Förfamling til
1668 begrof fina döda vid Hammarlands Kyrka. Om

Ekerö någon tid varit Moderkyrka; få tyckes det
rättigheten atbegrafva de döda vid egen Kyrka, åt-
minltone blifvit bibehållen. Omförmälte Konunga
bref angåförmodligen famma man,Bertil Laurentii,
Kyrkoherde uti Hammailand.

(6) K. Jnhan 3 Förlänings bref til Hertig Johan, gif»
vit 1590 och inryckt uti Åbo Tidn. 1/78, p- 138--(7) Ålands Dorabok för år 1623.
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VIII. Om Jomala Socken.
JL/etta paftorat, fom uti äldre handlingar Ifvea
kallas Jumala, torde hafva fit namn al Finfkaor-
det Jumala, iivilket betyder Gud, och om hvars
urfprung åtrr många meningar finnas (j). Det
uti våra gamla fcégor namnkunniga Jomala Tem-
pel , hafva. några iökt häritädes; men utom likhe-
ten af namnet, är ej ikäi til denna gifs-
ning.

Jom. la Socken gränfar uti norr til Finftröm
och Hammarland, uti öfter til hafsviken Lumparn,
och uti föder genom en imal landhals til Lcmland.
Fordom fkildes desla Socknar genom et fmalt fund,
kändt under namn af Lemftrönij men detta fund
är aideles uttockat, Len öfriga delen af faftara-
tet mot löder och vftter omgiives af Öfterfjön.

Socknens liönta längd och bredd är i4- mil,
vidden utgör ii quadrat mil eller 34400 Tunne-
Ia::d,

Ehuru Socknen är nog bergig, har den lik-
väl mera flättmajk än Åland uti allmänhet,, öch
är äfvenkdis mindre genomfkuren af vatten, eme-
dan hatsVi.v.iue ej gå djupt in uti landet,
och endaft 3 obetydliga Trälk finnas uti hela Pa-
itoratet.

Sock-
(O Uti "roftep N, Urnans f6rf6k, at vifa Fnifka och

Grckifka fpfäkens gemenfkap p. 33, och uti en un,
der Herr Profetior Porthan utgifvcn Difputation; de
fuperftitione veterum Fernorum P, I. p. 15, 13,
anföras åtfkilligc Författares meningar oro etyino.o*
gien af Jumaia.
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Socknen -bsftår af BojVt mantal. Haiaf äro
mantal Skatte, 48 Ml- mantal Krono, och T

S
T

mantal Frelfe. Hela hemman räknas 151, åboet
s'rö 160 och Rökar 177. Torp med jordbrukäro 3.

Efter oförmedlade mantal utgör denna Socken
Iji£ mantal. År 1661 räknades, här 12$ Skatte,
26 Krono och 1 Frelfehemman,på 130 mantal.

Oförvandladc Jordeboks Och Mantals räntan
är BS9 R:dal. 44 fch. 10 rft. och Kronotionden
83 Tunnor 20 Kappar. Jordeboks räntan år 166£
var 1493 Daler 19 öre Silfvermynt.

Invånarenas antal 1790 var 1629 perfoner,
nemligen: Gifte 278 mankön, 278 qvinkön; 1%
Enklingar, 106 Enkor. Ogifte ötver ij år; 221
mankön, 236 qvinkön; Barn, 234 golTar, 248
flickor; tilfamman 761 mankön, 868 qvinkön. Man-
talsfkrefne voro 836. År 1749 var tolkmängden
1140 perfoner,

Från 1749 til 1790 aro uti denna Förfamling
födde 1136 mankön, 1095 qvinkön; tilfamman
2231. Döde Bji mankön, 816 qvinkön; tilfam-
man 1667. Uplöfte 421 hjonelag och vigde 497
par.

Byarne uti denna Socken delas, enligt 1661
års Jordebok uti 4 Marklag.

Sunderkark Marklag. Söderfunda 9 hemman.
9 hemman. Norrfunda 5 hemman.

Sviby 6 hemman. Mökclé 4 hemman, Ingby 5
hemnian.

Geflerbo Mirklag. Onningby 10 hemman.
Qfler Calmar 3 hemman. Fefter Calmar 4 hem-

ma,-,



sas 109 =*
man. Hindersböle et hemman. Ofvernäs 4 hem-
man. Ftternäs 2 hemman. Dalkarby 4 Iv.mman,
Jåttbåk et hemman, är tomminJiters boftälje och
räknas för 4 mantal. Kila et hemman, Ofver-
by 8 hemman. Fttcrby 9 hemman. Genom kongl.
Kammar- Collegii Relölution af den 22 October
1760, och KongL Maj:ts bref af den 12 Martii
1772, har £* mantal i denna by varit Härads-
ikrilvare Boftälle, räntan likväl afräknad pä lönen;
men genom Kongl. Kammar-Collegii Refolution af
den 19 Junii 1793, är detta Boftälle utbytt emot
hemmanet Berg i Sunds Socken.

Godtby Marklag. Godtfy 15 hemman. t)-
danhöle 2 hemman. Torp 8 hemman. Hambrud?
da 2 hemman. Djurvik 2 hemman. Kongsö, \
anledning af namnet, hafva någre funnit troligt,
at Konung Eric den helige under fit Finika tåg,
hamnat härftädes (2). IFargfunda 2 hemman. Mys-
kelby 3 heminan.

Bjårsby Märkligt Björsby ? hemman. Et
hemman af 7

5
T mautal är Frelfe. Bi/fkbök 2 hem-

man. Rhrgshble 3 hemman. Golby 6 hemman,
Andersböle et hemman. KarböJe 4 hemman, Uljsr
by et hemman. Detta hemman ägdes 1547 af Ståt.
hallaren öfver Åland Olof Trottesfon, och v.ar då
Frelfe. Hans dotter Beata til teftamen»
teradr hemmanetår 1632 tilGuftaf IFajaborg (3),
Huru hemmanet fedan kommit til andra ägare,
mift Frelfe rättigheten kan i anfeende til brifian-

-4e
(2) Fontenius prsef. Scärin de S. H*nric<J p. 49. (3)

Guftaf Wajakorg var erkånd naturlig So» af Konung
Guftaf Adolph. Blef 1646 Grefve ocb Svea Rjk#*
JUd. Dog 1653.
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de handlingar ej utröuas. Jumala by 6 hemman,
Et hemman af -ff mantal i denna Ly, anfiogs år
1700 til Boftälle för Häradsböfdingen på Åland.
Detta Domarefäte har vacker och tilräckclig åbyg-
nad af träd, vid pafs 7 tunnors utlade och om-
kring 60 lafs hö.

På Häradshöfdinge Böltällets ägor företog fig
år 1772 Herr Asfesloren Jonas Palm odlingen
af et äfven til betesmark otjeniigt kärr. lå den-
na fordom oländiga mark fås nu l 1 tunna fädj
Och bärgas 30 lafs hö. En Trädgård om 1% tun-
nelands rymd, fom innehåller öfvor iöö unga
fruktträd och åtfkilliga fruktbärande bufkar, är äf-
Ven anlagd, och i ängar fanit hagar finnas mån*
ga unga ekar updragne af ollon, Stängfeln om-
kring desfa ägor fom utgo a öfVcr 30 tunneland,
beftår til en del af F-jörk och ;'>lhäcK.ar famt jord-
vall. Åbygnaden är och fkulie vara
prydligare, om ej en g . IdsVådä-åi' 1786
hade medtagit någon dl, Detta Nybygge har er-
hållit namnet Joppe,

Åttbögar finnas i Jomala Socken Vid Önnmg*
by, Ytterby och Gölby.

JomalaKyrkoherde Boftälk räknas til £ man-
tal. Åbygnaden är af t.ad, Uqväm, tilräckeli-
gen Och til en flor del * ybygd Årliga utlädet
fr vid pafs 14 tunnor och hö bärgas vanligen
100 lafs. Trädgården är nyligen anlagd. Få
fkog ar tilgången knapp, Vid en underliggande
holme i Saltfjön, har denna Pfeitgåid något sirön>
mingslilkc.

Joma-
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Jomala Kyrka har en ganfka vacker belä-
genhet på en hög fandås, och torde vara invigd
S. Olof til ära (4). Den är bygd af ften på Kro-
nogrund, 38 alnar lång och 19 alnar bred. Tre
fönfter mot öfter och 3 mot föder, gifva Kyrkan
tilräckeligt ljus. En ny och prydlig Altartafta ät
under arbete, och lär innan kort blifva upfatt.
På Predikftolen äro målningar, fom föreftälla Fräl-
faren och Evangelifterne. Emedan Kyrkan är nog
liten, i anfeende til folkmängden i Förfamlingen,
få hafva tvenne läktare blifvit nödvändiga. Vid
Altaret är en grafften efter Proften Mathias Berg.
År 1742 begrofs i denna Kyrka Öfverfte Lieu-
tenanten Guftaf von Konow} men något minnes-
märke är ej upfatt (5).

Kyrktornet är anfenligt, och nyttjas fom kän*
ning af fjöfarande. År 1742 lkadades det af Å*
fka. En befynnerligare olycka timade natten emel-
lan den 17 och 18 November 1749, då en häf-
tig ftorm itörtade hela tornet. Eniigt Kyrkboken
fkall det varit öfver 200 år gammalt, och
förtjente fåledes at ombyggas. Klockorna hafv»
iöljande pålkrifter: Den ftörre,

När du hörer klockans ljud
Dig med hopen genaft haft»
Til at tacka Herren Gud
Som gör Zions bomar falla
Och med ftor glädje fira
Helger fom Guds helgon zira;'

Ad
-(}) Celebrat hodieque hxc ecclefi» jomalenfis memoria»

divi Olavi. Bång Hift. ecclef. p. 268- (5) Rehbin.
dtrt Adliga Matrikel p. 419.
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Ad templum domini quoties c-.mpana vocavit
Cum populo venias laudatum lastus ovansque.

Denna klocka är beftäld- til Jomala kyrka
J762 af Proften och Kyrkoherden Mag. Jonas
Ffiberg, Häradshöfdingen Välborne Samuel Eh-
ranmalm, Kronobefallningsman Daniel Mansnerus,
Capelianen Jacob Rofs. Gerh. Meyer fecit Holmiae.

Den mindre; Gloria Deo in excelfis. Olof
Hernmark Judex Territorialis Alandia?. Salomon
Alanus Alaudia?. Jag är guten af Jo-
han Anders Klos i Stockholm anno 1727 den 18
Junii.

Med en ny anfenlig Kalk och en vacker
Skrud har Kyrkan blifvit förftd de fednare åren,
Vinfäden til denna Förfamling är 10 Tunnor.

Kyrkoherdar om hvilka underrättelfe funnits
aro följande;
1. Mathias Olavi Kyrkopräfter i Jumala, tefta-

menterade 'lin gård Kokoböle i Multafari Socken
til Nådendals klofter år 1414 (6).

£. Magnus Petri Fefrrogothus, var Kyrkoherde
i denna Förfamling, och föreilod tillika Härads-'
höfdingefyflan här på Åland. Tvenne Dorn-
bref af honom utgifne 1J64 och 1572 förva-
ras ännu på Kärmundö Säteri.

« Petrus Arvidi förordnades 158J at vara Dom-
' proft på Åland och Kyrkoherde i Jumala (7).
Han kallade lig likväl vid underikrifter endaft
prsepofitus Alandia?. Han undertecknade Up-

fala
(6) Rhyzclii Klofterbefkrifning p. 29 1. (7) Palm-

' Jchéldjka bendiingarne Tom. 59 P* f°7*
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fala mötes beflut 1593, och de tre ofrelfe
Ståndens förfäkran vid Konung Sigismunds
Kröning den 19 Februarii 1594 (8). Lefde
ännu 1595.

4. Chriftopborus Sigfridi Alanus, var Kyrko-
herde uti jomala, och Contrads-Proft öfver Å-
land vid början af förra århundrade.

5. Cbriftian Cbriftophori Alanus, omtalas] 1633och 1648.
6. Olof Beccbins, tilträdde detta Paftorat igjfj.

Undertecknade Riksdagsbeflutet i Åbo 1657.
Affattes 1669 eller 1670.

7» Mathias Berg. Bondfon från Kellberga by,ut»
Alunda Socken i Upland. Född 1631 den 25
Februarii. Skickades til Upfala Lärofäte 1646.
Preftvigdes 1659 til Hofpredikant hos Riks-
Rådet och General - Gouverneuren Baron Her-
man Fleming. blef Amiralitets Preft 1665.
Följde 1666 ,9) Riksßådet och Prelidenten Gö-
ran Fleming, fom Legations Predikant til Eng-
land, och fkall då enligt Perfbnalierne ''utht
Oxford wift et ogement beröra uti en publique
theologilk difputation. då han til vår evange-
liika faunings iörfvar, med en hugnelig acade-
mifk feger blef välfignad, til alle Lutherlk e-
vangeliikes och vår egen Nations nöje och he-
der." Mättes uti Jomala Paftorat den 14 Ju-
nii 1671. Var Riksdagsman 1676 och 1681.
Blef Contracts -Proft 168). Affömnade den 12

H Maji
(8) Stiemmans Riksdagg beflut 1 D. p. 402. - (9) Uti

Pcrfonalierns ftår oiått år 1669. Legation fkedde itt>6-
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Maji 1709. Bilköp Johan Gezelius den yngre
höll LiKpredikan öfver honom. Den afhand*
lar, En trogen Lärares Väflignelfe, i anledning
af Ff. 84 v. 7, och är tryckt i Åbo 1709.
Magifter Wilhelm JFargentin. Son af Råd-

man Wilhelm Wargentin i Åbo. Född den 12
Oäober 1670. Infkrefs vid Åbo Academie
1684. Tiipuierade under A. Wanöchius, de

Fello 1690 Felökte Upfala 1691 och Lund
1692. Vid fifttjämnde Lärofäte dröjde han til
J696 då han återrefte til Åböy» och difputera--
de pro gradu under Petter Habn, de idea pa-
negyreos fatanicae 1697, Iromovtrades fam-
ma år, och tvärade på Magifter frågan, de
conformitate creatura? rationalis ctim Creatore
per Biel vice Bibliothecarie 1698.
Preftvigdes 170Ö ArchidiaCOnus vid SVenfka
Förfamlingen uti Åbo I7OL Fick fullmagt på
Jomala Paftorat 1710. Nödgades 1714 fly un-
dan Rysfarne til Sverige, Och der
til Sune Paftorat uti Jämtland Yjié. Blef Proft
1720. Dog den 12 Oäober 1735, Likpre-
dikan fom afhafidlar, Nådenes välde öfver fyn-
den genom Jefu Chrifti rättfärdighet fil evin-
nerbgt lif, hölls af proften öfver fodra Jämt-
land och Kyrkoherden i Rödön Petrus Klefberg.
Är tryckt i Stockholm 1736. Den för lin lär-
dom namnkunnige Secreteraren vid Kongl, Ve-
tenfkaps Academien i Stockholm, Riddaren af
Kongl. Nordftierne Orden Pehr iFargentin Var
en yngre Son af denne Kyrkoherde.
Salomon Alanus, var förut Paftor uti Sund och

Contraäs • proft. Erhöll den 17Februarii 1720
full-
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fullmagt på detta Paftorat, Affömnade 82 år
gammal den 5 Oäober 1739.

10, Magifter Jtnas Mårten Friberg, Weftgöthe.
Började fina Studier vid Upfala Academie, och
refponderade 1729 för fjerde delen af Georg
Wallins Sigtuna lians et cadens» Befökte fe-
dan Åbo, och difputerade pro gradu Under Nils
Hasfelbom, de lucula Barortietri 1?32. Kyr-
koherde uti Jomala 1741. Praspofitus honora»
rius 1760. Dog den 21 Julii 1768.

It. Magifter Jacob Zideen. Difputerade under
Mennander; de Phc&nice uve 1748, och pro
gradu under Haflel: de Judiciis 1748. Erhöll
Jomala Paftorat 1770. Dog $6 år gammal den
29 December 1771.

12. Magifter Carl Krogiut. Född 1740. Stude-
rade vid Åbo Academie, Difputtrade under
Herr Profetior Planman: de propagatione Lu-
minis P. I, 1764 och P. 11, 1766. Var Pri-
mus vid Magifter Promotion 1767 Befodra-
des til Jomala 1773. Afled den 26 Maji 1788*

13. Herr Magifter Olof Hambraeus. Son af Pro-
ften Mag. Pet. Hambraeus uti Enånger i Hel-
fingland. Född 1749 uti Norrala. Infkritven
vid Upfala Academie 1769. Förfvarade Under
nu varande Domproften Herr Doäor Loftbom:
Oeconomia Salutis qiia fumma capita ex epifto-
la ad Galatas ilhrftrata 1771. Preftvigd 1774.
Theologias Candidat 1775. Utgaf pro gradu
under Herr Profetior Chriftiernin: Diifert. de
anima humana, perteäionum divinarum imagi-

H 2 ne
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ne t77(5«- Notarie vid Stockholms Confiftorium
1785. Ledamot och Secreterare af Samfundet
pro Fide & Chriftianismo famma år. Förtte
Secreterare uti Preft-Ståndet Vid Riksdagarne
1786 och 1789. Erhöll fullmagt på detta Pa-
ftorat den 28 April 1789. •

Capelianer uti denna Förfamling om hvilka
underrättelfe erhållits äro:
1, Nicolaus Htquini Petraus, omtalas 1659. Dog

1669.
2. Henricus Petri Humblingus. Han kallade fig

äfven Haflelroot och Haiiel. Var född 1627.
Difputerade under Aefchil Petraeus: de feria
quarta Pentecoftes 1654. Blef Capellan 1670.
Dog 1698-

3. Henric Hajfel. Son af den föregående. Född
1674. Befodrades från detta Sacellanie til Kä-
ris Paftorat 1729. Afled 1735. Var Fader til
Cantzli -Rådet och Pfofefforen Henric Haflel.

4. Olof Thorin, tilträdde denna lägenhet 1730.
Kyrkoherde i Finftröm 1738. Affömnade 17J8.

5. Jacob Rofs, innehadedetta Sacellanie från 1738
til fin död 1779.

6. Andreas Syhan, Comminifter 1780. Dog 68
år gammal år 1786.

7. Herr Eric Calander. Född 1713. Preftvigd
1744. Capelian 1788,

IX.
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IX. Om Lemlands Socken.
XN ämnet Lemland har blifvit ämne för åtfkilliga
gifsningar. Några härleda det af Lä eller lugn,
emedan hafvet härftädes ej fkulie vara fynnerli-
gen utfått för ftormar (i). Hornen Leftrigoner
eller Läftrykare, erhålla äfven anvisning til det-
ta ftälle af äldre lbrnforfkare. Herr Magifter
Mallen (2) gisfar, at ftorm och fkepsbrott hvari-
genom vrak och brädftycken blifvit kaftade til
itranden, gifvit förfta anledningen til namnet»
Hlem betyder väl på Ifländfka et bräde> och pä
några ftällen uti Götha Rike, kallas en lucka och
et flags fpjäll af träd Lamm; men detta ord är
©brukligt på Åland, och lär .på intet ftälle bety-
da fpilror. Uti nyfsnämnde arbete förmodas äf-
ven, at Lemland torde vara detfamma fom lera-
nadt land, emedan denna Socken är näftan alde-
les (kild från fatta Åland.. Invånarenas egen ta-
gen härleder namnet af Lemböte by, vid hvilken
en gammal offerkälla är belägen, lom nyttjad un-
der vantrons mörker, vifade en denna tiden för-
lorad kraft, at bota fjuka lemmar. Byn fkall förft
erhållit fit namn, och fedan Paftoratet af Byn.
Herr Magifter Mallen vil ej antaga denna fägen,
eftiedan Paftoratet borde hafva namn förr ån byn,
och påftår tillika, at källan uti äldre tider- blif-
vit kallad Boda; men denna, byj k*Ä,fätjeligen
uti forntiden hafva varit "det
le" uti Lemland, Källan bch qvarftäende &uderai
'.'/■! .;.'.' '.V.:.: .' H 3 J.i ... . : #
"(iftyaMorg de Alandia p. 30, p. 77. , (ä) Da pa-

rajci^LettiiritttfiP^f?'1!).'"!. """"- V "
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... et Capell, bevifa ganfka mycket för denna fak,
och hvad namnet Eoda angår, om det oågoniin
varit brukligt, få är det iäkerligen yngre än
Lemböte, hvilket nyttjas uti alla gamla Lomböc-
ker och Jordböcker, Under namn af Lynaböte
eller Linabqte anföres detta ftälle uti et Manu-
fcript uti Riks Archivo, fom tillika med en ma-
tricula Regni Danise feculo XIII ineunte, innehål-
ler en gammal vägvifare från Danmark til Revel,
och utfättes i deufamma, at fartygen från Ar.
holma borde fara til Lynaböte öfver Ålands haf,
och från Linaböte til Thiyckekarl (Kökark Den-
na vägvifare följer fom et bihang Iwar Widför-
les af Brocman utgithe Saga.

Lemlands Faftorat beftår af Moderförfamlin-
gen Lemland och Capellet Lumparland,

Lemlands Förfamling (kulle vara en ö, om
ej en ganfka fmal landhals uti norr förenade den
med Jomala. För öfrigt fkiljas desfa paftorat ge.
nom Önningby och Ytternäs vikar.

Norra delen af Lemland gränfar til HafsvU
ken Lumparen. Den öftra omgifves af Föglö fjär-
den. Den fodra och veftra itöter til Öfter-
fjön. Emellan Lumparen och Föglö fjärden är
Lumparfund fom tkiljer Moder-Förfamlingen från
Capellet. Detta fund är ,900 alnar bredt (3)-
-men kan ej nyttjas til genomfart af Skutor,

Capellet Lumparland är en ö, och ftöter uti
vefter och norr"til Lumparen, och uti öfter Qch
löder til Föglö fjärden. Ängöfund, vanliga fe-
gtlleden för Skutor mur Föglö fjärden til Lnm-

paren,
(3) Mättin de partrcia. t«mlanct p, poft. p. Ä&
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paren, fkiljer detta Capell från Wårdö Capell och
Sunds Paftorat,

Lemlands Socken intager en rymd af xTV
quadrat mil eller 27500 Tunneland,

Paftoratet är i allmänhet bergigt. Vid Bis-
torp, mil. .från Byn, har fordom funnits uti et
berg, en af naturen danad grotta; men genom
tidens våld har ftörre delen ralät, och är nu en-
d.aft en hvälfd genomgång uti behåll. En annan
grotta 8 alnar lång, 4 alnar bred och 4 alnar
hög, träftas uti et berg på Lumpo udden uti
Lumparlands Capell. Detta berg kallas Kasber-
get, och. är efter Herr Magifter Mallens mät-
ning 72 alnar högt.. Infjöar och Bäckar finnas
inga. af betydenhet.. Ingående HafsviKar, tillka-
pa ganlka många landsuddar, och är Flakanäfet
af dem lmrkligaft. Mot föder omgifves Lemland
af en, ftor mängd holmar och klippor.

Socknen innehåller 22TVx mantal Skatte och
2441 mantal Krono, tiliamman 47ris mantal.
Hela. hemman finnas 90, Åboer 121 och Rökar
140. Et Torp, har jordbruk.

Uti oförmedlade mantal räknas denna Socken
til 771 mantal. År 1661 voro här 59 Skatte
och 30. Krono-Bönder, och en Frelfe åbo på 76^mantal...

Jordboks och. mantals räntan ftiger oförvand-
lad til 486 R:dal. 4 fch. 9 r. och Kronotionden
til 42 Tunnor, 12 Kappar. År 1661 var jorde-
boks räntan 1016 Daler 1 öre Silfvermynt.

H 4 Folk-
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Folkmängden år 1790 var 1080 perfoner.

Gifte; 181 mankön, 181 qvinkön; 10 Enklingar,
93 Enkor; Ogifte öfver 15 år, 143 mankön, 155
qvinkön; Barn; 165 gofiar, 1.52 flickor; tillam-
man 499 mankön, 581 qvinkön. Mantalsfkrefne
räknades 592. År 1749 hade denna Socken 801
invånare. Från 1749 til 1790 äto uti detta ra-
ftorat födde 161 1, döde 1203, uplöfte hjonelag
565, vigde 318 par.

Lemlands Moderkyrko Förfamling innehåller
■J- quadrat mil. Störlta längden och bredden är
vid pafs \\ mil. %fri niantal äro Skatte och
I9i~ mantal Krono; tilfamman 35 mantal. Hem-
man €8 och åboer 88.

PreftgärJen utgör £ mantal. Åbygnaden är
af träd och nog förfallen.. Årliga utlädet är *}
å 8 Tunnor, och Hö bärgas 40 til 50 lafs. Sko-
gen är tilräckelig.

Byarne indelas efter x6&i års jordbok uti
4 Marklag :

Bistorps Marklag. Bistorp 4 hemman, Rörs-
torp 3 hemman, Bengtsbole et hemman. Här
träffas Ätthögar.

Norrby Marklag. Norrby 6 hemman. Björk-
lund et hemman, beftående endaft af mantal,
är genom Häradsrättens utflag den 22 September
1662, och Lagmansrättens utflag den 24 Septem-
ber 1703, Klockare Boftälle. Uti äldre tider
var Björklund en by med 2 hemman; men genom
Jivarjehanda omfkiften, hafva ägorne bliivit lkatt-

lagde
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lagde under Norrby, utom den lilla del Klocka-
len beiitter. Söderby 9 hemman.

Wefler Marklag. Helkstorp 8 hemman.
Knutsboda 3 hemman. Lemböte 3 hemman. Vid
denna by träffas, fom redan är anfördt, en offer-
källa , och Ruiner af et Capell. Källan är belä-
gen på en äng nära byn, och innehåller endafl
vanligt källvatten. At härftädes ännu lång tid.
elter Reformation vidfkepelle blifvit föröfvad, in-
tyga mynt afDrottning Chriftina, fom blifvit fund»
ne uti denna källa (4), Capellet ligger | mil från
Byn'på et berg. Bygnaden fom nu mera är utan
tak, är 12 alnar lång och 9 alnar bred. Mu-
renstjocklek är i- aln» Fönftér-öpningar finnas
tvenne.' Dörr har varit enuaft en. Bygningsäm-
net är gråften, och ganfka litet tegel. Lemnin-
gar vifa äfven, at här varit en med ftenmur om-
gifven Kyrkogård. Efter fägen lkall detta Ca-
pell hafva namn af Olof den helige. Författa-
ren af Differt. de Angaris, fpm vil härleda Lem-
böte af antände vårdkafar, och desfe af Bota ite-
nar (5), har fom Herr Magifter Mallen rätteli-
gen anmärkt, ej haft tilräckelig underrättelfe om
detta ftälle. Nätö en ö med 3. hemman. Gersö
en ö med 3 hemman.

Fläka Marklag. Fläka 9 hemman. Bifkop
Bång C6) berättar; at Guftaf I:sknke-Drottning
Catharina Stenbock här äsnat anlägga en Ilad;
men på Stockholms Borgerfkaps anhållan, låtit
detta företagande afftadna. Framförd ften til Fla-

H 5.. kanä-
(4) Mallen c!e paroecja Lerrrlr.nd P. i. p. 12. (jy).S~a.

rin refp. Tilländer: de. Angaris' 1732,-41. poft. p-53*
(6) Hift. cccici. p.-298-
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kanäfet vifar, at någon bygnad varit ämnad p$
detta ftälle. Wefleränga 3 hemman. IFesfings-
boda 5 hemman. Hajnäs. et hemman af fj man-
tal. J'etta hemman fom nu är- en bondgård, äg-
des 1660 och de följande åren. af Amiralen. Jo-han Bergenftjerna, om hvilken Herre, ehuru ej
iodd pa Äland }j likväl torde vara fkäl at lemna
någon underrättelfe. Han var född uti Norrtelje
161 g. Fadren Olof Andersfoa Berg, var derftä-.
des Borgare. 1642 infkrefs Johan Olofsfon Berg
til Byffefkyttare vid Amiralitetet; £644 blef han.
Archliemältare, och biviftade fjöflaget vid Feinern.
1646 företog han fig on relä til Oftindien, och.
var der Båtsman uti Holländfk tjenft (7) på Java.
Kom 1651 tilbaka, och befodrades til Lie-Uenant,
och 1654 til Capitain. Biviftade flaiet uti Öre-
fund 1657. Sprang 1659 uti luften med et far--
tyg, och flapp undan med lifvet. Bidrog iämina
år mycket til fegren vid Ebeltoft, där 4 fartyg
erötrades och det j:te fköts i fank. Vice Ami-
ralen Owenus Sjölöw förde vid detta tiltälle be-
fälet (g). 1665 blef han Major och 1671 Ami-
ral Lieutenant. 1676 erhöll han Amirals fullmagt,
med det yttrande: at han för fina långliga, lof-
Värda, trogna och tappra tjenfter til fjös, hade
gjordt fig denna Kongl. nåd och befodring väl
värdig. Samma år blef hän äfven Amiralitets Råd
och adlades. Antog mmnet Bergenitierna. Vap-
net beftår, fådant fom det finnes på åtfkilliga til

Lem-
(7) Capitain Olof Ericsfqn Wxlbnans refa til Oftindien

' och Japan, tryckt i Wifingsborg 1674, p. 181- Hår
åberopas: Johan Berg fom %na vitne, at en Orm
qm vigt, fvålgt-en Råget forn vågde II?
marker. (8) SticrnmanJ- Matrikel ID, p. 537.
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Lemlands Kyrka gifha prydnader, afet filfverfalr,
uti hvijket nederft är et berg och öfverft en gyl-
lene ftjerna. Hjelmprydnadeji är en half man med
et fvärd uti högra handen, och en flagga å hvar.
dera fidan. Uti Stiemmans matrikel är Amira-
len Bergenftjerna ej uptagen; förmodligen eme-
dan han ej hänt blifva introducerad, och dog
barnlös Den under N:o 1520 anförda flägten
Bergenftjerna, har i,gen gemenfkap med Amira-
len, och för et annat vapen, 1676 dog Bergen-
iljeina om bord på Skeppet Victoria, något efter
fedan Flottan var uflupen från Stockholm uti Maji
månad. Liket begrofs den 12 Maji 1678 Uti S.
Jacobi Kyrka i Stockholm, och fördes ledan hit
til Lemland» Likpredikan hölls af Amiralitets
Predikanten Abr. Alcinius (9), Af Perfonalierne
är ingen anledning at Amiralen varit Båtsman
på Åland, utan torde denna fägen vara falfk, e-
huru allmän den är. Bergenftjerna var gift med
Chriftina Pehrsdotter, dotter af Vice Lagmannen
uti Kinds och Ydre Härad Pehr Jönsfon. Hon
var född 1632, blef gift téj2, enka den 2Q Maji
1676,, andra gången gift med Bifkopen uti Åbo
Joh. Gezeiius den äldre 1684, andra gången en-
ka den 20 Januarii 1690, Dog den 2g Martii
1703, Likpredikan hölls af Proften Daniel Ha-
gert, och afhandlar andlige ftridsmäns rätta til-
iiåud. Tryckt 1704. Lkom Hadnäs hemman,
fom var Amiral hergenftjernas egendom, hade
han och äfven defs enka räntan af flere hemman
uti detta Paftorat under förläning. Granboda J
hemman. Stack/kär et på några (kär uptagit
hemman. Uti

'(9) Gczelii BiographifltaLexkon 1 D 159..4•!?•?• 4<3.
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Uti Palmfköldfka handlingarne (TO) , omtalas
fyra Bakar uti detta Paftorat. Tre fkulie under-
hållas af Fru Chriftina Bergenftjerna, emot erf
den 24 Oftober 1671 undfången donation på nå-
gra hemman. Den fjerde fom Amiralen Bergen-
ftjerna utom defs upfatt, och fedan var kulUallen,
fkulie efter Konungens bref den 8 Martii 1694på Kronans bekoftnad upbyggas, och fedan af
Allmogen underhållas. Nu finnas här endaft 3Bakar.

Lägfkärs Båk öfver 2 mil från Lemlands,
ytterlta udde pä vägen til Sverige, upbygd a£
ilen 1744.

Nybamns Båk en mil från landet, är äfven-
ledes af ften.

Ledfunds Bak är nära landet, vid inloppet.
Uti Ålands Skärgård. Sju mil ut i Öfterfjön från
denna Båk, ligga Nyfkären eller Bogikären, 3;
kala klippor y fom tjena fjö farande til känning..
På nordöftra fidan af den oftligaite klippan, är.
20 famnars djupt Vatten in til branta berget, och.
torde näppeligen gifvas bättre belägit ftälle at
rifta märke til uplysning uti vatturainlknings-
tviften (11).

Nybamn och Rodbamn äro tvenne bekant»
hamnar, för dem lom iegla uti desia farvatten-
Vid den torra led Ryika .Sändebudet DolgoruckL'
feepsbrott 1726, och til den fcdnare kom Ryika.
flottan 1743 (ia)...; ■■■<■■

". --"'.' r:■ . I ■ ■ ■ '■ Lem-
« :(4g) Tom. 59 p. 503. (il) Tal om StrSragångaine

i Ofterfjön af Herr Vice Amiralen Nordenankar p. g.
{li)Mmtäe£te:MattJléirirf''"{:lr: "-■'-- - : ~ ■ ■ '■'■■
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Lemlands Kyrka är bygd på
52 alnar lång och 14 alnar bred inom murarne.
Den är invigd S. Brigitta fil heder (13). Åt-
fkilliga ftympade Mariebiider, fom förvaras uti
Tornhvaffvet, vitna om Kyrkans ålder från Påf-
vedömet. År 1484 gaf Corth Hartvigsfon hit eh
mark penningar. Kyrkan är vacker och ljus,
förfedd med 3 dörrar och 7 fönfter. Den delen
fom nu utgör Choret, var fordom Amiralen Ber-
genftjernas grafchorj men fom denna utbygnad
var nära fit förfall, få blef den,förbättrad och
fammanbygd med Kyrkan, och hvdar Amiralen
med defs Fru under Altaret.

Altartaflan innehåller tvenne afdelningar. Den
öfre är an målning om de vife män från Öfter-
landen, och den nedra beftår af dåligt bildthug-
geri, fom föreftäller Chrifti nedtagniug från Kor-
fet och 6 helgon, ibland hvilka äfven Olof den
helige finnes. Påfkriften: Gudi til äro Johan
Olotsfon Berg och Kirfiin Pärs dotter 1662, Pf.
34. v. 93 lerrmar underrättelfe om gifvaren. På
Altaret nyttjas en flor föriilfrad meslings ljusfta-
ke, med Bergenftjernfka vapnet, Predikftolen är
målad. På gången är en grafften med följande
påfkrift: Paftor, i-Lemland Herr Mathias Johannis
och defs Huftru Britu äro här begråtne anno
1697. - - och yet at på den lifta dagen måfte
jag med glädje upftå af min graf Den fom 1%
och tilägnar fig min graf, honom dömrner Gud

vift
(13) Om detta förnåmfta Svenfka Helgons lefverne,

fom -dog i Rom 1373, fe Vaflovii Vitis Aquiioniae.
Hallenberg: de Nobilibus in Svio Gothia litte.ratis
Sed. 1. j. 9. p. 44 och Lagtrhrings S. R. H. 3 D.
p, 6j6, 829-
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vift til mörkfens har*. Ehuru Kyrkan är rymlig,
har likväl en läktare funnits nödig.

Uti Tornet finnas 2:ne klockor. Den ftörre
har följande påfkrift: Soli Deo Gloria. Anno
1691. Carolus undecimus Sveciae Rex. Pf. 132
v. 7. L, B. Lorenz Creutz Toparcha. Docl. Joh.
Gezelius Fil. Epifcopus Aboenfis. Fru Chriftina
B.rgenitierna F, til Haddnäs D. Mathias Berg
praspofitus in Jomala. D. Mathias Johannis Paft,
in Lemland. Cafpar Törnftröm Landzfiical, D.
Sveno Forsman Sacell. in Lemland, Gudz hus
til aro öch S. Brigittas Kyrkio i Lemlands Soc-
ken til prydnadh är jag guten i Åbo af M. Mar-
tin Mier anno 1691, På den mindre klockan ftår:
Kyrkan S. Brigitta, Kyrkoherden Amnorin , Kyrk*
Värdar Mats Matsfon, Hans persfon, Guten i
Siockholm af Johan Fahliten 1771,

Kyrkan äger prydlig fkrud Och vackert filf-
Ver, tamt ibland annat en Oblatafk, gifven af
Fru Bergenftierna. Kyrkans Vinläd är 6 Tunnor
24 kappar.

Kyrkoherdar uti detta Paftorat om hvilka
man har underrättelfe äio efterföljande:
I. Georgius Henrici, underteknade Upfala mötes

beflut 1593.
2. Martinus Nicolai Bufcherus, var Paftor 1626

och 1630.
3. IfaaC Martini Bufcherus, förut Capellan uti

Socknen, omtalas fom Kyrkoherde 1646 och
1647.

4. Ma-
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4. Mathias Hedmoraus, kallas 1646 moderator
Scholae alandenfis. Blef Paftor 1657, Affattes
1674. Lefde ärtnu 1682. Om honom fins föl-
jande uti Conliftorii Aboenfis Protocoller (14);
"År 1673 d. 10 Sept. Amiralen på Åland Jo-han Oloisfon Berg, befvärade fig at han af
Präfterne i Lemland ährerörigen är angripen.
D. 1$ Sepf. inkallades de at förklara fig, då
Herr Måns (Capellan) gjorde en relation om
fin Prédijkan fom han befkyltes före, neml. at
hans ordaformalier fålédes lydt hafva: Nu är
rööunånaden, och nu pläga flugor fläckia ens
■kläder-j altfå hafver ock en helfvetes fpeefluga be-
fleckiat migh och tillagt migh truuldom och
•widlkepelfe. Paftor fade at Herr Måns hade
fägt för honom, att Amiralen icke hafver min-
dre lyten på tin Mor och Huftro, än min dot-
ter. Herr Måns ville ock beretta, at Amira-
len fkulie illa uthmålat Paftoris huitrus; hatt,
kläder och annat mer. Dn. Fpifcopus förebråd-
de Herr Måns att han fkulie om hans huftro
uihfprid', att hon fkulie få maledicerat, att gålf-
tiljorna hade fprungit-, få ock att hon figh druc-
ken på Vifitatione plägat hade. (Saken hän-
fkjöts til ny ranfakning, och dömdes Prefterne
i Hofßätten, til äreröriga böter, med hemftäl-
■lan til Conliftorium, om de vidare kunde vid
enibetet bibehållas. Confiitorium anfåg väl do-
men vara för hård, men fufpenderade dem dock
i ftöd deraf fiån embetet, b.varefter och fedan
Kongl. Maj:t domen ftadfäft, en ny Paftor til-
lät tes).

5. P'*-
(14) Åbo Tidningar N:© 27 år 179g.
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■$. Petrus Ringiusi, blef Kyrkoherde 1674» Af-
led 1639 efter 1690. .

6. Mathias Johannis. Var förut Capellan. Biel
Paftor 1691. Dog 1697.

7. Magifter Johan Torpander, var född Ålän-
ning, och berättas uti Fru Bergenftjernas Per-
fonalier, at hon haft mycken omforg för hans
fortkomft uti Studier. Difputerade uti Åbo
1692 under Lund: de intelledione increata,
ocii utgaf under Rudéen lin gradual difputation
1694; Ratio fana de captivo Gentilium lumine
five infufacjentia naturalis Religiouis a/1 falu-
tem contra infanam Edvardi Fbrberti Earonis
angli. promoverades til Magifter den 25 No-
vember famma år. blef tfaftor uti Lemland 1698 ,
och dog kort därefter.

U. Eric Hammar, kom til lägenhet 1699.
Hade förut varit Comminifter uti Hammarland,
och fedan haft någon fylla i Ölterbotten. Om-
talas i-?o6, fom närvarande vid fin efterträda-
res inlättning uti embetet.

9, Magifter Gabriel Frondelius, född i Kimito
1670. Erhöll den 23 November 1705 full-
magt på detta paftorat, och befodrades den 19
November 1719 til Kyrkoherde uti Finftröm.
Dog den 7 junii 1737.

10. Paul Mansnerus. Comminifter uti Getha från
1710 til 1713- Paftor i Lemland 1721, Dog
den Augutti 1738, 65 år gammal.

11. Magifter Daniel P. Mansnerus, Son af den
föregående. Född 1702, Kom til Åbo Acade-. mie
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mie 1725. Difputerade under Björklund: de
cultu Dei externo 1731, och pro gradu under
Haifcl: de fapientia Stoicorum 1732. Blef Ma-
gifter famma år» Fick fullmagt på detta Pa-
ftorat den 19 December 1739, Afled den 9
November 1765.

12. Herr Otto Johan Amnorin, född 1721. In-
fkrifven vid Åbo Lärofäte 1740. Preftvigd
1752. Paftor vid Åbo Läns Regemente 1759.
Erhöll fullmagt på detta Paftorat efter föregån-
gen enhällig kallelfe af Socknen 1767. För-
ordnad til Proft den 15 Julii 1784- Dog den
1 o Junii 1794.

Lumparlands Capell beftår af en ö fom är 1
mil lång och \ mil bred. Vidden är T'T quadrat
mil eller 7200 Tunneland. Här finnas 11 ~i
mantal, hvaraf mantal äro Skatte, och jll-
mantal Krono. Hemman räknas 22, åboer 33.

De Byar fom. Köra til denna Förfamling äro
följande:

Norrboda 4 hemman. Lumpo 3 hemman.
Lumparby 6 hemman. Et hemman uti denna by
har fordom varit Freife, och förpantades 1662
af Johan Svinhnfvud til Kammarßådet Jefper
Krusbiörn på Björnö. Clemetsby 4 hemman. Et
hemman af T\ mantal häritädes är Capellans Bo-
ftälle. Krokftad 2 hemman. Svinö 3 hemman.

Skag är en utjord utan mantal, fom likväl
är förledd med vacker åbygnad af träd, och en
nyligen anlagd Trädgård. Belägenheten af det-
ta ftälle vid Lumparlund, är ganfka behagiig.

I Lum-
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Lumparlands Kyrka är nämnd efter Apofte-
len Andreas. Den ligger på en högd, och om-
gifvcs af höga träd, fom mycket bidraga til pryd-
naden af detta lilla Tempel. Bygnaden är af
träd, 19 alnar lång och 12 alnar bred. Altar-
taflan är liten, och innehåller en målning af den
Hel. Nattvarden. För öfrigt har Kyrkan inga be-
tydliga prydnader. Tornet fom är ganfka fmalt
och 30 alnar 'högt, hyfer tvenne klockor, fom
hafva följalide päfkrifterj Den ftörre; Til Guds
ära och Lumparlands Capell Förfamliugs prydnad
är denna klocka köpt uti Paftoris Mag. Daniel
P. Mansneri tid 1745. Me fecit Gerh. Meyer.,
Holmiae. Den mindre: Manhafte Capitain Johan
Olofsfon Berg och Kirftin Persdotter anno 1660,
Gudh gifve dein lycko och välferdh.

Förfamlingens filfver beftår uti en litenKalk
och fkruden uti en Mäfshake, förfärdigad 1665.

Comminiftrar uti denna Socken igenfinnas
följande:
1. Ifaac Martini Bufcherus, namnes 1638 och

Het ledan Kyrkoherde.
2. Magnus Andrea Salimontanus, omtalas 1653

och de följande åren til 1673 > nan ble£
oenfe me-d Amiralen Bergenftjerna, fom ofvan
förmält är.

3 Ifrael Hammar, var Sacellan 1675.
4 Mathias Jobatmis, innehade denna lägenhet

1681 j.tiodrades til Kyrkoherde 1691.
5 Sven Forsman , en Wermlänning, var vid det-

ta Saceiianie 1691 oeh 1692. Dog 28 år -gammal»
6. Mi-
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6. Michael Henrici Stigelius, Nylänning. Til-
trädde 1693, Fick någon befodran uti Nyland
1703.

7. Johan Tectonius, blef Comminifter 1704. Dog
1744, gammal 74 år.

'%, Henric Lindauift, fick denna lägenhet 174y.
Affömnade 80 år gammal 1785

9. Herr Ifrael Ferdinand Hartman, Nylänning.
Född 1748 Infkrifven vid Åbo Academie 1758»
Preftvigd 176g. Comminifter 1786.

19 X
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X. Om Föglö Socken.
JL/enna. Socken har fäkerligen .iit namn af den
mängd Sjöogel , lem härftädes viftas cm våren.

Taftorasct befiår. af Moderförfamlingen Föglö
och Capell Kökar och Sottunga,

Moderförfamlingen Föglö fom innehåller 13
med Bondehemman bebygde öar, intager veftra
delen af 1 attoratet. Uii Vefter fkiljes den på de
fleiia ftällen til en mils vidd från Lemlands Pa-
ftorat , genom Föglö fjärden. Mot norr ligger
Sunddkärs Capell och I elet. Mot öfter ligga Ca-
peilen Kökar och Sottunga. Det förra fkiljes ge-
nom en fjärd af 2 mils öiverfart, och det fedna-
re genom en mindre fjärd af mil. Söder frän
Fögiö är öpna Öfterfjön.

Sottunga Capell ligger Nordoft från Moder-
förfamlingen, ccli Sydväft från Kumblinge pafto-
rat, hvaraf den i.ämaft belägne byn Seglinge är
fkild, genom en ö'v. riart af I mil. Mot öfter
flötfr Yatu.fkifu t, och är Korpo Paftorat drt för-
iia land fom fidan trallas. Mot föder är Öfter-
fjön,

Kokars Capell ligger 2 mil Sydoft fån Mo-
derföitamlingen och fiån Sottunga Capell. Det
omgiives uti 1.011 och öfter af Vattufkiftet, och
uti vefter och föder af öpna Öfterfjön.

DefTa 3 Förfamlingar utgöra fammantagne en
trekant, med fpetfen mot. norr. Den veltra lidan
från Björkör til Sottunga är 34. mil. Den öftra
från Sottunga til Mörfkär mil. Den fodra från

Mor-
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Mörfkär til Björkör 5 mil. Faft hnd uti d:tta
Paftorat -är vid pafs quadrat mil.

De öar och holmar hvaraf detta paftorat be-
ftår, äro alla upfyllde med Berg. De dalar fom
finnas, äro likväl vanligen fruktbärande; m?n haf-
va fällan någon betydlig vidd. Öar af l.: mils
längd trä-Fas 6, och af mils längd lika antal.
På 12 ännu mindre öar, äro äiver hemman anlag-
de. Hela Paftoratet innehåller fåledes 24" med
Bondhemman 'bebygde öar, utom en flor mängd
obebodda holmar.

Alla dt-ifa öar utgöra mantal, hvaraf 1 544
äro Skatte och Krono. Hela hemman äro
143. Åboer 152. Röktal räknas 170» En Tor-
pare har jordbruk.

Uti oförmedlade mantal, räknas denna Soc-
ken til mantal. Är 1661 voro här 40 Skat-
te och 91 Kronoheminan, och mantal.

Oförvandlade Jord boks och mantals räntan
är 45.9 R:dal. 43 fch. 4 r., och Kronotionden 24
Tunnor 27 kappar. Jordeboks räntan år 1661,
var 989 Daler 16 öre Silfvermynt.

folkmängden år 1790 var 1498 perfoner.
Mantalsfkrefne räknades 825. Invåuaienas antal
år 1749 utgjorde 1250 perfoner.

Föglö Moderkyrko Förfar»Ung innehåller 2
quadrat mil Den bettär at mantal Skatta,
och 14'! mantal;Krono; tilfamman 28 Jl mantal.
Flela hemman äro 74. Åboer 76.

Preftgården- är et mantal. Har vanlig åbyg-
nad' af träd. Utfädet är vid pafs 3 Tunnor; men
Hö.erhålles vanligen öfver 100 lafs.

I 3 Byar-
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Byarne uti denna Förfamlig delas efteP 1661
års Joidbok uti \ Marklag.

Hummersö Marklag. Hummers6 5 hemman-
Kalsö 5 hemman. Bråttö 3 hemman. Flisö et
hemman. Här är en hamn fom ganfka mycket nyt-
tjas af fjöfarande. Ofvannämnde 4 Byar utgöra
en ö. Jerjo et hemman på en ö uti Föglö fjärden.
Björkar et hemman på en ö uti halsbandet. Klåf-
[kår et hemman på en dylik ö.

Degerö Markleg. Björsboda- 3 hemman. Lig*
på famma o lom Kyrkan och Preftgården. Sten-

torpa 3 hemman. Degerby 6 hemman. Vidden*
na by är en god hamn. Är 1743 upkaftades här
Fatterier; men hvilka fedan ej nyttjades. Lem-
ningarMynås ännu ej långt från byn. Granboda
2 hemman. Föreftående 3 byar utgöra en ö.

Haftersboda Marklag. Haftersboda 8 hcnv
man. Sommarö 3 hemman. 1665 var här et Frel-
fehemman, tilhörigt Michael Sjöblad. Hersboh-
ma 2 hemman.

Sonboda Marklag Brandö et hemman. San-
dig 2 hemman. Skogboda 5 hemman. Deffa 3
Byar, tillika med liaftersKoda Marklag utgöra en
ö, och är den kamma ltörlt uti detta Paftorat. Soitr
boda 9 hemman på en ierfkilt ö. Finbolvia 2 hem-
man pä en ö.

Nötö Marklag Nöta 2 hemnian på en ö. Jud-
dö en ö med 3h- inman. Bana et hemman pä en
ö. öfvera 3 hemman, och Ulfversö 2 hemman,
utgöra tilfamman en ö.

Föglö Kyrka ur bygd på Kronogrund. Den
håller ji alnar uti längd och 14 alnar uti bredd

1110in



135

inom murarne, och har 6 fönfter. Altartaflan be-
ftår at en vacker målning, fom föreftäller den H.
Nattvarden, Chrifti lidande uti Örtagården, och up-
ftåndelfen. Predikftolen är gammalt bildthuggeri.

Uti Tornet har Kyrkan tvenne klockor. Den
ftörre har följande påfkrift: Soli Deo Gloria. Gu-
ten 'i Stockholm af Eric Lind 1706. Til Guds
namns ära är jag guten, och igenom elden flu-
ten,. Föglö Kyrka til prydning, På den mindre
klockan ftår med Munkftyf: Maria.

Under Ryfka väldet från 1714 til 1722> fka-
dades denna Kyrka ganfka mycket, och bevilja-
des fedan til defs förbättring en Colleä ötver
hela Riket.

Med filfver och fkrud är Kyrkan behörigen
förfedd. Vinfäden gör 6 Tunnor.

Kyrkoherdar om hvilka man erhållit någon
underrättelie äro :
1. Jonas Olai, underteknade Upfala mötes beflut

2. Olaus Sigfridi, lefde 1623 och 1637.
3. Ericus Nicolai Nycopenfis, omtalas 1643 och

1662..
4. Gabriel Hamnodius, förut Capellan uti Kökar,

fkall ailidit kort etter fin befodran til Paftoratet.

5. Gudmund ¥acobi Rothovius; har hållit tvenne
Orationer vid Academien uti Åbo; den förfta :
de dira illa vitae pelte voluptate 1644, och
den andra: de officiis pietatis 1647. Under

I 4 Ae-
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Aefcfiil.Petraeus difputerade han: de conjugio
prasfertim miniftrorum verbi & fpiritualibus
Chrifti & Ecclelias nuptiis quarum illi funt con-
ciliatores 1647. Var Collega vid Åbo Schola,
Blef Paftor i Föglö 1676. Dog 1691»

6. Daniel Mansnerus , blef Kyrkoherde 1692.
Afled 1711.

7. Johan Stålbom, född 1666. Var Commini"
lier uti Getha 1704. Tilträdde Föglö Paftorat
1712. Orerade vid Preitmötet' i Åbo 1708.
Atled 1-37.

8. Andreas Backman, befodrades til Kyrkoherde
1738. Dog. den 9 Junii 1757.

9, Magifter., Petter Svebilins , född 1713. Stude-
rade uti Åbo, och utgaf 1744 under Hailel:
Vaticinium Jacobi de Schiloh. Difputerade pro
gradu under Brovallius: de dogmatibus erro-
neis methaphyficorum hypothefis in phylica
1745. Blef tid efter annan Vice Paftor i Ku-

famo, Conreäor och P>.ector vid Björneborgs
Schola. Orerade vid Preitmötet i Åbo 1759»
Belödrades til detta Paftorat 1760. Afled den
2i December 1765.

10. Herr Magifter Guftaf Allemus, Son af Pro-
ften uti Kangaiäla, Guftaf nllenius. Född 1730,
Studerade uti Åbo. Difputerade under Men*
nander; de ufu Lapidum in Hiftoria 1752, och
under nu varande Herr Bilköpen Codor Gadolin
pro gradu: de ufu Phyfices in Philoiophia pra-
ctica 1754. Kyrkoherde uti Föglö 1767. Refpon-
dens primarins vid Preitmötet 1775, för afhand-
lingen: de novisfimis Ifagogicis. rr c
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Kökars Capell beftår, utom et mera afiägfe
hemman, af en Skärgård, fom har 2 mils längd
och bredd. Falt lastd är vid pafs 1 quadrat mil,
Mantal äro Bii> hvaraf År mantal är Skatte,
Hemman äro 56. Åboer finnes 58.

Under anförde mantal och hemman, äro äf-
ven oöderjurmo och Öfterfkär inberäknade, eme-
dan de uti Jordboken uptagas vid Kökars Capell,
ehuru de enligt fördelningen i Paftorater, hör»
tit Korpo Socken.

De Öar och Byar fom utgöra Kökar äro
följande:

Hamnö en obetydlig holme , på hvilken Kyr*
kan och Capelians Boftället ligger. Detta Boftäl»
le räknas ej til något mantal, och kallas uti gam»
la Jordboken Klofterjord. På denna ö har for-
dom varit et Klofter. Faftovius uti fin Notitia
Monafteriorum läger, at bilköp Birger Balk år
1400 ftiftat Ccenobium Korfenfe Virginum på Å-
land; men efter all anledning, har här ej varit
något Nunne- Klofter, Uti Spegels Kyrko-Hifto-
ria (1) aniöres» at Birger Balk låtit bygga Kökars
Klofter 1440. Årtalet är förmodligen tryckfel,
emedan biihop Balk redan 141 2 lemnade denna,
verlden. At detta ftälle varit et Gråmunke eller
Fraucilcaner Klofter, kan fiutas af följande antecki
ning, fom Stierntnan mur RiKs Aichivo meddelt
Rhyzelius (2): 'Tisdagen nefth efther Sancfhe Brj.
'gitte Viduas dag år 1716. Item» Bifkop Vicen*
tius fick ett machtbref att vii honom tilfkichat haff-
ve at haftva i linn werjo och beiailuingh de 3 Grå'

1 5 brö-
(i) P. (2) Monafteriolog. p. 3QJ,
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btödere dofter, fom i Åbo Bifkopsdöme ligga?, fom
äre Tlokarne, Viborg och Rama, ttrengeliga biu-
dandes bröderna i famma dofter att dhe honom
och icke miniftexio fwara efther dhenne dagh Wijdh
vvåre oguntt och wredhe." Med Tlokarne mena3
här fäkerligen Kökar, fom äfven blifvit fkrifvit
Tjökar, och uti en gammal vägvifare från Dan-
mark til Revel, Thiykekarl (3). År 1484 telta-
menterade Corth Hartvigsfon til detta Klofter en
Kalk och et pund eller 4 Tunnor Råg; men hvar-
ifrån Rhyzelius (4) erhållit underrättelfe om et
annat teftamente, fkrifvit 1485, där famma man
fkall gifva faft egendom til Munkarne uti detta
Klofter, lär vara obekant. Samma Bilköp berät-
tar äfven, at hemmanen uti Föglö Socken fkola
uti äldre jordböcker kallas Kloftergods;. men uti
1661 års jordbok, omtalas fom Klofterjord. endaft
Capellans BoftäUet Hamnö och hemmanet Häftö.
Efter en Munk helig leder Djekne kallad, upvi-
fes ännu en halt grafiten, beiiäende af hvit kalk-
ften, om hvilken bemälte Munk fpådt; at när
den (kulle blifva höljd med jord , fkulie verldens
flut nalkas. Stenen nyttjas nu td trappfteg vid
Kyrkan, År 1768 voro af detta Klofter ännu
murar uti behåll, och var den längfta qvarftåen-
de muren ig alnar lång och 8 alnar hög. När
Kökars Kyrka dcfJä fednare åren upbygdes; fä
nyttjades til någon del Klottrets Ruiner.

ÖJverboda 5 hemman och Karlby 12 hem-
man, utgjöra tilfamman en ö. Finnö en ö med 6
hemman. Helsö 12 hemman, och Ofterbygge 12
hemman, utgöra en o. Kyrkgårdso et enflaka hem-
man, en mil norr ifrån Kyriiau. öfter-

(3) Bilaga til Ivar Widför.es laga. (4.). Monaflerlo-
log. p. 306, 307»
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Öfierfkär 2 herrman. Söder Jurmo en lång-,
final, lag och fkoglös ö, 4 mil frän Kökar. Hätf
äro 6 hemman. Från äldre tider tilbaka, har
här varit et litet Capell,. hvaruti några gångoc
om året hållits Gudstjenft af Korpo Prefterikap.
Nuvarande Kyrkan upbygd af träd 1703, är
alnar lång och $* alnar bred, och har,.utom en
vacker Predikflol oo| en liten Altartafla, ing»,
prydnader. Om några ftenfättningar pä denna ö,namnes uti en under Cantzlißådet Ha/fel utgif*
ven Difputation (5-), och får jag här lemna den
underrättelfe, fom uti detta, ämne mig benägit
blifvit meddelad af Herr Kyrkoherden Magifter
Carl Bergman. Stenlägnrngarne äro öfter ut på.
landet , och den högita fandåfen» Den förfta är
rund,, och har 12. alnars diameter, och ligga midt
uti trenne ftenar af olika ftorlek, en. aln ifrån
hvarandra. Til andra Stenfättningen är härifrån
263 alnar , och fedan åter til den tredje 277 al-
nar,, och vidare til dengtjerde 324 alnar. Desfa
likna alla den förfta, och kallas af invånaren»
munkeringar, ehuru de lika lätt kunna vara qvar-
kftvor från hedendomen. På 324 alnars atftånd
frå:i fjerde ftenriugen, förekommer flutligen en
ftenfättning, bellående uti tvenne inom hvarandra
lagde quadrater, hvaraf den irire tyckes vara lcn>
ning af en ilenfot til lörmoddigen något Capell,
Den yttre ftenlägningen är 35 alnar läng odi 34a:nar bred.

Sydveff från Jurmo i] mil, ligger Utå, Pl
detta nalle undethålles en Fyrbåk til de ijöfarni]»
des tjenft, fora ifrån Öfterijun fkola löpa in uti

Fit>
(5) Wirmocnfis in Finlandia tenitorii Memorabilia.P,J, p, fj.
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Finfka fkärgården. Här är äfven en tjenlig hamn
med tvenne inlopp (6).

Vid en klippa, en mil föder från Kökars Kyr-
ka, Kelfkår kallad, har genom vatnets bearbetan-
de, en ften erhållit fkapnaden af en kanna, fom har
$ alnar 15 tums hogd , och 10 til 13 alnars om-
krets , famt et handtag af en aln 4 tums bredd.

Om en annan klippa fom- kallas Jutfkär be-
rättas, at vid" denfamma 3 Danfka fartyg natteti-
den af Ammande Kökarboer blifvit genombåratfe
få at de funkit 17); men efter en, nu i Kökar
gängfe fägen, har det endaft Varit et Danlkt far-
tyg, fom ftrandat vid holmen: Långfkär, och der
fedan blifvit plundrat,.

Bilköp Bång (8) har erhållit den underrät-
telfen; at här uti Kökar fordom varit et fätte
anlagt emot ftröfvande Eftländare och Curlända-
re, litat ät man härftädes funnit koftbara itenar
och åtfkilliga infcriptiorfcr. Defta lemningar öf-
verfköljdes likväl, redan uti Bilköpens lifstid. af
hafvet,. och fom för öfrigt hans hiitorifka trovär-
dighet ej ä: betydande; få kan med fkäl tits vi-
dare tviflas på heta berättelfen»,

KöKars Kyrka är 431 aln lång, 231 aln
bred och förledd med 6 tönfter. År 1765 bevil-
jades en Colleä pfVer hela Riket til defs upbyg-
gande af ften. Den invigdes 1785'. 1 ftället för
rUcartafla är et föriilhac Crucifix. Kyrkan, har ej

Torn,

(6) Johan. Mctnsfons underråttelfe om Farvatnen i Ö-
flerfjön. Stockholm 1743. p- 3- (7) Åland ers O-
ration om Å.and. (8) Hiftor. ecclef. p. 298-
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Torn,,utan klockorne hänga.uti Stapel, Den ftör-
re är guten 1753, under Kyrkoherden Anders
Backmans och Comminiftern Simon Sachrelii tid.

Den tid fom följde näit efter Refcnmation,
nyttjades Klofterbyguaden til Kyrka £ men 1645;
var den få förfallen, at der ej vidare kunde hål-
las Gudstjenlt. Vid famma tid ftrandade härftä-
des et fartyg fån Riga, fom innehade fkepsvi ke
för Amiralitetets iäkning,och anhöllProften Boethius
Muur hos vederbörande, om denna laft til under-
ftöd vid en ny Kyrkas upläitning. Anfökningen
bifölls, och den 27 November 1646 var den nya
träd kyrkan fär»dig, hvarmed löriaml ngen hjclpte
fhi, til dels nu varande Kyrka upmurades.

På famma ö Kyrkan ligger, och den delen
däraf fom kallas Capelifkaten, är en ftenlättning
af 37 alnais längd och 30 alnars bredd, hvaraf
man ej känner ändamålet. Arbetet tilfkrifveS
Munkarne liklom uti jurmo.

Comminiftrar vid denna Förfamling igenfin-
nas följande:
i. Ckmens Georgii namnes 1625- Affattes 16:9.
2. Eric NtlsJon, lefde 1630 och 1637.
3. Gabriel Hamnodius, omtalas 1643 och 1660,

Blei uy.koherde uti Föglö.
4. Pehr Portulinus, var Sacellan .1670.
5< Eric Portnlimis, dog fom Comminifter härftä-

des J698 År 155J och 1655 diiputerade en
Eric b. lOitulinu* under Aefchil JPetrx-us: de
feria 1 palchatos och de fefto Petrj Pauli, och,
1670 var en al iamina namn Predikant vid I .'•■-
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fpitalét för de fpetälfke uti Föglö; men om des-
fa omftändigheter tilhöra omtörmälte Capellan
är 6läkert.

6. Eric Lindquift , tilträdde 1699, Dog 1739.
7. Simon Sacbrelius , var vid denna lägenhet från

1740 til 1758,

%, Carl Ekrotb, Blef Comminifter 175,9, Afled
1763.

9. Andreas Fagerlund, tilträdde 17G6 Dog 1788.
10. Johan Lidmark, fick lullmagt på denna lä-

genhet 1789; men dog 1790 om våren, utan
at hafva tilträdt fin fysfla.

11. Herr Andreas JFenngren, Preftvigd 1788.
Comminifter härftädes 1791.

Sottunga Capell innehåller | quadrat mil
•eller 3000 Tunneland, och beftår af 6Tymantal,
hvaraf i-JJ äro Skatte, och Krono. Hem-
man äro 13 och åboer 18.

En ö af 4 mils längd och i mils bredd, ut-
gör ftörre delen af Förfamlingen, och innehafves
af Sottunga by, fom beftår af 9 hemman. De
öfriga hithöraude öar och hemman äio : Måfsha-
ga, Finna eller Små-Sottunga, hvarelt finnes
en god hamn. Vid denna ö låg Ryfka Flottan
1743, och fynes ännu lemningar efter upkaftade
Batterier. Hufå liten ö med et hemman. Häfte
et hemman på> en ö, fom uti gamla Jordboken
kallas Klofterjord.

Sottunga Kyrka är af träd, 14 alnar lång
och 13a aln bred, Klockftapeln är anfjenlig, och

hyfer
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hyfer tvenne klockor. Den ftörre har följande på-
fkrift: För Maria Magdalena Capell i Föglö Soc-
ken är denna klocka köpt 1769 och omguten 5
November 17g 1, då Magifter Guftaf Ajlenius var
Kyrkoherde, och Joh, Lindquift Sacellan.

Från äldre tider har här varit Kyrka, och
hölls häritädes några gångor om .året Gudstjenlt
af Föglö Prelterfkap, emedan ingen.Preft bodde uti
Sottunga. År 1708 erhöll denna Förfamling ge-
nom Proften Hagerts föranftaltande, fin egen La-
pellan och beftändig Gudstjenlt.

Comminiftrar från den tiden äro följande:
•%. Cbriftian Björkroth, fick denna lägenhet 1708.

Flyuade til nrändo uti Kumblinge Paftorat 17,23.
2. Andreas Mansnerus, tilträdde 1723. Dog

år gammal 1744.
3. Johan,Lindquift.,kom til detta Sacellanie 1746.Afled 1782.
.4. Mathias Teklimus , fick fedan denna lägenhet.

Dog 69 är gammal den 20 April 1791.
5. Johan S/lmelin , erhöll Capellans fullmagt den

26 September 1792.

XI.
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XI. Om Kumblinge Socken.
»Ji uti denna Socken til fjöfarandes underrättelfe
Hprefte Kummel, hafva fäkerligen gifvit anledning
til början af namnet, och ändeilen inge fkall be-
tyda en upröjd mark. At Kumblinge uti äldre
tider varit en del af Sunds Paftorat, kan 'flinas af
Petter Ålännings gåfvobref til Michad Jäderi år
1403, där Juremaa (Jurmo) fäges ligga uti Sunds
Socken (1).

Kumblinge Paftorat beftår af Moder -Förfam-
lingen Kumblinge och Capellet Brandö.

Kumblinge Förfamling är en fkärgård af 3
mils längd uti norr och löder, tamt 2 mils bredd
uti öfter och vefter. Mot norr är Botnilka viken,
Och mot öfter fkiljer Lappväfi til en del från Brandö
Capell; men byarne björkö, Lappo och Afterhol-
ma ligga pä andra fidan om Lappväft, uti famma
fkärgård tom Capellet. Söder frän Kumblinge lig-
ger Sottunga Capellgäld af Föglö Socken» Uti
Vefter fkiljer Delet från Sundslkäis Capell.

Brandö Förfamling är älven fkärgård. Den
fträcker fig 3 mil uti längden, och är något öfver
en mil bred. Mot norr möter botnifka viken, och
uti öfter, famt föder lkiljer Vattufkiftet., förft från
Guftafs och Iniö Capeller uti Töffäla Paftorat, och
fedan från Näsby Capell uti Korpo Paftorat. Nä-
ftan på* alla ftällen är öfverfarten öfver en mil.

De ofvannämnde paiTen Delet, Lappväfi och
Fattufkijiet äro vattudrag utur Botnifka viken til

Öfter-
(i) Juufiens Chron. epifcop. med Herr Profeffor Por-

tkans bilagor p. 395*
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Öfterfjön. Delet har en öpning af 2 mils vidd
yti Botnifka viken emellan Vårdö Capeils och.
Kumblinge förfamlings ytterfta fkär. Uti längd
fträcker fig Delet 7 mil från Väderfkären uti
Sunds Paftorat til Kökar. Vid Sottunga Capell,
där en tätare fkärgård möter, erhålla åtfkilliga
fmarre fjärdar af Delet, ferfkilta namn. Lapp'
väft har en mils bredd, börjar vid norra klip-
porna af Kumblinge, och-förlorar fig vid de fo-
dra, efter 3 mils gång, uti vattufkiftet. FattU-
Jkiftet börjar vid de ytterfta til Brandö "Capell
.hörande holmar Löpärtö, och är, få länge det
åtföljer- detta Capell och Töflala Paftorat, upfyldt
med holmar, famt fällan öfver en mil bredt;
men längre mot föder tiltager vidden, emel-
lan Föglö och Korpo Paftorater merendels är 3
til 4 mil. Efter en fträckning af 10 mil flutar
Vattufkiftet vid Utö.

De til Kumblinge Paftorat hörande öar, ut-
göra ITVl TV quadrat mil eller 24SCO Tunneland fall
land. Större delen af denna rymd upfylles af
Berg, och är fåledes ftor brift på mark, tjenlig
til odling. Bergen beftå vanligen af mörk fkim-
merrådande granit, med många ådror och körtlar
at hvit quartz, Hvar och en by uptager en fer»
fkilt ö, och den ftörfta af deflä öar på hvilken
Kyrkan är belägen tillika med Preftgården och,
Kumblinge by, är | mil lång och \ mil bred.

Detta Paftorat innehåller mantal, hvaraf
2ii mantal är Skatte och 23'4 mantal Krono.
Hela hemman finnas 83 och åboer 152. Röktai
räknas 154.

"K Efter
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Efter oförmedlade mantal är denna föcken
62A mantal. År. 1661 hade Kumblinge 35 Skat-
te och 48 Krono åboer på 6i TV mantal.

Oiörvandlade jordeboks och mantals-räntan
utgör 267 R-.dal. 33 fch. <j r. och Kronotionden
21 Tunnor 3il kappar. År 1661 var jordeboks
räntan 627 Daler 30 öre Silfvermynt.

Folkmängden år 1790 var 1405 perfoner.
Gifte voro 251 mankön, 251 qvinkön, 28 Enk-
lingar, 50 Enkor; Ogifta öfver 15 år, 181 man-
kön, 160 qvinkön; barn 236 gofiar, 248 flickor;
tilfamman 696 mankön och 709 qvinkön. Man-'
talsfkrefne räknades 73f perlöner» År 1742funnos 432 mantnlsfhrefne.

Kumblinge Moderkyrko Förfamling har
mantal Skatte, och 16.'T mantal Krono; tilfam-
man 17V2 mantal Vidden är -1 quad.at mil el-
ler 14200 Tunneland. Hemman äro 41 och å-
boer 77.

Preftgården beftår af et mantal, och är för-
fedd med nödvändig åbygnad af träd- Utfädet
är vid pafs 4 Tunnor årligen, och höbärgningen
ftiger til 60 lafs. Tilgången på fkog, är fom
uti hela paftoratet, knapp. År 1767 fkedde här
en öfverenskommelle, at genom et vilst årligt
fammanfkott fatta Socknen i ftånd at uptöra Preft-
gården af ften; men efter någon tid ledfnade in-
vånarena vid denna afgift.

De Byar lom höra til denna förfamling äro:
Kumblinge 16 hemman, Seglinge 8 hem-

man, Enklinge 6 hemman, Björkö 4 hemman,
Lappo 5 hemman, Afterholma 2 hemman.

Kumh



147

Kumblinge Kyrka är kallad S. Anna, Jung-
fru Mariae moder til ära. Skall vara upbygd på
Skatte grund, ehuru det fedan blifvit Krono (2).
Längden inom murarne är 29 alnar och bredden
I2i aln. Helgon afmålade uti taket bevila at
Kyrkan är Upfatt under Påfvedömet.

Kyrktornet är af träd upbygt öfver Vapen-
hufetjj och finnas där tvenne klockor. Den ftör-
re väger 1 Skeppund 12 Lispund och har föl-
jande påfkrift: Andreas Sylvanus Paftor, Jacobus
Sylvanus Comminifter» Helena Favorina 1744,
Plälm. 150 vers 6. Den mindre klockans vigt
är 1 Skeppund 4 Lispund, och påfkriften inne-
håller: Andreas Sylvanus, Paftor. Jacobus Syl-
vanus, Comminifter. Helena Favorina. Efaias 2
V. 3, — Ceu meus asthereus fluxit rigor igne fo-
lutus — Pectora ccelefti fic veftra flamma lique-
fcant. MDCCXL,

År 1484 teftamenterade Corth flartvigsfon
til denna Kyrka en mark penningar och et al-
tarkläde,

På Kyrkogården upvifas rudera, fom efter
berättelfe äro lemningsr af et Klofter. Uti Palm-
fe hölds antekningar finnes äfven anmärkt, at uti
denna Socken varit et gammalt Klofter (3); men
för Sfrigt faknas alla underrättelfer om defs öden
och befkaffenhet.

Kyrkoherden uti Kumblinge åtnjuter hela
Tionden, fedan den vanliga afkortningen fkedt,
fom beftår uti Barnhufets andel, Proft- och Tryc-

K 2 keri
(2) PalmfkSldflca handlingarne Vol. ?9 p. 397.
(3) Tom. 59. p. 447.
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keri Tunna famt Vinfäd» I anfeende til Paftora-
tets fvaghet upbäras äfven 16 Tunnor uti ve-
derlag.

Kyrkoherdar uti detta Paftorat om hvilka
man har underrättelfe äro:
i. Johannes Andrea underfkref Upfala mötes be-

flut 1593,
2. Laurentius Crygerus.
3. Martinus Aboenfis och
4. Johannes äro 3 Paftorer, hvilka framledne

Kyrkoherden Jacob Sylvan anför uti en hand-
fkrefven förtekning.

5. Måns Andrea Schraderus , !;d; Konung Guftaf
Adolphs fullmagt på detta Paftorat den 12 Ju-lii 1613. Original fullmagten förvaras ibland
Kyrkans handlingar. 1625 innehades denna
lägenhet ännu af bemälte Måns Schraderus.

6. Zacharias Jobannis omtalas 1631 och 1639.
7. Andreas Nicolai Mansnerus, var förut Reclor

vid Trivial Scholan uti Björneborg. BlefKyr-
koherde 1642.

%, Magifter P-aul Sigfrid Jheronius , Difputera-
de under Nicolaus Nycopenfts: de Creatione
1655 och pro gradu under Wexionms (Gyl-
lenftolpe): de Philofophiae in Theologia tum
.ufu tum abufu 1656. Dog 1685, Uti Åbo
Confiftorii protocoller anföres om honom föl-
jande händelfe: "D. 24 Jan. 1659 anklagade
Dn. Henricus uti Kumblinge M. Paulum, at

han
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han hafver öfverfallit honom "med ordh, ock-
få fkutit efter honom med lodh, trugade på
och ville kysfa hans huftru, och kalla henne
för en lättfärdig; 4;de dag Juul hölt et gruf-
veligt väfende; dagen för trettonde, dagen, fköt
ifron fin itugudör på H. Heririchs ftugudör; fa-
de ock Dn. Henricus var kommen til Präfte-
gården fom en fkälm, tjuff och röfvare. Sent.
Proften fkall ranfaka thetta werfvvet &c. (4).

9. Nils Grubb, fick fullmagt på detta Paftorat
den 4 April 1686. Befodrades til Hammar-»
land 1695. Dog 1708.

10. Ifaac Mansnerus , infattes til Kyrkoherde den
9 julii 1697. Var förut Comminifter uti Fin-
ftröm. Dog 1699.

11. Carolus Tom, blef Paftor uti Kumblinge 1699.
Afled 1714.

12. Bryniel Mansnerus, var Regements Paftor
vid Uplands Tremänningar när han den 3 Julii
1719 fick fullmagt på detta Paftorat. Dog 52
år gammal 1737.

13. Andreas Sylvanus, var förut Capellan uti
Hotlkär i Korpo. Befodrades til Kyrkoherde
den 1 § Oäober 1737. Dog 50 är gammal
174S-

14. Jacob SyIvan, Broder til den föregående.
Blef Comminifter härftädes 1736 och Kyrko-
herde 1747. Afled den 1 November 1775.

15. Magifter Ifrael IFallin, född 1722. Difpu-
terade under Scarin: de conjugiis non liberis

K 5 ' 1747,
(4) Åbo Tidn. 1792 N:o 33.
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1747j ocß Pro gradu under famma Prasfes: de
praeicriptione 1751. Promoverad 1751. Kyr-
koherde uti Kumblinge 1776. Död den 5 Bo-
bruarii 1793.

Brandö Capell innehåller vid pafs T\ qua-
drat mil taft land, och beftår af g|4 mantal,
hvaraf i|| mantal är Skatte och7|f mantal Kro-
no. Om med de Bränöar fom omtalas uti
Torften Wikingsfons laga (5) menas detta Brandö,
är en mycket oläker gifsning.

Hemman uti denna förfamling äro 42 och
Åboernas antal utgör 75. Byarne äro följande-

Thorsbolma 6 hemman. Bagghohna 2 hem-
man. Brandö 6 hemman. På denna ö ligger Ca-
pellet. Björnbolma 2 hemman. Kofkinpä 4 hem-
man. Et hemman af * mantal uti denna by är
Capellans Boftälle. Fifkö 5 hemman. Åfva g
hemman. Norr Jurmo 9 hemman.

Norr ut från Fifkö ligger Hullberga fkär-
gård, hvareft uti et berg en af naturen danad
grotta träffas, hvilken uti ftorlek fkall öfvergå
de grottor fom förut uti denna BeJkrifning äro
nämnde.

Emellan Kofkinpä. uti detta Capell och Björkö
uti Moderförfamlingen vid en holme, Falklubb
kallad, är en ften af brun marmor upreft, til å-
minnelfe af den olyckliga händelfe, fom af föl-
jande inhuggne påfkrift inhämtas: På denna ften
riftas minnet af Den, fom altid lefver uti tack-
famma mennifkabröft, Defs hjerta ftyrde dygd;

Defs
(5) Fag. ra. 106, iqB«
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Defs vandel redlighet och ära; Trogen, rätffint,
beftändig mot Konung, mot Fädernesland, Lieu-
tenanten Välborne Guftaf Adolph Taube, Son
af Öfverfte Taube på Hermanfari. Ogift dock
förlofvad, fkulie han refa til fit hemvift; men
uptogs på vägen til Gud» Han drunknade emel-
lan desfa klippor med 7 andra perfoner den 15
November 1773, Hans 27 åra lefnad förtjente
detta äreminne. Han var af alla älfkad, faknad,
förgd.

Brandö Kyrka är invigd S. Jacob til ära.
Bygnaden är en Korskyrka af träd, fom til bredd
och längd innehåller 27 alnar» Förfta anlägnin-
gen är obekant; men nuvarande kyrka är upbygd
1749. Prydnader faknas aldeles.

Capellaner igenfinnas följande:
i. Zacharias omtalas 1630.
2. Johan var Comminifter 1638»
3. Mårten namnes 1640.
4. Daniel Mansnerus var vid denna lägenhet

5. Mårten lefde 1660,

6. Petrus Portulinus tilträdde 1666 och lemna-
de 1711 fyllan til Andteas Mansnerus, Dog
1715

7. Andreas Mansnerus ingick 1723 tjenftbyte
med Capellan uti Sottunga, Afled 1744.

8. Chriftian Björkroth, flyttade hit från Sottunga,
1723. Affatt 1735. Bfcf Bkväl födan Hofpi-

tals predikant i Själö.
K 4 9. Ja-
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9, Jacob Sylvan tilträdde detta Sacellanie 1736.

befodrades til Kyrkoherde uti Kumblinge 1747.
10, Andreas Scarén, Weftgöthe. Refponderade

1744 under Scarin: de jure gentium, prteci-
pue Sveogothicarum quoad decimas. Erhöll
denna lägenhet 1748, Dog 1783.

11. Herr Adolph Reinhold Svebilius, född 1757,
Preftvigd 1780. Befodrad til Comminifter 1784.

XIL
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XII. Om Embetsmän och Stater på
Åland.

Om £fuftitie Staten.

Ar 1435 när Konung Eric af Pommern delade
Finland uti 2:ne Lagmansdömen, .få lades Åland
under Norrfinne Lagfaga. Redan för den tiden
nämnas åtfkillige enfkilte Lagmän öfver Åland (1);
men de hafva efter all anledning endait varit Vi-
carier, tiliatte af Finlands Lagman, Öland hade
väl desfa tider egen Lagman (2) ; men derföre
får man ej ftraxt förmoda detfamraa om Åland.

År 1623 då Kongl. Hofrätten uti Åbo in-
rättades, lades Ålands Domfaga under deniämma.
Äldre Domböcker än från denna, tid finnas ej
ihland Häradets handlingar.

Ting hålles en gång årligen uti hvarje Socken.
Af dem fora härftädes föreftådt Domare era-

betet har inan underrättelfe om följande;
I. Lårens Olaffsfon, Domare i Ålande, bekräf-

tade et köpebref på Björnaby hemman med tit
Sigill år 1410 (3).

2. Jöran Thomasfan, har utgifvit Dombref år 1560.
K 5 3. Mats

(i) Se afnandlingen om .'lands Styresman uti denna
beikrifning (l~) Afl.a litt. fvec. 1721p. 324; 17:3
J>. 479. Från Ålands Lagman fkedde likväl vad til
Oftgötha Lagman. (3) Juuftens Chron. EpiiVop»
med. Herr Prof. Porthans bilagor jp. 41g.
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3. Mats Pedersfon, Borgmäftare i Stockholm och
Häradshöfdinge på Åland 1564. Kyrkoherden
uti Jomala Magnus Petri Veltrogothus höll
ting, och urgar Dombref å hans vägnar 1564
och 1572 (4).

4. Guftaf Biörnsfon Båät til Fållnäs och Stärin-
ge. Son af Riksßådet Biörn Pedersfon til Fall-
nas. Blef Riksßåd och Kammarßåd år 1590.
Var Häradshöfdinge öfver Åland 1592. Har
underfkrifvit Riksßådens och Adelns Suplique
til lvonung Sigismund i Revel år 1589, och
åtfkilliga af Härtig Carl utfärdade förordnin-
gar 1592 och 159?. Underteknade Upfala mö-
tes bellut 1593. Dog i Stockholm 1594- Är
begtafven i sorunda Kyrka, der graltten har
följande minnesikrrft: Her ligger begrafven
then edle och welborne Herre Heri; Giöftaf
Biön.sion til Fålenäs, Sveriges Rikes troman
och Råd fom chrifteligen akomnad uti Stock-
holm anno Domini 1 594. Gud upveeke honom
til en evig Salighet (5).

Han var gift med Görvel Joans dotter Gyl-
lenhorn til Hackita.

5. Rasmus Chriftiernsfon utfärdade domar 1J94.
6. Knut Pärsfin til Hååby var Häradshötding

ar 1597, oxn haae tri Lagläiäre Iviichael Chri-
fteision.

7->
(4) På Kermurd(s Siteri förvaras 2:e Dombref af be-

målte K- iKohcrde. (5) Sijismi.rrs o.h Carl IX:s
Hifi. a? Werv>ing ID. p. liO. 2D. Riiagorne p. 32.
Slieri:t/.~;is Samling af Kormnga bref l D. p.
404, 413. Svea Rikt» 3 afd. p, 24-
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7. Jacob Koufchild, Kofkiäll eller Kofkull til
Wadh, kom från Lifland 1582. Underlkref
Upfala mötes beflut 1593. Var Hertig Carls
Jägmäftare 1594 och Karamarjunkare 1596.
Befällningsman öfver Gripsholm 1598 och öt-
Ver Daga, Ölebo, Åkers och Öknebo härader
1604. Häradshöfdinge på Åland 1606. Fick'
befallning den 11 Augufti 1606 at tillika med
Johan Ottesfon i Finland vederkänna Kronan
de gods fom Adeliga qvinnor förbrutit genom
ofrelie giften eller lönfka läger. Blef Ståthål-
lare uti Skaraborgs Län 1607 och uti Nykö-
pings Län 1611 (6).

8. Jöns Jacobsfon var Domare 1612.
9. Hans Olofsjon har utgifvit Domar 1613.
10. Andreas Burans. Född i Säbro Socken den

14 Augufti 1571. Var Secreterare vid Freds-
Congreffen med Danmark i Knäröd 1613. Kal-
las Kongl. Secreterare 1619. Adlades 1624.
Förrättade en befkickning til Ryfsland 1634.
Blef 1640 Asfefibr uti Krigs-Collegio och Ge-
neral-Mathematicus. Var Häradshöfdinge på
Åland från 1616 til 1640. Har utgifvit Or-
bis arcfoi inprimisque Regni Sveciae nova &
accurata defcriptio. Wittenberg 16.31. Var
gift med Kirftin Krabbe (7),

Ha-
(6) Stiernmans Höfd. minne i D. p. 112. Adeliga

Matrikel I D. p. 163. Dalins S. R. H. 3 D. 28.
20 Cap. p. 562. (7) Märkvärdige Sv. Måns lefv.
af Gczelius I D. p. 148, 149- Stiernmans Matrikel
N:o 126. Hallenbergs S. R. H- under K. Guftaf A-
clolph 1 D. p. 270.
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Häradshöfdinge tjenften lät Buraeus förrätta
af åtfkillige Lagläfare. Gabriel Berntfo7i döm-
de ftån 1616 til 1633 '8)j Torbjörn Enget'
Irechtsfon 1634, 1635, 1636; Nils Mårtens-
fon Cbarfelius 1637 til 1640.
t. Johan Stiernhok. Född i Rättvik 1596. Son
at Capellanen derttädes och federmera Kyrko-
herden i Bro Olaus Petri. Efter utrikes refor
från 1620 til 1624, befodrades han til Leåor
Ethices & juris vid Velterås Gymnafium. Ut-
gåf 1625 uti Upfala en difputation, exhihens
deiineätiOnem fummorum capitum doctrinae pr>
litirxe. promoverades til Magifter. Kallades
1630 til Referendarius uti Kongl. Cancelliet ;
men undanbad fig denna fysfla. Blef famma år
Affeffbr uti Åbo Hofrätt, och 1640 vid Aca-
demiens inrättning; furis Profeffor. Innehade
Häradshöfdinge beftällningen, på Åland 1641
och de följande aren. Blef 1646 Häradshöf-
dinge i Örbyhus Län. Reviiions Secreterare
1647. Adlades 1649 ocn- &ref % t'l Kåfve-
ftad. Han kallade fig innan han blef adlad Jo-
han Olofsfon Dalkarl. År 1666 erhöll han
namn af Hofråd. Företog 1673 en rc^a
Holland, at föka bot för fin 1658 förlorade
fyn; men förgäfves. Dog i Stockholm 1675.
Var gift med Catharina Appelbom» Dotter af
Commisiärien Anders Haraldsfon Appelbom tit
Söderby. Af trycket har Stiernhok utgifvit den
bekanta afhandlingen: de jure Sveonum & Go-

tho-

(g) Var äfven 1624 Lagläfare uti Wirmo. Memorabi-
iia, Wirmoenf. p. 17.
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thorum vetufto. Stockholm 1672, och en kort
Traftat om Morgongåfvor, Stockholm 1651 (9>

*2. Eric Gyllenftierna Carlsfon, Friherre til Ula-
borg, Herre til. Nynäs, Steninge, Ericsberg,
Åhrås, Giärdsnäs, Limmaredoch Pintorp. Född
160». Son af Affeflbren uti Kongl. Svea Hof-
rätt Carl Ericsfon Gyllenftierna. Tjente 2 årT
vid Konung Ludvig 13 Lifgarde, kom tilbaka
1629 och blef Kammarherre 1630. Skickades
1631 och 1632 til åtfkilliga Hof uti Tyfkland,
och 1634 fom fullmyndigt Sändebud til Ryfs-
land. 1636 Riks-Kammar-Rad. 1637 Lands-
höfdinge i Wiborg. Förde Landtmarlkalksftaf-
ven 1641 och 1642. Förordnades 164S til
General - Gouverneur öfver Ingermanland och
och Kexholms Län. Samma år Friherre, Riks-
Råd och Affeflbr uti Svea Hofrätt. Sändes fora
Legat til Ryfsland 1647. Innehade Ålands
Domfaga från 1646 til 1652. Prefident uti Åbo
Hofrätt 1654. Fraefes uti Reduäions -Cofc-gio
1655. Lagman i Tio Härads Lagfaga 1657,
och famma år utnämnd til General-Gouverneur
uti Finland. Dog den 23 October 1657. Var
gift med Beata Yxkull, Öfverfte Comad Yxkulls
dotter (io). Lagläfare den tiden Gyllenftierna
var Häradshöfdinge, voro Hindrich ThomaS'
fon, Eric Michelsfen och Jonas Ivarsfon.

13. Jacob Sneckenberg. Son af Eorgmättaren i
Nyköping Olof iedersfon Snack. Liter idkade

Stu-
• (9) Stiemmans Matrikel ID. p. 438- Märkvård. Sy.

Måns lefverne af Gezelius 3 D. p. 171.(10) Stiemmans Höfd. minne 1 D. p. 372. Rkebinder
■om Svenfka Landtmarfkalkar p. 57, $. R. RådilinjJ
s:te Afd. p. jjb.
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Studier, företog han en utrikes refa, och utgaf
år 1649 uti Roftock en difputation de Pignori-
bus. Blef 1651 Cancellilt och 1653
höfdinge på Åland, famt Infpeftor öfver Kungs-
gårdarne. 1659 var han Fiical uti Bergs-Col-
legio. Befodrades fedan til Revifions Secrete-
rare, och adlades uti denna beftällning 1673.
Skref fig förut Snack. Förorduades 1675 til
Kongl. Räntmäftare. Tog affked 1682 och Af-
fömnade 1697 (n\

14. Nils Persfon Pfiländer, Var Häradshöfdinge
från tit 1682. .

15, Wilhelm Johan Quenfel innehade Domare em-
betet på Åland frän i683 l il 1694 då han be-
fodrades til Afleflbr uti Åbo Hoträtt.

16. Eric Rofendahl. Son af Krigs-Kammereraren
öfver Finland Eric Rofendahl. Var Häradshöf-
dinge på jAland från 1695 til 1705. Dog 1710,
och flöt Rofendahlfka ätten fom börjades med
Fadren 1654 (12J.

17. Andreas Porteus, var förut Häradshöfdinge
uti Caporie Härad uti Ingermanland; men flyt-
tades vid Ryffarnes infall uti denna Landsort
tji famma beftällning på Åland den 1 Julii 1705*År 1714 måtte han äter flykta undan Ryfiarne,

18. Olof Hemmark, förordnades til Häradshöf*
ding 1721. Dog år 1738,

19. Git-
(it) Stiemmans Matrikel tD. p. 635. Grans befkrif-

nifig onj Wefsmanland p. JOO. (12) Stiemmans
Matrikel l D. p. 53a.
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19. Gillis Akerhjelm, var Hernmarks efterträda-
re. Blef ledan Affefför uti Kammar -Revition
och Kammar-Revifions Råd.

ao. Aniphas Parment adshöfdinge
beftällningen från 1744 til 17$9, då han erhöll
affked med Affeflbrs namn och heder. Afled 1768.

ai. Herr Samuel Ehrenmalm. Född 1730. För-
ordnad til Häradshöfdinge uti Åland 1759. Hov-
rätts Affefför 1762 och Hofrätts Råd uti Åbo
Hofrätt 1766 Var famma är äfven Ledamot
uti Commislion om Hoffmans upror uti Wefter-
göthland. Erhöll på begäran affked 1772. Rid-
dare af Kongl. Norditjerne Orden 1791. Har
under biviftandet af Riksdagarne varit Ledamot
af flere Utfkott, och ibland andre af Secreta
Utfkottet 1766, och af Bevillnings Utfkottet
1789.

22. Herr Jonas Palm. Född i Ejörn?kulla Soc-
ken och Chiiftianftads Län 1726. I(|:ordnad til
Auditeur vid Kronprintfens Regemente 1748,
Coinmenderad til Pommern 1757 och biviftade
det årets hö-expedition i Frifchehak 1762 utan
anfökning befodrad til Öfver-Auditeur vid Ar-
néen på General en Chefs anmäla". Den i»
Martii 1766 Häradshöfdinge på Åland. 1771
benådad med Hofrätts Afleffors fullmagt, med
föriäkran om verkelig befodran vid yppande til—
fälle. Ingick 1786 tjenftbyte med Protonotarien
Herr O. A, llantin. Erhöll famma år på begä-
ran affked» Förordnad til ordförande i ägodel-
nings rätterna i fju Socknar på Åland, i anled-
ning af allmogens enhälliga kaiklie 1791. Har

under
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under fin tjenftetid haft åtfkilliga extra förrätt*
ningar, och ibland annat flere fesfioner varit ad-
jungerad Ledamot i Kongl. Åbo Hofrätt.

23. Herr Olof Anders Plantin. Född i Skåne
1746. Studerade vid Academien i Lund. Di-
fputerade 1759 under Profeflbr Laurell, de volun-
tatehypothetice neceffaria, och 1764underfamma
Praefösj de Naturälismo fanae rationi adverfo.
Vice Häradshöfdinge 1774. Ordinarie Notarie,
vid Wafa Hofrätt 1776. Protonotarie famma-
ftädes 178J. Häradshöfdinge på Åland den 24
Julii 1786.

Om Landtftatcn.
JLandtltaten Var under Ståthållare ftyrelfen nog
Vidlyftig. Ståthållaren Georg Wulfsdörf hade til
fit Biträde 3 Underfogdar, 6 fogdekarlar, en un-
derfkrifvare, och defsutom en edfvuren fkrifvare J
fom Konungen fjelf tiliätte, och fom fkulie vara
anfvarig för räkenfkaperna (13J. När landet 1634
lades fom et Fögderi under Åbo Län, minfkades
denna vidlyftiga betjening. Nu beftår Staten af
en Kronofogde, en Häradsfkrifvare, 9 Länsmän
och 10 Brofogdar, En Landtmätare och en Lands-
fifcal höra äfven til ortens embetsmän.

Från 1634 til närvarande tid hafva följande
Varit Befallningsmän i detta Fögderi :

Stephan Hansfon Schader från 1634 &
Dog 165J.

(13) Hatlenhergs S. R. H. under Konung Guftaf A.
dolph* regering I D. p. 401,
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Johan Johansfon ISSO,
Albrecht Behm 1653.
Chriftopher Byloro 1656.
Olof Everisfon Häger 1657, 1658, 1659.
Nils Sigfridsfan Wafl från 1660 til 1664,
Erland Ändersfon Törn från 166$ til 167J,

Dog 1690.
Jacob Rufk från 1675 til 1685.
Nicolaus Lundius från 168J til 1694..
Johan Höök 169.J.
Leonard Collin 1696. Lefde ännu 1713.
■Wilhelm Pihl från 169$ til 1714, och ef-

ter flykten från 1722 til 1729.
Sven Colléen tilträdde fysflan 1729. 'Dog

1749. Under Ryfiarnes korta välde 1743 vat
Johan Wialenius Kronofogde.

Daniel Mansnerus kom til denna beftällning
-1751. Erhöll Hot -Kaminererare namn 1765-. Dog
1776.'

Herr Hans Föjman blef Kronofogde 1774.Befodrades til Lands.Kammere-rare i Wafa Län
i781.

Herr Lars Jung. Befodrad från Notarie i
Kongl. Kammar - Coltegio til denna fysfia 1781.
Erhöll Lands -Kaminererare fullmagt den 11 Martii

Öm tfågeri-Betjéningéfr.
Jägeri-Betjening inrättades på Åland 1613, och
iat-tes genom Konungens bref den 19 November

L fansl
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famma år Daniel Bauer til Jägmäftare, emedan
dåvarande Ståthållaren Wulfsdörf ej allenaft fjelf
öfvade, utan äfven tilftadde andra öfva olofligt
jagande. Konungen betygade Ståthållaren iit flo-
ra mifsnöje deröfver, och befalte honom itraxt
fkicka bort alla fina jagthundar från ön (14).

Det Var i fynnerhet för Elgjagten fom desfa
anftalter vidtogos, och finnas i detta ämne flere
förordningar utfärdade. Den 2 Augufti 1620 ut-
gaf Konung Guftaf Adolph en fiadga: "at den fom
å Åland något Elgdjur nedfi-jge, fkulie ftraffas til
lifvet, och der få wore, någon af fynnerlig gunft
benådades, fkulie alt defs gods under Kronan ve-
derkännas, och han til Ingermanland förfändas,
at utanj hopp om förlofsning hela fin lifstid där
förblifva. Träffades ej Djuret, fkulie den brots-
lige bota 40 mark.'*

I Jagt-Placatet af den 22 Martii 1647 ftad-
gades, at den fom fälde Högdjur i frikallade
Parker, borde där han för dödsftaffet förfkona-
des, åtminftone i främmande land förflackas til
den tid honom förefkrifven varda kunde.

Lifsftraffet lindrades förmodligen altidj men
hvad landsförvisningen angår, verkftäldes för-
ordningarne ganfka noga, och i ftället för Inger-
manland finnas af åtfkilliga vid Kongl. Hofrät-
ten i Åbo förvarade handlingar, at Nya Sverige
i America blifvit den vanliga förvisningsorten (ij).
I et Refcript af den 15 September 1647, angåen-

de

(14) Hallenbergs S. R. H. under Kon. Guftaf Adolphs
regering 2 D. p. 787. (15) Åbo Tidn. 178a-, N:o gO.
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de en lös karl från Ödkarby i Saltvik och en
Kronobåtsman från Öfverby i Jomala, fom hvar
för fig fält åtfkilliga Elgar, förklarar Drottnin-
gen, at den lölä karlen borde med förfta lägen-
het öfveriändas til Americam til nya Sverige, och
hans huftru och barn med honom om dem fä be-
hagade ; men båtsmannen hade förv rkat fit falla
gods, få framt han något ägde, och om han ej
något ägde, utan vore Blott gift och oförmögen
kart, borde han i lika måtto dit förfändas. Til
följe af et annat Drottningens refcript, förklara-
de Hofrätten den 31 Augufti 1653 en Borgare
från Öregrund fkyldig,,at förfändas til Nya Sve-
rige, för det han hade fkjutit en Elg i Finftröms
Socken^

Af Ålands Härads Domböcker för desfa ti-
der finnes, at de brotslige ftundom af Kohglig
nåd erhållit tilitånd, at bota för en lkuten Elg
med 6 Oxar.

At Riks - Jägmäftaren befattade fig med mål
fom angingo fkutna Elgar och kunde lindra Hä-
radsrättens utflag, fes af et bref år 1663 från
Riksßådet och Riks-Jägmäftaren Axel Sparre,
hvilket förvaras i Häradskiftan.

Gatulopp och fäftningsarbete var de följan-
de tider det vanliga ftraffet för dem tom fköto
Elgar.

År 1714 innan Ryffame hunno til Åland,
nedfkötos och infaltades på Regeringens befall-
ning alla Elgar fom kunde träffas. De qvarblef-
ne utöddes fedan til ftörre delen af fienden, och
finnas numera inga Högdjur i detta Landfkap.

L 2 Ge-
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Genom Kongl. Refolution på Allmo-
gens enfkildta befvär, uphörde Åland år 1762
at vara Kronopark och ftäldes i likhet med det
öfriga Finland. I Kongl. Maj:ts Inftruction för
defs Öfverhofjägmäftare, gifven Gripsholms Slott
den 4 Januarii 1780, kallas Åland åter Krono-
park, ehuru orten», hvad verkställigheten angår,
■ej vidkännes någon af de infkränkniugar fom el-
jeft åtfölja Kronoparker.

Jägeri - Staten beftår af en Hejdridare, 6
Stallfögdar famt några Underiialliogdar, och ko-
llar aflöningen Kronan årligen 40 R:daL

Om Medkmal Staten-.
I->n Landtfältfkär för Åland beviljades genom
Kongl. Maj:ts Refolution på Allmogens befvär
den 9 November 1686, och fkulie han få anvis-
ning på något ödeshemman til Boftälle. Til följe
AfKonungens bref den 5 Februarii 1690 til Lands-
höfdingen i Åbo, borde Landtfältfkären vara exa-
minerad Chirurgusj men år 1697 anhöll Allmo-
gen om tilftånd at hafva en oexaminerad Fältfkär,
emedan ingen Mättare ville flytta til Åland. Hvad
utflag fallit på denna anfökning är obekant ; men
från den tiden har Åland altid haft egen Fältfkär
och defs Boftälle har varit uti Godby och Fin-
ftröms Socken»

Vid 1778 års Riksdag anhöll Åländfka Pre-
fterfkapet i undeidånighet om en Provincial Me-
flicus, och biföll Kongl, Maj:t denna anfökning.

Uti Kongl. Maj;ts bref til Collegium Medi-
cum,, gifvit Gripsholms Slott den 14 November

1780,
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1780, förordnas at Provincial Medicus på Åland,
utom ordinarie lönen, fkall åtnjuta medhjelpare-
lönen, äga rättighet at hålla Apothek, och efter
Landtfältfkärens afflyttning befitta Hemmanet i
Godby.

Denna fysfla har fedan blifvit beftridd af:
i. Doäor Joachim Cronholm. Född i Lands-

crona 1751. Studerade vid Lunds Academie.
Förfvarade 1771 under 'nu varande Bifkopen
Doäor Munk, fednare delen af DifT. de Retur-
rectione mortuorum principiis Phyfiologico-me-
dicis non adverfa. Utgaf för Doäors värdig-
heten 1778 under Herr Profeflbr Rofenblad,
Differt. de ParaglofTe exfertoria cum Ptyalismo.
Promoverades famma år. Befodrad til Provin-
cial-Medicus på Åland 178a Afled den 23
Julii 1788.

r. Doäor Fredric Wilhelm Radloff. Född den
19 September 1766. Infkrifven uti Stockholms
Nation uti Upfala 1782» Förfvarade under Herr
ProfefToren och Pdddaren C. P. Thunberg, Mu-
feum naturalium Aeademiae Upfalienfis P. I.
1787. Difputerade under farorna Praefes pro
gradu: de Myriilica 1788. Medicinse Doäor
den 13 Junii famma år. Förordnad til Fält-
Medicus vid den Armee fom lammandrogs vid
Rikets fodra gränts, den 13 September 1788»
Utnämnd til Provincial - Medicus på Åland den
31 Martii 1789.

L3 Om



166

Om Lotsinrättningen.

x-s n betjening fom hör til Lotsverket på
beitat af en Infpeäor, 29 ordinarie Lotfar med
lön, 14 ordinarie Lotfar utan lön, och 21 ex-
"tiaordinarie Lotiar. Hemman innehafvas un-
der Lotsfrihet, och afiöningen ftiger til 96 R:dal.
24 fkill, Lotsplatfer äro 21.

XIII
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XIII. Om Kyrkoförfattningen p
Åland.

/Vland år förmodligen den förfta ort uti Fin-
land, tom antagit Chriftendom. Bremifke Hiftorie-
ikrifvare (i) omtala en Johannes , hvilken af Er-
kebifkop Adalbert fom dog 1072, utfågs til Bi-
lköp öfver Svenfka öarne, hvarmed efter Hall-
borgs (2), Tärnftröms (3) och Cantzli-Rådet La-
gerbrings (4) förmodan, Åland torde utmärkas}
men fom Bremifke handlingarne numera ej äga
fynnerligt vitsord, och utomdefs ei tydligen be-
rättas om denne Johannes verkeligen farit til fi-
na öar: få förbliiver tiden til Chriitendomens bör-
jan på Åland okänd.

Bilköp Bång låter Olof den helige omvända
Ålänningarne (5).

At Sveriges Konungar redan innan Finland
eröfrades, dragit föribrg om Ålänningarnes om-
vändelfe, är gaiiika troligt, i fynnerhet fom Åland
enligt fleres mening, fordom legat under Uplala
Stift.

När Åland förft kommit under Åbo Stift,
lär nu mera ej kunna utredas. Bilköp Ragvald 2,
fom född Ålänning, torde lättad erhållit denna
tilökning. Herr Profeijjpr Bilmark är likväl af
annan tanka och fager i ltöd af Aéejfenii Scond.

L 4 illuft.
(i) Adam Brem. Hift. ecclef. Lib. IV cap. XLIIII vet.

Scholialt. Johannes ad infulas maris deftinatus eft.
(2) P- 58- (3) P- 45- (4) s- R- H- *ö- P- 56'
(5) Hili. ecclef. p. 2ÖB'
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ilfaft. Tom. 3 p, 10, at B'fkop Hemming förft
haft Åland under fit Stift (6>

Bilköp Rbyzelius uti fin Bilköps -Krönika p„
325 fager, at Åland redan 1293 legat under Å-.
bo; men p, 331 förmodar han at denna ändring
fkedt under Biikop Hemming, fom likväl förft
tilträdde 1340.

Bengt, Ragvalds efterträdare och Hemmings
företrädare har onekeligen halt Åland under lin
ityrelfe.

De underrättelfer fom for öfrigt finnas omi
Kyrkofaker under Catholfka tiden, beftå uti hand-
lingar , hvarigenom de Andligas rikedom och an-
leende ökades.

Et bref gifvit: Die lune poft dominicam o*
culi proxima 1322 uti Saltvik, tillägger Åba
Domkyrka, egendom i Thiudanäs (Tjudö).på Å-
land (7)..

G.enom et bref gifvit: Die Mathei apoftolt
& evangelifte 13285 ikänkte Nicolaus Magnusfon.
Advocatus Alandiae, et hälft 800l i Sibboby til
Åbo. Domkyrka och Bifkop Bengt (£)„

Dominica Pasfio-»is 1333 pantfattes til Bi-
lköp Bengt jord uti Jomalaby för Skintionde från
Tavaftland ('§.)..

173?
(6)' Hyponemara ad Cl-ron. Epifcop. P. Junjtcn y> 16..

De Aäu infcrina-: ioms Hemming!. P. pr. pag, 4.
(?) J««/»<-w Chr.. Epifc. Aboeni". mod Herr Profeffor-
Porthans bilagor p. 249- (8) Nyfsnämnde a*bet*
p. i2Ö* (9) Samma ar.bete. p. 1.32.,
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J33J circa feftum b. Laurentii var Erkeßi-
fkopen Petrus från Upfala på Vifitation uti Åland,
och bekräftade då en förordning utfärdad af Bi-
lköp Bengt, om tionde af Skälfänge til Prefter-
Ikapet, för deras gäftnings befvär (10). Meffenius
uti Finlands Krönika rimar om denna författning
på följande fatt:

När Aikje Bifpen fin provintz
Vifiterade , fom alt var
Sverige, han ock til Åland far,
Hvareft han fådan ftadga gör
At Soknepräfter halva bör
AU tionde fom gifs af fj.:U
För han gör mot mången gäft väl.
Til Kyrkjans byggning den hjelp kom
Tilförena, men vänds nu om (ii).

År 1336 tercio novas marcii Ikref Bilköp
Bengt et fträngt bref om föregående ämne, och
måtte Ålänningarne ej varit iynnerligen villige
at utgöra denna tionde, emedan äives Erkeßifko-
pen famma år, genom brei: dat, in profefto b. Bar-
pabe, vidare yrkar derpå (12).

1338 fena leda ante Symonis & Jude åter»
kallade Bifkop Bengt genom tvenne bref egendom
i Öningiaby Åland, iom han förut ikänkt en
lin ilägtinge Likillus Efkilli, Uti et af deffa bref
omtalas egendom uti men hvad Itälle
härmed menas är oiäkert (13).

L 5 Die
(10) Samma arbete p. 23?. (11) Finlands Rimk/Ö-

-nika p. 19. (12) Juujtens Ckron. Ep. Aboenf. med
bilagor af Herr Profeffor Porthan, p. 236. Bilkö-
pens bref finnes åfven uti Mennanders Difputatioa
de arte adipem phocarum coqaeodi p. 13, Jtjfe.
Jiens. Chronicoa p. 22$*
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Die Corporis Chrifti 1342 utfärdade Bifkop
rfemming en fträng befallning om Prellrättighe-
ters utgörande vid ltraff af Banlysning (14).

Genom brel gifvit Stockholm quarta die Pen-
tecoftes 1351 ftadfäfte Konung Magnus Smek Bi-
lköpen i Åbo uti beiittningen af Kungsgården uti
Saltvik (15) j men ej på bortmift fifke
uti Borgå efter "Dalins (i'6j och Lagerbrings u?)
upgifter.

1352 in craftino b. Mathei Apoftoli & evan-
gelifté, har famvna Konung utgifvit et bref,
hvaruti Kronan förbehålles jus patronus öfver 10
förfamlingar at Å o Stift, och deribland af Fin-
ilrömpå Åland (ig).

i Die b. Michaelis Archangeli 138$ gaf Peder
Ålänning, By »man och Rådman i Stockholm til-
lika med lin huitru Chriftin Peders dotter, Hul-
thom och Långö i Sundha Socken utom åtfkilliga
gårdar i Finland, til ena everdelica Prebenda i
Gudz heder ok ära ok vara Fru ok S:te Ericx
Domkirkionne i Åbo (19).

Dorninica ante di*m #nativitatis b. Virginis
1400 bekräftade Petter Ålänning genom et nytt
biet lin förra författning med den ändring 3 at vis-
lä mäffor ikulie i S. Hinrics och S. Erics
Chor (20}.

M39
(14) Nåftnåmnde arbete p. 267. (15) Bihang til Å-

bo Tidn. 1785 p. 101. (16) S. R. H. 2 E). 13 C.. i $• P- SOf- C'?) S. R- H. * D. 6 Cap. 25 $.
p. 413. . (i?) Bihang til Abo Tidn. 1785 p. 117.
(19) Juuftens Chron. Epifcop. Aboenf. p. 393. (20)
Samma arbete p. 394.
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1439 oftava auguftini epifcopi & confeiToris
är et bref utgifvit angående 3 gods i Sylöda i
Saltvik tilhörige Domkyrkan i Åbo (21).

Genom bref gifvit Åbo nalle daghen epther
Sande Eyrgitte dagb 1449 förklarade Konung
Carl Kmitsfon Preftgårdarne på Åland fria för al-
la utlagor (22).

Dominica infra octavas Johannisßaptifte 1450,
fick Bifkop Magnus i Åbo iamma Konungs iii-
hetsbref för lina Tafflgods Tiwdanes (Tjudöj och
Liffvaby (Liby) här pä Åland (23).

Et Teilamente af Corth Hartvigsfon til Kod-
bolftad (Bolftadliolm) ikrifvit Torsdagen för S.
Gemens dag förordnar efter tideas fed åt-
fkilliga gåfvor til Saltviks, Finftröms, Hammar-
lands, Jomala , Kumblinge, Getha och
Ekerö Kyrkor famt Kloftret i Kökar. Et Capell
vid Helleftröm namnes älven i Teftamentet; men
dels läge är numera obekant (24).

Under detta för Hierarchien förmonliga ti-
dehvarf, torde Åland ej faknat Bifkoparncs be-
iök, få väl i afieende til Embetet, fom för de
betydande egendomar, hvilka här hade iit läge.
Om Bilköpen Laurentius Michaelis Suurpä finnes
anmärkt, at han år 1506 på hemreiän från Åland
fjuknade och kort dereiter afled(2s). Spegel (.26)
förblandar vid detta tilfälle Åland med Öland,
fom aldrig legat under Åbo ftift.

Efter
(2l) Åbo Tidn. 1789 N:o 42. (22) Bihang til Åbo

Tidn. 17 0 5 p. gi. (23) famma itälle p. 80. .(24)
Åbo Tidn. T784 N:o 33. (2?) Juuftens Chronicon
Epifc Aboenf. p. 29. (-6) Kj-rkohiftoria p. 39g.
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Efter Salighetslärans lyckeliga förbättring,
finnas i början ej några fynnerliga underrättelfer
om Kyrkoförfattningen. At Prefterfkupets inkom-
iter minfkades och Kyrkogodfen indrogos, behöf-
ver ej nämnas 3 men at för någon del vederlag lem-
nades, fynes af följande antekning, fom Herr Pro-
leflbr Bilmark inryckt uti Hyponemata ad Chro-
nicon Epifcop. Aboenf. Pauli Juuften P. I. p. 12.
"Anno Domini 1556 Tå Kong Göftaff var til Wi-
borg, tå kendes Han vidh Matzkott fmöret, och
Hans Gudelighet gaff Honom thet in at Han Pre-
Iterna i Åland i iäftima fmör ftad lät upbära elo-
kar vackor, hvar Kirkherde i fin fochn; therpå
haffve vij Pre&er, högiofllig i hogkommelfe Kong
Johafts underikrefne hreff, dat. i Stockholm den
9 Aprilis 1590.

Af hfitfdlingar vid Saltviks Kyrka, finnes at
Konung Guftaf Adolph genom bref dat, Flifö den
5 November 1614, gifvit bekräftelfe på denna
rättighet, fom likväl ledan förfvunnit.

Liturgien lär ej haft någon framgång på Å-
land, emedan den nitifke Abrab<.*%:if Andrea Art'
germanmis här fökte fin friitad.

Uti Palmfköldlka handliagarne (27) berättas,
at Herr Peder Arvidi 1583 blifvit förordnad til
Domproft på Åland j men om denna titel någon
tid tilkommit Proiten på få nyttjades den-
famma likväl aldrig af bemälte Petrus Arvidi uti
de handlingar fom efter honom ännu finnas be-
varade.

Efter
(27) Tom. 59 p. 507.
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Efter nuvarande författningar utgör Åland
et Profteri under Åbo ftiit, och äger detta Pro-
fteri rättighet, at vid förefallande Riksdagar hålla
egen Riksdagsman.

Det lugn Förfamlingarne på Åland lyckeli-
gen njutit, lemnar iör fednare tider endaft at an-
märka de be lök, fom Stiftets Förmän tid efter an-
nan på embetes vägnar anitält»

År 1604 var Ericus Erici enligt en
antekning i Ffammarland, derflädes på Bilköps
Viiitation. Bemäite Biikop ikall eljeft Underhållit
en latinik brefväxling med Prefterfkapet på Åland 3.
men at denna brefväxling Ikulle vara i behåll uti
Åbo Bibliothek, är, hvad närvarande tid angår,
Ogrundudt (23).

Bifkop Ifaac Rothovius har 1628 och 1640
anftält viiitationer på Åland.

Aefchilt Petrcsus har afVen uti denna för-
rättning beiökt Åland; men året är ej anmärkt.

1661 förrättade Joanves Terferus viiitation
uti Förfamlingarne på Åland.

Bifkop Johan Gezelius den äldre har 6 gån-
gor verkftält viiitationer härftädes nemligen: 1667,
1671, 1675, 1681, 1683 »687-

Johan Gezelius den yngre anftälde ej endafl
vifitationer 1692, 1697, 1702 och 17093 utan
höll åfven de bägge förftnämnde åren ordentligt
Preitmöte med Ålands Prefterfkap (29), och af-

hand-
(28) Rhyzelii Epifcop. p. 348- (29) Gtzclii företal

til Cajani Svnodal difputation de inferno och Afc«-
naiidcrs Örat. de Synodis & fpeciatira dioecefanis a»
boenfibus 1773.
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handlades den 10 och n Februarii 1692 uti Jo-
mala, med predikande, dilputerande och oreran-
de famma ämnen, fom förut voro aI handlade och
tryckte vid Synoderne i Åbo och 1691,
de Ecclelia & Minifterio eccleiiauico. Synodal
beflut hafva här blifvit författade 1692 och 1709.

År 1739 förrättade Bifkop Fahlenitis viiita-
tion, och 1759 dåvarande Bilköpen C P". Men-
nander.

Den fifta vifitation fkedde 1785 af Biikop
Jacob Haartmaiu

En Schola inrättades år 1639 uti Saltvik, genom
Proften Muurs iöreitällningar hos Riksdrotfen Gref-
ve Pehr Brahe, fom den tiden var General Gou-
verneur öiver Éiuland. Den 24 November 1651,
bekräftade Drottning Chriftina denna Schola, fom
ikulle hafva 3 Lärare. De följande åren omta-
las itundom 2 Lärare, af hvilka en kallas Re-
Öor; men vanligen var här endaft en Scholmä-
ftare. Någon fråga lär upkommit om denna Scho-
las indragning, emedan prefterfkapet anhöll vid
1660 års Riksdag om defs vid magt hållande,
och utföll den gynnande Reiolution: "at Kongl,
Maj:t förfpörjer ej gärna någon Scholas Ruin,
dy vill Kongl. Maj;t'befalla Landzhöfdingen, at
Ålands Barne-Schola och Hoipitalet vid magt
hålles (30). 1692flyttades, denne Schola til Sunds
Socken på Cattelbolms ägor, och 1750 fäitftältes
af Kongl Maj:t Bergs hemman uti iamma Socken
Scholmäftaren til Boitälle, likväl emot räntans
utgörande. Detta hemman hade Allmogen förut

inlöft
(30) Stiernmans, Samling af Riksdags beflut p. 1323.
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inlöft af Befallningsman Collén; men fedan tyckte
Allmogen nyttan af denna Schola vara få ringa j
at den genom underdånig anlökning, anhöll om
dels uphäfvande, och beviljades aniökningcu ge-
nom Kongl. Maj:ts nådiga Refolution den 22 O-
ttober 1784.

Lärare vid denna Schola hafva varit
i. Mathias Hedemorceus , omtalas 1646. Blef

tåttor i L.-nn-hind.
2. Ifrael Johannis, namnes 1657 och 1667.
3. Eric Michaelis Boman, lelde 1665 och 1689»
4. Johan Liljevan, var Scholmäftare J692 och

1714.
5. Olof Tboritt\ bieP Scholmäftare 1722. Befo-

drades förft til Comminitter uti Jcmala och le-
dan til Paftor i Finiiröm.

6. Henrich Gun/merus, Log 1743.
7. Johan Siedbäck, fick fedan denna beftällning,

iiief 1758 Sacellan uti Sund och Vårdö.
8. Olof Lund, efterträdde Siedbäck. Dog 80 år

gammal 1791, Efter ofvanbemälte höga Reio-
lution uphörde med honom denna lilla Schola.

De i aifeende på Åläi.dfka Prefterfkapet fer-
fkilt utfärdade Kongl. författningar, finnas anförde
uti Wilfkmans Eccleiiaftique verk, iidorne 515,
527, 808, 809, 810, Biij 988, 1125, 1126,
1127, 1128 och 1129.

XIV.



176

XIV. Om Utskylder och Rotering
äldfta underrättelfe man äger om Ålands

utlagor, är en anvisning af Riksdrotfen Bo Jons-
jon år 1384 til Rådman Petter Ålänning, at för
en fbdran af 1400 mark upbära Ålands Marka-
gäld 12 öre af hv*./Bonde (1). Denna Skatt Var
nog dryg i et tidehvarf då prifet på inhemfka va-
ror, var lågt (2), och allmogen utomdefs betun-
gad med åtfkilliga befvärligheter, fom gengärd»
gäftning och många utlagor til de Andlige. År
1384 lVarade 12 öre emot minit 4 lod filfver (3)»

År 1612 anflog Konung Guftaf Adolph rän*
tan af Åland til flottans förnödenheter (4; ; men
beloppet af inkojnften är obekant.

År 1620 arrenderade Hans Olofsfon inkom*
fterna af Åland, och gaf lör årliga Räntan 716%
Daler öre filfvermynt, för Kongsgårdarne Och
Dagsverken looy Daler, för ftora Gärden 509ÄDaler 30 öre och för Nattlägers Gärden 805 Da-
ler 31 i öre (5),

Den 27 Junii 1661 anbefalte Kongl. Rege*
ringen Kammar -Reviiions Affeiloren Nils Erics~
Jon Rofenfelt och Kammereraren öfver Finland
Engelbrecht Nilsjon Enefchbld, at författa en ny
Jordbok öfver Åland och jämka Skatten Jämk-

nin-
(1) Lagerbrings S. R. H. 3D. p. 664, 667. (2) Et

Skeppund Smör värderades vid mötet i Söderköping
til 6 mark penningar. Lagt rhriv.gs S. R. H. 3 Di
p. 746. (3) Pf.tins T,'l om Mynts oeh Varors var-
de i fårfkilte Tidehvarf y. 2.v " (4) Hallenbergs Si
R. H. under Konung Guriaf y\dolphs regering I D»
9' 173" (5) Samma urLtLC 4 D. p. 102a»
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ningen för hela Åland kom at beftå i 3 Dal. 19
öre Silfvermynt, Kronan-til iörmån, enligt en
anmärkning vid flutet af den nya Jordboken.

Räntan fom af bemälte Herrar laftftäldes är,
enligt den då förlättade Joidboken: 397 Daler
30 öre S:mt Skattepenningar, 48 Datar 26 öre
Skjutsfårdspenningar, 788 Tunnor opanmål, 1496
Lisp. Smör, 254 Lisp. Fläik, 260 Lisp. Torr ' sik,
1828 ftycken Foglar, 1470 Lats Ved. 429 Lals
Hö, 14000 Dagsverken, 56 Kor, 114 år, 331
alnar Walmar, 53 Tunnor Strömming, 45- Klof
Torlk och 8 Tunnor Tullmjöl. PeriVdiarne vär-
derades til 2449 Daler 24 öre S:mt, och blef
hela Räntan fåledes 8896 Daler 16 öre Silfver-
mynt. Denna Summa ivarade den tiden emot vid
pafs 10000 lod iillver; men uträknas ierfedlar-
rie efter varors värde närvarande tid, til exem-
pel efter 1796 års markegång ; iå fodras til iam-
ma Räntas afbördande omkring 10000 i\:dal. el-
ler dubbelt mera redbart mynt, än år 1661 då
Ikattläggningen ikedde.

Utom denna Jordeboks Ränta betaltes detta
tidehvarf redan alla de utlagor hvilka kallas Man-
tals Ränta, och hvaraf endaft Skjutsfärds• pen-
ningarne äro uptagne i ofvannämnde Jordbok.Kronotionde, Mantalspenningar, Lagmans och
Häradshöldinge Ränta hörde åfven til vanliga ut-
fkylder. Alla defla ouptagne utlagor, kunna med
fäkerhet Värderas til inemot dubbelt emot Jord-
boks Räntan, Erfarenheten viuuL, at 1661 års
Skattläggning öfverfteg Landets förmåga, och ge-
nom Kongl, Maj:ts Bref af-den'a .uartii 1736beviljades en billig förmedling. Större delen af

M Åland
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Åland har begagnat lig af denna förmån, och lik-
väl torde få Landsorter kunna upvifa lika ftort
antal hemman på lä liten vidd af brukbär mark,
fom Åland äger, eller drygare utfkylder af en
mindre mängd Jordbrukare.

De grunder, fom följas härftädes vid Skatt-
läggningar, äro enahanda med dem fom nyttjas
i Nyland, och ftödja lig vid en handfkrefven un-
dervisning, författad mot flutet af förra århun-
drade. Enligt denfamma, fättes det hemman iör
et mantal, fom kan af iina ägor utgöra en Skattt,
fvarande mot 24 Daler Silfvermynt efter Krono-
värdie, och hvartil fedan lägges 8 Ealer SUiVer-
mynt för Boikaps, Skjutsfärds och Dagsverks-
penningar, få at hela Räntan blifver 32 Ealer.
Uträkningen fker på efterföljande fatt; Åkerjor-
den delas i 4 flag, hvaraf den bäfta, Svartmylla
och Lera med Svartmylla, räknas gifva utom ut-
fädet 6;te kornet, och fkattlägges til 2 Tunnor
på Tunlandetj det andra flaget, Mullblandad Le-
ra och fämre Mulljord ger Tunna i Skatt
tredje arten, Speck och hård Lera famt oblandad
Sandjord, ger 1i- Tunna ; den lämfta jordmån be-
flående af Flödjord, röd Sand och Gäsjord be-
räknas endaft til en Tunnas Skatt. Til et Tun-
land af bäfta åkerjord anfes 2 pärmar godt Hö
nödvändige eller z\ pärm fämre eller 3 pärmar
fjöfoder; andra arten fodrar 2| pärm bäfla hö el-
ler 3 pärmar fämre eller 3i pärm fjöfoderj tre-
dje och jrjerde flaget få ännu vidare tilökning af
\ pärm på Tunlandef. En pärm räknas til 60
Lisp, Skulle mera Hö finnas vid hemmanet än
åkern behöfver, lä betalas \ deraf i Ränta, Af

Fifke
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Fifke är agiften i och af Ved T\» Et vidlyfti-
gare af denna undervisning torde kunna
umbäras, och anförde omftändigheter Vara tilräck-
lige at gifva något begrep om Skattläggnings-
iättet.

hemman är- ej på Åland detfamma fom Man-
tal. Med hemman förftås en bondgård, den må
Vara ftörre eller mindre, fom från äldre tider til-
baka Varit befutten af en bonde. Klyfves gården,
få kallas hvarje del et hälft hemman, ehuru et
dylikt hälft hemman ofta kan vara ftörre til man-
tal, än åtlkilliga oklufna gårdar elier få kallade
hela hemman.

Et til fin grund okandt Byamål fom kallas
Jordmarker, nyttjas här på Åland. Med Jord»
mark förftås ej hvad eljeft kallas en maik jord;
Utan et mantal kan beftå af aoö Jordmarker, och
et annat mantal endaft af 50; men inom hvarje
by tjena desfa jordmarker til delnings grund,

Räntan af et helt Mantal på Åland är föl-
jande: Jordboks• Ränta, Penningar 12 fkill. 4r.
i Tunna Spanmål, 2 Lisp. Smör, 10 mark. Fläfk,
10 mark. Torr fifk, 10 mark, Salt fifk, 1 Lisp,
11 mark. Kött, 1 lals Hö, 4 lafs Ved, 24 Dags-
verken; Landttägs • gärden, 1 Tunna 20 kappar
Spanmål, 5 marker Smör, mark Humla, 1
mark Talg, \\ Lisp. Kött, -A, Oxe, 1 Får, |
Gås, t Höna, iO Ägg, \ lafs Hö, 5 Kärfvar
Halm; Bygningsbjelp 19 fch, Saltpetterbjelp 29
fch. 6 rit. Bofkapspenningar 32 lchill. Skjuts-
lärdspenningar 1 R:dal. Dagsverkspenningar för
,6 öke och 13 Drängedagsverken 1 R;dal. Hela

M 2 den-
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denna Ränta ftiger efter Kronovärdie til 10 R:dal,
32 fchilling.

Kronan bebällen Jordboks och Mantals Ränta
öfver hela Åland, beilår närvarande tid af föl-
jande :

Jordboks Ränta, Penningar 141 R:dal. 46
fch. 3 rft. Spanmål 420 Tunnor, 1044 kappar,
Smör 839 Lisp. jli mark, Fläfk 188 Lisp.
mark. Torr fifk 197 Lisp. 1344 mark, Kött
473 Lisp. 4TViS mark. Hö 356 || lafs. Ved
14144 lafs. Torfk 78 Lisp. Strömming 477 Lisp.
54 mark. Salt fifk 3 Lisp, iq.,-4 mark. Öke-
dagsverke ar\ R:dal, ||. Dr ange dagsverke a

R:dal. 44. Dagsverken efter markegång 91354*
Hel rena bräder s| tolft. Half rena bräder a|
Enkla bräder a| tolft. Efter Kronovärdie ftiger
denna Ränta til 1929 R:dal. 3 fch. 3 rft,

Mantals Ränta, 1, Landttägsgärden. Span-
mål 652 Tunnor 264 kapp. Smör ioo Lisp. 844
mark. Humla 50 Lisp, 4 fVg mark, Talg 20
Lisp. i44 mark. Kött 602 Lisp. mark.
Oxar Får 200144- Gafs 100444. Höns
40144. Ägg 401744- Hö 200444 lafs. Halm
20084? kärfvar. 2, Bygningshjelp 159 R:dl. 2r.
3, Saltpetterbjelp 34.6 R:dal. "42 fch. 6 rft. 4,
Bofkapspenningar 288 R:dal. 35 fch. 7 rft, 5,
Skjutsfärdspenningar 401 R:dal. 40 fch. 6 rit.
6, Dagsverkspenningar af 24*744' Öke och
483444 Dränge dagsverken. 7, Preftpenningar
43 R:dal. % rft. g, Stadga Bofkapspenningar.
13 R:dal. 29 fch. 4 rft. Hela Mantals Räntan
gör efter Kronovärdie '3503 R;dal. 6 fch* 3 r.

Til
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Til åtfkilliga Stater på landet äro i oför-
vandlade Räntor anordnade 291 R;dal. 4 fch. 7 r.
nemligen til Juftitiae Staten 8 R:da], 26 lch. 5 r.,
til Landtftaten 270 R;dal. 20 fch., och til Gäit-
gifverierne i Ekerö och Wargatha 8 R:dal. 40
fch. 8 rft. En del Räntor äro bortarrenderade
och ftiga til 295 R dal. 38 fch. 6. rit. Hela o-
förvandlade Jordboks och Mantals Räntan för Å-
land, utgör tåledcs 5019 R;dal. 4 fch, 7 rit.

Kronotionden är efter Tiondefättning 433
Tunnor \\\ kapp. Häraf afgår Stora Barnhuiets
andel 10 Tuimor 264 kapp. Viniäd 73 Tunnor,
Domkyrkotunnor 16 Tunnor, Profttunnor 9 Tun-
nor, til Paftor i Kumblinge 27 Tunnor 144k:r,
til Lotfarne på Signilsfkär 13 Tunnor, til Ekerö
Gäftgifvéri emot 36 ichiiling för Tunnan io Tun-
nor; tiifamman 158 Tunnor g4 kapp.

Kronans Inkomfter af Åland voro år 1790:
Behållen Jordeboks och Mantals R:dal, ft. r,

Ränta, förvandlad efter Marke-
gången - - - 11056 4 i

Arrende medel - * 205 47 8
Bekållen Kronotionde 27C Tunnor

2|. kappar - - 927 37 2
Gerningsören af 89 Handtverkare 29 32 —Mantalsp:gar af 6034 perfoner 1508 34 —Lagmans och Häiadshöid. Ränta #

af 1278 Rökar - 339 30 —Rikfens Ständers Bevillning - 3713 25 4Medicinalfond » - 11 43 6
Riksgäldsiond - - 416 26
Slottshjelp . . - j-r0. 22 -—M 3 Sak-
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Saköres medel - - 58 13 8
Centonal - - 3 1 7
Brännevins arrende och falu accis 1429 47 6
Charta Sigillata - - 73 1 6
Poft medel - - 143 10 —-

Summa R:dal, 19986 30 —Af denna Summa återbetalte Kronan i aflö-
ning til åtikilliga Stater på Landet inemot 500
R:dal., och för Poftförfeln lamt Båtsmännens un-
derhåll i Kuinblinge och Vårdö vid pafs 1400R;dal, Behållningen af Åland til Rikets allmän-
na behof var fåledes öfver 18000 R;dal.

Inbyggarnes öfriga vanliga afgifter beftående
i Lagmans-kappar, Tingsgäftning, Prefträttighe-
ter, Klockare - Brofogde och Kyrkvaktare-kap-
par, Djekenpenningar och flere fkyldigheter, ut-
göra, värderade til penningar, iäkerligen 500
Riksdaler.

Redan under Konung Guflaf Adolphs rege-
ring, åtogo Ålänningarne lig at hålla 100 Båts-
män, och erhöllo deremot Konungens befrielie-
bref för all utlkrifning den 36 Martii 1612 (6);
men denna öfverenskommelle lär fedan blifvit
uphäfven, emedan Hans Forath år 1618 fick be.
fällning at upteckna fjöfolket fom utfkrefs på Å-
land, och deröfver vara Capitaine (7). År 1688
faftftäldes på Åland beftändig Båtsmans Rotering,
Närvarande tid utgör Ålands Båtsmanshåll 298
man hvaraf 187 äro ordinarie Båtsmän och m
fördubblingar,

Ro-
(6) Hallenbergs S. R. H. under K. Guftaf Adolphs rege.

ring ID. p, 401. (7) Nyfsnåmnde arbete 4D. p. 740,
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Roteringen är efter gårdtaJet utan affeende
på hemmanens mantal. Fyra hemman underhålla
en ordinarie Båtsman, utom i Vårdö, Kökar öcn
Kumblinge, der roteringen, i anieende til hem-
manens 1vaghet, är lindrigare. Sex förut rotera-
de hemman löna en fördubblings Båtsman.

Genom Kongl. Reiolutiooer af den 2 Junii
1741 och den 3 Augulti 1756 är Ekerö föriam-
ling befriad trån Båtsmanshåll i anfeende til Poit-
förieln öfver hafvet.

Vårdö och Kumblinge förfamlingar hvilka
äro ikyldige at föra Pollen öfver paffen emellan
Åland och Finland, hålla inga fördubblings Båts-
män och erhålla af poftmedlen 28 R:dal. 16 fch.
9 rft. årligen för hvarje ordinarie Båtsman fom
på dem blifvit indelt.

Sottungaboerne njuta befrielfe från fördub-
blingar, emedan de vid menföre äfven äro befva-
rade med löftens förande.

Joniala iocken håller 36 ordinarie och 24
fördubblings båtsmän; Finitröras focken 30 oidi-
nari och 20 lördubblingar ; Saltviks focken 21 or-
dinarie och 14fördubblingar; Sunds Moderförfam-
ling 17 ordinarie och 12 fördubblingar; Vårdö Ca-
pell sordinarie; Hammarlands förläraling 19 ordina-
rie och 12 fördubblingar; Föglö förfamling 16 or-
dinarie och 10 lördubblingar; Kökars Capell g
ordinarie och 5 fördubblingar; Sottunga Capell
4 ordinarie, och Kumblinge iocken 10 ordinarie
Båtsmän.

Underhållet af detta manikap koftar årligen
Landet något öfver 5000 R;dal.

XVM4
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XV. Om Ålands Landtskötsel och
Näringsfång.

■ « •
/ilerjorden på Åland är mycket olika. Sunds,
Saltviks och i inftröms Paftorater tillika med nå-
gon del af Jom.ala Socken hafva i allmänhet god
jordmån, beltåend? tij en (tor dd afLermylla. Uti
Hammarland och Lemland lamt iiörre delen afJo-
rnaia är jordmån Sandmylla, och til någon del
länd!'landad Mojo.rd. Uti Skärgården beftår åkern
på de kö,re öarne af fandblandadSvartmylla; men
på. de mindre af grus och örjord. Desla allmän-
na upgiftet kunna, likväl ej inträffa vid hvarje ler-.
Ikilt itälle. Vanligen är åkern mycket ftenbunden
ocl. fyld med klappur. Lönnfien eller under jord-
bry ,et dolda berghällar, träffas ofta och medföra
den olägenheten, at läden vid torra fomrar fläck-
tals förviisnar.

De Sädes/lag hvarmed åkern be fås äro föl-
jande.;

Höft Råg (Secale cereale). Dre fjerdedclar
afåkern användes til detta fäde, Såningstidea är
vanligen från den 10 til den 24 Augufti.

7i'f Råg eller Rot Råg, fås ganfka gleft på
Svedjeland , tidigare, än annan Råg, Sådd på van-
lig åker, förlorar den inom par fädän egenikapen
at rufva fig. Hos allmogen är detta fädesfiag ej
Iynnerligen i bruk.

C* f-Korn (;'o;d<um vulgäre), utgör Bon-
dens iöinamiia Våiiäde,

Gum-
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Gumriks Korn (Hordeura diftichon), Se en-
daft af Ståndsperfoner,

Hvete (Triticum hybernum), är et fäde fom
ej mycket idkas och aldraminft af Allmogen.

Hafra (Avena fativa nigra), nyttjas ganfka
litet, Detfarama gäller älven om Blandläd.

Arter (Pifum fatiyum fru&u grifeo vel
lås uti trädesåkern på fådan fom näfta år fkall
bära Vårlåd.

Vidden af hela Ålands åkerjord är vid pafs
97J0 Tunland hvarje Årgång. Af denna rymd
tilkomm-r Sunds locken 610, Saltvik 510, Fin-
itröm 660, Hammarland 555, Jomala 685> Lem-
land 350, Föglö 200 och Kumblinge 180 Tunland.
Et helt mantals uiiäde är fåledes uti jomala 8 1 ,
uti Saltvik och Hammarland 8% "ti Sund och Fin-
ftröm 7|, uti Lemland 7!, uti KumbLnge
uti Föglö 61 Tuniand, Delas åter åkern efter
Böndernas antal uti hvarje focken; få har en Bon-
de uti Jomala 4J, uti Finitröm 41, uti Saltvik 4,
uti Hammarland £■§~ uti Sund 3}, uti Lemland 2-ai
uti Föglö 3* och uti Kumblinge i~ Tunland» På
hvarje mautaisfkrefven perion af Allmogen belö-
per lig kappland.

Åkerjordens vidd är uträknad efter tionde-
fattningen, och den jord fom ej betalar Kronotion-
de är uptagen til något mindre än 300 Tunland.

Kökars förfamling hörande til Föglö Pafforat,
har ingen åkerjord, och torde, om ifki' uti Lapp*
märke», ej någon Landsiöriaraihig'finnas af den-
na beiynneriiga belkaffenhe!:,

M 5 ■ Me-
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Tldedeläringen på Åland kan räknas til 7 :de
kornet. Landet Jramfkaffar fåledes årligen, ledan
utiädet afdrages, 22500 Tunnor Säd. Etter de
mäit fannolika uträkningar (1), bör denna Span-
måls mängd vara tilräckelig för 11434 perfoner
livaraf 1390 äro under 5 år, och 1099 emellan 5
och 10 år. Skull* 2 Tunnor likväl antes vara för
litet räknadt på perton, lå anmärkes at uti många
Ikärgårds hushåll är åtgången ännu mindre, och
Utomdefs är Svedjeland ns afkaltning ej uptagen.

Erfarenheten beftyrker denna uträkning, eme-
dan efter all anledning vid goda år, ej mera fäd
införes til Ikärgårds hemmanen, än hvad från falla
Åland kan aflåtas til Stockholm. Samma tanka om
ortens Spanmåls afkaltning, hyftes äfven 1745,
och berättar Tärnitröm 'K 2) at ftundom Rollags-
boer köpte fäd ifrån Åland. Skulle likväl Krono-
tionden , Ränte. Spanmålen och bränvins Arrendet
betalas med iäd och föras ifrån orten; iå förflår
vislerligen icke Ålands afkaltning til egen förnö-
denhet. I es-ia omnämnde Spanmåls utlagor itiga
inemot 2000 Tunnor.

De Akerredfkap Allmogen nyttjar äro •
Trädesftock eller Äider til åkerns körning

förft om våren, fedan oin iommaren, och ilutli-
gen fåningstiden.

Harf rfyttjas ftraxt efter körningen, alt fom
Ogräiet vill taga ölverhand.

Sladd
(i) JåmfSrelfe lmellan Sveriges Åkerbruk och Folk-

mängd af Herr Profeffor Flygare. Upfala 1787 P- 6.
(2) Diff. de Alandia p. 61.
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Sladd och IValt brukas nog fällan af All-
mogen, ehuru åkerns beikaffenhet på flere Häl-
len Ikulle fodra desfa redfkap.

Stockplog nyttjas af en eller annan Bonde
vid lindora uptagande; men hos de flefte lins in-
gen Plog.

Mullplog och fammanfatte Äkerredfkap bru-
kas endaft hos ftåndsperfoner.

Häftar äro v?3 Bondens åkerbruk de vanli-
gafte drägare, och fom härftädes om vintern
många körslor förrättas på is, der Oxar ej altid
kunna nyttjas; få torde häitarne altid komma at
bibehållas vid åkerbruket, utom flere ikäl fom
föranleda dertil.

Dikning åfidofättes ej af denna ortens landt-
män, och hnnas många väl dikade åkrar; men
ftundom dikas älven vårdslöft och utan uträkning.

Åker och Äng hägnas med vanlig Gärdes-
gård af fluttande trådor eller gärdile emellan lod-
rätta ftörar.

Åkern gådes vanligen endaft med kreaturens
fpillning. Stundom ökas gödieln genom hlckadt
granris och myrftackar ; men ganfka iällan genom
mullblandning, Tång .eller Höter [Fucus veficu-
lofus) fom upkaftas til ftor mängd uti ikärgärden
nyttjas aldrig, dels emedan en lådan hushållning
är ovanlig, och dels emedan fkärgårdsboerne haf-
va tilräcklig gödning af ladugården. Midfom-
mars tiden utfores den gödning, iom fkall nyttjas
under Höftfädet, och uti Odober det fom ämnas
til Vårfädet. Uti bägge fallen nedplöjes den

inom
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inom få dagar. Hela Vårlandet godes; men det
öfriga endaft til någon del. Uti fkärgården der
Bönderna hafva fmå åkrar och mycket boikap,
godes ofta hela åkern, At göda genom Fällning
är hos Allmogen obrukligt.

Skörden verkftälles med Lia. Rågen bindes
Uti band, och af 10 band hopiättes en fkyl fom
ftundom, ehuru nog fällan, hattas med et band»
Tre til fyra fkylar göra et parlafs. Kornet fät-
tes uti fkylar af 15 til i$ fmå band. Från åkern
föres fäden til Rian fom är fammanbygd med
Logen. En vanlig Ria inrymmer % til 6 lafs,
och fker tröfkningen af 4 perfoner. Jsfär Rian blifvit
eldad 3 eller högft 4 dygn, är fäden nog torr.
til uttröikning.

Den ftora fårmån Rior medföra är tilräcke-
li gen belkrifven af flere Hushållare, och låledes
öfverflödigt-at här uprepa deras nytta. Det tor-
de likväl kunna anmärkas, at åtgången af ved
til deras eldning är obetydlig, emedan äfven vid
våt väderlek til ij a 16 Tunnors torkning endaft
behöfs en famn ved.

Ålands åkerbruk har ftörre likhet med Sven-
fka än Finfka iättet, förmodligen af det gällande
Ikälet, at Ålänningarne äro en Svenfk utflytt-
ning. Riors inrättning hafva de antagit af Fin-
narne, och gifva derigenom fina ftamfädea? et föl-
jansvärdt cfterdöme.

Åker-ogräs finnes til ftort antal; men lyck-
ligt vis föroriakar ftörre delen af dem ringa fka-
da. Euphrajia officinalis, Bartfia odontiles ,
Thlafpi arvenfe och Burja pajloris äro allmänna,

utan
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titan at likväl råda öfver fäden. Näslor (UrticA
Jiota och urens) och qvickrot ( Triticumrepens)*
göra mera fkada uti löfa åkrar. Smörnjupon
(Rofa fpinofijfima) är på några Hällen rätt led-
famt ogräs. Spilrofvor (Brajjica campeflris) och
åkerfenap (Sinapis arvenfté), äro ivåra ogräs i-
bland Korn ; men qväfvas vanligen af Rågen. Ti-
ftel cCarduus lanceolatus och crijpus) öfverväl-
digar ofta Kornet pä illa häldad åker.

Rotmafk fkadar,iäden vid långfam höfttorka,
Förödelfen fker, lom bekant är, ej altid af lam-
ma flags kräk (3). År 1772 gjorde Larverne af
Scarabaus folftitialis och melolovtha ftor fkada
på Rågen (4) och torde Rotmafken vanliga:!: här-
ftamma af deffa infeder { j).

För Nattfrofier är Åland mera befriad än
andra orter under lika Pollfögd.

Enligt anmärkningarne uti Tabellverket haf-
Va under en tid af 44 år, 15 år gifvit god års-
Växt, 16 varit medelmåttiga och 13 fvagal Af
de fednare hafva 4*blifvit anfedde fom miisväxt.
Detta förhållande vifar, at Åland hör til de lyck-
ligare Landsorter, Svaga år ftiga väl här til lika

antal
(3) Bjerkander uti Vettenfkaps Acad. Handl. år 1777

p. 29 och Hushålls Journalen år 1788 P- (4)
Gadd om Landtfkötfeln 3 D. p. 322 och linftröms
Tabeller. (5) Emot deffa infe&er, kånde af Fin-
narne under namn af Turila, år en ferfkild mening
införd i bönen för jordens fruktbarhet uti åldre fin-
Ika Pfalmböcker. Uti Hushålls journalen för Se-
ptember och o£tober 1793 år deras hushållning be-
fltrifven. Om en annan fkadelig Rotmafk, Elaterfe.
getts, lemnar Bjerkander underråttelfe i 'Vett. Acad.
Handlingar 1779 p. 284.
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antal fom annorftädes; men goda år inträffa of-
tare (6).

Rymd til betydliga Vpodlhlgar faknas på
Åland. Näftan all brukbar mark användes til
nytta. Onekeligen {kulle likväl en flor del ai den-
na mark kunna användas bättre än nu iker, och
har man all anledning at vänta jordens förbätt-
ring af invånarenas flit och omtanka, fom alt mer
och mer vändes på Landtfkötfeln.

Vid de hemman fom äga ymnigare tilgång
affkog, nyttjas Svedjande af det flag fom kal-
las Kafki, Härtil uclés vanligen blandad barr
och lölfkog, hvaraf de ftörita träden huggas til
ved; men qviftar, ikatar och bufkar lemnas qvar
och upbrännas. Inga välterftockar behöfvas vid
detta Svedjebruk, ej eller är det nödigt at mar-
ken förut varit nyttjad til Yli Palo eller gröfre
Svedjebruk, hvilket fkall vara brukligt uti Sa-
volax innan Kalki anftälles (7), Rågen myllas ner
uti afkan med krattor af trä. Såningen iker mot
flutet af Julii månad. Efter något öfver 20 år
kan en fådan mark åter vara tjenlig til et nytt
Svedjehygge.

Allmogens Planteringar beftå uti Humla,
Kål, Rötter, något Potatoes och litet Lin. Frukt-

bäran-
(6) On penfe ordinairement, que dans dix ans nous

avons une tres msLVaife recolte, deux fort medio-
cres, cinq ordinaives & deux abondantes. Cette
combirtaifon Faccorde a peu prés avec I'experience.
Memoires pour la Sociefé economique de Bern 1767
T. 2. p. 34- Uti Sverige år famma förhållande en-
ligt; Herr Profeffor Ekmans underfökning. Se Vett.
Acad. Oeconomifka handlingar 4 D. p< 174. (7)
Journal uti -Hushållningen 1793 p. 38> 39-
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bärande träd äro iällfynte Vjd Bondgårdar. Uti
Sunds Socken finnas likväl åtikilliga hemman för-
ledde med några äppelträd.

Ängsmarken får ej någon fynnerlig fkötfel.
Om Våren renias ängarne från qviftar och up-
vräkt fjögräs; men iör öfrigt lemnas alt til Na-
turen. All rödning beltår uti vedhygge, och
iknlle allmogen läkerligen ogärna fakna löffkogen
fom växer pä deras ängar, och hvilken de lätt
kunna använda til penningar. Vanligen äro än-
garne fkäligen bördiga , och inträffar här Virgi-
lii; injuflä virefcunt gramin-i. De gifva i allman-
bet et godt foder, och torde man ku»na räkna
40 Lispund fom et medeltal på Tunlandet,.

Hårdvalls ängarne beilå af ymnigt Täkttåtel
(Aira cefpitofa), Hundexing [Orchardgrafs, Da-
Bylis glomerata) Vårbrådd (Antboxantum odora-
tum), Ängkampe (Ihimothei g; ils, Pbleunt pra-
tenfe), Änghalre (Avena praten/Is), Ångserö,
Slottergrö och fiere Vari teter af flägtet Poa.
Foderväxter af Ärtflägtet ,Claff. D/adelpb.i äio
ej få allmänna; på några träfiäs 1 ,vväl til
betydlig mängd Rödvapling (Irifoliumpratenfe),
Hvitväpling ( Trifolium repens), Gigalsärter (La-
tbyrus pratenfis) och häringtänder Lotus corni-
culatus). Natt och Dag {Melampyrum nemorofum)
och' Kohvete {Melampyrum pratenfe-, pryda älven
ofta ängarne.

På fidlände ängar träffas Blåtåtel (Aira ca.
rulea), Rödhven (Agrojlis rubra) och Ängskalle
{Alopecurus pratenfis). När de äro mycket län-
ka, finner man på dem Starr, Ängull och andra

lam-
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famre gräsflag. Vid Saltfjöns firandet växer det
kraftiga Sältingsgräfet (Triglocbim maritimum
och palluftre. Skärvafs {Aruiido pbragmites)
finnes ymnigt vid de fläfta itränder. Den låter
plantera fig gehom rötter, och lönar fullkomli-
gen mödan (8).

Åkerhöet beftår af Åkerhven (Agroftis jpi-
ca venti), »Lruståtel (Aira fiexuo/a), Kåglolta
(.Bromus Renlofta [Bromus
Jungfru Mariae långhalm (Galium verum), Figle-
gräs (Spergula arvenfis , Spurrey) och Räfklor
( Antbyllis vulneraria).

Vid Hojlåttern nyttjas"1 Vänlig Svenik Lia
med rakt ikaft. När höet är afflagit, räffas det
ut til bredor af en räffare efter 2 Liar. Sedan
bredorne något torkat, lägges de i iträng och
fluteligen vålmas höet. Vid Vålmens eller Satans
upfättning brukas fällan noggranhet, och kan den-
famma derföre ej uthärda något betydligt regn.
Bärgningen af et lafs hö fodrar i allmänhet 3
dagsverken. Med Ängslador ödes ej mycken fkog,
utan inrymmes höet merendels uti de vid gården
varande foderhus,

Skogen är den vanligafte Betesmarken. Den
beftår merendels af ftenbunden mark och är up-
fyld med vindfällen och qviftar. Ljung och Lin-
gonris äro här de allmännafte växter. Gränfat
marken på någon lida til Saltfjön, fom lyckligt
vis ofta inträffar; få finna kreaturen vid itran-
den et kraftigt bete, och erfättes derigenom den
dåliga betesmarken.

Af
(8) Hushålls Journalen år 177g.



193

Al| Svedjeland initängas flundom Hagar til
bete för Boikapen. På deffa Italien trifvas fam-
liia växter fom uti hårdvalls ängar, och uti äl-
dre Svedjeland träffas i fynnerhet Mjölke {Epi-
lobium angyfiifolium) , en räxt fom ätcs begär-
ligt, och älven vid itarkaiie torka växer frodigt.

De talrika fmå öar fom omgifva Åland, lem-
na Kreaturen på flere ftällen en kraftig" föda.
Betet, hvilket i allmänhet på Åland nyttjas långt
in på höften, bibehåller lig längfi på holmarne.

Åtfkilliga mifstänkta örter växa allmänt;
men föiorfaka fällan någon fkada, emedan de
vanligen lemtias orörda. Alisma plantago, Nym-
pbea lutea, Ranunculus flammula, Ranunculus
fceleratus, Drofera rotundifolia och dels varieté
longifolia äro de vanligaite. Ranunculi träffas
näitan ibland alt hö, och ätas utan fkada torkade.
Sloanes och Gleditfchs anmärkningar om deffa
växter, beflyrkas iåledes härigenom ytterligare»

Skogen beftår af Gran, Tall, Björk och nå-
got Ahl. Andra trädflag finnas ej til betydlig
mängd. Sunds, Finftröms och Hammarlands lock-
nar halva tiiräckeligen fkog, ehuru godt timmer
ej är iynnerligen allmänt, Saltvik, jomala, Lem-
land och i iynnerhet Föglö, hafva mindre til-
gång på fkog. Alla ofvannämnde Socknar fälja
likväl Ved til Stockholm, och föryttras iäkerli-
gen alla år öfver 12000 famnar. Denna hushåll-
ning minfkar onekeligen fkogen; men inikränkt
rymd af brukbar jord och en dryg ränta, göra
vedhygge til en nödvändighet.

K Kumb-
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Kumblinge Paftorat har knapp vedbrand och
brift på timmer. Kökars Capellgäld fäknar all
fkog och finnas på de dertil hörande öar endaft
några få Ahlar och HalTelbufkar. Enris nyttjas
til brätifle, och timmer eller färdigt .timrade hus
lörfkafiä inbyggarena fig från fkogrikare ftällen.

Allmänningar finnas ej på Åland, utom nå-
gra fmå allmäiuiings-holmar, hvilka fällan hal-
va någon betydlig fkogväxt.

Haffel växer ymnigt på flere ftällen. Kumb-
linge är likväl den enda Socken, fom egenreligen
drifver handel med Nötter, och de år väderle-
ken gynnar deras växt och mognad, halva mvå-
narena en betydlig förmån af denna ringa vara.

Bofkapsfkötfeln idkas med förmån. Allmo-
gens Kör äro vanligen fmå, och en del utan horn.
på et mantal uti de til fafta Åland hörande Pa-
ltorater, räknas vid pafs 20 fullväxte kreatur,
uti Föglö 25 til 30 och uti Kumblinge öfver 40.
Kreaturens ftillning Iker med hö och halm. All
konitig utfodring genom förpning, hackelfe' m.
m. är fälliynt. Til vinterföda beftås utom halm,
2 lafs hö för en Ko.

Fårafveln är fkäligen talrik, emedan öfver
20 Får underhållas om vintern på et mantal.
Ullen åtgår til egit behof, i fynnerhet fom Ylle
äfven nyttjas til fegel. Vid Kungsgårdarne och
Bolttaholms famt Baftö Säterier finnas goda Span-
fka Får; men för öfrigt äro de ej" allmänna.

Getter lödas af de flefte fkärgårdsboer.
Kumblinge Socken äger ftörfta antalet, och har

my«-
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mycken vinft af denna, på detta ftälle i fynner-
het pasfande afvel.

Häftarne äro af medelmåttigt flag, något
bättre än de fom vanligen finnas uti Roflagen.
På hvart mantal kan räknas 5 häftar. Uti ikär-
gården har Bonden fällan mer än en haft, och
uti Kökar der intet åkerbruk idkas, hafva åt-
lkillige ingen. Vinterfoder för en halt är 3 til 4
lafs hö utom halm. Vid Caftelhoims Kunzsffård
ar et Stuterie, Uti äldre tider hölls på Åland
Stuterie lör Kronans räkning, och utfärdades den
22 Julii 1613 ordning för Stodgåsgarne och be-
ftälining för itodvaktarne på Åland (9),

Bofkapsfjukdomar befvära ganfka fällan det-
ta land.

Fifke är hufvudnäring på Åland och endaft
en obetydlig del af orten fakn.tr aldeles fifk-
vatten.

Strommingsfifket är det indrägtigafte. Det
idkas med liörita förmån uti no; ra delen af Salt-
viks Socken, ftörre delen af Getha Capell, nor-
ra delen af Hammarland lamt uti Ekerö och Kö-
kar. Uti en del al Sund, uti Vårdö, iödra de-
len af Jomala och Lemland, lamt åtfkilliga ftällen
uti Föglö, är detta fifke ärvenledes ganfka för-
delaktigt, Kumblinge Socken hav la notvarp.
Kumblingeboerne fånga likväl ftrömming inom
Socknen med Skotar, och fom iiiket vid läiia Å-
lands ftränder är vidlyftigare än at ftraudägarne

N 2 fkulle

(9) Hallenbergs 5. R. H. under Kon. Guftaf Adolph
2 D. p. 791.
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fkulle kunna utan hjelp vederbörligen idka det-
iamma; få hafva de tilfälle at der clraga not, e-
mot en afgift beftående uti tredje delen af tång-
ften. Från Korpo och Töffala Pairorater, kom-
ma äfvenledes många få kallade Notd; ägare och
deltaga uti fifket med ofvannåmnde vilkor. Med
Not uti beftändigahvarpftällen fångas mäita ftröm-
mingen. Fifket med Skotar och Nät är mindre
lönande och befvärfigare. .Strömmingsfsngften
uti hela Ålands ikärgård, ftiger förmodligen til
6000 Tunnor Saltad Strömming, när fifket är gyn-
nande. Huru vid Strömmingsiifke tilgår lins för-
ut befkrifvit (10). At fifka uti hafvet med få
kallade Buyfer är ännu oförfökt vid Ålands
ftränder (n).

Af Fjällfifke hafva i fynnerhet Föglö, Fin-
ftröms och Kumblinge Socknar en betydande vinft.
Stockholm förfes til en flor del med fifk härifrån,
och afhämtas den på itället af Fifkköparne. Uti
Kökar idkas fomliga år et lönande Torfkfänge,
med krok vid branta ftengrund (12).

Skälfänge är en näringsgren fom ofta rike-
ligen betalar idkarens möda j men är af den be-
fkafténhet, at aldrig derpå kan göras någon vifs
räkning. Vid ftarka vintrar är vanligen bäfta
fångften. Norra delen af falla Åland och Ikär-
gårds Socknarne äro de trackter, fom i fynnerhet
belätta fig med fkälfänge. Vid öppet vatten fkju-
tes fkälen uti vikar, på klippor, grund och fkäl-

ftenar.
(10) Gisler uti Vett. Acad. Handl. T. g, Quart. 2,

p. 107. (ri) Se om detta fifke Lanners utkaft om
Svenfka Fifkerierna 1 ftyck. p. 53. (12) Vett. A-
cad. Handl. T. 31 p. 296.
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ftenar. Äfvenledes huggas Skalar med Harpun
eller Skäljärn. Om vintern dödas de ofvan ilen,
när de krypa up utur vakarne (13). Befvärliga
Färdrelor, fom äro bruklige uti Öiterbotten, an-
itällas ej af Ålänningarne, ej heller nyttjas i all-
mänhet fkälnät (14). Mängden af Skalar fom fån-
gas uti Ålands Ikärgård, är ftundom betydligt,
emedan utom landets invånare, äfven Öfterbott-
ningar och Roflagsboer härltädes idka fkälfkytte;
men upgiften af 3000 fkälar är öfverdrifven (15).
Ofta fångas ej tionde delen af detta antal. Skäl-
tran tilvärkas ej på Åland, utan finner allmogen
lika förmånligt at fälja fpäcket otilredt.

Sjöfogel beftående af Ådor, Prackor, Ahl-
fogel, Knipor m. m» fkjutes mycket uti Föglö
och Kökar, De användas få väl til egit behof
fom'til allälu uti Stockholm. Hvad eljeft fän-
gas och fkjutes af Räfvar, Harar och Skogsfogel
är obetydligt, och utgör ingen näringsgren.

Slogder idkas endaft til egen förnödenhet,
och beftå lörnämligaft uti förfärdigande af redfkap
och kärl til fifkeiierne famt fkut-och båt-bygnad.

N 3 En-
(13) Vidlöffigare underråttelfer om Skålfårige lemnar

Jac. Wijkar; de Phocis in finu bothnico capi folitis
1707. Hushålls Cabinettet 2D. p-337> Joh- Tcng-

ftrom de arte adipem Phocarum coquendi 1747. Det
uti fiftnåmnde Difputation upgifne fåttet, at med
krokar gillra för Skälen år okåndt, ehuru det kal-
las: modus capturae in Alandia prjecipue vuigaris.
Capitain Knutbergs upfinnjng at gillra, befkrifven uti
Vett. Acad. Handl. år 1755 p. i3o> har ej heller
kvad Åland angår kommit til utofning. (14) Cueiff
Om Skåifånget i öiterbotten uti Vett. Acad. Handl.
T. (g quart. 3. (15) Gadi om Syenfka Landtiköt-
f«.n 1 D. p. 153.
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Enbladige Sågavarnar äro anlagde vid Qvarn-
bo i Saltvik, på trelfehemmanet Grägnäs ägor i
Getha; vid Näfsby i Hammarland; vid Sviby i
Jomala och Hellestorp i Lemland. Af desfa är
endalt den vid Qvarnbo fkattlagd.

Tegelbruk finnas vid Caftelholm och Bolfta-
holm. Åtfkiilige af Allmogen bränna äfven Te-
gel til husbehof i fmå ugnar.

Tjärubrärming har någon gång blifvit an-
fläld til htisbehol, när prifet på Tjära varit hög;
men eljeft är denna handteiing ovanlig.

Vid Torps by i Ekerö Capell, har på et
itälle vid namn Skepsviken, et Saltkokeri varit
anlagt, och finnes ännu qvarlefvor af bygnaden;
men arbetet lär ej hafva betalt mödan.

Af Segelfart har en del af Åland mycken
förmån. De Skutägare fom ej hafva betydlig

låta frakta lina Fartyg, at föra Ved och
Bräder f; ån åtfkilliga itällen i Björneborgs Län,
Öiterbotten och Norrland. Större delen af de
Skutor fom fara med fragter äro från Lemlands
focken, dcrnäft från Jomala, och några äfven
Iran Sund och Hammarland. Redan under Ko-
nung Guftaf Adolphs regering, fträckte lig Ålän-
ningarnes fjöfärt til nyfsnämride Italien, och utom-
defs feglade de älven til Öftergöthland, Inger:
manland och Eftland (16). Skutornas antal är
vid pafs 60 och deras drägt är emellan 30 och
40 läfter. Större Båtar eller Jagter fom tara til

Stock-
(16) Konung Guftaf Adolphs Hiftoria af Haltenberg

D. p, 619.
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Stockholm, finnas omkring 50. Föglö och Kumb-
linge focknar hafva ej några ftörre Fartyg.

De Varor Åland vanligen aflåter til Stock-
holm äro: Ved, Strömming, färfk tiik, falt Fifk,
beftående i Gäddor, Sik, Braxeu och Torik, tor-
ra Jäddor, Kreatur, falt Kött, Smör, Oit, Talg,
Ull, Hö, Nötter, Skälfpäck, S.välfkinn, Sjöfo-
gel, Ägg, Höns, Tjäder m. m. Den för fin god-
het kända Åländfka Often, erhålles egenteligen
från några byar i Föglö locken, och ehuru äf-
ven annoritädes på Åland lika god oft kan til-
verkas, utgör likväl oithandeln endaft i Föglö
en näringsgren.

I Djurbergs (17) och Tunelds (18) Geogra-
phier upgiivas Brankol och Kalk fom handelsva-
ror från Åland. Redan i Järnftråms difputation
år 1745 rättas Tunelds upgitt (19). Det är lik-
väl troligt, at desia varor i äldre tider blifvit
förde frän Åland. Kalk var åtminftone fordom
en handelsvara från Jomala iocken, och brändes
af kalkften, fom gräides up ur jorden, Nu har
Åland knappaft kalk til egen förnödenhet.

De Varor Åland behöfver köpa ärO: Salt,
Hampa, Lin, Tjära, Järn och alla andra metal-
ler lamt hvad deraf förfärdigas, Kläder, Hattar,
Bomullslärfter, Camlotter, Sidenvaror, Kramva-
ror, Specerier, Vin, Tobak, Apotheksvaror m. m.

Vid god årsväxt har Åland en betydlig öf-
vergigt i fin Handel, och beviläs detta npglämt

N 4 af

(i") 2D. p. 46T. (ig) 4 Bandat p. 71. (19) De
Aiandia p. (jj.



200

af den redbara fumma fom årligen utgår i Kro-
noutfkylder.

I allmänhet när inga olyckshändelfer inträffa,
har menigheten på Åland en fkälig utkomft vid
de näringar den nu idkar. En nog öiverdrifven
jhemiri<;nsklyfning i Kumblinge paflorat, torde med
fkäl kunna anics, fom en orfak til den knappa
barnung hvaröfver dtfs invånare klatja. Brandö
Capell fom hör til d'-'iina focken, har 75 åboeE
på 8H mantal.

Hufvudfakligaitc rörel fen från Åland är på
Stockholm. Marknadstider beiökes jemväl Åbo;
men hela handeln beftår vanligen endaft i Lin s
Hampa, några Käftar och Näfver.

1 Jomala by hålles årligen den ig Februa-
ri en obetydlig Marknad. Denna rättighet er-
hölls vid Riksdagen 1762. 1 äldre tider fkall
marknad blifvit hållen vid Caltelholm,

En Stads anläggning på- Åland har länge
varit anfedd .fom nyttig, Enkedrottningen Catha-
rina Stenbock, ärnade redan i lin tid, at vid
Fläka by i Lemlands focken anlägga en ftad;,
men på Stockholms Borgerfkaps underdåniga an-
hållan, öfvergaf hon detta förflag. Konung Gu-
ftaf den 3;dje förordnade, i anledning af Rikfens
Ständes underdåniga tilftyrkan, at en Köping
{kulle inrättas på Åland. Det hinder fom fedan
mött denna inrättning, beftår hufvudiäkligen i
fvårigheten at finna et tjeniigt ftälle för den til-
kommande Staden eller Köpingen, emedan de He-
lte härtil föieflagne platfer ej äro utan olägen-
heter.

Sta-
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Stadens läge vid Ceftelholm eller Emnäs va-

re beqväm för ftörre delen af landet; men des&
ftällen äro aflägfne från flora fegelleden, och til
Emnäs är utomdefs et fvårt inlopp.

Fläka ligger nog aiiides, och hamnen är ej
heller fynnerligen tjenlig.

I Tunelds Geographie upgifves Flifo til det-
ta ändamål (20); men ehuru denna gård ligger
beqvämt vid fegelleden emellan Sverige och Fin-
land; fkulle likväl en Stad härftädes endaft gagna
Föglö focken. 1 upgiften förblandas Flijå med
Degerby, fom ligger på en annan ö en half xnil
mera i öfter, och hvarcft Staden fkulle ligga lika
aflägfe från det ofri ga landet.

I Jomala focken vid Ytternäs by, och nå-
gra deritädes belågne bolmar, är förmodligen bä-
fta läget för en Stad pa Åland, Hit är landväg
från fäfta Åland, och öfver hälften af invånarne
bo inom 3 mil från detta iiälle. Hamnen är fä-
ker, inloppet godt, och afvägen från ftora farle-
den obetydlig.

En Stad fkulle onekeligen vara gagnande i
många affeenden. Nödvändige och fkickelige
Handtverkare, fom nu iaknas, vore ej en af de
minfla förmåner. Gröfre Fabriquer torde äiven
med fördel kunna drifvas. Et tilräckeligt neder-
lag af Salt fkuile ibland annat i iynnerhet tjena
orten til en hufvudläklig vinft, emedan invånar-

No ne

(20) Fliföberg 24 mil från Stockholm. Dår fkulle ea
S:ad beqvåmltgen kunna anläggas., Stadstomten vo-
re balt på Krqno-Lånsmana boftåliet. 4 Bandst
pag. 77.
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ne nu ofta vid et ovanligt tillopp af ftrömming,
i brift af falt, hvarmed de endaft förfedt lig efter
den vanliga tilgången, ej fullkomligen kunna be-
gagna lig af denna gynnande händelfe. Finge
itaden utfträcka fin handel på Öfterfjön, få kun-
de Hampa och Lin erhållas från Lifland; Ström-
ming deremot vore en tjenlig vara til utförfel.
1 denna ttaden kunde äfven Finnarne aflåta fina
varor, när de ofta flere veckor af motvind äro
nödfakade at ligga i Åländfka {kärgården. Här-
ifrån vore fedan tilfälle, at med mera beqvämlig-
het föra deffa varor til Stockholm. Anledning til
ännu flere nyttige rörelfer fkulle läkerligen yp-
pa fig, i en ort der landet, tillika med många för-
måner af Naturen, äger idoge och förftåndige in-
byggare.

XVI,
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XVI. Om Vägar och Farleder.
•LJen vanligafte vägen från Sverige til Finland,
går genom Åland. Öfverfärten fker vid Grisfel-
hamns pott-Contoir i Roflagen, n| mil från
Stockholm, 10 mil från Upfala och 16 mil från
Gefle. Härifrån til Ekerö Polt - Contoir ölrer
hafvet är 5 mil.

Vägen öfver Åland är fedan från Ekerå Gäft-
gifvaregård i Capellet af iamma namn til Mar-
Junds Färja f mil.

En half mil från Poft • Contoiret vid ftora vä-
gen liger Eker o Kyrka.

Öfver Marfund är \ mil fjöväg til Frebbenby
Ciäftgifvaregåid i Hammarlands föriamling.

Refande fom fara från Frebbenby til Ekerö
erhålla, fedan de kommit öfver Marfund, häftar
i Marby.

Från Frebbenby til Emkarby Gäitgifvaregård
i Finitröras locken är 1': mil.

Hammarlands Kyrka ligger vjd denna vä-
gen mil från Fiebbenby,

Från Emkarby til Haraldsby Gäitgifvare-
gård i Saltviks iocken är i~ mil Vid pais i
mil nära Haraldsby är en färja ölver et lund af
några hundrade alnars bredd.

Från Haraldsby til Skarpans Gäftgifvare-
gård i Sunds locken är ii mil, och deritrån til
Bomarjund, der öfverfärten Iker | mil.

En
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En half mil från Haraldsby vid Poftvllgen
ligger Caftelbolms Kungsgård.

Från Bomarfund är fjöväg öfver Wargatha
fjärden til Wargatha Gäftgifvaregård i Vårdö
Capell -J mil

Från Wargatha är til näita ftrand vid De-
let l mil landväg.

öfver Delet är til Kumblinge Gäftgifvare-
gård i focknen af famma namn 2% mil.

Öfver ön Kumblinge är åter i mil landväg.
Sedan följer Lappvåfi, fom är % mils fjöväg

til Brandö Gäftgifvaregård i Capellet af lärnma
namn. Öfver Brandö landet är | mil landväg.

Öfverfärten vidare öfver Skiftet til Varfala
i Töitala focken, gör tillika med någon landväg
11p tik Gät)gifvare gården z\ mil. Häritiån är
fedan til Abo förft 2 mil fjöväg til Hejfinge och
derefter j~ mil landväg.

Denna utftakade vägen följer altid Poften, om
ej menföre hindrar, och kallas allmänt Poft-
vägen.

Vid öppet vatten tinga fig ftörre delen al
refande, båtar vid Eomarfund, med hvilka de u-
tan vidare ombyte, fara fram til Åbo, och räk-
nas denna fjöreiä til 18 rail.

När meniöre infaller, måite åtfkilliga omvä-
gar tagas, at efter omftändigheten, föka öppet
Vatten eiler falt is. Relän anfiälles vid desfa
tiliällen vanligen genom Vårdö fodra fkärgård,
och Sottunga.

Utom
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Utom Poftvägen, underhålles äfven en med-
Gäftgifvare gårdar förledd Landsväg, genom Jo-
mala och Lemlands foeknar. Den fkiljer fig frår»
itoia vägen emellan Emkarby och Haraldsby Gäft-
gifvare gårdar, l mil från den förra och \ mil
från den fednare vid Gölby by. Från nyfsnämde
gältgifverier ikjutfas til Onningby Gäftgifvare gård
i Jomala focken, och ligger den en mil från väg-
fkilnaden.

Jomala Kyrka ligger vid denna vägen £
mil hån Poftvägen, orh til Häradshofdinge bo-
itället i Jomala by, åtgår vägen äfvenledes vid
Gölby och är | mil.

Från Onningby är til Granboda Gäftgifvare
gård i Lemlands locken i| mil.

Vid denna vägen ligger Lemlands Kyrka,
en mil från Önningeby.

Från Granboda är fjöväg til Degerby Gäft-
gifvare gård i Föglö focken i mil, och deriiiin
til Foglo Kyrka \ mil. Degerby ligger vid flo-
ra fegelleden emellan Sverige och Finland.

Från Föglö til Kumblinge focken, erhåller
man båt i Degerby til Bäno i mil, från Bänö til
Sottunga 1 mil, och från Sottunga til Kumblin-
ge 2 mil.

Öfver Båtlegan vid alla Åländfka pafs, är
en faftftäld Taxa utgifven 1789.

Hållbäflar finnas endaft vid de Gäftgifverier
fom äro belägne vid Poftvägen och på lafta Å-
land, för öfrigt beförjes fkjutfen genom referve.

vid



206

Vid Emkarby Gäftgifvare gård, afgår en
fockenväg i mil til Strömsviks Säteri, och en
knapp mil til Finjlråms Kyrka.

Från Finftröms Kyrka går vägen vidare til
Getha Kyrka ii mil, och til Bolftaholms Säteri
1 1 mil.

Vid Bartsgårda by * mil från Finftröm på
Getha vägen, afgår en väg til Haga Kungsgård
i Saltviks focken i mil, och tit Kermundo Sä-
teri \ mil fiån vägfkilnaden.

En mil öfter från Emkarby vid Godby by,
afgår äfven en annan väg til Finjlråms Kyrka,
förbi Grelsby Kungsgård', och är från Poftvägen
til Kungsgården i mil, til Kyrkan i mil.

Vid Haraldsby Gäftgifvare gård afgår väg
til Saltviks Kyrka \ mil. Vid Kulla by \ mil
från Haraldsby, afgår likaledes en väg til Salt-
viks Kyrka ifrån Sunds focken, och är \ mil.

Emellan Haraldsby och Skarpans Gäftgifvare
gårdar, nära Caitelholm, afgår vägen til Sunds
Kyrka \ mil.

Genom Ålands Ikärgård gå åtfkilliga Farle-
der, och är orten förfedd med 21 Lotsplatfer
famt 6 Bakar,

Fartyg fom fegla på utrikes orter från Åboj
fegla från Korpoftröm til Utö i Åländlka hafs-
bandet, och räkna dit 15 fjömil från Åbo.

Segelleden til Stockholm är med ftörre Far-
tyg från Korpoftröm til Små Sottunga i Föglö
focken, oeh med mindre Fartyg förbi Berghamn
och Jungfrufkär til iamma itälle. Denna leden

är
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är 14 mil. Från Sottunga feglas til Flifö 4 mil,
deritiån öfver hafvet til Furufund i Svenfka fkär-
gården 15 mil, och fedan vidare til Stockholm
9 mil.

Fartyg från Björneborg, Nyftad , någon del
al Öiterbotten o. f. v. komma i Åländfka fkär-
gården vid Jurmo i Brandö Capell, och fegla öf-
ver Lappväfi til Delet emellan Kumblinge och
Enklinge, iämt fortfätta kolan förbi Måshaga til
Flifö, och fedan öfver hafvet.

Fartyg från norra delen af Öiterbotten och
från Norrland fegla vetter om Åland, och gå en-
daft inom Ålands ikärgård, när de äro nödiaka-
de at föka hamn.

I äldre tider var fegelleden från Danmark
til Revel genom Ålands ikärgård, och toro Far-
tygen från Arholma i Svenfka {kärgården til Ly-
naböte (Lemböte i Lemland), och derifrån geuoin
Fyghelde (Föglö) til Thiyckekarl (Kökar) och
fedan vidare genom Finlka {kärgården (1).

(1) Se den Vågvifar» fom ir bifogad Ivar Widfödes
Saga.

XVII
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XVII. Om Folkmängden och Sjuk-
domarne.

wfver Folkmängden uti äldre tider äger man
inga förteckningar. Skulle likväl den anvisning
Riksdrotfen Bo Jonsfon år 1384 gaf Rådman Pet-
ter Ålänning at upbära 12 öre af hvar Bonde,
och derigenom göra lig betald för 1400 mark pen-
ningar, endaft iträcka fig til et års upbördj få
funnos den tiden öfver 900 Bönder på Åland.
Antalet af hela hemman, utgör närvarande tid
972, och är iåledes tilökningen under et tide-
hvarf af 400 år ganfka ringa. Hemmansklyfnin-
gar och andra omitändigheter gifva likväl anled-
ning, at nu förmoda en ftörre folkmängd än i
äldre tider.

Förteckningarne på födda och döda innan
Tabellverket inrättades, äro merendels ofullftän-
dige och opålitlige, få at man af dem ej kan Hu-
ta til invånarenas antal.

Äldre Mantalslängder innehålla endaft Man-
talsikretne; men vila likväl genom jemförelfQ
med fednare längder folkmängdens anfenliga til-
växt. Mantalslängden 1742 upgifver 3090 och
1792 års förteckning 6206 mantalsikrelhe periö-
ner. Någon del af tilökningen kan likväl läker-
ligen tilfkrifvas en nogare mantalsfkiifning.

Den tilförlåtligafte underrättelfe om Folk-
mängden , lemnar Tabellverket fom började 1749.Efterföljande upgifter äro grundade på detta
arbete,

År
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År 1749 hade Åland 8983 invånare, hvaraf
4319 voro mankön och 4664 qvinkön. År 1790
var Folkmängden ökad til 11434 perloner, och
orten fåledes i det närmaftc ~T lolkrikare.

Gifte voro, 18S5 mankön, 1873 qvinkön;
Enklingar 189, Enkor 647. Ogifte öfver »5
år; 1580 mankön, 1772 qvinkön. Barn; 1731
goflar och 1777 flickor. Summa 5365 mankön,
6069 qvinkön.

Mantalslängden för år 1792, upgifver folk-
mängden til 11260 perfoner, af hvilka 6206 äro
mantalsfkrefne, 270 priviligerade, 1345 bräckli-
ge och ålderftegne och 3431 barn.

Efter deffa upgifter finnas något öfver 1000
invånare på hvar quadrat mil, och är detta an-
tal betydligt i en med berg upfyld ort, der in-
gen Stad föroriäkar någon tilökning i folkmängder.

Under en tid af 42 år äro födde 8492 gos-
far och 8104 flickor, tillamman 16596 baäi. Dö-
de 6554 mankön, 6271 qvinkön, tiliamman 12525.
De föddas antal öfverftiger de dödas til 3739 ;
men folkmängden är endaft ökad nisd 2451, xJe
1288 f°m iäknas, nemligen 870 mankön och 418
qvinkön, hafva fåledes .dels flyttat från Åland,
och dels uti fält eller genom andra häudelfer,
omkommit utom födelfe orten.

Alla år hafva gifvit öfverfkott af Födda, nät*
åren 1765, 1779 och 1789 undantagas. Mifs-
växter halva ej föror lakat mindre antal af barn,
hvilket man likväl funnit i andra orter fr).

O Tvil-
(i) Vett. Acad, Handl. 1779, p- 164.
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Tvillingar under denna tid äro födde 313
par eller i hvar 53:dje barniäng. Öiver hela
Riket läkvas på 72 barniängar et par tvillingar.
Fyra huitrur hafva blifvit iörlöite med Trillingar.

Födfödde hafva varit 292 barn eller 1 al
57. Vanligen räknas i Sverige et dödiödt barn
ibland 41. 1 Berlin är hvart 20 de dödiödt (2).

Förhållandet emellan födda gofiar och flic-
kor, är i aldranärmafte öfverensftämmande
med Siijsmilcbs upgift, eller fom 21 til 20 (3).
Mankönet har varit döden mera underkaltadt än
qvinkönet iom 22 til 21. Denna dödlighet til-
lika med åtgången flyttning, föröriäkar
at qvinkönet här på Åland är talrikare, til et
nog ovanligt förhållande fom 26 til 23.

De dödas antal är til de föddas fom 7 til 9,
Af 69 Livande dö årligen 2, och ibland 80 fö-
das 3. Detta förhållande vitnar om en betydlig
fruktfamhet; men vilar tillika dödligheten vara
nog ftark för en landsbygd. Öv-r hela Riket
dör endaft hvar 37, och enligt Sufsmilcb i Preus-
iiika Staterna en at 37 \. 1 ftörre delen af Sve-
rige är de lefvandes löi hållande til de födda fom
30 eller 31 not 1 (4J. 1 Frankrike Varar 1784
de dödas antal til de födda iom 11 til 12 ($).

Antalet af fammanvigda Hjonetag under den-
na tid är 3387. Pa hvuit hjoneiag komma få-

ledes
(2) Eerlinifche Monatsfchrift 78. p. 94. (3) Gött-

liche Grdnur.g in den Verärdrungen des menfchli.
chen Gefch.echts. (4). Vett. Acad. Handl. 1766.
j quart. (5) Hiftoire de I'Academie Royal dei
Sciftnces a Paris. IjSj*
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ledes inemot 5 barn, hvilket är fruktfamt. Hvar
s:te huftru föder årligen barn. Ibland 127 per-
foner ftiftas årligen et ägtenfkap. Denna omiiän-
dighet, vifar någon mindre benägenhet til gif-
termål än vanligt. I Finland förhåller lig folk-
mängden til Hittade hjonelag fom iog til 1. I
Sveriges fleita landikap är likväl förhållandet fom
126 til 1. De giftas antal är til hela folkmäng-
den fom 5 til 14 eller öfver y.

Af 667/) Bamfoderfkor från år 1774 til 1790
hafva 92 varit emellan 15 och 20 är, 1017 e-
mellan 20 och 25 år, 1703 emellan 25 och 30
år > 1777 emellan 30 och 35 år, 1289 emellan
35 och 40 år, 704 emellan 40 och 45, 91 emel»
lan 45 och 50 år, famt 3 öfver 50 år. Hälf-
ten har fåledes varit emellan 25 och 35 år.

Uplofla Hjonelag utgöra 2838 eller årligen
I af 27. Enklingar och Enkor äro T'T af folk-
mängden, och finnas 7 Enkor emot 2 Enklingar.

Ogifte öfver i$ år förhålla fig til alla in-
vånare iammantagne fom 3 til 13, och de ogifta
af qvinkönet utgöra — mer än mankönet. Ine-
mot 4 af folkmängden beftår af Barn under 15
år, och har qvinkönet äfvenledes ibland dem nå-
gon öfvervigt. Hushållen på Åland äro folkftar-
ke, emedan på hvarje kan räknas $ til 9 perloner.

Efter åldern har förhållandet emellan de lef-
vande varit följande: Jr af hela antalet under 10
år, /T emellan 10 och 20 år, i emellan 20 och
30 år, T

a
T emellan 30 och 40 år, 4 emellan 40

och 50 år, ~T emellan 50 och 60 år, emel-
O 2 lan
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lan 60 och 70 år , 7V emellan 70 och 80 år,
T emellan 80 och 90 år, och en af 2000 öf-
ver 90 år (6f.

Af 100 barn under 10 år, äro 13 under 1
år, 22 emellan 1 och 3 år, 23 emellan 3 och 5
år och 42 emellan 5 och 10 år. Hälften af he-
la folkmängden under, och hälften öfver 25 år.
Mankönet under 3 år är talrikare än qvinkönet;
men ledan är antalet af bägge könen liäftan lika
til 25 års ålder, då qvinkönet erhåller öfvervig-
ten. Vid 80 års ålder finnas dubbelt flera lef-
vande af detiämma.

Månaderna September, April, October och
Mars hafva gifvit den ftörfta mängd barn. Minft
fruktfamma månader hafva varit Februarii, Junii,
Julii och Januarii. Antalet af de födde i den
mätt fruktfamma månaden September och den
minft fruktfamma Februarii, förhåller fig fom 3
til 2. Hela Riket Sammantagit räknas September
gifva de flefte barn, och Junii minft (7). Någon
naturlig tid för männifkan at fortplanta fit flägte,
kan man likväl ej antaga (8), och aldraminft bör
en dylik flutiats dragas af förhållandet i et Pa-
ftorat (9).

Dödligheten har varit ftarkaft iAugufli, Se-
ptember, Mars och Oäober. M.infta antal af dö-

da
(6) I Tavaftland finnes en af 90 års ålder ibland 132a,,

i Chriftiansftads Lån en ibland 3834» och i Weft-
maniand en ibland 4056. Åbo Tidn. 1791, N:o 15»
(7) Vett. Acad. Handlingar 1767, 4 quart. (8) Bl*-
wcnbacls Inftit. Phyfiolog. Seä. 44. §. 566. (9)
Vett. Acad. Handlingar I77s} p« 270.
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da hafva aflidit i December," Februarii,' Januarii
och Junii. Augufti, September, Julii och Oåo-
ber hafva varit ofunda för barn; men December,
Februarii, Junii och Mars hälfofamma. Ibland
gifta hafva de flefta dödsfall ikedt i Mars, Maji,
April och October; minfta dödligheten åter har
varit i December, Februarii, Julii och Novem-
ber. Ogifta öfver 15 år hafva aflidit til ftörita
antal i Mars, April, Februarii och O&ober, der-
emot har dödligheten varit minft i Junii, Julii
Januarii och November. Förhållandet emellan
antalet af de döda i September och December, då
i allmänhet dödligheten varit ftörft och minit, är
vid pafs fom 3 til 2. För hela Riket räknas A-
pril, Maji och Mars vara mäft folködande, och
Oåober November och December deremot hälfo-
fammaft.

Af 1282y perfoner fom aflidit härftädes från
och med år 1749 til och med 1790, hafva varit
af följande ålder: under et år, 5081 j emellan i
och 3 år, 1024; emellan 3 och 5 år 447; emel-
lan 5 och 10 är, 484; emellan 10 och 20 år,
4965 emellan 20 och 30 år, 6353 emellan 30och 40 är, 710J emellan 40 och 50 år, 797;
emellan 50 och 60 år, 722 ; emellan 60 och 70,
år, 850; emellan 70 och go år, 97g; emellan
80 och 90 år, 513 ; öfver 90 år, 88.

Denna förteckning vifar en ovanlig dödlig-
het ibland fpäda barn under et år. Deras antal
utgör i. af hela dödslumman eller af
alla födda. I Åbo Dän dör i allmänhet endaft
4 af barnen innan de hinna til et år, och i Ny-

O 3 land
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land och Tavaftehus Län är åtgången ännu min-
dre. I Öiterbotten är likväl dödligheten ibland
fpäda barn betydligare än på Åland, och ftiger
til inemot 4af aila födda. Den gamla ofeden at
upföda barnen med mjölkvälling ur et horn, fom
deritädes förftör många barns lif, bidrager äfven
til förödelfen på Åland ( 10).

Doäor Reviani i Verona i en år 1775 ut-
gifven afhandling om dödligheten ibland barn,
räknar 273 döda barn inom året af 1000 födda.
Han anmärker tillika, at födelfe månaden och
i fynnerhet födelfe dagen, varit mätt dödliga,
hvilket äfven inträffar på Åland; men vinterköl-
den fom Reviani anfer för en orfak til dödlig-
heten, har häritädes ej någon elak värkan.

Af Barn under et år har afgången varit ltar-
kaft ibland gollärne# De följande åldrar hafva
äfven vanligen, ehuru ej altid, flere af mankö-
net aflidit; men efter 60 års ålder flere af qvin-
könet , emedan vid den tiden det fednare könet
är mycket talrikare än männerne. Af de afled-
nas antal, hafva barn under 10 år utgjordt 4,
äldre barn och ogifte 4 och gifte 4*

Förhållandet emellan de döda och lefvande
har varit; at et barn under 10 år dödt af 62
lefvande perfoner; en perfon emellan lo och 20
år af 900; en emellan 20 och 40 år ibland 330;
en emellan 40 och 60 år af 295, och en ölver
60 år ibland 184.

I affeende på jemnårige, få hafva af de lef-
vande under et år, årligen | aflidit; emellan 1

och
(iq) Åbo Tidningar 1785 p. Iso} I?!- 179* N:o xs'
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och 3 år, hvar 19.de; emellan 3 och j år, hvar
JO de, emellan j och 10 år, hvar 87-d-'; emel-
lan 10 och 20 år, hvar ijo; em.dian 20 och 30
år, hvar 122 dra; emellan 30 och 40 år, hvar
77.de; emeilan 40 och jo år, hvar Jtf.de; emel-
lan jo och 60 är, hvar j6:te; enuiian 60 och
70 är, hvar 26 te; emellan 70 och 80 år, hvar
8:de; emellan 80 och 90 år, hvar 6.Ce; och öf-
ver 90 år hvarannan. Et barn under et år, är
fåledes ej mycket iäkrare om iit lit än en åider-
ltigen om 90 år.

Från år 1692 til närvarande tid, finnas 9
perfoner antecknade, fom hunnit öfver 100 år.
Deras antal to.de vara ltörre, emedan förtecknin?
garne öfver de döda äro olullitändige i flere iör-
iämlingar. Anna Berg, fyuer til Amiralen Ber-
genitjerna, dog år 1703 i Pålsböle i Finitröms
locken, ledan bon hunnit til 109 år, och en
Skräddare enka i Kumblinge, dog den 50 Octo-
ber 1766 något öfver 120 år gammal.

Efter åldern var folkmängdens förhållande
år 1750 följande:r 1700 följande:

m:k. qv:k. m:k. qv:k.
inderiår — 141 138 Från 45 til 50 år 2?o 322
'rån 1 til 3 år 272 25 j 50 5? 267 315

3 5 273 311 5 j 60 249 298
5 10 $39 560 60 65 153 217

10 15 506 513 6? 70 92 128
15 20 500 537 70 75 55 70
20 25 592 661 7? 80 35 59
25 30 406 444 80 85 -5 49
30 3? 380 460 85 9° 9 -3
3S 40 306 331 öfver 90 år — 4
40 45 325 384 0 4 I at-



216

I a{teende til Stånd och Näringsfång voro
Ålands Invånare år 1790;

Gifte, Enkl. Enk. Ogifte. Barn.
m:k qy:k m:k qv:k m:k qvrk

Adel .. 22 23 — 2 1 —Adel medjord..
bruk , a 2 2'2 — — I —Prefterfkap 20 20 2 7 IO 8 14 19Bönder . I055 1055 43 64 8?2- 800 1119 1112

Bönder medbi-
näringar, me-
rendels Fifke 422 422 19 29 479 488 623 604S;årcUperfoner
med jordbruk g 8 I 6 4 I 18 II

N\ byggare - 3 3— — — — 2 —Torpare » fcy 65 1 I 14 22 70 go
Inbyfeshjon 131 13.7 14 91 23 59 93 Il6
Tjerilehjon och
hemma gifta
barn - 272 272 5 26 632 763 152 199

Gammalt Hus-
bondfolk fom
lernnadt fina
hemman - 80 9» 68 242 55 71 II 21

Studerande — — — — 3 — 4 —Civit Embets-
mån och betj. 15 15 4 2 IO 3 24 23

Statersbetjente^
poftilloner,bro-
fogdar,klocka-
rem. m, - 28 28 3 4 7 9 25 2?Gårdsfogdar I 1 — — —Jågeri betjen. 14 14 — — I 2 4 II
Privat betjen. — — — 12 2 — —Hatidtverkare 62 62 I 4 20 12 56 45Fifkare och
Jkårkarlar > 9§ 98 I I 6? 76 112 104Lötfar ochDy-
ieri betjente 65 65 I — 36 29 41 33

Båts-
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Denna Tabell är onekeligen vid flere upgif-
ter ej tilfylleft noggranj men deffa felaktigheter
kunna fvårligen lättas, och torde ej heller vara
i hufvudfaken af fyrmerlig betydenhet.

Om gångbara Sjukdomar i äldre tider, finnas
endaft ftrödda underrättolter. År 1749 inrätta-
des Tabellverket och från den tiden äro upgit-
terna mera fullftändiga.

År 1621 omtalas i några handlingar fom Pe-
flilents tid. Dödligheten måtte varit flor, eme-
dan åtfkilliga hemman blefvo öde;

År i6j7 var Peiien åter gångbar. Om den
varit Iynnerligen dödande, finnes ej anmärkt,
Samma år var peiien äfven gängfe i Stockholm,
Finland och Lifland (11).

År 1697 var dödligheten ovanlig, enligt de
Kyrkoböcker fora ännu äro i behåll. 1 Hammar-
lands förfamling dogo det året 90 perloner, och
de födda utgjoide endaft 26. Dödsfallen härled-
de lig egenteligen af den allmänna
fom härjade ej aPenaft Sverige, utan älven an-
dra orter ♦ men at någon fjukdom beledfagat hun-
gersnöden, är ganfka troligt, och upgifvas i Sunds
Kyrkobok af j2 döda endaft 14 omkomne at hun-
ger. Enligt en ibland Domcapitlets handlingar

O 5 för-

(il) Brenners förteckning på Peftilents tider i Sverige»-
infdrd i Läkaren och Naturforfkaren 8 Band. p. 1%.

Båtsman - -Lytte och van-
Före ...

Lytte - - -Fattige .

103

II
34
12

103
13
18
12

3' 77
7 32
7 27

31 65-

72

14
7
s

2?

10
23

1

104
3
1

95
2
2
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förvarad anteckning öfver de döda i Åbo ftifr,
dogo från Michaélsmäffan 1696 til Midiommaren
1697 på Åland 617 perfoner. Detta betydliga
antal är likväl ringa, jemförelle vis nied den öf-
tigi delen af ftiftet (12)» Denna Landsplåga,
fom på flere ftällen fortfor under tre års tid, be-
fvärade ej Åland vidare än et år, åtminftone fin-
ner man ej någon ovanlig dödlighet.

År 1710 kom Peftfmittan til Åland genom
Sjöfarande från Stockholm, eidigt Proiten Hageris
anmärkning i Finftröms Kyrkobok. Dödligheten
var obetydlig. I Finftröms focken dogo 16, i
Sund likaledes 16 och i Hammarland endaft 3.
Vid flere förfamlingar finnas ej anteckningar; men
man har ej någon anledning , at i dem förmoda
en ftörre dödlighet, Proiien Hagerts driftiga an-
flalter, bidrogo mycket til ortens räddning. Han
ålade dem fom komma hem från Stockholm en
flags Quarantaiue, hindrade fremmande och mifs-
tänkte gå in uti Kyrkorna, och lät begrafva de
döda nied all förligtighet. I anfeeude til peft-
fmittan utfärdade äfvenledes Kongl.'Hot ärten i
Åbo den 19 December 1710 en kundgönlfe, at
inga Civila mål där flere Parter voro inblandade
{kulle vid de inltuudande Vinter-Tingen företagas.

Den ohyggtliga fjukdom fom är känd hos
Ofs under namn at Elfk srleby-fjukan (Elephantia-
fts gcmina endemica Haartman.), var i förra år-
hundrade nog gängle på Åland (13), Froften

Muur
(12) Åbo Tidn. 1793 N:o 40. (13) Se vidare om

denna fjukdom fom åfvenkalla? Elephantiaii? graeco.
rum, Lepra arabum, Lepra oftrobotnienfium &c. U-
tom flere äldre och nyare Läkare, i fynnerhet* Fet-
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Muur anhöll hos Riksdrotfen och General Gou-
verneuren öfver Finland Grefve Pehr Brahe, at
et Hofpital måtte inrättas til hämmande af denna
Jpukdom. Han gaf härtil fit bifall den 10 Sept.
1651, och ftadfäfte på Allmogens begäran ytter.
ligare denna anftalt den 19 November famma-år.
Til Hofpitalets underhåll anflogs hälften af lan-
dets fakören, hela ödesräntan fom geck från 20
til jo Daler Silfvermynt, famt något ved, Hvad
fedan kunde brifla, fkulle upfyllas genom frivil-
liga fammanfkotter. Hofpitalet upfördes i6j2 på
Glofkärs holme och Skogboda ägor i Föglö foc-
ken, oaktadt Paitor fådant hindra ville. Samma
år den 21 Augufti, upfattes förflag til 12 Ho>
fpitalshjons föiplägning, och följande året den
23 Maji utfärdade Grefve Brahe et Reglemente

för
terfen om den lslandfke .Skärbug, Soröe 1769, och
våra inhemike Författare; Lindellolpe i A&a litt. Svec.
1723 p. 477 5 I.i*né refpond. Gddman de Lepra 1765;
Martin i Vett. Acad. Handlingar 1760; Herr Affes-
for Odehlius i Vett. Aead. Handl. 1774, 1779 och
1783; Herr Archiater Bäcks bref om Islåndfka fkjöx-
bjuggen ibland Herr Erkeßifkopen von Troils bref
om Island p. 312. Uti Provincial Medicorum beråt-
telfcr förekomma åfven llundom hit hörande håndel.
fer. En ovanlig fjukdom, fom fednare tider börjat
vifa'fig i Meyland och Venedig, liknar til någon del
denna; men förhåller fig likväl i flere omftåndighe.
ter nog olika. Egna Hofpitaler hafva blifvit inrät-
tade at hämma denna landsplåga, emot hvilken
flere medel hårtils förgåfves åro använde. Se Jans-
fen de Pelagra, morbo in Mediolanenfi Ducato eide-
rnio Leyden 17883 Francefco Fanzago Memoria fulla
Pelagra I"89 och Paralleli tra la Pellagra ed alcuna
malattie che pin le raffomigliano. Padua 1792; Do.
meters Nachrichten iiber die medicinal Anffalten lta«
liens i Baldingers medicinifches und phyfifches Journal.
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för inrättningen, och fiälde denfamma under Pra-
fteiis och Kronofogdens tilfyn. Någon Läkare
omtalas ej vid denna anftalt; men väl feck Ho-
fpitalet egen Prelt, Lars Hammar innehade den-
na beitällning från i6j2 til 1662 och Eric Por-
tulinus de följande åren. År 16J4 anhöll allmo-
gen vid Riksdagen i Upfala , om ftadfättelfe och
ytterligare underitöd för Hofpitalet. Aniöknin-
gen bifölls och genom Konung earl Gufiafs Re-
lolution, gifven Upfala den 21 Junii 16J4, an-
ordnades til Plofpitalec häliten af den Spanmål
taitor i Föglö innehaft lör gäitning och en all-
männing»-hokne, iom varit Häradshöfdiugen an-
ftagen på lön. Denna tiden voro 10 ljuka i Ho-
fpitalet. 1672 flyttades Hofpitalet til Själö i Na-
gu Paitorat, och iammanflogs med en dylik för-
ut dervarande inrättning. Sjukdomen biet Imå-
nirigom mindre allmän och lär äfven Själö Plo-
fpiial fedan hafva undergådt mycken förändring.
1 Lemlands Kyrkobok är anmärkt, förmodligen
fom något fälliynt, at en bonde från Krokftad
1683 blifvit förd til Själö. At denna fjukdom i
Oiter dsr den fordom varit nog gångbar, anfen-
ligen aftagit, derpå kan fdfkaiieby iocken anfö-
ras til bevis. Under 3 års viftande i denna foc-
ken, fom namngivit fjukdomen, kunde jag med
DOgafte efterfpaning knappait finna 3 perfoner der-
af befvärade. Farhågan for denna fjukdom var
i äldre tider ganfka flor, och stretaus en gam-
mal Grekisk Läkare, anfåg den ej mindre farlig
än Peften, Sjukdomen kallas nog allmänt Spetäl-
Jku; men är vida fkild från den fem omtalas i
den heliga Skrift, och aldraminft Jx>rde en få

kun-
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kunnig man fom Olof Rudbeck draga af denfam-
ma några flutlätier om Finnarnes häikomft af
llraeliterna.

Från och med år 1749 til och med år 1773,
hafva enligt Tabellverket 7371 perfoner aflidit
af följande fjukdomar och händelfer :

Okänd Barnfjuka 249j, Hetfig Feber 829 ,
Koppor 7£i, Ålderdoms bräckligheter 694, Lung-
fot och Brörlfjuka J64, Frolfa 383, Kikhofta 293,
Håll och Styng 282, f.lagref 224, Vattfot 12J,
Slag 122, Barnsbörd no, Drunknade no, Fläck-
Feber jj, Torrverk 49, Tvinfot 4J, Rödfot 36,
Vådeliga händelfer 36, Kallbrand 32, Blodltört-
ning 23, Stecpaslion 17, Skjörbjug, Rofen och
podager 16, Gulfot ij, Qvafde af Mödrar 8»
Lidit Dödsftrair 7, Frutit til döds 6, Sjelfmörda-
re 6, Mördade j, Döde af Os 3.

Genom' jemförelfe med förteckningen på de
döda öfver hela Sverige lör åren 1749 '75°
(14), finnes at okänd Barnfjuka, Froffa, Fläck-
F"eber, Hetfig Feber och Kikhoita varit mera ö-
deläggande på Åland, än i allmänhet i Riket.
Alla andra fjukdomar hafva deremot varit min-
dre dödande.

Från och med 1774 då Tabellverket erhöll
en nödig förbättring, och til och med 1790,
hafva fjukdomarne varit dödande i följande ord-
ning ;

mank. qvink.
Oangifven fjuka - 792 646
Ålderdoms bräcklighet 246 364

Kop-
(14) Vett. Acad. Handlingar 1755*
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Ve,

Koppor •
Håll och Styng
Rötfeber ...
Colik, Förftoppning
Rödlot
Slag, Stickflufs
Hetfig Feber
Lungfot '«
Vattiot
FrolTa
Hjertfprång, Tandplågor -Kikhotta
Olyckshändelfer
Älta, Hård mage
Andtäppa, Flen, Gulfot
Barnsbörd
Hetfvulft, Rofen, Kallbrand
Mäfling - . „
Trånfjuka och Tvinfot
Gickt och Toirverk ■
Halsflufs
Blodhoftning, Förblödning
Mafkar
Fiftlar och Benröts fkador
Kräfta
Fallandefot
Infpärradt Bråck
Njur och Blåfetten
Qvinnors Blodgång
Rifen och Rachitis
Skjörbjug
Frifel

mank.
248
208
137
124
112
96
82

106
74
78
67
56
87
57
4i

27
25
24
17
IS
20
12
8
4
7
5
4

2
2
a

qvink.
258
206
149
113
US
87
94
68
85
58
62
62
30
44
27
62
20
17
17
24
19
10
8
8
8
3

4
2
1
1
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De döda hafva fåledes varit 2787 mankön
och 2667 qvinkön, tilfamman 5454 perfoner.

De fom dödt i oangifne fjukdomar utgöra
öfver iaf hela antalet, 1330 af dem hafva va-
fit barn under et år. Större delen af oangifne
fjukdomar fkulle lätteligen kunna hänföras til fi-
na rätta ttälLn. 1 Stockholms Tabellverk upta-
g s knappaft hvar 20.de, fora död i oangifven
fjuka (ij), och i Berlin utgjorde deras antal år
178J endaft 17 (16).

Af Ålderdoms bräckligheter fkall -i aflidit;
men vid denna upgift har ålderdoms bräcklighet
onekeligen blifvit tagen i vidilräcktalle bemär-
kelfe, och åtfkilliga chronitka fjukdomar kommit
under famma räkning. I Stockholm dör endatt
5V af ålderdom, Berlin ~ och i London 7'¥(i7)#

Något mer än ~ T af de döda ; hafva afli-
dit genom Koppor. Detta förhållande vilar, at
kopporna ej medtaga lå många barn på Åland,
iom eljefl vanligen iker på andra orter. Archia-
ter Rofenftein har af 16 års förteckningar funnit

at
(15) Se flera års förteckningar införde i Läkaren och

Naturforfkaren. (16) Beriinifche Monatfchrift 7
Band. p. 95. (17) London general Bill af Criri-
ftening and Buriats i Suplement to Genttemans Ma-
gazin 1791.

mank. qvink.
Venerifk fjukdom
Barnmord
Spetälfka
Hyd.ophobie
Scharlakans Feber

"

-
- i

i

2
2

X
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at öfver hela Riket dör kvart iode barn af kop-
por (iB~>j och enligt en annan förteckning af
Wargentin (19), utgör de dödas antal i denna
fjukdom T%- af hela dödsfumman. .Koppornas min-
dre dödlighet på Åland, härleder fig förmodligen
deraf; at de ofta ej äro gängfe under en tid af
flere år, och emedlertid bortryckas härttädes en
mängd fvaga barn af andra fjukdomar, innan de
hinna få koppor.

Pleurefie och Bråftfeber har medtagit af
alla döda, och finnes i detta förhållande ej nåj
got ovanligt.

Genom Rotfeber har ~ förlorat lifvet. Den-
na ftora dödlighet härleder fig i fynnerhet från
1789 års farfot, då 167 dogo af Rötfeber, eljett
har denna fjukdom fällan vilat lig på Åland,

De dödas antal i Rodfoten utgör -1$ af hela
fumman, och fom denna fjukdom vanligen vifar
lig fom farfot, kan dödligheten ej anfes för be-
tydlig.

Af Slag dör hvar 3o:de. Huru denna fjuk-
dom beklagligen blifver allmännare, finnes af jem-
förelfe med anteckningen öfver de döda Iran
1749 til 1773, då endaft hvar 60: de dog af flag.
Hattig död är likväl ännu ej få allmän på Åland,
fom i åtlkilliga andra orter. År 1791 dog i Ska-
ra ftift hvar 2j.te af flag (20). 1 Stockholm har
de fednare åren deras antal vanligen utgjordt i
och i Berlin -§.

Bet-
(ig) Rofenftein om Barnfjukdomär p. 1514 171. (19)

Vett. Acad. Handlingar J75 j. (20) Stockholms
Potten 1792 N;o 178.
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Hetfig Feber har medtagit Jr af hela anta-
let, uian at likväl någon gång vara gängfe Far-
fot. De döda hafva til ftörre delen varit emel-
lan 20 och Co är.

Lungfot är jämföielfe vis ej fynnerligen dö-
dande pa Åland. Deras antal iom döde af denua
fjukdom utgör T',. af alla döda. År 1791 utgjor-
de de i Skara ftift Stockholms Tabeller in-
nehålla vanligen ~ döda af Lungiot, I London
går deras antal öfver | och fainma förhållande
är i Berlin j när man räknar tiilamman Plt&ic,
Lungfot och Bröitfjukdomar. 1 Zurich är förhål-
landet lika med Stockholm '21). Fourniers på-
flående at - af raänniikoilägiét dör af Lungfot
och Heäic är fäkcrligen öfverdriivit {,%%). Vet
blifver en bcdröfwlig erfarenhet, om ytterligare
bekräftas, at flag och chionifka fjukdomar tiföiga.
Man har flere upgitter, fom giiva anledning ;il
denna,farhåga. En Läkare i Norra Ameriea, har
funnit Lungfot i fynnerhet vara i tjhagande i2j),
och lamma anmärkning har älven fkedt i Skott-
land (24).

Vattfot tyckes blifva en alt mer och mer
tiltas;ande fjukdom. Under detta feciuare åren har
hvar 3J dödt derat ; mm 1,1.c r de 'nde
2J åren endaft hvar jo:de, 1 London och ijerfifl
dör hvar 20:de af vau.ot,

P .Til
(21) Schintzje Stanni ufu. Tfgufl *"ö. (22) Ob-. fervations fur la rature & le träitément de la Fieyre

heftique. Dijpti r?B'' (i-,) I <■
i Medical Pipers comtntmicated to the .; le 113
medieal Society. Numb. T. -~ip- (^4 ■̂ jokn'Sin*
dairs Siateiticai account of Scotiand.
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Til de fjukdomar fom på Åland äro mera
dödande än annorftädes , hör enligt Tabellverket,
Froffan. De dödas antal ftiger til JL, då i
Skara ttift endaft en, ibland 2J7, och i Wefter-
ås ftift en ibland 338 dör af denna fjukdom. Å-
ren 177 j, 1776 och 1777 .voro i fynnerhet öde-
läggande , och medtogo 73 perfoner. Profettbren
och Riddaren Johan Haartman har anmärkt, at
ganfka fvåra Prosiör detta åren älven voro gång-
bara omkring Åbo, och härleder deras orfaker
af väderleken (2J).

Deras antal fom dödt af Hjertfprång, Ryck-
mngar och Tandplågor, är fäkerligen ltörre än
Tabellverket upgifver. En ftor del af dem fom
aflidit i detta fjukdomar, hafva blifvit upförde
under oangifven fjuka.

Af Vådelig händelfe omkommer hvar v 47:de.
De drunknades antal utgör f- af hela tumman,
och är denna ovanliga förluft en följd af ortens
belägenhet, näringar och rörelfe. I Skära ftift
räknades år 1791 endaft en drunknad af 2JB
döda.

Hvar io7;de Barnsbord kottar modrens lif.
Öfver hela Riket är hvar-94 barnfäng dödlig ;
men i ferfkilta landfkaper är förhållandet mycket
olika. I Öiterbotten dör en barnföderfka af 10,
och i Welterås ftift en af 130, deremot i Ta-
vaftland en af 83 °ch i Stockholm en af 70. I
London kollade år 1791 hvart n6:de barn mo-
drens lif, och i Berlin år 1785 hvart 9j:te. I

Leip-
(25) Vett. Acad. Handlingar 1781» l quart.



227

Leipzig dog från 1719 til 1728 hvar Jo'de barm;
föderfkä, och från 177j til 1784 hvar 67 de (26).

7rånfjuka och Gickt hafva medagit lika
många mannifkor. Antalet vifar at detta fjukdo-
mar lyckligt vis ej äro Iynnerligen ödeläggande
på Åland,

Mafkar äro en vanlig plåga i denna lands-
ort, och ehuru de döda ej utgöra någon betyd-
lig mängd, är dödligheten likväl ftörre än den
jemförelie vis med andra orter borcL vara. Sam-
ma anmärkning gäller äfven om Fallandefot, loin
ej är fälliynt på Åland, och ofta härleder lig af
Mafkar.

Hvad nu blifvit anmärkt om Folkmängden
och Sjukdomarne, vifar at denna landsort i all-
mänhet, fedan törfta barnåldern iörfiutit, är häl-
folam lör invånarne. Något öfver ~af inbyggar-
ne är öiver jo år, och detta förhållande anfes
vanligen iom bevis af et fundt Climat.

(26) Francius de Lipfia Parttinentibuä flafifiä tempon-
bus minus lethifera. Lipfia; 17^5.

f>2 XVIII.
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XVIII. Om Ålands Natural Historia
och Climat.

förfta afd<dningen af Djurriket är härftä-
des ej talrik Utom tama djur finnas endaft föl-
jande Mammalia :

Vefpertilio Auritus, Långörad Läderlapp.
Vejpertilio Murinus, vanlig Läderlapp,
Canis Lupus, Warg. Kommer öfver ifen

från Finland. Stundom är landet fritt från detta
fkadedjur ; men nu finnas här flere Wargar, och
har alt bemödande, at genom Skallgång befria
fig ifrån dem härtils varit fåfängt.

Canis Vulpes, Räf, är et allmänt fkadedjur.
Fetts L\mx , V/arglo ]
Lutra Vulgäris, Utter \ äro fällfynte.
Muflela Martes, Mård
Muftelu Ermineå , Hermelin.
Tatpé Europad, Mullvad.
Mus Rattus, Råtta.
Mus lerreflris, Mullfork.
Mus Mufculus, Mus,
Lepus limulus, Hare.
Erinaceus Europaus, Igelkott,
Phoca Vitulina, Skäl. Herr Kyrkoherden

och Thtologiae Äajunäen Odman har i en un-
derrättelte om Skäiilagtet i Öfterljön, befkrifvit 5
arter Skäl U> Skäliångare härttades upgifva 3

arter,
(i) Vett. Acad» Handlingar for år 1784-
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arter, nemligen i,: Gråfkäl och Ståtfkäl, 2, Vl-
karefkäl , 3 , Morunge eller Curlandsfkäl. Den-
na ujiderdelning, ehuru ofullkomlig, emedan de
ej fom Hen■ Ödman förftå, at åtikilja Gråfkäl
från Ståtfkäl, och Gråvikare från Svartvikare 5
beftyrker än ytterligare, at Skälarne i Öfterfjön
härtils obilligt blifvit anfedde fom varieteter af
et fpecies.

Delphinus Pboasna, Tumlare.
Björnar upgifvas fom fällfynta djur på Å-

land i Tunelds men lyckligt vis fak-
nas de aldeles.

Ikorrar, ehuru hörande til de allmännafte
djur i Sveriges fkogar, finnas ej på Åland,

Elgar hafva fordom varit få talrike, at de
enligt .allmogens klagan vid en Riksdag, föror-
fakade britt på bete för hemtamda kreatur; men
nu äro de aldeles utödde, och den fifta blef iku-
ten år 1778 å Fläka, ägor i Lemland,

Fog/ar träffas på Åland något öfver 100 Spe-
cies, 'fjädrar och Hjärpar, lom äro allmänna
foglar i näftgräuiände landfkaper, faknas i Ålands
fkogar. En lörtekning på Vattenfoglarne, torde
med rätta kunna intaga et rum i en Skärgårds
befkritning; men at upräkna de öfrige lär vara
öfverflödigt. Utom den nytta Vattenfoglarne til-
fkynda invånarne, få bidraga de ganfka mycket
tii Skärgårdens ljuflighet, då de om våren i flo-
ra härar betäcka fjärdarne.

Urta Grylle, Grisla, Colymbus Grylle
Linn. Se om denna fogel Ödmans underrättelfer

P 3 uti



230

uti Vett. Acad, Handlingar 1731 p. ?2J. Där
anmärkes äfven, at Urta flriata (Sillknipan) är
en ung Grilla i förda eller andra året.

Colymbus Arflints, Lom, viftas uti visfa träfk.
Colymbus Septentrionalis, Hablom.
Alca Torda, Tordmule, Trubbe. Se Vett.

Acad. Handlingar 1788 p. 214, biiinnichs Alca
Baltbica är en ung Tprdmule.

Pelecanus Carbo , Hab tjäder.
Pelecanus Graculus, Lilla Hafstjädern.
Stema Hirundo, Tärna,
Sterna nigra, Svartgrå Tärna,
Larus Glaucus, Grå Trut.
Larus Marinus, Hafs Trut.
Larus Fufcus , Ljufe. Varierar til färgen, och

har d rigenom gifvit anledning til Lrunnichs La-
rus vtrius.

Larus Canus. Se Qdmans afhandling om
Måfame i Vett. Acad. Handl. 1783 p. 89-

Catara&a Parafitica , Labbe , är Larus Ra-
rafitictts Linn. Se Gislers at.märkningar om den-
na Eogel i Vett. Acad. Handl. .T. 14 p. 291.

Mergus Merganfer, Skräcka, Vrakfogel, Mer-
gus Caftor Linn. är honan.

Mergus Albellus , har orätt upgifvits för ho.
na til Mejgankr, u.au är en hane, och Mergus
minutus (Lilla fkrackan) dejs hona, Se Vett. A-
cad Handlingar 1780 p. 257.

Mergus Sernaor, frucka, Stenfkraka. Om
Skräckfogei-flägtet le Vett, Acad, Handlingar för
äv 178 J. Anas
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Anas Cygnus, Svan, är fällfynt.
Anas Anjer, Vildgås.
Anas Molltsfima* Hanen kallas Gudunge

Och honan Åda.
Anas SpeElabilis , Kam Gudunge och Kam

Åda, finnas aftagne uti Muf. Carlf. 2 Fafc. n. 39
maf. och n. 40 femina.

Anas Nigra Hats-Orre.
Anas Fu/ca, Svärta. Se Vett, Acad Hand-

lingar 178 J p. 191.
Anas Bofcbas, Gräsand.
Anas Ladorna, Grafgås,
Anas Clypeata, Skedand.
Anas Pe-telops , Vriand.
Anas Glaucion, Brunnacke.
Anas Mari!a, Vigge. Anas Franata afta-

gen octi befkrifyen i Muf. Carlf. 2 Fafc. n. 38
hålles före vara hona til Anas Marila»

Anas Ferina, Brunand.
Anas Acuta, Spjutand, kallas orätt af Linn.

Åhlfogel.
Anas Hiemalis, Åhlfogel, Alla, är mycket

allmän uti fkärgården, Befkrifves af Qdman uti
Vett. Acad. Handlingar 1783 p. 314.

Anas Fntigula, Marvigge.
Anas Crecca, Ärta.
Anas Alandica, Sjöand. Detta nya fpecies

är funnit vid Åland af Herr AfTettbren Doctor
Lindroth, och belkrifves af Herr Profeffor Spar-
man uti Muf. Carlf, Fafc, 3. Anas Alandica-.

P 4 fub-
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fubtus fordide alba, fupra nigro, ferrugineo al-
botjue va ia, Scapularibus plumis nigris margine
ac lineis difci aibo fcrrugineis, antice in angulum
coalefceutibus variegata , rottro pedibusque nigris.

Af de djur fom blifvit kallade Amphibia fin-
nas endaii följande arter• Lacerta Agilis, Lacer-
ta palu(lris, Vattenödla, Skröt-abborre, Lacer-
ta vulgäris , vanlig ödla. Råna Bufo, fadda,
Råna Temporaria, Groda, Coluber Berus Hugg-
orm, Coluber Natrix, Snok. Anguis Jragilis ,
JCoppaiorm, Qrmflå, Accipenfer Sturis, Stör.

s Fifkar fom finnas i Åhnds vattten-äro:
Opbitlbus Anguilla (2\ Ål, är iällfynt. x
Gl:Jus Cal/arias, Torfk, kikas i fynnerhet

vid kökar.
Gadus fota, Lake, är alhnännaft uti Föglö.
Cyclopttrus Lumpus, Sjuryggfifk, Quabfo.

At bemanglet af denna fifk, liktom Magneten,
fktrlle utvita Norden, enligt den berättelle Täm-
ftråm infört i fin Bittert, de Alandia p. 53 j är
lika obekant på Åland, fom laken i lig ijelf o-
trolig

Cottus Qntadricornis , Horniinrpa,
Cottus Scorpio, Rötiimpa,
Cottus Gobio, Stenlimpa.
Pleuronetfes Flefits, Slätfkädda,
PleuroveEies Platesfa, Slätvar,
Perca Fluyidtilis, Abborre,

Per-
(2) Se Herr Dottor J. N. Ahls under Herr Profefforen

och Riddaren Tuxnberg utgifne DirYert. de Mursena
& Ophitto 1759.
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Perca Lucioperca, Gös.
Perca Cernua, Ciers.
Cafterofteut Aculeatus , Spigg.
Gafterofteus Pungitius, Benunge.
Salmo S,il,ir, Lax, är fällfynt,
Salmo Lavaretus , Sik,
Salmo Epcrlantis, Nors,
Salmo Albula, Siklöja.
Salmo Tbymalhts, Harr.
Efox Lucius, J.idda.
Efox Bellone, Näbbjädda.
Clupea Harensjus, Sill. Varieteten Membras

Rondeletii, utgör en hufvudiaklig nä-
lingsgien.

Clupea Sprättas, Wafsbuk,'
Cyprimts Carasfius , Ruda,
Cyprimts Ttnca, Linnare,
Cyprtnus Apbya, Gli.
Cyprimts Gnslagine, Stäm.
Cypnnus Rutilus, Mört.
Cypnnus tdits , ld.
Cyprtnus Cryopbtalmus, Sarf.
Cyprimts Albumus, Löja.
Cyprinus Bräma, Braxen,
Cyprimts Ballerus, Blicka, Panka,
Syngnatbus Typble , Sjönål.
Syngnatbus Acus , Kantnål.
Syngnatbus Opbidion, Hafsnål,

P 5 En
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En noggran förtekning på Ortens Infe&er 9

fkulle förorläka en onödig vidlöftighet. 1 eras
antal ftiger iäkerligen til 7 å Soo. Livad om nå-
gra i iynnerhet är at anmärka fkall i korthet
anföras.

Cerambyx Rujlicus (3") och Tenebrio Cara-
boides äro fkadeliga kräk uti Kökars Capell. De
finnas der til lådan mängd, at deras Larver ge-
tiombåra väggaroe, ,och inoin få år aldeles för-
ftöra invånarenas bygnader. Olägenheten är få
mycket känbirare, iom desfa Öboer iakna tilgång
på fkog. At Cerambyces föritöra qvarlemnade
trädftubbar, omtalas af Linnéej men at de kunna
på tid fördäriva timrade hus, lär beklage-
ligen vara nytt (4).

Bifkötfeln har ej haft framgång, ehu-
ru flere förfök fkedt. lör det närvarande finnas
likväl några .'Sikdpor hos Herr Aflsfibren Palm
1 Jpppo. "

Kräftor äro ej allmänna på Åland. De fko-
la vara hitförde från Upland genom Gujlaf l:s
Enkedrottning Catharina ($). Uti Sunds Socken
trättas de til någon mängd,

Om Djurrikets filta åfdeluing Mafkame, är
ej något fynnefligt, at anmärka.

Växtriket på Åland innefattar vid pafs 680
Uti Flora Svecica anförde växter, hvaraf något
öfver 150 äro Cryptogamiiter.

Ge-
/(3) Callidium Rufticum erligt de under Herr Profeffor

Thunbergs infeende af Herr Mag. S. Tårner utgifne
Caratteres Generum bifeftorurn, 1789- (4) Noxa
Infettorum §. J. (5) Tärnjlrom de Alandia p. 54.
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Genom Saltfjöns åtgärd, finnas och trilVas
här flere mindre allmänna växter, och ibland an.
dra: Salicornia berbacea, Najas marina, Vero-
nica maritima, Ptuvtago maritima, Hippopha
rhamnoides, Gentiana centaurium 6), Satfola
kali, Chenopodium maritimum, Arcbati-
gelica, Allium fcordoprajum, AJlcr tripohum
och åifkilliga Fuci.

Om bären på Hippophae rhamnoides, berät-
tas på flere ftällen (7), at de fkulle pä Åland nyt-
tjas fom en krydda til Fifk} men :il denna be-
fynnerliga fmak hafva alla Ålänningar fom blif-
Vit frågade, aldeles nekat.

Af växter', fpm eljeft vanligen ej tiäiTas öf-
ver alt uti Riket, finnas här: Avena elatior {%),
Valeriana dioica , 'Valeridna locufta, Scabio/a
columbaria , Pulmönar.ia aiiguftifotiå , Campanu-
la glomerata, Ribes rubrum och nigrum vilda,
Gentiana pulchella (9 , Pyråla umbeIlata, Pinus
bybrida, Taxus baccata, Ophrys nidus avis, Cy.
pripedium calceolus , Orobancbe major (10), La-
tbraafquamaria , Pedicularis fceptrum carolinum,
Scorwnera bumilis , och Carduus beterophyHus.

Vildt växande och uti rharmacopota Svecica
uptagne Medicinal växter, aktrar Åland 74, Nå-

gon
(6) Depna växt hårleder Linnee från Tyflcland. Se dela

tal orn jordenes tilyåxt p. 20. (7) Flora Svecica
edit. U. p. 356. Herr Profeffor Hclunivs de H''ppo-
hae p. 9, 10, II- Dottor Ii jtblads utkaft til en
Svenfk Flora p. 6?, (8) Men ej yid Simpnå»,
fom ligger i kollagen; utan på några andra Hållen,
(q) Uptåkt hårftådes af Herr Profeffor Swartz. Se
Vett. Acad. Handlingar 1783 p. §j. ( 10) Tdrn-
ftrom de Alandia p. f7«
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gon förmoda, at ibland desfa, den få kal-
lade Ålandsroten (Inula helenium) fkulle finnas
til ftor mängd; men denna växt har jag endMt
funnit på et ftälle i Sunds focken vid Lappböle
by; Namnet härleder fig ej heller af Åland, u-
tan fkall örten erhållit tit namn af den fköna He-
lenas tårar, och kallas redan af Diofcorides i\é-
viov, hvaraf fedan blifvit Sanct Heienae, Llins,
Aiuna och Ålandsrot.

Färjeväxter fkulle utgöra en anfenlig mängd,
om man ville räkna alla "växter fom blifvit före-
flagne til lärgningj men de lomdverkeligen nyt-
tjas äro få. Licben tillika msdfaxa-
tilis, pujlulatus och flere, iom vid värdslös fam-
ling kunna medfölja, brukas från äldre tider af
Allmogen til brun färg på ylle." De vackra för-
fök fom blifvit anftälde med åifkillige Lafarter
och allmänheten meddelade uti Vettenlkaps Aca-
demiens handlingar och Hushålls - journalen, bö-
ra med tiden lära, at använda flere af dem få
Väl til egit behof fom til aflälu.

Växter fom ej finnas -vilda j men lätteligen
trifvas på kall jord och närvarande tid ikötas,
utgöra et antal af 120. Hela Växtriket pä Å-
land beftår fåledes af inetnpt goo arter. Utom
Afvenbok, {Carpimts betitla), Bok {Fagus fylva-
tica), Popelträd {Populus alba) och'Flugträdet
(Populus communis) växa alla Svenfka Träd in-
om Åland, och troligen fkulle deslä äfven trif-
vas, emedan vilda Cattanie- trädet (JEfculus hip-
pocaftancus) uthärdar Ålands vinter.

Ålands
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Ålands Berg bettå allmänt af röd groftärnig
Granit där Fältjpaten är rådande, och blandad
med litet tvärt Skimmer och något Quarz. Den-
na Bergart tkiljer fig från den få kallade Sjelf-
frätften, eller Finnarnes Rapa Kivi (ii), genom
inblandning af mera Quarz, och mindre iämt ma-
grare Skimmer, och vid Marby uti Ekerö Ca-
pell finnes den utartad til verkelig fjelffrättten.

Bergen på Åland-ligga uti flere ftörre och
mindre ftiäckningar, utan någon vifs ordning,
och afbrytas genom Dalar, Infjöar och Hafsvifkar. Slättmarken imellan bergen är af åtfkillig
befkattenhet. Den rådande jordmån är Sandmylla
och Mojord, lamt uti Sunds, Saltviks och im-
flröms Socknar til någon del Lera,

Anledningar til Bergverk ' äro obetydliga.
På flere ftällen hafva likväl förfök.blifvit anftälde.

Uti Vårdö Capell på en holme, Öiterfkäien
kallad, tilhöng Grundfunda by, anfiäldes nyligen
foergfpiängning nära ijöltranden, pä et itälle iom
vilade några flyglänts ådror ; men arbetet lärer
viflerligen ej lönt mödan.

Uti Saltviks focken på en liten holme, Sill—
ikär kallad, finner man lemningar efter en betyd-
lig fprängiiing af 12 til 15 alnars längd, 6 til 7
alnars djup och 3 til 4 alnars bredd. Anlednin-
gen har varit en Blyglants åder, fom knappali
på något ftälle äger i tums rnägtighet, och iom
efter 15 eller 20 alnars liuttande gång, liadnar
uti Saltijön, Bergarten iom innefluter denna åder,

ii
(n) Cadd om Finflca Sjelffråt|ien 1769 p. 7-
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få väl fom den vid Grundfunda, af den Vanliga
Åläudfka Graniten, Detta är förmodligen Malm-
berget på Åland, fom enligt 1almfchöld (12)
omnämnes uti Guftaf 1 regillratur med anmärk-
ning, "at det ej lönade ttort innan gråberget var-
der ther afrymdt"» Några vidare förlök på det-
ta ftälle torde ej eller bliiva lönande.

Tå Grelsby Kungsgårds ägor, har äfven uti
äldre tider malmbrytning blifvit anttäld. På det
ftälle där grufvan upVifes, träffas ftycken af kör-
nig och quarzblandad Serpentin, iom flundom
hyla några blyglants korn; men anledning til
förmånligt arbete iäknas.

Uti Sottunga vid veftra ftranden af bylan-
det, upvifes en final'ådra af Svafvelkies, vid
hvilken en fåfäng fprängning fkedt.

Uti Kumblinge focken på et fkär vid namn
Dockholmen, emellan Kumblinge och Enklinge
byar finnas åtfkilliga kiesvittringar. Bergarten
fom hyier desfa vittringar, är fvart Skimmer-
blandad med Quarz, Nedra delen af holmen be-
ftår til en ftor lfräcka af ren fvart Skimmer, utan
annan inblandning än här och der några Grana-
ter af nötters llorlek.

På Enklinge landet förekomma jemväl Kies-
vittringar ; men man träffar aldeles ej den rika
anledning til järnmalm fom Hallborg och Tärn-
ftrom omtala.

Kalkjlen fins på Åland, dels upkaftad vid
hafsftranden och dels lös uti jorden; men verk-

ligt
(12) Tom. J9. p. 419.
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ligt Kalkbrott är endaft vid Jurmo by uti Kumb*
linge focken,, fom likväl ännu ej fynnerligen nyt-
tjas. Berget beftår af iammangyttrade hvita Kalk-
fpats korn, blandade med litet fvart Skimmer,
Vid Bergsroten är ftenarten tätare, och utom
Skimmer äfven blandad med Quarz, Utlänningar
hafva länge varit af den tankan, at Åland fkulle
vara upiyld med Kalkberg (13),

Bergcryjlalter finnas i Sunds Socken vid Pers-
näs, och ud Saltviks Socken på ■Ötterören, en
Båxö by tilhörig holme. Någrr Cryttaller äro>
klara och olarga.de ', men ftörre delen dunkla och
quarzfärgade. En del äro fvartbruna eller To-
pasfiuster. Sällan träifas någon a; betydlig ftor-
lek. Den Eiamantlika Flinttten, fom upviftes
för Profeffor Björnfiäbl (14) hos Geheime-Rådet
Stenget i Manheim, och berättas vara från Åland,
var förmodligen ej annat än en Bergcryttal, .

Vid Ålands firänder fom allmännatt äro tak-
te med Fältfpats grus, -upkaftas mycket Kiesbol-lar. Stundom gå de til et Lispunds vigt; menvanligen finnas de uti fmärre ftycken. Gul ffa-fpis har äfven blifvit hittad på desfa ftällen (ij).
Herr Profefibren och Riddaren Gadd förmodar *
at man likaledes torde kunna träffa Ägatber, *

Vid
(13) Uti Evfchings Geograpnie abregée par Bercnger

T. I. p. jgf omtalas uti befkrifningen om Ålan*?,
montagnes de picrre calcaTre och uti Yyerdonfa
Encyclopedien Article Åland; nämnas carcieres de
pierres calcaVres dont on tire un grand parti, (14JBjornjlåhls bref 4 Delen. (i ? ) Gadd om FifflikaJafpis arter och Agather p. 9,
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Vid Utö Fyrbåk träffas Mojord, fmittad med
kokfalt och något järn (16).

Snäckmylla eller Helfingirylla (17) finnes
vid Boliiahoims Säteri, Snäckö by, Söder Jurmo
by och förmodeligen äfven på flere ftällen. Vid
Bolftaholm ligger nedaniöre et Berg, flere hun-
drade alnar från fjön, en anlenlig bädd af denna
Mullart, och nyttjas den härflädes med fordel på
åkern UBj. Nära Lemböle by uti en vik, är
tilfälle at fe huru hafvet fmåuingoin danar dylika
bäddar. x

Ålands Climat är i affeende til Polhögden
nog lindrigt. Fuliftändiga anmärkningar angåen-
de väderleken, har jag ej haft tilrälle atiamla,
och kan fåledes endaft lemna itiödda underräi-
telfer.

Nederbörd inföll år 1788) 105 dagar; år
1789» 131 dagar, år I?5o, 114 dagar; är 1791,
120 dagar och år 1792, 111 dagar. Sydliga
och veftliga 'vindar haiva alla år varit rikait på
Regn.

Rå-

(l6) Gadds inledning til Stenrikets känning p. 86.
(.7) Humus conchacea, Cronjttdts Mineralogie§,
Terra humacea fufco vioiacea, fdrfureo farinacea, con-
chis deftru&is & lfsinmi? mixia. Gud,is inledning til
Stenrikt.s kånring p. I2\>. (i8) Uti Frankrikc'och
England har dyiik myiia lärge biifvit använd til göd-
ning. Se Hiltoije de I'Acad. de Paris 1720 och Se'
remi Engeiika Åksrrnan p. 15$.
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Ilådande. vindar hafva varit:

Ålandsbåt fkall fordom mera fällan tilirufit
än uti fednare tider. 'Det anföres fom et bevis
på-ovanlig vinter, at ilen år 1546.kunde köras
emellan Weddö i Roflagen och Åland (19), och
år 1709, då hafvet äfveuiedes tilfrös, hade dylik
bärkkhe ej intränat på 32 år. Uti fednare tider
har haivet em-lLm Åland och kollagen varit til-
irufit flere gängor hvarje decennium.

År 1702 anföres uti Finftröms och Lemlands
Kyrkoböcker iom et iynnerligen blidt ar. Len
25 Martii fåddes Kornet, och Bofkapen kunde då
redan finna niräckeiigt bete. 1709 års vinter
är anmärkt lör en ovanlig Köld , fom började med
mycken inö, och fortfor utan meilankommaude

Q blid-
09) Dalin* S, R. H, 3 Tom. t Band. p, 412.

År 1788- 1789- 1790- 1791- 1792.
dag. dag. dag. dag. dag.

Sunnan - - 35 64 40 40 48
Emellan Saunan och

'Öftan • - - ig 39 16 30 20
Öftan - - - 54 55 31 28 45
Emellan ÖStan och

Nordan - - yS .23 36 27 2?
Nordan - • 46 36 49 45 36
EmellanNordan och

Vettan - - 34 18 35 35 22
Veltan - 50 36 58 50 46
Emellan Veltan ofa

Sunnan - - 60 68 78 91 94
Lugn - - - 33 27 22 19 30
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fclidväder från' annan dag Jul 1708, til den 25Martii 1709. Mifsväxt följde ej på denna ftar-
ka köld; men fäden Var likväl dyr och kollade
2.6 Daler Kopparmynt tunnan, emedan ikörden
varit fvag det föregående året.

Några anmärkningar utur Ålands Calenda-
rium Florse kan gifva anledning til jämnförelfe
med andra örter.

En omftändeligare underrättelfe om flere väx-
ters blomnings tid, och när åtfkilliga Infecler
framkommit, torde til undvikande afvidlöftighet,
med fkäl kunna utelemnas.

Ibland

tippa - - Ig Apr.
Kornet fåddes - 29 Apr,
Göken hördes - II Magi
Primula veris, Ox-

lågga 6 Maji
Rågox - - 29 Maji
Håggen blommade 4 Jun.
Rågen blommade 2oJun.
Höflåttern började II Jul.
Rågen fkars - - 12 Aug.
Rågen fåddes - 13Aug.
Kornet fkars -_ 1 Sept.
Svalan förfvann - 30 Sept.
Björk och Lönnfålde

löfven - - - 4 Oa.
lorfta fnön föll - 10Oa,

14 Apr.
16Apr.
ioM.ji

5 Maji
27 Maji
l Jun.

18 jun.
17 Jul.
8 Aug.

24 Aug.
Ii*' Aug.
27 Sept.

? oa.
190a.

20 Apr. 26 Apr.
24 Apr. 24 Apr.
6 Maji 8 MaJ«

12 Maji 14Maji
1 Jun. 26 M-aji

5 Jun. 6 Jun.
16 Jun- 14 jun.
18 jul- 12 jul.
2 Aug. 5 Aug.

15 Aug. 14 Aug.
21 Aug. 24 Aug.
4 oa. 6 oa.

29 Sept. 7 Cä.
28 oa. 14oa.
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Ibland märkvärdiga Phsenomener uti en (kär-
gård förtjenar Hägring at anmärkas. Genom det-
ta fhaenomcm bniva Objeder lynliga, fom ej al-
lenaft äro bortikymde af något hinder, uran äl-
ven mycket aflägfne under Horizonteu och defs
ftrålbrytningar. Herr Capitainen och Riddaren
fVetterling har här vid Åland gjort vackra an-
märkningar uti detta ämne, lom tillika med för-
klaring äro införde u.i Longl. Vettenfkaps Aca-
demiens handlingar (20). Nyhamns Båk fågs til
Flifö. Afftåndet är 2 mil och 400 alnar, fåledes
inom tynkretfén; men vanligen kan denna Båk
ej tynas, emedan d«n är bo.tfkymd af Fläka
nätet uti Lemlands Socken. Utom all fynkrets
lyntes genom Hägring Nyfkären til Kökar på
S\ mils afftånd och Capeliikären til Klåffkär uti
Föglö iocken på 8k ln ds afftånd.

Åtfkilliga märken fom feargårdsboer hafva
om tilkommande väderlek, fkulle på detta ftälle
kunna anföras; men emedan egen erfarenhet fe-
lar, lår jag hänrilä til profeffor RalmS famling
af väderleks märken (21) och endaft anföra, det
ftörre delen af dem älven äro antagne af Ålän-
ningarne, likväl med fämma infkränkningfom Bo-
husiänfka Lotiaine yttrade; at de underftundont
flå telt. ■

At vid Odens ankomft til Norden, Ålands
Ikärgård varit lammanhängande mt-d Gottland och
Öland, lamt Öfterfjön genom öfverfvämuingar och
i iyniicihet genom den vatcuilod iom enligt Strå-

Q 2 bo
(20) 1788 1 qvart. p. 3. En Charta öfvwr ftållena år

åf.einede:: b.fugad. '(21) Vettenfkaps Acad. Hand-
lingar Tom. ii p. 103.
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lo nödgade Cimbrerne til utvandring, erhållit fit
nuvarande ut teende, är en oväntad fats af Rotbe
(22) fom förtjänar at anmärkas, emedan man här-
tils af flere fkäl tilfkrifvit Öilerfjön uti uiåldriga
tider en ftörre vidd, än den nu veikeligen inta-
ger. Bägge meningarne kunna förenas om man
låter vatiuminfkinngen följa efter desfa öfver-
fvämningar.

(22) Nve famlirg af det Korrelire Danfke Videnfka-
bers Seifkabs fkrifter 4 D. 2 heft. 1791.

XIX.
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XIX. Om Allmogens Lefnadssätt,
Lynne och Språk.

XNågra fynnériiga Sedvanor äro ej brukliga i den-
ra Landsort. Vid Bröllop, Trolofuingar.och dy-
lika tilfallen, fkiija Ålänningarne lig ganfka litet
i feder från Uplands Allmoge. LV förmögnare
anftälla vanligen Bröllop tiden, och
vila derigenöm, det de hafva nog förråd til et
fådant gäftabud, utan at behöfva vänta på fkörden.

Ålänningen är ej van at lefva vid dålig
Föda*, och nyttjar äfven vid mindre gynnande
årsväxt altid ren Råg til tit bröd. Salt nfk, be-
ftående af Strömming, Braxen och Id, är tllika
med färik och torkad fifk, mjölk, fmör, oft och
kött de allmänuafte Sålvelvardr./ De lom fånga
Skalar, använda al.id köttet til föda. Kökars-
boerne nyt,ja äfven S.\ällpäcket och tilreda deraf
ined mjöl, klimpar, (wiika de kalla Skälktopp,
ocli anfe för en imaklig mat. Under
bef.å Åläiiiungarne ftg den mäita vällefnaden, och
fparas den tiden ej kött och fmör. De bruka äl-
ven et flags lurt, mjukt och faft bröd, fom gan-
fka. länge kan förvaras, och hviiket kallas Svart-
bröd. Tilredningen af detta bröd Iker på föl-
jande fät: Mjölet blandas ganfka'hårdt i degipa-
det med kräkla, och fedan ftår degen väl täckt
öfver natten, följande dagen knådas den 3 gån-
gor, och filta gången tillagg.es galten. Straxt
det börjar gäfa, bakas brödet något tjockt, och
giäddas på vanligt fatt; men ledan fattas kakor-
na åter i ugnen flere på hvarandra, och ömiäs

Q 3 'ftun-
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flundom, at icke en kaka altid blir ofvanpå, utan
ella lika gräddade.

Ålänningarnes klädnad är fnygg. Manfol-
ken gå vanligen i koita jackor, rom vid hög-
tidliga tilfälleu merendels äio af Uåttkläde. Lon»»
ullsitrumpor och SilfveTpänuen äro om helgeda-
gane ej fälifynte, hos yngre bönder, och ännu
vanligare hos iöner och diängar. Åtfkiilige af
allmogen hava älven fickur. Cjvinfolken när de
äro 1 cgtidskläddt, hafva koftor oclv förkläden ät
Cattui:, camelott eller något annat köpt tyg,
cch de fom äro fallne lör mera öfverfiöd, nyttja
äfvtu liden/ Leras fvana kläder beftå vanligen
af-Siden koft och lamelotts kjortel. lMöffor och
halskläden ai filke hafva de fkita til flere omby-
ten. Kemviiida kläder, fom nyttjas til dagligt
biuk, äga qvir/oiken til en Hor mängd,'och an-
ies det för en fyrmerlig heder, om en Brud iden
lå kallade brudboden kan upvifa en myckenhet,
dera!, förmögnare hultrur äro gärna föifedde
rr.td många guidrkgar, och halva Ålänningarne
i allmänhet et lynneriigt begär at förfkafia fig
guldringar. Denna fedvana lörorfakar, at Silfver-
fcägare och Silfverikedar mindre allmänt rinnas
hos välmående bönder på Åland än hos lika för»
mögne i andra landsorter.

Allmogens Bygnad beflår näftan altid af fle-
re hus än Lagen itadgar, och underhållas de van-
ligen i godt ffånd. Boningsrummen äro rymli-
ga, ljuta och fnygga, Det tiujner tom nyttjas,
är dels Gran, dels Tall. Taktäckningen Iker i
mangården med uäfver och takved, och i ladu-

går-
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gården med halm. Til et välbygdt hemman fo-
dras goo til 1000 flockar, utom några hundra-
de fmå träd til takvid. Väderqvarn äger meren-
dels hvar bonde, och har britt på åar och ftröm-
marhärtil gifvit anledning.

Om Ålänningarne kan i allmänhet med fkäl
intygas; at de äro löritåndige, driftige, tjenft-
acktige och muntre. Til fjös äro de kände fom
oförlXräckte och fynnerligen fkickelige. Bevifta
händelfer fkola för öfrigt upgifvas, af hvilka ge-
nom jemförelfe kan dömmas om Ledernas renhet.

Från år 1749 til 1793 hafva 7 perfoner li-
dit dödsitralf. Under famma tid hafva lika mån-
ga mord, barnamord inberäknade, blifvit begång-
ne. Det är en aflifvad och en mördad ibland
1800 döda. År 1791 allifvades i London, fom
det året hade 18760 döda, 37 perfoner. I Nea-
pel och Sicilien räknas årligen Coo mord, och
folkmängden är ej fylleft 5 millioner (i).

Sjelfmördare under denna tiden äro upgifne
10. 1 London räknades nyfsnämnde år 26 ijelf-
tpiil ingår.

Från 1749 til 1773 aro framfödde 119 oäk-
ta barn. Från 1774 til 1790 utgör deras antal
126. De förfta 5.5 åren har hvart bara
varit oäkta, och de följande 16 åren hvart 53.Detta fednare förhållande ärännu ganfkaringa, emot
många andra orters förteckningar j men vifar likväl
Ledernas aftagande. Öfver hela Riket är et bara

Q 4 ibland
(i) Nouva defcrizione delle Sicilie dell' Adyocato Gins*

Maria Galanti 1789 Tom. 3.



248

jbland 4J oäkta, och i Stockholm, Åbo och ftörre
utländfka Städer utgöra deras antal ofta i af
alla födda.

Om Ålänningarne äro för mycket begifne
på Rättegång, lemnas til deras omdöme fom kän-
na förhållandet i andra landsorter. Antalet af
Rättegångsmål ftiger härftädes til 600 och der-
öfver, Saköres längden har de fednare åren van-
ligen utgjordt omkring 400 R:dal.

Vidfkepelfe är nu mera en näftan okänd fak
på Åland. Under det allmänna Trollväfendet pä
1670 talet, fpridde tig {mittan äfven hit, och

torde en annan gång vara tiifälle at lemna någon
underrättelfe om några Rättegångsmål rörande
denna villfarelfe.

Åländfka DialecLen i Sund, Saltvik och Fin-
itröm fkiljer fig ganfka litet från et rent uttal.
I Jomala och Lemland talas fämre. Ekeröboerne
hafva en dialecL fom liknar Roflagsmålet. Föglö
och Kumblinge inbyggare bryta iöiuu mera, och
Kökaisboerne äro vid mänga tSfälicn fvära at
föritå.

De Ålänningar fom "mycket bryta orden, ait-
lemna ofta b vid början af ordet, och byta i fi-
fla ftafvelien' e. til i. Häften kan fåledes få-heta
A/lin. Stundom lätta de åter b framför en vo-
cal,'der detta Iji.d eljeft är obrukligt, och hafva
ondt, utfäges, afva bondt. I några enftafviga
ord uttala de e fom ej och fäga i ftäilet för ben
hehiy och få vidare;; men at i' anledning häraf

med
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med Alander (2) bärleda Ålänningarne från Tyfk-
länd vore en öfverdrifven förflagsmeniug. Til
egna talefätt på Åland hör bruket af ordet lik-

fom hvarmed ej någon likhet utan en verklig-
het beteckna?. Liktom Anders Nilsfons huftru,
liktom fjuk, betyder härftädes; Anders Nilsfons
huftru, verkeligen fjuk.

Många egenteliga Provincialord torde ej fin-
nas. Åtfkilliga i allmänhet obrukliga ord nyt-
tjas väl pä Åland ; men ftörre delen af dem äro
gemenlämma med någon annan landsort.' Til
exempel: Gemen (höfiig, artig, familiaris ) Vig-
tig (pasfande, fldcklig, aptus) brukas i" Kolla-
gen. Mas af (förivinna, evauefcere, deperite)
Velkare (bättre, nielius) nyttjas af Uplärmingar-
ue. Gäfveft (vanligen, communiter), SIätta (up-
höra, ceiiäre), Tråjia (kunna, poffe), äro van-
lige i Vettergöthland och Norring (compafs, pyxis
nautica), Oär (miisväxt, annonae difhcuitas), i
Gcclaud. i lare ord fom allmänt nyttjas i Ri-
kets ikärgårdär, och med hvilka föremål beteck-
nas j fom Hällan endaft förekomma i deffa orter,
och taledes lätiebgen kunna vax» okände hos en
flor del af Rikets invånare, borde knappaft räk-
nas til provincialord, emedan de ej kunna ut-
tryckas utan omfvcp. Til exempel: Haar (ften-
grund fom Sr jämnt med vattubrynet), Sud (fi-
dau af et fartyg eller en båt),

# Dyning (halsvå-
gornas brytning efter llorm), Agga (ftrom ai vå-
gor emot landet), o. f, v.

Q 5 Egna
(2) Encomia & L3tidea Diftriftus infularis maria bai'

tid. 1677.
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Egna Åländfka ord, eller åtminftone ouptag-
ne i Cantzlißådet Ibres Dialcct-Lexicon, äro:
Blekt (lugc til fjös, niaiacia), Gonning (igenom
per), Hufa (bygga, ajciificare), Skölj'va (gunga,
ofelbare), Spitug (brokig, variegatr.:»), Sträplot
(kringtpridt, diiperfe), Utnölingsväder (.Nordan
med et ftrek i vetter), Varan 'värlrolian, tertia-
na vernalis), Fttermed (bredvid, juxta).

XX. Om
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XX. Om märkvärdige Ålänningar.
I. K-agvald den 2, Bifkop i Åbo och Svea Ri-
kes Råd. Han tilträdde Bifkopsltolen 1308 el-
ler 1309, och var förut Canonicns i Åbo. In-
vigdes" til embetet i Stockholm af ErkeEifkopen
Nils Kéttjlsfön 1312- bbn fkall efter Rhyzelii
vitnesbö;d varit en berömlig bilköp j men för öf-
rigt känner man ganfka litet af Ragvalds förrätt-
ningar. Kullo bygdes af honom; men redan 13:8'
fkoflades och upbiändcs detta Bifkopsläte af Rys-
farrif. Genom fin åtgärd bilade han en gammal
ftridighet, angående irefterftkapets Matfkott i Ny-
land och Skargården. För lig fjelf utvärkade han
af Härtig YValdemar, fom den tiden innehade
Finland, bref på en rättighet af Skintionde från
Tavaltland, Tavultlänningarue åtlydde likväl
denna befallning, förft under efterträdaren Bengt.
År 1320 afdömde Ragvald tillika med &, Rikfenli
Råd en tvift emellan Nunnorna i S. ilarna och
Gråmunkarne i Stockholm. Han afforanade
13-1 vi).

11. Petter Ålänning, Rådman j Stockholm.
Lefde mot flutet af I4:de och i början af 15 de
århundrade. Var en rik och betydande man.
År 1376, kallas han Byaman eller Borgare i Stock-
holm , i et Köpebref på några egendomar i Fin-
land, Följande, året kallas han Rådman. ,År 138a

emot-

(l) Pauli Jv.uHt.ns Cfronjcon Ep; fcop. FJnlpnd-. )ne<l
Herr Prof. Parthars bilagor p. p. 192, £12-, 213,
2 1?, 217. Mt-Jfenii Scond, illuft. T. X, p. 13. Haj.
stdii Epifcopofcop. p. 330. Norbergs S. Clara »innu»
p. io. S, R. Rudslånäd 3:djvs afd. p, ig.
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emottog han af Domherren i Lindköping Gudhe-
ms Amundi, på Romerfka Skattkammarens väg-
rar 1620 marker Svenfka penningar i då gång-
bart mynt, och gar fm växel at der före betala j
Liygge i Flandern genom Johan Krowel och Jo-han 1 lorna 1080 Ungerika. och Lybfka floren r,
hälften af hvardera myhfiorten-, För en lod van
ai 1400 mark fick hanar 1384 afßikfdrotfen Bo
Jönsjon anvisning at upbära Markagälden af Å-
land. År 1-89 Ruckades han af Stockholms Bor-
geifknp til LVjje, tillika med 3 Tyika Borgare at
inför Rådet bilägga en emellan Svenfkarne och
Tyika.rne, eiier rättare Tlättebröderne upkommen
ftridighet. Lambrect Weftfal, Ålf Grenvrot och
Tans Gröiolwe, iom voro Ålännings följeflagarr,
vände ftraxl tilbakå, emedan de förmodligen ej
ville ingå någon underhandling. Lä nu lotter
Ålänning äfven fö t fogade lig på återrefan, blef
Lan om na.ten öfvt;Hallen af deffa fina förra re-
i kannater, och fördes fängflig til S ockholms
Slott.-* Genqm Svenika Borge.cfltapefs bemödande,
blef han likväl lnar't lösgifven, tillika med flere
fom Hättebröderne hade låtit iängfia. Sin för-
mögenhet anväi de han efter tidens led til ande-
liga ftifcelfer. Ar 1385 ftiftade han en Praeben-
du vid Åbo"I omky.Ka, och gai dertil all den
egendom han hade pä Åland och i Finfka fkären.
Genom et bref fkrifvit dominka ante diem nad-
vitatis b virgiuis glöriofe 1400, bekräftade han
tiliiiva. med ii.i huftru Chriitn.s Ledersdotter den-
na ftiltehe, och förordnade onntändeligrn huru
inrättningen i fram iden (kulle hällas vid magt.
Vid Upiala Botokyrka ftiftade han älvenen Pr».

benda



253

ben da til Guds ära, Jungfru Maria? cch detiel-
ga Martyreis, Konung 01o s och Bifkop LLearics
beder. 'Lilltå ;d härtjl m. ddelade Erkeßilkop Hen-
ric och Lomcapitlet i Upiala genom bref, gifvifc
|n craitino b. Erici Regis 1387- År 1400 be-
glfva.de han ytterligare S, Henrics Chor i Upfala
med penningar, gatubodar och räntan af et ften-
hus, År 1403 iefde ännu petter Ålänning, och
biverk nmade detta år genom et bref, lkrifvit
ipfo die Pentecoftes all fin egendom i* tinland
och Åland, til en Herr Matthisie Järlsfon med
förbehåll, at denfamma fedan ikuile Ultaila Åbo
Domkyrka (2).

111. Georgius. Ålanus, Pomproft i Åbn.
Född den 12 rebuarii Var Son .af pro-
ften Chrifiophoius Sigfridi i Jomala. Skickades
til Åbo Schola 1619. Studerad- ledan vid Up-
fala r.cademie, och promoverades derftädes til
Magilter år 163) f Lf Mathefeos Lecfor vid
Åbo Gymnaiium 1637. Ireftvigder- 1640, och
utnämncks famma år til fhyjces och Botaniccs
Profe fTor vid den nyligen inrättade Academien»
Befodrades til Theologice 1 rofeifbr 1/48, bch til
Profeffor primarius eller Lomprolt 155 3. Pro-
moverades? til Theclogiae Pottor den 15 Junii
1660 at Bifkop Terferus. Var uti den ihidighet
lom upkom emellan temälte Liikop och i rofes-
ior Svenonius, den fecLares beftäudiga medhåila-

re.
(2) Pauli Juvden Chroniron E;,:f-op. F>land. med ITr

Prof. Porthai-f bilagor p. p- 163, 361 , 392,
Nettelbladts S.rhwediiche Bibiiothek 3 B. p. 236. La-
gerbrings S. P. H. 3 D. p. 664, (\h~ , 719. T):iins
S. R. H. 2 D. p. Perinjkålds M<inum. Uller-
åk«r. fl. 2 C 5, p. 32.
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re. Var gift med en Eorgmäftare dotter från Ny-
köping Eliläbeth Nilsdotter, och hade med hen-
ne 7 Söner och 6 Löttrar. Log den 15 Julii
1664. Profeffor Miliopasus har hållit en Oratio
funebris öfver honom. Georgius Alanus har pr?e-
liderat för 31 Difputationer. En del af dem ut-
göra et fammaiihängande arbete, fom har tiL ti-
tel: Fafciculus differtationum Theologicarum pro
Librö Concordiae. Han har äfven utgifvit tVen-
ne Likpredikningar. Ålderdoms ftaf och krona
1 anledning af Pl. 81 v. 17 öfver Hakhazar We-
ruler 1657, och de Chriittiognas tåliga tilftånd i
anledning af Uppenbarelie Bok. 7 v, 13, öfver
Ingeborg Beurea til Hakelax 1660 (3). _

IV. Cbrijliern klander, Elöqtfentiae Profes-
for vid Åbo Academie, Född den 14 Februarii
1660 i Finftröm, der Fadven Carolus fetri Alan*
der var Kyrkoherde, Studerade i Åbo under Pro-
feffor Tunanders infeende och höll derftädes år
1677 et Tal fom trycktes under följande titel:
Oratiuncula encomia & ländes diftrictus iiifulaiis
maris baltici ejusque JncolarUm mores & defcri-
ptionem totius Alandis compföxa. Alander "fort-
fatte ledan iina ftudier vid Uptala Lärotäte til
1682, dä han återvände th Åbo, och blef Ma*
gifter. Dåvarande Profeflbren, ftdermera BiiKo-
pen i Wiborg Lambechius praefiderade för hans
gradual difputation, de Siibtilitate, och var tilli-
ka hans Prornotör. År 1684 gifte han fig med
Ebba Biörns. Samma år anmältes han med myc-
ket beiö.ii til Profetior i Öiterländlka Språkenj

men
(3) Natales Academi?e Aboenfis. Stiernmans Aboa lit-

térau p. 60 i.ju«;.j Cataiog. Difput. Scdt. 3 P- 15*
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men förgäfves. Alantfer lefde fedan i ftillhet på
lit hemman i Godby på Åland, och fysfelfatte
fig med barns undv rvisning. Bifkop Johan Ge-
zelius den äldre, fÖkte emedlertid hos Regerir gen
underftöd för Alander til en utrikes relä} men
han åtnjöt ej heller denna förmän, utan lefde bort-
glömd til 1692. Detta år kallades han til extra-
ordinarie profetior, och innan kort til Eloquéntjae
Profeffor. Han flutade fin lelnad vid 44 ars ål-
der den 6 Martii 1704. Alandsrs arbeten beftå
i Academifke afhandlingar och la!. Under hans
inieende äro 3$ Difputationer utgifue, och af Q-
rationerne finnas tryckte; Flores & Bafia in illu-
ftrislimi Comitis Laur. Wallenltedts aditum ad Can-
cellariatum 1695. Triumphus Septentrionis qua-
dragefimus ex cunabulis Caroli XI 1696. Orario
in memoriam Toparchre L, B. Laur. Creutz 1639.
Latinfka verfer af Alander träffas uti bifogade
lyckönskningar vid åtfkiliiga Difputationer. Lefs
efterlemnade maka lefde på Åland til 1730 (4].

V. Henric Hajfel, Cantzlißåd och Eioqueu-
tiae Prpfelfor vid Åbo Academie. Född i joma-
la den 30 November 1700. Fadren var Commi-
nifter i denna focken ; och nödgades 1714 flyk-
ta undan Ryffarne til Sverige. Sonen fom hänils
erhållit undervisning hemma, tortiätte nu lina
ftudier fyra år vid Strengnäs Gyme.afium, och
begaf fig fedan til Upfala Flär dröjde han til
1726, då han for til Åbo, och utgal til vinnan-
de af Magifter-graden, tvenne rtdan i Upfala

tryck-
(4) Memoria Cbriftiani Alandri recitafa a Törjlano Ru.

dén d. 28 Apr. 1704. Stiernthans Aboa litt. p. ij.
114-
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tryckte Difputationer, de ufu & applfcatione Hi-
ftorine ad vitam civiPna. Caput proamiale för-
fvarades under Daniel juslenius, och pars I un-
der Algot Scarin. Efter Promotion aumältes Has-
fel af Conliftorium Academicum hos Academie
Cantzleren til vidare befodran. År 1728 föreflogs
han til Linguarum Sacrarum Profeffor 3 men fom
äfvenledes Eloquentue Profeslion var ledig, au-'
höll Haffel om den fednare , och utnämndes der-
til den 13 Maji 1728. Följande året förfkaiTade
han fin Fader -fullmagt på Karis Paftorat i Ny-
land, och var den förfta fom underrättade honom
denna befodran, hvilken han hvarken iökt eller
väntat. 1734 fök. £s Haffel en Theologiae Profes-
fion, och antags fullkomligen fkicklig til denna
fysflaj men fom någon betänklighet yppade fig,
emedan defs Svåger Doöor A. Bergius redan
var Theologiae profeffor, få afftod han från lin
begäran. 1737 erhöll Lan forfkg til Affefibr vid
Kongl. Hofr ätten i Åbo, Lärofätet likväl til en
verkelig förmån, förbiet han vid lina förra göro-
mål. Om den grund, liga lärdom HalfeP.ägde i
flere Vettenfkaper, vitua utom det förtroende ve-
derbörande yttrade viu tilfällen, i
fynnerhet de af honom utgifne arbeten,- i hvilka
han tillika iemnar be\is af fma vidfträckta kund-
ikaper i Philofophien och Piiftorien. Sin ftyrka

Vältaligheten, vilade han ofta i Academifka
Tal, och anfågo Academiens Ledamöter för en
lycklig händelfe, at han vid Konung Adolph
Fredrics beiÖK. i Åbo 1752 var Rector och
des ordförande. Utom den nytta heder
Hafiel genom lin lärdom tiilkyudade Åbo Läro-

iäte ,
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fäte, förfkaffade han detfamma äfven åtfkilliga för-
bättringar hos Regeringen, genom fit och några
fä andra Ledamöters driftiga bemödande. Den 8
Iviartii 1773, erhöll han Cantzlißåds namn och
Värdighet. Den 16 Januarii 1775 beviljades honom
tjenftfrihet, och den 18 Auguiti 1776 flöt han lit
arbetfamma lif. Haffel var tvenne gångor gift.
Föritå gången 1729 med Catharina Meurman,
dotter af Barrco - Commiffarien Meurman. Hon
dog 1760. Han hade med henne, tvenne Söner
Och 4 Döttrar. Vid Haffels dödsfall var äldre
Sonen, Henric Haffel Ryttmäftare, och den yngre
Carl Plaffel, Häradshödfinge, Genom fma Dött-
rar blef han Svärfäder til Erkeßifkopen C. F.
Mennander, Bifkopen i Borgo P. Krogius och Theo-
logiae Ledtorn DocLor Johan Borgftröm i Borgo,
Andra gången gifte Haffel fig med Chriftina Mar-
gareta Paléen, dotter af Häradshöfdingen Abra-
ham Paléen, och Enka efter Profefforen Stenman.
Hon öfvérlefde honom, och deras ij äriga ägten-
lkap var barnlöft.

Under Cantzlißådet Haffels infeeade äro ut-
komne 135 Differtationer, Den titta af dem, de
virtute liberae civitatis fundamento prascipuo , för-
fvärades 1765 af Dotteriönen, nu mera Öfver-In-
tendenten och Riddaren afKongl. Nordftjerne Orden
Herr C. F. Fredenheim, Programmer af honom
utgifne, finnas 17, Af hans Tal har endaft O-
ratio de Meritis Guftavianse Familisé in Patriam
blifvit tryckt (5),

R VI.
(5) Oratio iunebri* in memoriam fienrici Hajfr!, dié

al Maji 1773 j pttbiico nomine babija aH. G,Porthai*
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VI. Wilhelm Carpelan, Friherre, General-
Lieutenant och Coinmendeur af Kongl. Svärds-
Orden med Stora Korfet. Han var född på Grels-
byKungsgård i Finftröms focken d. 17 April 1700.
Hans Fader var Häradshöfdiugen Carl Carpelan til
Odenfari och AcLis, Modren hette Ingeborg Mar-
garetha von Torkm, och var Carl Carpelans fed-
nare Fru. Bland 8 ba 11 var Wilhelm Carpelan yngft.
1å tit i6 :de år Pinnade han fina Föräldrars hus ined
15Dal. K:mt i handpenningar. Han blef då Under-
officer vid Hellingarne, och 1717 Sergeant vid ivgl.
Lifgardet. Befodrades 171g fil Fändrik vid lämma
Regemente, och btviftade Fredricshalls belägring.
Efter återkommen från detta Fälttåg, Beflridde han
Regemerts Adjutants fyllan til 1733, då han blef
Capitaine vid Kronobergs Regemente. 1741 ut-
nämnd-; s lan til Major vid det då under upiättning
varande Hamiltpnfka Regementet 5 men feck ej en-
ligt fin begäran lölja den motßyfsland då uttågan-
de Aruéen. Regementet behofdes til Garniion i
Malmö, och Carpelan föroidnades 1742, at under
Öfve-Amiralen, Laudshöfdingen och Öiver-Com-
mendanten Baron C, G. Sjöblads tjenftledighet för-
valta hans Embeten 17+6befordrades^han til Öf-
verfie Lieutemuic vid Björneborgs Regemente, och
1747 til ÖfverUe för ötfeibottningame. Följande
året utnämndes han til Riddare af Kongl. Svärds-
Orden. _År 1757 då Sverige deltog i kriget mot
Ireuffen, var Öfterbbrtens Regemente ej ämnadt til
Pommern, men på Carptians anhållan iattes Rege-
mentet i lörelfe, och öfverfördes om höften til Tyfk-
land. Samma år feck han LVansport til Welterbot-
tens Regemente, och förlades dermed i December
(oanad til Garrufoa i Demmtn. Den 29 Dec, uplbr-

drade
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drade Preusfifke Fältmarfkalken Lehwald fladen,
och började, då fådant afflogs, at med grofc Artil-
lerie befkjuia de fvaga förfvarsverken, och hotade
medftonn; men möttes med all ftändaktighet. Föl-
jande dagen förnyade preuftarne lina anbud til Capi-
tubtion, och lä väl i anfeende til erhållne ordres,
fom omöjligheten at emotilå en öfverlägfen ftyrka,
emottogs den med vilkor, at aftåga til Svenfka Är-
méen med all militairifk heder. Til följe häraf lem-
nades Demmin Nyårsdagen 1758. Carpelans välför-
hållande belöntes den 23 Januarii med General Ma-
jorsfuilmagt, Samma år biviftade han träffningar-
ne vid laiTevalk, Gollnitz och Röfenau. År 1759
anförtroddes honom Sjöexpedition ti! Frifchhaf, Han
feck då befälet öfver 4 Galerer, 4 Halfgalerer, 3
Recognofcer Slupar och en Bombarder Galiot. Den
10 September hadeFfcadern tilfälle at anfalla Ereus-

fiflia Fartygen, och inom 3 timmar voro de famtli-
gen på en Barcaffe näry eröfrade, 4Galioter, 4 See-
kahnor och 5 Barcaffer kommo i Svenfkt våld, och
24 Oificerare med 4*9 man blefvo fångne. Eller
fegren i Frifchhaf land.teg och förenade lig General
Majoren Carpelan med beiälhafvande General Lieu-
tenanten Grefve Axel Ferien, ochbiviftade belägrin-
gen af Wolbn, fom den 16 September intogs med
ftorm. Den 17 April 1760 utnämndes han til Com-
mendeur afKongl. Svärds-Orden (.med Stora Kortet',
och dubbades fedan af General en Chef framför Lä-
gret vid Preiuzlau , under det preusfifke Hafarerne
iköto på Eörvakterne. Vid detta tilfälle antog haq
til WTaPpråk: läla litet, göra mer. Den 5 Augftöi
1761 diet han med förluft tilbaka Öfverfte Beliing ,

lom angrep det under hans befäl ftående läger \ :d
Barthau f Pommern, År 1762 biviftade

R 2 L-a
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han Vintercampagnen i Mecklenburg, och bidrog
lör öfrigt under hela kriget til flere händeliers lyck-
liga utgång. Den 7 September 1763 befödradésßari
til General Lieutenant. Den 2 Martii 1770 erhöll
han efter 54 års tjenftetid, nåd-gt affked ifrån fina
émbeten, och flyttade lämma år til Odenfari, lina
förfaders gård, fom han åter hade tilhandlat lig. År
1771 den ij October, uphöjdes han til Friherrlig
värdighet, med nådigt tilftåud, at däruti äfven få
uptaga fin afledne Broders äldita Son, Ötverfle Lieu-
tenailten och Riddaren afKongl. Svärds • Osden Carl
Ephraim Carpelan. Några månader för fm död, flyt-
tade han til Åbo, där han afled den 3 Julii 1788.
Han begrofs den 16 Oäober famma år i Patrullens
graf i Willnäs Capell och Lemo Socken.

Lika få rättvis Embetsman, fom öm männifko-
vän, Vant och bibehöll han til det lifta allas ofkrym-
tade högaktning och tilgifvenhet, lamt beredde fig
med fina dygder den vöidlämma åtanka, hvari hans
minne länge fkall lefva hos efterkommande (6j.

(6) Lefvernes Befkrifr.ing 6fver General Lieutenanten
och Commendeeren af Kongl. Svärds Orden med Sto-
ra Korfet Baron WiLnelm Carpelan. Tryckt i NorcU
ftrömlka Tryckeriet i Stockholm 1792*
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