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Anda hittills har något utförligt geografiskt-statistiskt arbete
öfver Finland icke funnits; och att ett sådant likväl i flere
än ett hänseende vore behöfligt, torde något hvar medgifva.
Ett försök att åstadkomma ett dylikt, borde således icke
vara ovälkommet, och det är på sådan grund författaren vå-
gat göra början med Åland, för att erfara, huru det anses
och upptages och om han skall fortfara med utgifvandet af
beskrifningen öfver det öfriga Finland, eller ej. Betraktadt
såsom utgörande en del af ett helt, stäldt i lexicografisk form,
torde det ej behöfva någon vidare ursäktr att beskrifningen
om Åland icke börjar med detta ord.

Författaren begagnar detta tillfälle att aflägga sin ödmjuka
tacksägelse hos alla dem som, vid sammanfattandet af denna
del, gått honom tillhanda med upplysningar. Utom dessa
och åtskillige tryckte spridda uppgifter, är Radloff följd,
hvars på sin tid väl vitsordade arbete, tryckt år 1795, län-
gesedan upphört att vara tillgängligt i bokhandeln.

För att undvika vidlyftighet äro bref- och fångföring, der
eådan skyldighet finnes å någon lägenhet, antydd endast ge-



nom sjelfva ordet. Förkorrtningar sådane som mtl (mantal),
sk. (skatte), kr. (krono), fr. (frälse), srn (socken) m. fl.
förstås troligen utan förklaring.



A lider8b Öl e (by), i Jomala socken, enstaka, Nro 1,
6/8 mantal skatte.

AnderSÖ, en holme belägen i Geta skärgård, tillhör
Haga Kungsgård.

AndtbÖle, i Saltviks srn, likaledes enstaka, Nro 1,
7/i6 och r/ 32 :dels mtl sk. med tvenne åboer. Här finnas ätte-
backar.

A-SfeaSj ett träsk i Saltviks srn, till sin vidd lika obe-
tydligt som denna sockens alla öfriga träsk, men djupt att
dömma af de höga berg som omgifva detsamma.

Asterliolma by, i Brandö kapell, består af följ. lä-
genheterr Nro 1 och 1 Pellas, samt Nro 2 och 2 Thomases
hvardera 3/16 mtl.

Baggliolma by, i Brandö kapell, bestående af Nro 1
och 1 Södergård 3/ 32 mtl sk. samt Nro 2 och 2 Norrgård li-
kaledes hvardera 3/32 sk. och kr. mtl.

BaillbÖle. i Finströms srn, bestående af Nro 1 Rib-
böle; Nro 2 Meilangård; Nro 3 Nästgård hvardera 9/16 mtl;
Nro 4 Östergård 19/32 5 Nro 5 Westergård lr/32 mtl, allt skatte
samt Skabbö afradsjord. Vid Bamböle finnas ättehögar.

Banken, i Föglö sm, Prestgården derstädes, 1 mtl
kr.; utsädet omkring 5 trr. Hö öfver 100 lass.

BartSgarda, i Finströms srn, bestående af Nro 1
Södergård; Nro 2 Meilangård hvardera n/J6. Ifrån Nro 1 och
2 utgöres brefföring. Nro 3 Norrgård l/2 mtl, allt sk.

BastÖ, i Geta kapell, enstaka Nro 1, 1% mtl fr. belä-
get på en Ö, har 20 tunnors årligt utsäde, omkring 120 lass
hö, tillräcklig skog och godt fiske. Frälse-rättigheten erhöll
Nils Gudmundsson år 1513 af Sten Sture d. y. År 1614 in-
nehades Bastö af en Daniel von Bävven, hvilken dock i an-
ledning af hustru Anna Ericsdotters besvär, förbjöds att be-
sitta det. År 1631 tilldömdes det, från Margaretha o h
Sara Björns döttrar, Kammarrådet Måns Mårtensson Palm»
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År 1661 kallades det fru Willmans frälse. Sedermera till-
hörde det Majoren Johan Gyllenflögh. 1722 Cornetten An-
ders Philip, som 1745 försållde det till Kammarherren Theet.
1761 förenades det genom köp med Bolstaholm men eges nu
af Enkefru Catharina Sofia Sourander.

BeilgtsbÖle, i Leralands srn, enstaka, Nro 1, 13/32 mtl
sk. Här finnas ättehögar.
Berdtby, i Saltviks srn, består af Nro 1 Meilangård;

Nro 2 Westergård; Nro 3 Larsas; Nro 4 Grannas; Nro 5
Norrgård; Nro 6 Östergård; Nro 7 Nybondas och Nro 8
Thomasas, alla y2 mtl sk.

Berg, i Sunds srn, enstaka, Nro 1, Ya mtl kr.; var förut
skolmästare-boställe, men då sysslan indrogs, blef denna lä-
genhet enl. kongl. brefvet d. 23 Oct. 1794 häradsskrifvare-
boställe.

Bergö, i Finströms srn, en o med följande lägenheter,
Nro 1 Norrgård och Nro 2 Södergård, hvardera 16/32 mtl s^"»
eamt Husö utjord. Har ett skeppsvarf, der Åbo-boer i sed-
naste åren 1848, 49, byggt 2me stora barkskepp, Åland och
Sovinto, hvardera om 300 läster.

Bergö, i Wårdö kapell af Sunds srn, en holme med
följ. lägenheter, Nro 1 Uppgård klufvit, hvardera hälft 9/32
mtl, och Nro 2 östergård, s/8 mtl allt sk. Sjöposthemman.

Bistorp, i Lemlands srn, består af följ. lägenheter:
Nro 1 Norrgård 19/32 , Nro 2 Meilangård 5/8 , Nro 3 Hinders
ir/3a och Nro 4 Södergård 19/32 mtl, allt sk.

Bjer/Ström, i Finströms srn, består af följ. lägenhe-
ter: Nro 1 Anderssas fi/8 ,.Nr0 2 Westergård 9/19 , fångföring,
Nro 3 Norrgård, Nro 4 Meilangård hvardera ir/32 , Nro 5
Berg, Nro 6 Pellas hvardera 7/16> Nro 7 Ollas, Nro 8 Staffans
hvard. 9/16 , 7 och 8 brefföring och Nro 9 Mattas 15/3a mtl,
allt sk. samt Skabbö afradsjord.
Bj erstrÖmSträsk, ett af de betydligaste, dock icke

något stort träsk, i Finströms srn.
BjÖrby, i Sunds srn, består af Nro 1 Östergård 15/3a ,

och Nro 2 Westergård 73/ X9 2 mtl sk. är klufvet, hvardera af
af nyssnämnde mantal.

Björklund, i Lemlands srn, Nro 1, % mtl kr., var i
äldre tider en by med 2 hemman men sedan 1762, klockare-
boställe. — De öfriga egorna skola hafva blifvit laggde under
Norrby.

Björkö, i Kumlinge srn, består af Nro 1 och 1 Hin-
ders (förut Hindersos); Nro 2 och 2 Pellas; Nro 3 och 3
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Andersas; Nro 4 och 4 Nybondas hvardera af dessa 7/32
mtl.

BjÖrkÖr, i Föglö sm, enstaka Nro 1 på en ö i hafs-
bandet, 23/96 mtl kr., lotshmn.

BjÖrnholma, i Brandö kapell, består af Nro 1 och 1
Andersas och Nro 2 och 2 Berndts, hvardera 3/32 sk. mtl.

BjÖrnlmffTld, förut Björnhofda i Eckerö kapell, be-
står af Nro 1 Södergårds klufvet utgör 25/96 mtl hvardera,
samt Nro 2 Norrgårds lr/ 48 mtl sk. Här finnas ättehögar.

BjÖrsboda, i Föglö sm, består af Nro 1 Norrgård
11/32 mtl kr., Nro 2 Meilangård och Nro 3 Södergård, hvar-
dera 11/32 mtl sk. jemte östra Rantarne, tre små holmar. 1
och 3 Lotshmn.

BjÖrsby, i Jomala srn, består af Nro 1 Östergård, Nro
2 Westergård, Nro 3 Meilangård, Nro 4 Törns, Nro 5 Weck-
mans, hvardera 6/i2 mtl sk., samt Nro 6 Norrgård 5/12 mtl fr.

Boda, i Hammarlands srn, består af Nro 1 Carlsö 17/32 ,

Nro 2 Meilangård 7/16 , Nro 3 Westergård %, Nro 4 Öster-
gård 7/16 och Nro 5 Södergård 21/32 mtl sk.

Bolstaholm, i Geta kapell, enstaka, Säteri; 2 mtl,
hette fordom Kodbolstad. År 1484 egdes det af Cort Hart-
vigsson, känd genom sitt testamente (hvaraf en afskrift bifo-
gas i slutet af detta arbete). Under Gustaf Ericssons rege-
ring satte sig en Pehr Sluk deraf i besittning, men orättfår-
deligen, efter tvenne bönders år 1618 afgÖhe vittnesbörd,
hvarefter Sluk lade gården i öde, och Konung Gustaf ditsatte
två bönder. Efter några år återficks likväl eganderätten af
Sluk. Men efter hans död gaf Konungen egendomen åt Joh.
Hendrichsson och efter dennes död, åt hans slägtinge Hen-
drich Pehrsson, hvilken då redan kallades Gyllenflögh, ehuru
enl. matrikeln, detta namn först år 1648 tillades en dess
slägtinge (Johan Hansson). Ifrån Gyllenflöghska slägten kom
gården genom giftermål till Dusenschöld och derifrån på
samma sätt till Qvartermästaren Carl Philip, hvilken 1747 sål-
de den åt Kommendör-Kapten Nils Åman. År 1760 kom den
i Öfverste-Löjt. och Ridd. Josias Ehrenmalms hand, deref-
ter i Enkefru Carolina Brummers och eges nu af afl. Philos.
Doct. Brummers barn. Egendomen har 20 ä 22 tid årligt
utsäde, 150 lass hö, god skog, godt fiske och tegelbruk. Vid
Bolstaholms säteri finnas ättehögar.

Bolstaliolms träsk, ett träsk i Geta kapell.
Bomarsnnd, se Skarpans.
Borgboda, i Saltviks sm, enstaka Nro 1, 15/32 mtl sk.
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egdes 1789 af Kapten Rosenmuller för skatterätts-fordran.
I en äng härinvid, tillhörig denna sins Kyrkoherde-boställe
märkes ett forntida fästningsverk, ett så kalladt Wikingaböle,
Berget benämndt. Lemningen består af en förfallen gråstens-
mur (griotvegger) hvarmed ett enstaka berg på alla sidor
omgifves. Omkretsen är 400 alnar (Radloff uppger «öfver
500 alnar»). Stenarne, för det mesta kullriga, äro ej hop-
fogade med bruk, utan, liksom hos forntida folkslag vanligt
var, endast staplade på hvarandra. En grof jernring finnes
äfven inhuggen i berget.
Bovik, förut Bodvik,,i Hammarlands srn, består af Nro

1 och 1 Westergård hvardera om 17/$4 , Nro 2 Älellangård
5/ 12f Nro 3 Södergård %, Nro 4 Östergård V3 ,

Nro 5 Norr-
gårds 7/16 mtl, allt sk.

BOXÖ, i Saltviks srn, enstaka Nro I 2i/32 mtl sk., belä-
get på en ö, god skog och strömmingsfiske. Har en vacker
och synlig grotta, kallad Röfvarbergs stuga.

BrantSbÖle, i Finströms srn, enstaka Nro 1, % mtl
skatte.

Bredbolstad, i Hammarlands srn, består af Nro 1
Södergård %, Nro 2 Nygård 13/32 , Nro 3 Gladers %, Nro 4
Meilangård* 17/32 , Nro 5 Norrgård 7/ 16 och Nro 6 Westergård
,3/32 mtl sk.
BrattÖ, i Föglö sm, består af Nro 1 Utgård, Nro 2

Uppgård och Nro 3 Meilangård, hvardera r/ 16 mtl sk. jemte
Westergrunden, tre små holmar. Alla tre lotshmn.

Brälldbolsta, i Sunds sm, består af Nro 1 Östergård,
Nro 2 Grannas, Nro 3 Vestergård, Nro 4 Norrgård; Nro 3
och 4 äro klufna och utgör hvarje hälft 2J/64 mt^ sk. Å Norr-
gård finnes en husbehofs-såg kallad Dragösa — se Hartvig-
sons testamente.

Brandö, i Föglö sm, enstaka Nro 1, % mtl sk.
Brandö, kapell, afhandlas under Kumlinge.
Brandö, i Brandö kapell, består af Nro i och 1 We-^

stergård hvardera 3/ 32 sk. mtl; Nro 2 Backas Posthemman
Vi6> Nro 3 och 3 Gästgifvars; Nro 4 och 4 Pellas^ Nro 5
och 5 Nybondas; Nro 6 och 6 Sandäng, hvardera s/32 kr. mtl.
Här är gästgifveri. Brandö holme i Jomala srn, bebos af en
torpare och underlyder Saltviks Prestegård.

Bnskböle, i Jomala srn, består af Nro i Östergård
15/32i N:o 2 Westergård 7f16 mtl sk.

BnSSÖ, i Wårdö kapell, enstaka, Nro 1, på en holme,
klufvet, begge hälfterna J%4 mtl sk. Sjöposthmn.
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Byträsk, ett träsk i Geta kapell.
ByttbÖle, i Hammarlands srn, består af Nro 1 Söder-

gård &ch Nro 2 Östergård, hvardera 2/2 mtl sk.
BöJIÖ, i Föglö srn, enstaka, Nro 1, på en ö, 17/32 mtl

sk. — Här är ett af socknens ost-tillverkningsställen.

Carlsnnd, Prestgård i Kumlinge srn, 1 mtl kr., har 6
tunnors årl. utsäde och 120 enbetslass hö. Abyggn. är af trä.
År 1767 öfverenskommo väl sockneboerne att genom ett visst
årligt bidrag, bilda en fond, för att få byggnaden af sten,
men någontid derefter afstadnade hela företaget. Under 1808
års krig brann denna Prestgård, och blef derefter småningom
åter uppbyggd, hvartill regeringen anslog såsom byggnadshjelp
1500.Rubel Brco-Assignat. (Se Hullberga).

Castelholm, Kungsgård i Sunds srn, fordom 3% mtl
men från 1767, 129/16 mtl frälse, belägen % mil från Sunds
kyrka, å en udd vid Castelholms sund. Tiden för anläggnin-
gen af detta fordom betydliga fäste, är alldeles outredd. Man
har förmodat att grundläggarn vore Birger Jarl d. y. under
Eric Läspes regering, men detta saknar giltiga skäl. Bygg-
naden dels af tegel, dels af gråsten utgör en sträcka af 132
alnar. Hela omkretsen af stället utgör 119V4 famnar. Bred-
den olika. En del af murarne qvarstå ännu, äfvensom rui-
nerna af tornet, men tiden sträcker öfver hela denna fordom
stora och präktiga byggnad sin långsamt men säkert förstö-
rande hand. Slottet har varit befäst och försedt med tvenne
borggårdar, hvaraf den yttre och större 53 aln lång, 22 aln
bred, omgifven på tre sidor med boningsrum, men på den
vestra sidan af en med kanongluggar försedd mur. Den min-
dre och inre gården är 16 aln lång och 12 aln bred. När
Slottet öfverlemnades till förfall är likaså okändt som dess
grundläggning, dock förmodar man att det skedde vid Ståt-
hållareskapets upphäfvande på Åland (åir 1634). I öfrigt kän-
ner man om Slottets öden m. m. följ. år 1433 eller 1434
belägrades det af Eric Puke genom Joh. Folkesson och för-
mäler rimkrönikan att det då innehades af «Fru Yda (Uda
eller Ida Henningsdotter Köningsmark sedan 1432, enka efter
Bengt Pogvisch), en utländsk «jvinna,» hvars fogde (Ståthål-
lare) hette «Otto Pouvisk» (Pogvisch). 1484 var Knut Posse
höfvidsman på Slottet, vid hvilken tid der fanns ett kapell
kalladt afem bröders^ (se Hartvigsons testamente). År 1507
tisdagen efter Jacobsmässdagen, intogs och uppbrändes det
af Danskarne, under kriget emellan Svante Sture och Konung
Johan n.
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År 1510 intogs det åter af Danskarne, hvilka tillfångatogo
Riks-Rådet Sten Thureson Bjelke till Räfvelstad med dess
Fru Anna Sparre.

År 1521 sände Gustaf Ericsson, Hemming v. Brorkenhus
(en tysk) att belägra slottet, som på Christierns vägnar inne-
hades afLyder Frisman eller Friman. Befälhafvarene öfverens-
kommo att genom envig afgöra slottets öde, och dag dertiil
utsattes. Men som Hemming ej trodde sig kunna lita på sin
motståndares uppriktighet, i ordning sfällde han äfven sitt
manskap, förmanade dem att vara på sin vakt och utnämnde
en anförare, i fall han skulle stupa. Då de nu rände till-
samman sade Lyder: «Jag strider för alla fruar och jungfrur
«i Danmark» och «jag» svarade Hemming, «för min herre
Gustaf Ericsson.» Straxt derefter föll Hemming af hästen och
uppfördes till slottet. Lyder angrep manskapet, men måste
med förlust draga sig tillbaka.

År 1571 i Julii månad skickades Konung Eric XIV hit från
Åbo, som då, i anseende till ryssarnes infall i Finland, ej
ansågs säkert. Samma höst fördes han från Castelholm till
Gripsholm.

Är 1599 om vintern intogs slottet af Konung Sigismunds*
anhängare, och Salomon llle blef Kommendant. Men samma
år i Augusti återtogs det af Hertig Carls Amiral, Joachim
Scheel och llle jemte sex andra fångar, halshöggos vid den
påfölj. belägringen af Åbo Slott. Redan första skottet skall
hafva inträngt i den sal der llle med sina vänner då roade
sig. Kulan fanns ännu 1849 om sommaren, men är numera
förkommen.

Norra Westra flygeln af slottet namnes, såsom inredd till
Krono-magasin, redan 1744 & 1745 (Biskop Rhyzelius och
Tärnström), och har jemte ruinerna först år 1848 blifvit in-
hägnad med ett brädstakett. De träbyggnader som omgifvit
detta slott jemte allt trävirke å stället hafva afbrunnit åren
1644, 1745 och 1771, så att deraf intet numera återstår.

Gården, flyttad på andra sidan sundet, utarrenderas på 25
år med afdrag af mark för mätarene vid magasinet och sme-
den vid häktet.

Ägorna utgöras, af 120 tid åker och 24000 Lisp. hö, samt
skötas af 9 torpare.

Ålands häradsfångelse inredt med fyra fängelserum utom
nödige boningsrum för Vaktmästarn och Knecktarne uppbyggt
af sten, ligger på Kungsgårdens egor. Postkontoret hvilket
en tid var i kullaby, vid Castelholms Slott, vid Tosarby och
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*ist å Castelholms Kungsgårds egor flyttades den 1 Ang. 1842
till Skarpans. Sedan år 1847 hålles årl. på Castelholm en
tredagars marknad, hvilken börja3 den 28 September. Det
tegelbruk som förut fanns här, är numera raseradt. Castel-
holms utseende uti Riksrådet, Grefve Dahlbergs tid, är aftagit
uti «Suecia antiqua ex hodierna.» Se bifogade teckning. En
planch öfver dess nuvarande ruiner finnes i ((Finland, fram-
stäldt i teckningar.»

Daglösa, i Saltviks srn, består af Nro 1 Östergård och
Nro 2 Westergård, hvardera ya mtl sk.

DaglÖSa, ett litet, men djupt träsk i samma srn
Dahls, dro dro
Dalkarby, i Jomala sm, består af Nro 1 Uppgård lbj32,

Nro 2 Södergård 13/32 , Nro 3 Östergård 29/32 , Nro 4 Norr-
gård l/2 mtl sk.
Degerberg, insjö vid Södersunda by, — obetydlig.
Degerby, i Föglö sm, består af Nro 1 Surotoin 29/9fl ,

Nro 2 Utjord, Nro 3 Säkerheten hvardera 9/ 32, Nro 4 Norr-
gård, Nro 5 Södergård, Nro 6 Meilangård hvardera */4 mtl
sk. Vid denna by är en god hamn. År 1743 uppkastades här
batterier, men hvilka sedan icke begagnades. Lemningar fin-
nas ännu af dessa. Tullkammaren som sedan 1811 varit för-
laggd å Flisöberg flyttades hit 1819 enl. Kejs. Senatens beslut
1 Maj 1815 och byggdes vid Örsundsuddarne. Mark anslogs
till 7 tunne- 11 kappland, hvaraf lotsarne erhöllo en del,
ifrån skattehemmanen 4, 5, 6 emot nederlag från kronohem-
manen Nro 1, 2, 3. Här är gästgifveri- och lotsplats.

Delet, ett sjöpass emellan Kumlinge srn och Brandö
kapell å östra, samt Vårdö kapell å vestra sidan, med ett af-
etånd af 2% mit I norr och söder är afståndet så vidsträckt
att dess storlek ej kan uppgifvas, emedan detta pass i norr
förenar sig med bottniska Tiken. Anses afståndet böra räknas
emellan Wäderskären i Sunds Pastorat och Kökar, så utgör
längden 7 mil.

DjekenbÖle, i Hammarlands srn, består af tvenne
lägenheter Nro 1 Södergård och Nro 2 Norrgård, Nro 2 fång-
föring, hvardera 3/4 mtl sk. Här finnas ättehögar.
Djnpvikskyrka, en grotta i Finströms srn.
Djnrvik, i Jomala srn, består af Nro 1 Norrgård och

Nro 2 Södergård, hvardera 7/16 mtl sk.
Dockholme, ett skär i Kumlinge srn, med litet jern.
Domarböle, i Sunds srn, består af Nro 1 Meilangård
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15/32 mtl sk., Nro 2 Norrgård 16/32 mtl kr., Nro 3 Södergård
16/32 mtl sk.
Dragedet, ett näs eller ed, endast en verst långt, som

sammanhåller de tvenne delar af Åland, hvilka skiljas genom
Saltviksfjärden, (som genom fårjesund och kuggsund ifrån
Lumparen intränger till en sträcka af 10 verst), samt genom
Verkviken och Norrmannaviken (hvilka intränga från bottniska
viken) jemte Strömma träsk.

DrygsbÖle (förut Drycksböle) i Hammarlands sm, ett
enstaka hemman Nro 1, 5/ 8 mtl sk. Samt Skabbö afradsjord.

DanÖ, i Geta kapell, består af Nro 1 Södergård 3/ 8
mtl kr., och Nro 2 Norrgård 23/32 mtl sk., belägna på en ö
med god hamn. På Dånö hittades

o
år 1739 i en stenhög ett

tennstop, fullt med gamla mynt. Åtta marker deraf, skicka-
des till Stockholm och betaltes med 400 daler kpmt. De
äldste voro af Eric Xlflrs, de nyaste af Sten Sture d. yrs.
Af "Sten Sture d. ärs funnos öfver 70 skilda mynt, deribland
åtskillige sällsynte.

Eckerö, kapell, under Hammarland och afhandlas der-
städes.

Ekä, en större holme med torp, utanför Rögetsböhle i
Finstr. tillhör Prestgården.

Emkarby, i Finströms srn, består af Nro 1 Norrgård
23/32 , Nro 2 Ostergård 3/8 , Nro 3 Södergård 2l/32 mtl sk.,
är gästgifveri, Nro 4 Nästgård 15/32 mtl kr. Nro 3 och 4 bref-
föring, Nro 5 Meilangård 3/8 , Nro 6 Westergård, Nro 7 Gäst-
gifvars hvardera 21/32 , Nro 8 Norrbacka 9/16 , Nro 9 Neder-
gård %, Nro 10 Ref backa 21/32 , Nro 11 Gammelgård 3/8 mtl sk.

Emskär, en hamn i Eckerö norra skärgård med lots-
plats ehuru lotsafne ej bo här utan i Eckerö Storby. Dock
lärer fråga vara att för kronans räkning bygga hus å Emskär
åt lotsarne. — Fyrbåk?

l3nbolstad, förut Endbolsta, i Finströms sm, består
af Nro 1 Östergård 11/32 mtl kr., Nro 2 Westergård, IVro 3
Utgård, hvardera 11/3a mtl sk. pär finnes en husbehofs-mjöi-
qvarn.
Enklinge, i Kumlinge srn, består af Nro 1 och 1 Ja-

kopas, Nro 2 Bostin, Nro 2 Pellas, Nro 3 i>ch 3 Lärnes,
Nro 4 Enklubb lotshemman (förut Hermas), Nro 4 Hermas,
hvardera 13/64 mtl, Nro 5 Klasas 13/32 mtl, N:o 6 och 6 Ny-
hondas, hvardera 13/fl4 mtl kr. Här finnes något litet jern.
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Espholm, en holme inom Jomala srn, men som under-
lyder Castelholms Kungsgård. Bebos af en torpare.

Falklllbb, en holme i Kumlinge, se denna sockens be-
skrifning.

Finbo, i Eckerö kapell, enstaka Nro \ på en ö, norr
ifrån Eckerö, består af tvenne åboer som hvardera hafva
15/64 m*l sk« me(l Notvarp vid tvenne undervattensgrund i
Finbofjärd. Lotsplats.

Finby, i Sunds srn, består af Nro 1 Lundgrens, fång-
föring, Nro 2 Sågars klufne, hvardera 27/64 mtl kr., Nro 3
Daniels 19/32 , Nro 4 Janses % mtl kr., Nro 5 Andersas 13/32,

Nro 6 Postens 23/3!i , Nro 7 Kuggen, 3 och 3 brefföring kluf-
vet, hvardera 23/64 , Nro 8 Trögers ir/32 , Nro 9 Jostas 7/16
mtl sk., Nro 10 Norrgård 19/32 mtl kr., Nro 11 Mattas 15/32
mtl sk., 4, 6, 8, 10, 11 Posthmn.

Finholttia, i Föglö sm på en ö, består af Nro 1 Hem-
ming, Nro 2 Jörans, hvardera 13/3a mtl sk.

Finström, Socken; Namnet härledes, antingen af fin-
narnes fordna vistande der, eller af gamla svenska ordet Fenn^
som betyder träsk, hvaraf socknen ger ett stort antal.

Denna socken, som består af Moderkyrkoförsaml. Finström
och Geta kapell, gränsar i Norr till kapellet, hvarmed den
är förenad genom en landhals, endast några hundra alnar
bred, samt jemte kapellet i samma väderstreck till botten-
hafvet (bottniska viken). I Öster till Saltvik, i Vester till
Hammarland och i Söder till Jomala socknar.

Storleken uppgifves (af Radloff till 2% mils längd, 3/ 4 mils
bredd; af Befallningsman C. G. Malmberg 1848) till 3% mils
längd, iy4 mils bredd.

Folkmängden utgjorde 1749, 1400 personer, 1790, 1678
och 1845.

Jordman: omvexlande lera och sand, samt ler-» och sand-
mylla; den rådande är sand- och lermylla mera eller mindre
kalkblandad. Öfverallt på Åland, förnämligast i östra de-
len af landet, finnes mergel, kalkjord, dels mindre, lermer-
gel, dels vida mera, sandmergel, oftast på 3 å 4 qvarters

svenskar 2,2yy
finnar 20
ryssar ...<..„.„. i
zigenare 9

S:a 2,329 pers.
år 1850 , 2,384 » fattighjon 56
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djup. Äfven finnas kalkstenar, men ej kalkberg, på de fleste
ställen, mest i Jomala och Lemland, tttl och med inneslutan-
de djurpetrificater.

Skog finnes till husbehof och något litet till afsalu. Berg,
sjöar, hafsvikar eller fjärdar i mängd.. Fjällfisk fås tillräck-
ligt och i yttre skärgården, strömming vida öfver husbehof.

Hufvudnäringar äror åkerbruk, boskapsskötsel och fiske,
binäringar: seglation och bränvinsbränning.

Exporten utgöres af omkring 600 famnar ved, 3000 st.
stock till skeppsvirke, hvilket sednare i brist på tillgång tro-
ligen hädanefter kommer att upphöra; 100 st. boskapskreatur,
20 st. svin, 50 Lisp. ost, 90 Lisp. smör, 160 Lisp. färskt
kött, allraminst 5—6 till 800 Tmor strömming, som saltad
försäljes och 2500 kmor bränvin årligen.

Själfångsten är vissa år utmärkt indrägtig.
Lefvande fisk ifrån Ämnas, Bergö och Bastö, stundom be-

tydligt till Stockli9lm, dock numera i aftagande.
I denna socken finnas tvenne grottor, hvälfde af naturen.

Den större kallas Djupviks kyrka, med anledning af en nära
belägen hamn och är omkring 12 aln lång, 6 aln bred och
4 aln hög. Den mindre är 10 aln 1. 4 aln hr. och något öf-
ver 2 aln hög. Bergarten är röd, grofkornig granit.

Prestgården — se Prostbacka.
Finströms kyrka, af sten, på kronogrund, en knapp mil

från Emkarby gästgifvaregård, invigd åt Erkeengeln Michael,
är en af de äldsta på Åland, man gissar på året 1106, kyr-
kan omnämnes första gången 1328 —'se Juustens Finska
Biskopskrönika med anmärkningar af Porthan. På östra sidan
finnes en redan långt för detta alldeles utplånad anteckning.
Kyrkans längd innanför 41 aln och bredd 19. Den är för-
sedd med 5 fönster, som förut icke lemnade tillräcklig dager
men nu, sedan alla 4 södra fönstren blifvit förstorade, eger
man icke skäl att klaga deröfver, att kyrkan är mörk. Altar-
taflan den prydligaste på Åland, föreställer den hel. Nattvar-
den samt Christi döpelse och uppståndelse. Målades i Stock-
holm 1772 och kostade församlingen 2700 dal. kpmt. Pre-
dikstolen af gammalt bildhuggararbete. Orgelverket, skänkt
af framlidne Öfverste-Löjtnanten och Ridd. Josias Ehrenmalm
år 1767, har 8 stämmor och invigdes den 23 Mars 1768. I
Choret är 3 grafstenar. Den första förvarar Kyrkoherden
Carolus Petri Alander -J- 1675 och hans son Professoren
Christiern Alander. Den andra, Kyrkoherden Christopher
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Sundenius f 1695. Den tredje, Prosten Daniel Hagert, född
i Ingo sm d. 3 Apr. 1666 f d. 5 Apr. 1712-

Kyrkans klockor, som hänga i tornet äro två. Den större,
något öfver 2 Skpd har följ. inskriftr

1 Cor. 1 v. 23.
Dåvarande Pastor et praepositus Mag. Gabr. Frondelius.

Luc. 8. v. 8.
Med Finströms församlings bekostnad och He/r Handelsman-
nen Eric Sundströms försorg i Stockholm gjuta låtit af Eric
Näsman År 1733 den 16 Augusti.

Att jag så stor till kropp och stark till ljudet blifvit
Har socknens hedersmän ansenligt härtil gifvit

Redelige Dannemän.
Den mindre klockan väger 1 Skpd 5 Lisp. och har följ.

inskrift r
Då Doct. Joh. Brovallius var Biskop och Academie Pro-Can-

celler i Åbo, Herr Nils Åman, Amiralitets Capitain och Lots
Directeur, Herre till Bolstaholm, samt Herr Olof Thorin,
Kyrkoherde i Finström, blef denna klocka guten 1750.

Sen klockors klara ljud i Finström börjat klinga,
Har Guds ords ädla bud ock derstäds kunnat tvinga,
Dess folk at tänka på livad tjente til dess bästa,
livad til Guds ära så och nöja kund de flästa.
Och som bland annat ther ej feltes mer än klocka
Den folket fjär och när til kyrkan skulle locka,
At suga ljuflig saft af ordets rena lära,
Som fördes där med kraft af Herrans tolkar flera,
Ty blef med Herdans råd och Böndrens ja och minne.
Med Capitain Åmans dåd och kyrkans medel sine
En liten klocka köpt till stora klockans styrka
Som Gerhard Meyer stöpt at samla folk til kyrka.

Kyrkan eger äfven en prydlig skrud 2 kalkar, och 2 större
kannor allt af silfver. Den största har en otydlig påskrift i
munkstil, hvaraf endast ordet «Maria» kan läsas.

År 1698 fanns en mässhake, gifven af Gustaf Irs Enke-
drottning Catharina Stenbock. Inom 10 år är kyrkan repa-
rerad till alla delar, såsom nytt planstensgolf på gångarna,
nya dörrar, fönster, bänkar, altarring, mur; samt målad och

Geografiskt-Statistiskt Lexikon. 2
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förgyld, äfvensoni mjcket utvidgad kyrkogård med vacker
stenmur.

På kyrkogården är en grafsten öfver framlidne Prosten,
Doktor Daniel Backman, född i föglö den 3 Mars 1732, f d.
26 April 1784.

När Konung Magnus Smek år 1352 förbehöll sig Jus Pa-
tronatus till 10 Pastorater i Åbo stift; så var Finström det
enda på Åland, som räknades dertiil.

Den äldste kyrkoherde om hvilken man har underrättelse,
ar Sigurdus de Finnaström, canonicus aboensis, som omtalas
i ett bref af år 1328. I ett bref af 13304

kallas han Sivar-
dus, 1342 uppdrogs honom af biskopen i Åbo att hålla åländ-
ningarne till sina skyldigheters utgörande vid tionden.

Den äldsta räkenskapsboken är af år 1623;Komunion-boken
af 1758 och Protocolls-boken af 1764.

De mest rådande sjukdomar äro: fråsor och febrar.
Bynummer 133.

Socken, med kapellet består af
Säteri 7 mantal.
frälse 32/3

»

skatte 66^/ia
krono 4 13/16

Geta kapells kyrka äfven af sten, vid Westergeta by iya
mil från finström, är invigd åt Srt Göran, (omtalas i Hart-
vigsons testarn, af år 1484) och håller inom murarnre 28 aln
i längd samt 15 aln i bredd. Den har nu 5 förstorade fönster
och är mycket ljus. Har sedan 1842 undergått total repara-
tion och förändring, försedd med nya bänkar, läktare, plan-
stensgolf, utmärkt vacker predikstol, starkt förgyld, äfven-
som Sacristian erhållit större fönster, hvalfkakelugn, samt,
blifvit liksom kyrkan målad. Altartaflan är gifven af fram-
lidne Inspektören Jacob Rusch och föreställer den hel. Natt-
varden, jemte andra bibliska stycken, 1842 renoverad, för-
ändrad med ny ram och ett stort förgyldt kors med törne-
krona deröfver. På en mindre tafla till höger om altaret, är
christi döpelse. Tvenne .Gyllenflöghske vapen äro här ock
uppsatte. Af en Joh. Gyllenflögh. förvarades minnet förut ge-
nom en tafla, gifven till detta kapell', der han på 18 språk
afskrifvit Ps. 113. v. 3. Denna, på papper skrifvea är nu-
mera förstörd af ålder, så blott bitar qvarfinnas-.

I en stapel finnas kapellets tvenne klockor, deraf den större
har följ. inskrift:
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När Geta kapell bör med denna klocka ringa.
Låt Din kraft o Gud i sorgsne hjertan klinga.
När klangens resonance till yttre öron gå
Låt själen äfven saft af rena ordet få

Olof Thorin Past. in Finström.
Nils Åman, född i Östhammar, christnader i Börstill, nu för
tiden Värfs-Capitain vid Kongl. Amiralitetet, Directeur vid
Kongl. Majts Lots-Contoir, samt Herre til Bolstaholm och
Mökelgräs 1749. Me fecit Gerhard Meyer Holmiae.

Kyrkan är försedd med prydlig skrud och silfverkalk med
patén.

Den äldste Comminister i Finström och Geta som omnäm-
Ues, är Katellus in Goto (Geta) som år 1328 underskref ett
fastebref om Sibbo (Sibby).

Finströms gard9 i Finström sm, enstaka Nro 1,
klufvet till y 4 mtl sk. hvar del.

FinnÖ, i Geta kapell, består af Nro 1 Vestergård 13/24
mtl sk., Nro 2 Östergård 17/32 mtl kr., Nro 3 Meilangård
9/ 16 mtl sk.

FinnÖ , eller små Sottunga i Sottunga kapell, enstaka
Nro lr %6 mtl kr., med god hamn och lotsplats. Vid den-
na ö låg ryska flottan 1743, ifrån hvilken tid lemningar af
batterier ännu finnas.

FinnÖ, i Kökars kapell på en ö, består af Nro 1 Husans,
Nro 2 Hanna, Nro 3 Niskans, Nro 4 Jönsa, Nro 5 Kessa, Nro
6 Vestergård, hvardera 3/16 mtl kr. — Gästgifveri.

FiskÖ, i Brandö kapell, består af Nro 1 Staffas 9/32 kr.,
Nro 2 och 2 Rågö hvard. %4 , Nro 3, 3 och 3 Pellas hvard.
3/32 sk., Nro 4 och 4 Nötholm hvard. 5/32 , Nro 5 Grannas
9/32 mtl kr. Alla hemman i Fiskö by med undantag af hem-
manen Nro 3, 3 och 3 Pellas, äro Lotshemraan.

Fläka, uti Lemlands srn, består af Nro 1 Andersas, Nro
2 Jalos, Nro 3 Hinders, Nro 4 Johans, Nro 5 Michels, Nro 6
Södergård, Nro 7 Sjuisens, Nro 8 Smedas, Nro 9 Mattas,
hvardera J/2 mtl sk. Det berättas att Gustaf I:s Enkedrott-
ning Catharina Stenbock, här ämnat anlägga en stad, men
på Stockholms borgerskaps anhållan afstått derifrån. En hop
framförd sten finnes ännu vid flakanäset.

FlisÖ, i Föglö sm, enstaka Nro 1 3/ 4 mtl sk., med god
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hamn. Här var förut en tullkammare, men den flyttades 1819
till Degerby.

FliSÖberg, ett berg i Föglo srn, på Flisö hemman
vid farleden till Stockholm, hvaraf lotsfördelningar har sitt
namn.

Frebbenby, i Hammarlands srn, består af Nro 1 Gö-
rans 3/8, Nro 2 Marsund 5/i6* *r gästgifvaregård och härifrån
fares med färja och lillbåt öfver till Eckerö, Nro 3 Erkas,
a/ie, Nro 4 Westergård y 4, IJJro 5 Meilangård 6/16 mtl sk., är
lotshemman.

Fremmanby, i Saltviks sm, består af Nro 1 Meilan-
gård 27/64 sk., Nro 2 Östergård, Nro 3 Norrgård, Nro 4 Sö-
dergård, hvardera 27/64 , Nro 5 Lustikulla 7/ 16 mtl kr. Nro 2
och 4 brefföring.

Färjesund, ett vattendrag, som utgör gränsen emellan
Finströms och Saltviks srnar. Färjkarlen är bosatt på Salt-
viks sidan.

FÖgIÖ, Socken, namnet tros vara härledt af den mängd
sjöfågel som vistas der om våren.

Denna socken som består af Moderkyrkoförsamlingen Föglö
och Sottunga, samt Kökars kap eller, gränsar i norr till Föglö
fjärden och Delet. I öster till vattupasset skiftet, i vester
till Ålands haf och i söder till Östersjön. Sottunga kapell,
hvartill hörer utom Sottunga by, Finnö, Husö och Hästö;
ligger nordost från Moderförsamlingen och Kökars kapell, 2
mil sydost från denna och Sottunga.

Storleken ifrån Lågskär till Söderjurmo 17tyska mil i längd
och ifrån Måshaga till Kökar 4 mil i bredd, deraf omkring
9/io utgöras af vatten.

Folkmängden utgjorde 1749,* 1250 personer, 1790, 1498
och 1845

svenskar ....1968
finnar 22

1990
år 1850, 2038 pers. deraf fattighjon 29.

Jordmån: Omvexlande lera med småsten, svartmylla och
litet sandjord, den rådande jordmånen är lera.

Skog finnes ganska behjelpligt, utom Vargskär i mo-
derkyrkoförsamlingen och Sottunga som äro skogsfattige och

"Kökar som alldeles saknar skog. Traditionen förmäler att i
Kökar fordom varit ymnig skog.
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Af berg förtjenar att nämnas endast Flisöberg för det att
på detsamma ett stort kummel af sten är uppsatt till känne-
märke för sjöfarande, och de på Södöholme, der en jern-
malmsgrufva bearbetas för kronans räkning.

Af sjöar märkes 3r Karlby träsk, Hastersboda och Hum-
mersö insjö. På Granö, Prestegården underlydande Betes-
holme finnes ett litet träsk, omkring 150 aln långt och 75 br.
uti hvilket iglar och rudor finnas.

Strömming, fjällfisk *och skalar fås tillräckligt.
Hufvudnäringar äro: strömmingsfiske, skälskytte och åker-

bruk; binäringar, seglation och ladugårdsskötsel. Föglö ost
är ryktbar. Den bästa tillverkas å Husö äfvensom i norra
delen af socknen, eller i byarne Juddö, Bönö, Ulfvarsö, Öfrö
och Nötö. Priset är på stället 1 Rub. 72 kop. Srr pr Lisp.
(=6 Rub. B. A. = 5 Rdr Rgs). Exporten utgöres af 1500
trr strömming; 5 trr saltade gäddor; 3000 Lisp. lefvande fisk;
emellan 60 ä 70 trr skälspeck; 300 famnar barrved; 100 st.
lefvande kreatur; 20 trr nötkött; 700 Lisp. fårkött; 300 Lisp.
ost och 50 Lisp. smör, årligen.

Bland märkvärdigheter rörande denna socken, må följ. an-
föras :

Under Konung Carl Xllrtes tid, flydde innevånarene för
kriget och blefvo borta i 8 år, hvarefter de vid sin återkomst
erhöllo tre års räntefrihet såsom ersättning för dem genom
plundring ågången skada.

Om Näfversholma förmäler tradition, att der fordom fanns
ett hemman, hvars Åbo jemte dess hustru, såsom varan-r
de rika, intogos af högmod, hvarföre Gud straffade dem
så, att då de juldagen hemkommo från kyrkan, deras gård
och allt livad de egde, befanns nedlagdt i aska, hvarefter nö-
den dref mannen att begå kyrkostöld. Lägenheten såldes
sedan till betäckande af kyrkans förlust åt 30 ä 40 sockne-
boer, hvars efterkommande ifrån den tiden disponerat den-
samme.

Biskop Bång, hvilken på sin tid var mycket road af att
skrifva men|icke särdeles nogräknad om allt hvad han i sina
skrifter anförde var så alldeles sannt, berättar att i Kökar
fordom funnits ett fäste, anlagdt emot ströfvande Est- och
Curiändare, samt att man der funnit kostbara stenar och åt-
skillige inskriptioner. Men traditionen förmäler att Kökar
varit ett sjöröfVarnäste och att skogen derstädes, för att
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blotta illgerningsmännens gömslen, på högvederbörlig befall-
ning blifvit uthuggen. Af den hos öboer i allmänhet rådande
ointaiika och ihärdighet, att på deras stränder uppsöka det,
hvarmed, som de säga, Gud välsignat deras stränder, kan man
något så när sluta till hvad de fordom varit. De glädja sig
ock öfver det funn^ äfven om det ej är mer, än en skepps-
planka med några jernspikar uti, utan att yttra medlidande
öfver den skeppsbrutne. Andra uppgifva att här varit ett Grå-
munkekloster och att inskriptionerne datera sig från den ti-
den. Troligen var klostret befåstat och sålunda kunna begge
uppgifterna förlikas. (Kökars kloster omnämnes äfven i Hart-
vigsons testarn, af år 1484).

Föglö kyrka, på Kronogrund, af sten, 31 alnar lång, 14
alnar bred inanför, med 6 fönster, torde vara uppbyggd på
1400rtalet, enligt en inskription å kyrkans mindre klocka.
Enligt H. K. Mrts befallning kommer kyrkan, som i anseende
till förökad folkmängd är för liten, att utvidgas. Å altartaflan
är en vacker målning föreställande den hel. Nattvarden, Chri-
sti lidande i örtagården och uppståndelsen. Predikstolen är
gammalt bildhuggararbete. I tornet äro tvenne klockor. Den
större har följ. påskriftr Sole Deo Gloria. Guten i Stock-
holm af Eric Lind 1706. Til Guds namns ära är jag guten,
och i genom elden fluten, Föglö kyrka till prydning. På den
mindre klockan läses ordet «Maria» i munkstil. Under ryska
väldet från 1714 till 1722, skadades kyrkan mycket, och be-
viljades sedan till densammas äfvensom öfrige förstörde kloc-
kors i Finland? förbättrande en kollekt öfver hela riket. Med
silfver och skrud är kyrkan behörigen försedd.

Den äldste Kyrkoherde om hvilken man har underrättelse,
är Jonas Olai, som undertecknade Upsalamötes beslut år 1593.

Kökars (på latin Caenobium Crucigerorum), kapellkyrka på
Hamnö är ock af sten, 43 l/2 aln lång, 23% aln bred och
försedd med 6 fönster. Till densammas uppbyggande b^vil-*-
-jades år 1765 en kollekt öfver hela. Tiket och 1785 invigdes
den. I stället för altartafla finnes der ett försilfradt crusifix.
Klockorna, hvaraf den större är gjuten 1753, under Kyrko-
herden Anders Backmans och Comministern Simon Sachrelii
tid, hänga i stapeln.

Den förste Comminister som här omtalas är Clemens Ge-
orgfl 1625, afsatt 1629. Kökars har fordom blifvit kalladt
Thiykekarl, Tlokarne och Tjökar.

Sottunga kapellkyrka är af trä, 14 alnar lång, 13y2 aln
bred. Redan från äldre tider har här varit kyrka och hållits
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Gudstjenst några gånger om året af Föglö presterskap, eme-
dan ingen prest bodde på stället. Först år 1708 erhöll för-
samlingen, genom Prosten Hagerts föranstaltande, sin egen
kapellan och ständig Gudstjenst. Klockstapeln är terameligen
stor och har tvenne klockor, hvaraf å den större följ. påskrift:
För Maria Magdalena Capell i Föglö Socken är denna klocka
köpt 1769 och omguten i November 1781, då Magister Gu-
staf Allenius var Kyrkoherde, och Joh. Lindqvist Sacellan.
Under kriget i början af 1700rtalet, förstördes nästan alla
socknens handlingar. Det äldsta dokument som ännu finnes
qvar är af år 1693, hvari ett annat af år 1633 åberopas.

Den mest rådande sjukdom är fråsfeber, mask och oord-
ningar i underlifvet, troligen härrörande af förmycket fet föda.

En allmänning finnes som heter Ingrundsskär.
Bynummer 145

Pastoratet består af skatte 225/12 ,

krono 21 ,1/32 .

Ett hospital har fordom funnits på Gloskär, Skogboda un-
derlydande holme, troligen för spetälske eller dem som lidit
af den på sjökusterna gängse ElfCarleby-sjukan. Sådana
hospital Voro här ock hvar i detta ändamål på sjökusterna
anlaggde, ibland hvilka Sjählö i Nagu socken. Att det för
nämnde sjukdom varit anlagdt bestyrkes deraf att platsen
blifvit vald på en afskildt holme.

GermundÖ, eller Kermundö i Saltviks srn, Nro 1,
Alodial säteri l x/a mtl, tillhörde fordom kronan och anses
vara den curia in Saltvik som under catholska tiden ägdes
af Åbo biskopar. Anna Sluuks dotter, Anna, enka efter Hen-
ric Pehrsson Gyllenflögh, gift med Joen \Vestgöthe, hertig
Johans fogde öfver Åland, bytte sig den 11 Mars 1563 emot
Haga till Kermundö. Men då Joen tillika med sin herre togs
till fånga och den förre ofvannämnde år aflifvades, dömdes
gården under kronan, dock återfick Anna den, då hon inför
Konung Eric XIV beviste att den tillhörde henne och ej
hennes man. Hon gifte sig nu för tredje gången med Ha-
rald Tyrisson Stålhandske. Deras dotter Anna blef gift med
Eric Arvidsson Footangel till Kakiloto (af gammal finsk adlig
slägt) och sonen Harald Footangel, född den 31 Dec. 1606
ärfde egendomen. Enär Harald, ehuru tre gånger gift, dog
barnlös den 1 Augusti 1676, tillföll egendomen hans yngre
bror Eric Johan, som efter några år äfven dog barnlös och
lemnade Kermundö åt sin äldre bror Tyris. Denne dog 1695
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utan manliga arfvingar, och gården kom genom hans döttrar
i flere arfvingars händer. Kapten Carl Gustaf Gagge och
dess bror Löjtnant Gagge blefvo slutligen egare af denna e-
gendom som, då icke heller de efterlemnade manliga arfvin-
gar, kom i fremmande händer och egdes af handelsbokhålla-
ren _/Ejmelaei enka tills det sålldes åt dess nuvarande egare,
Öfverläkaren, Hofrådet Carl M. v. Hausen. Egendomen har
15 trrs utsäde, något öfver 100 lass hö, trädgård med frukt-
träd, men skog endast till nödig vedbrand.

Gresterby, i Sunds sm, består af Nro 1 Vestergård,
Nro 2 Östergård, hvardera 13/16 mtl sk. Här finnas ättehö-
gar, samt en grotta 6 aln lång 3 aln bred, 4 å 5 aln hög,
kallad Kenstugan och skall 1714 vid ryssarnes infall hafva
utgjort ett gömställe. Breflbring ifrån 1 och 2.

Greta kapell, beskrifvet under Finströms socken.

Greta bergen, i Geta kapell, äro de betydligaste,
sträcka sig mot bottenhafvet och tjena de sjöfarande till kän-
ning. En fornsägen förtäljer, att i äldsta tider, vid krig med
Ryssland, en lots ifrån Geta fört Rysska flottan in vid dessa
berg, hvilka slutta emot hafvet, och då vinden låg emot ber-
gen, och fartygen ej förmådde bortkonjma derifrån, de alla
sönderslogos. Lotsen skall genast vid ankomsten till bergen
hoppat i sjön och simmat till lands.

Grloen i Sunds srn, en isynnerhet om våren, fordom på
id rik bäck.

GrlOSkär, en holme i Hammarland under Nro 6 med
tvenne fiskare.

GrOdby, i Finströms srn, består af Nro 1 Pehrsberg 15/32
mtl kr., Nro 2 Östergård IJ/ 16 , Nro 3 Norrgård 3/4, Nro 4
Nästgård 15/32 ,

Nro 5 Meilangård iy32 _ Nro 6 Södergård
"/1S mtl sk.

Pehrsberg anslogs af Konung Carl XI till Landtfältskärs-
boställe år 1686, men sedan denna befattning genom en pro-
vincialläkares utnämnande, upphörde, så tillföll detta hemman
denne, enl. Kongl. brefvet d. 14 Nov. 1780. Breflbring.

I Godby finnes en svag mineralkälla och de ansenligaste
ättehögar på Åland. Uti Godby by är Ålands Provincial-
Apothek med privilegium af d. 6 Aug. 1833. Det öppnades
först i Oktober 1834. Härstädes finnes ock Ålands Lasarett
inrättadt genom Kejs. Reskript af d. 23 Febr. 1841, med* 12
fri-sängar, och 10 för betalande patienter. Statsanslaget för
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hela Lasaretts-inrättningen med Läkarns arfvode (120 Rub.)
och Sysslomanens (80 Rub.) utgör 1218 Rub. Srr*j.

GrOdtby, i Jomala jsm, består af Nro 1 Gursas, Nro 2
Böjsas, Nro 3 Örjans, Nro 4 Holmes, Nro 5 Meilangård, Nro
6 Seffers, Nro 7 Thoras, Nro 8 Jakas, Nro 9 Jeppas, Nro 10
Mansas, Nro 11 Thors, Nro 12 Michels, Nro 13 Lassas, Nro
14 Simons, Nro 15 Junkas, hvardera 9/16 mtl sk.

Glranboda, i Föglö sm, består af Nro 1 Vestergård,
Nro 2 Östergård, hvardera 9/16 mtl. sk. Å Granboda finnes
tegelbruk och snart sagdt den enda sandtägt inom Moder-
kyrkan.

Grranboda, i Lemlands srn, består af Nro 1 Lundberg
3/4 , Nro 2 Norrgård 15/32 , 1 och 2 breflbring, Nro 3 Ander-
sas ya, 3 fångföring, Nro 4 Gästgifvars med gästgifveri 23/32 ,

Nro 5 Nybondas 15/32 mtl sk. Räntan af denna by innehades
af egaren af Hadnäs, Amiralen Bergenstjerna -{- 1676 och
hans enka, såsom förläning.

Grrelsby, Kungsgård, i Finströms srn, Nro 1, 7 mtl kr.
Före år 1767, 3y8 mtl ligger x/4 mil från kyrkan, har 92 tid
åkerjord, 12,600 Lisp. hö, 9 torpare, tillräcklig skog, något
fjällfiske och en på sednare tider anlaggd fruktträdgård.

Denna egendom som i anseende till ett begånget dråp var
förverkad, lades af Konung Magnus Smek under kronan, då
han lemnade Kungsgården i Saltvik (Kermundö) till evärdelig
besittning under biskopsstolen i Åbo, genom bref, dat. Stock-
holm quarta die Pentecostes 1351. Vid Grelsby finnas ätte-
högar. Här har fordom skedt malmbrytning som likväl icke
varit lönande. Något serpentin har dock visat sig.

Grunden, en allmänning i Hammarlands srn och Finbo
fjärd, utan fiske.

Grimsunda eller Grundsunda i Vårdö kapell, Består af
Nro 1 Vestergård ai/ 32, Nro 2 Utby «/., Nro 3 Markusas
17/3 <2, Nro 1 och 2 i Grimsunda äro klufna, Nro l:s begge
hälftar 21/64 och N:o 2:s dro 6/i6 mtl, Nro 4 Nästgåsd % mtl
sk. Här har i ett berg visat sig blyglantsådror.

GrräggnäS, i Geta kapell, enstaka Nro 1, f mtl fr.
under Bolstaholm. Har en enbladig sågqvarn. Har lydt, men
ej mera under Bolstaholm — besittes, såsom öfriga dess
frälsehem, (alla sålde) af bönder.

Giunnarsby, i Sunds srn, enstaka 21/32 mtl sk.
*) Godby har blifvit märkvärdigt derigenom att häradsdomarn Johan

Nilssons år 1826 födda dotter, Anna Lisa, under de^.4. månader, ifrån
våren 1848, muhammedanska presten Ramazan Mustapha Ogin, vi-
stades der, lärde sig att tala persiska.
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GnstafVellind, i Sunds sm, Kyrkoherdebohl, 1 mtl
kr. Hufvudbyggningen af sten; årligt utsäde 8 trr, höbol 60
å 80 lass. Ilar en trädgård och fjällfiske.

GÖlby, i Jomala srn, består af Nro 1 Hinders, Nro 2
Postens, Nro 3 Meilangård, Nro 4 Gästgifvars, Nro 5 Norr-
gård, 2, 3, 4, 5 brefföring, hvardera 7/ie oc^ 6 Grinns
5/ 8 mtl sk. Här finnas ättehögar.

Maddnäs, (Hadnäs) i Lemlands srn, enstaka Nro 1,
77/ 96 mtl sk. Nu bondgård, som af 2me åboer besittes, men
ifrån 1660 och flere följ. år, tillhörigt den ryktbare Amira-
len Joh. Bergenstjerna som, ifrån bysseskytt vid Amiralitetet
(1642, Joh. Olofsson Berg) tjente sig upp till Amiral (1676)
och dog på skeppet Victoria d. 20 Maj s. år. Han och hans
fru, Lagmannen Pehr Jönssons dotter, (efter Amiralens död,
gift 1684 med Biskopen i Åbo, Gezelius d. ä.) hade utom
Haddnäs, äfven räntan från hela Granboda by och från Stock-
skär enstaka hemman.

Haga (Kungsgård) i Saltviks sm, i början 3%,
sedan 3 25/32 mtl, alodial med 102 tid åker, 17,220 Lisp hö,
men dålig skog. Ägdes år 1521 af Henric Jönsson, Gustaf
Ericssons befälhafvare under Nils Arvidsson, för det krigsfolk
som skickades till Finland emot Christierns anhang. Någon
tid derefter innehades Haga af Anna Sluuk, men då hon gifte
sig med en ofrälse, lät Gustaf I lägga egendomen under skatt.
Då hennes dotter Anna blef gift med Henric Pehrsson Gyl-
lenflögh, återficks frälse-rättigheten. Huru hon och hennes
sednare man, Joen Westgöthe år 1563 bortbytte Haga emot
Kermundö och två hemman i Hulta uti Sunds sm, är redan
nämnt under Germundö. Af närliggande byar lades sedan
flere ägor till den nya Kungsgården.

År 1654 var Öfverste-Löjtnanten Wasilius Butterlin inne-
hafvare af Haga. Han lefde ännu 1661. Efter ofreden 1727
upptogs Haga från öde af Löjtnanten vid Kongl. Svea Lifgar-
det till häst, Henric Werdh. I sednare tider innehades Haga
af Excellensen, Baron Fredr. Ridderstolpe.

År 1812 då ryska regeringen beslöt att bygga en befästad
Icasern vid Bomarsund, erliöllo de som ägde den marken, be-
stående af 6x/2 hemman, sin vedergällning från Haga gård,
så att återstoden för närvarande ntgöres endast af 23/16 nytt
mtl med 15 trrs höst- och 10 trrs vårutsäde. Uti Herredals
herget, hörande till den fordna Kungsgårdens egor, är en
gråtta 5 aln lång, 3 aln bred och lika hög, med ett litet

rundt hål genom det 4 aln tjocka taket. Ännu for 20 år se-
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dan fanns der en gammal försliten qvast och en grötkräckla,
om hvilka tradition förmälte att de voro lemninarar från förra
flykten, nvarmed krigsaren 1714—22 benämnas af den Ä-
ländska allmogen.

Haga by, i Saltviks srn, består af Nro 1 Bergön 9/16 ,

Nro 2 Kohagen 3/4 , 1 och 2 breflbring, Nro 3 Pehrsby 17/32 ,

Nro 4 Lagmans 19/32 , Nro 5 Tomten, Nro 6 Wifvaste by,
hvardera 3/ 8 , Nro 7 Mörkeus 23/32 , mtl sk.

Hammarland, Socken. Namnet härledes af hamna,
emedan en stor del af Ålands fartyg, vid resan såväl till, som
från Sverige, hamna här. Allmogen kallar socken vanligen
Ilamland.

Den gränsar i norr till norra hafvet, i öster till Finströms
socken och Geta kapell, i vester till Eckerö kapell, i söder
till Jomala socken och södra hafvet.

Storleken är från norr till söder 20 och från öster till ve-
ster nära 10 verst, öarne oberäknade. Folkmängden utgjorde
1749, 1198 personer, 1790, 1641; 1845, 2079 och 1850,
2111, deraf fattighjon 18.

Jordmanen: omvexlar emellan ler, fin sand och svartmylla
blandad med små sten. Den rådande är denna blandade.

Skogarne inom denna socken ifrån början tillräcklige, med-
tagas årligen.

Bland sjöar märkesr Vargsund emellan Jomala och Ham-
marlan,d, Posta-fjärd emellan Finström och Hrland, Äppelö
fjärden och Svartnö fjärden samt Marsund emellan Hammar-
land och Eckerö. Af insjöar äro Kyrkträsk och Westmyra-
träsk de betydligaste. En mindre ström, Korsbro kallad, fin-
nes, och vid den är en liten sågqvarn anlagd, som likväl snart
kommer att raseras, emedan den genom uppdämning förorsa-
kar stor skada åt Öfverbyggare.

Hufvudnäring är åkerbruk, binäring fiske och seglation.
Exporten till Skarpans fästning, Åbo och Sverige utgör årl.

3000 famnar ved, 1800 Lisp. hö, 1400 trr strömming. Af
cultiverade jord- och ladugårdsprodukter kreatur, smör, po-
täter m. m.

Kröno-allmänningar äro Bergholm, Grunden, Lerklubben,
Lökskär och Mörskär.

Prestgården, se Loviselund.
Kyrkan af sten, likaledes på Kronogrund, heter Srt Catharina,

troligen mycket gammal, och jemte Eckerö förmodligen den



28

älsta på Åland (pmtalas i Hartvigsons år 1484 upprättade te-
stamente), 40 aln lång, 14 aln bred. Kyrkan som 1837—40
undergått betydlig reparation, är ljus och smakfullt inredd,
med ny väl förgylld predikstol, nya bänkar, ny läktare. Al-
tartaflan föreställer i transparent Kristus med törnekrona och
svepeduk samt är omgifven af rikt förgyllda pelare, och orna-
menter. Uti tornet som är uppfört på södra sidan af kyr-
kan öfver vapenhuset, hänga kyrkans tvenne kloekor. Den
större har följ. påskriftr 1765 är denna klocka omgjuten till
Hammarlands församlingstjenst, då själavården besörgdes af
Kongl. Öfver-Hofpredikanten och Kyrkoherden Herr Mag. Jo-
han Grunnerus.

Adnostrum sonitum templum visatis ovantes,
Non mea res agitur, véstra sed alma salus.
O at mit ljud dig rörde så
At du till kyrkan ville gå
Där suga ordets ljufva saft
Som dig kan gifva lifsens kraft,

På den mindre klockan läses: 1778 blef denna Hammar-
lands församlings klocka guten af Gerh. Meyer i Stockholm,
då Kongl. Öfver-Hofpredikanten Herr Mag. J. Grunnerus var
Kyrkoherde härstädes. Kom at höra hvad Herren talar; då
jag kallar dig til Guds hus. Glöm ej nästan; då jag dess
nöd förkunnar. Tänk på dit lifs ände; då jag bådar dagens
slut, och vet det dit stoft skall bäddas i mull, när min klang
dit kallar din Broder.

Kyrkan eger tillräckligt silfver bestående af 3me kannor,
en ablat ask och patén en vacker ny och flere äldre mäss-
skrudar.

På kyrkogården som 1849 utvidgades i vester och är för-
sedd med en vällaggd stenmur, betäckt med grästorf, finnes
tvenne grafstenar en öfver framlidne Provincial Med. Drr
Cronholm, samt jen öfeer Prosten C. M. Jung.

Bland märkvärdigheter i denna socken förekommer följ.
I början af 1700rtalet fanns i kyrkomuren benen af en men-
niskokropp och förmodades detta varit qvarlefvor af någon
betydande person.

Om Kyrkoherden Mathias Semonis, utnämnd 1618 f 1649,
finnes följ. antecknadt i Åbo Consistorii Protocoll för år 1644.
«Den 7 September hades fram Drr Mathias, Pastor i Ham-

marland, för det han hafver nedstigit af predijkstolen, och
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med en lööfriska slogh och utkörde någre drengiar de der
rörde viidh predijkstolen, att han fruktade nijdfalla, som Tings
Ransakningen utviisar. Sententiar Efter han hafver detta
gjort til en good ende att rädda sig, der han var i perichel
och nu varit en långh tijdh preverat och saken är af måls-
äganden tilgifven och af Tinget remitteras til Capitlet; der-
före blef detta tilgifvit med en admonetion och varningh här-
näst. Men de drengier, som stijmade, skal Praepositus fram-
hafva in visitatione och under tilbörligh plicht föra, efter som
han finner sakens grofhet.

Socknens äldste Kyrkoherde som omnämnes, är Olof, Prost
i Hammarland, nämnd i Corth Hartvigssons testamente 1484.

Den äldste fullständiga kyrkobok är af år 1754. Men öf-
ver vigde, födde och döde finnas en mindre fullständig ifrån
1650 till 1714.

Hammarlands kyrckios Huffvud Boock (som uppter kyrkans
räkenskapen) går ifrån 1637 till närvarande tid.

De mest rådande sjukdomar äro fråsa och feber. Men i
öfrigt är helsotillståndet här ovanligt godt. Ättehögar finnas
ymnigt i vester om kyrkan på Prestgården och flere andra
Ställen.

Eckerö förut och rättare Ekerö, af den större mängd ekar
här då funnits och som varit anslagne till Warfven, kallas
i äldre handl. Äkröö, sedan Ekeröö nu Eckerö, [uppgif-
ten om ekar är osäker och mycket tvifvelaktig] kapell, un-
der Hammarlands Pastorat, den vestligaste del af det vidsträk-
ta ryska riket, gränsar i norr till bottniska vikens sydligaste
del, i öster till Hammarlands moderkyrkoförsamling, hvarifrån
det skiljes genom en del af Finbo^ och Svartnö fjärdar samt
Marsund, i vester och söder till Ålands haf. Storleken mer
än 2 mil.

Folkmängden utgjorde 1850, 890 personer.
Jordmånen består af något litet lera, det mesta är sand-

mylla.
Det största träsket heter Inderfjärd.
Hufvudnäringar äro jordbruk och strömmingsfiske; binärin-

gar, skälfångst och litet sjöfart. Exporten består af saltad
strömming, ved och skälspeck med betydlig olikhet årligen.

Kyrkan af sten, kallas Laurentius och tros vara jemte Ham-
marlands den älsta på Åland, är 33 aln lång, 12 aln bred
inanför. Altartaflan föreställer den heliga Nattvarden. I tor-
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net vid vestra ändan sednare än kyrkan tillbygdt, äro tvenne
klockor, den mindre utan påskrift, den större uppköpt 1846
och vägande 2 Sk. 19 Lisp. 2*/2 skalp, har på ena sidan den-
na inskriftr Då Prosten P. U. F. Sadelin var Pastor, blef
denna klocka med bidrag af kyrkokassan och församlingen
gjuten 1846 af J. A. Beckman i Stockholm, och på den andra:

När Guds hus för dig upplåtes,
Dit mitt ljud må kalla dig,
När en hängången begråtes
Hör då väcke-ljud från mig.

Kyrkan eger tillräckligt silfver, bestående af 2:ne vinkan-
nor, 1 kalk, 2rne oblataskar, 1 pate'n, samt en ny och en
äldre mäss-skrud.

I äldre tider ansågs Eckerö kapell såsom en offerkyrka
Och ännu länge derefter, lemnades dit gåfvor af okände per-
soner.

År 1788 sökte kapellet att blifva ett skildt pastorat, men
detta afslogs genom Kongl. brefvet d. 9 Maj 1789. I grann-
skapet af kyrkan finnas ättehögar.

Kyrkogården är utvidgad 1851.
Den första kände Comminister är Laurentius Matliiae som

underskref Upsala mötes beslut 1593.
Erland Andersson efter 1638, var den förste som bodde

på Eckerö. Dess företrädare uppehöllo sig vid moderkyrkan.
Å Eckerö (Storby) finnes ett gränse-postkontor och en

tullkammare hvilka begge äro inrymde uti ett lika rymligt som
prydligt stenhus.

Den äldste kyrkoboken är af år 1711.
Rådande sjukdomar äro bröstinflammation, vattsot, stundom

fråsa, feber och hos barn hjertsprång.
Pastoratet består af kr. säteri 7 mtl,

skatte . . 664%4 ,

krono . . . 43/64 .

Hammerudda, förut Hambrudda i Jomala sm, be-
står af Nro 1 Norrgård, Nro 2 Södergård, Nro 2 förut lots-
hmn, hvardera r/ 16 mtl sk.

IlamnÖ, en liten holme, 2/4 mtl kr., enstaka, i Kökars
kapell, hvarpå. kyrkan och kapeliansbohlet äro belägne. Kal-
lades fordom klosterjord, emedan har funnit» ett Gråmunken
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eller fransiskaner kloster, hvaraf ruiner ännu 1768 voro i be-
håll som visade att klostret varit 18 alnar långt och åtmin-
stone 8 alnar bredt. Den synnerliga benägenheten i norden
att förstöra forntida minnesmärken visade sig äfven här, då
vid Kökars kyrkas uppbyggande, en del af ruinerna dertiil
användes. Ett af kyrkans trappsteg är hälften af den graf-
sten öfver munken, helig Peder Pjekne, om hvilken han sjelf
spådt att när den blefve höljd med jord, skulle verlden förgås.

Uaraldsby, i Saltviks srn, består af Nro 1 Meilangård,
Nro 2 Östergård, Nro 3 Rosenberg, hvardera 13/32 mtl sk.
Här finnas ättehögar och gästgifveri.

Hastersboda, i Föglö sm, består af Nro 1 Vester-
gård, Nro 2 Ersas, Nro 3 Henrikas, Nro 4 Daniels, Nro 5
Anderssas, hvardera s/16 mtl kr., Nra-6 Oilas, Nro 7 Pellas,
Nro 8 Östergård, hvardera 5/16 mtl sk. Gästgifveri.

Hastersboda, en insjö i Föglö srn, omkring 2ya verst
i omkrets.

Mellesby, i Hammarlands srn, består af Nro 1 Söder-
gård, Nro 2 Norrgård, hvardera 21/32 , Nro 3 Meilangård 7/16
mtl sk. Denna by eger det bästa skogsskifte i Hammarland.

Mellestorp, i Lemlands srn, består af Nro 1 Erkas,
Nro 2 Österby, Nro 3 Oilas, Nro 4 Hansas, Nro 5 Jacos,
Nro 6 Vesterby, Nro 7 Joans, N:o § Klemets r hvardera 15/32
mtl sk. Har haft en enbladig sågqvarn — nedlagd för flere
år sedan.

Hellestorp, ett träsk i Lemlands socken.
HellSÖ , (Helsö) i Kökar kapell, består af N:o 1 Norr-

ster, N:o 2 Söderster, Nro 3 Klås, Nro 4 Påvars, Nro 5 Kille,
Nro 6 Trunsö, Nro 7 Els, Nro 8 Smeds, Nro 9 Joss, Nro 10
Lass, Nro 11 Thommas, Nro 12 Stans, hvardera %2 mtl

Herredal, ett berg med en gråtta, å Haga* gård» e-
gor (se Haga) i Saltviks srn.

HerrÖn. Sydöstra udden af Fläka näset, i Lemlands
srn, tillyder Castelholms Kongsgård och bebos af ea torpare.

HeSSIÖ, en holme i Finström utanför Rågetsböl tillhör
Prestgården.

HindersbÖle, ? Jomala sm, enstaka Nro 1, 17/32 mtl sk.

Hjortö, i Saltviks srn, består af Nro 1 Hjortöhoiraa
a3/32, Nro 2 Vestergård 17/32 ,

N:o 3 Norrgård »/16 , Nm 4
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Dahl 9/16 , Nro 5 Eden 5/8 sk. — Radloff uppger orätt att
Hjortö består endast af ett hemman.
Hjortö, ett sund som skiljer Finström och Saltvik.
Horsholma, i Föglö sm, består af Nro 1 Södergård

och Nro 2 Norrgård, hvardera 7/16 mtl sk.
Hnllberga, skärgård, under Brandö kapell, norrut

från fiskö, med ett berg hvari en grotta, störst af alla på
Åland. Hälften af Hullberga lyder under Kumlinge Prestgård
och den andra hälften under Kumlinge kyrka, men innehafves
af Kapellanen emot visst årligt arrende till kyrkan. Å Prest-
gårdens andel finnas 2 och å kyrkojorden 3 torp. Se Klin-
dra m. fl. i tillägget.

Ilnllby, i Saltviks srn består af Nro 1 Norrgård 15/32
mtl sk., Nro 2 Södergård 15/32 mtl kr.

Hulta, i Sunds srn, består af Nro 1 Meilangård, Nro 2
Mattas, Nro 3 Norrgård, hvardera l7/32 , Nro 4 Liases, Nro 5
Wahls, hvardera 7/16 sk., Nro 6 Östergård 19/32 mtl fr., Nro
7 Backas 6/8 mtl fr. Den år 1710 å Backas förlorade frälse-
rättigheten, återvanns af Löjtn. A. M. Klingsporre den 1 Dec.
1716. Radloffs uppgift att här skulle finnas 8 hemman, har
sålunda sin riktighet, att Nro 7 och 8 såsom frälse blifvit,
efter det hans beskrifhing utgafs, sammanslagne. De hafva
tillsammans iy2 gammalt, eller 5/8 förmedladt mtl. Vid den-
na by finnes det enda strömmingsfiske med not, i denna soc-
ken, men af så ringa betydenhet, att intet deraf till afsalu
kan lemnas.

HnmmersÖ, i Föglö sm, består af Nro 1 Kallas 3/s
mtl kr., Nro 2 Vestergård 3/ 8 mtl sk., Nro 3 Ersas, Nro 4
Mattas, Nro 5 Norrgård, hvardera 3/8 mtl kr. 1 och 5 lots-
hmn.

HummersÖ, en insjö i Föglö sm, omkring 1 verst i
omkrets.
Husklint, ett af Getabergens i Finströms srn, högsta

toppar.
HuSÖ, i Sottunga kapell, en liten ö med ett enstaka

lotshemman Nro 1, ]/4 mtl kr. Här tillverkas den bästa Föglö
ost.

HakanbÖle, se Rosenberg.
Hästö, i Sottunga kapell, ett enstaka lotshemman på

en ö, Nro 1, J/4 mtl kr., kallas i äldre jordeböcker kloster-
jord.

_Högberg, ett berg i Lemlands socken.
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HÖgbolstad, i Sunds srn, består af Nro 1 Norrgård,
Nro 2 Uppgård, Nro 3 Vestergård, Nro 4 Gropens, hvard.
5/8 mtl sk.

Högsten eller Ögsten, en båk uti Eckerö kapells nor-
ra skärgård.

HÖkbÖle, i Geta kapell, består af Nro 1 Östergård,
Nro 2 Vestergård, hvardera 7/a6 mtl sk. Nro 1 brefföring.

Inderfjärden, ett träsk i Eckerö kapell — omkring
V* qvadr. verst, med litet fisk.
Ingby, i Jomala srn, består af Nro 1 Södergård 5/IÄ,

Nro 2 Klemmes 13/32 , mtl sk., Nro 3 Backas eller Mattas i
två delar, hvardera J/4 mtl, Nro 4 Karlas, Nro 5 Uppgård,
hvard. 13/32 mtl sk.

IsaksÖ, i Geta kapell, en ö med Nro 1 Östergård,
Nro 2 Vestergård, hvardera 25/32 mtl sk.

JersÖ, i Föglö sm och fjärd, enstaka Nro 1, xl/32 mtl
sk. Lotshmn.

•JerSÖ, (Gersö) i Lemlands srn, en ö, bestående af Nro
1 Östergård y3 , Nro 2 Vestergård ya, Nro 3 Uppgård, 3/8
mtl sk. Med Pungön, Nyan och Asken holmar.

♦FettbÖle, i Jomala srn, kapellans bohl, Nro 1 enstaka
s/a mtl kr.
•Jomala socken, hvars äldre namn var Jumala, troligen

af finska ordet som betyder Gud, gränsar i norr till Fin-
ströms och Hammarlands socknar, i öster till sjön Lump arn,
i Vester till Ålands haf, i söder genom ett smalt, numera
alldeles uttorkadt sund, kalladt Lemström, till Lemlands srn
samt Ålands haf.

Storleken omkring iy2 (J mil.
Folkmängden utgjorde år 1749, 1140 personer, år 1790,

1629, år 1845, 1900, och år 1850, 1954 deraf 28 fattighjon.
Jordmånen består af sand och lera, men den rådande ut-
göres af moblandad jord.

Skog finnes till husbehof och något litet till salu. Af berg,
dera socknen har öfverflöd, äro de högsta Kasberget i Sviby;
Jättböle å Jettböle kapellans egor; Narmo i Vesterkalmare
och Kasberget i Ingby. Af insjöar märkes: Prestträsket in-
vid Prestgården. Degerbergsfjärden, mellan Södersunda och
Torpbyers egor.
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Den hufvudsakligaste strömmen är den emellan Björsby i
denna och Ämnas by i Finströms srn, som löper ut från
Långsjö fjärden till Lumparn.

Hufvudnäringar äror åkerbruk, boskapsskötsel och fiske;
binäringr seglation. ,

Exporten ifrån Jomala utgjorde tillsammans med den
från Lemland och dess kapell, för år 1847, omkring 2750
famnar ved, 2000 spärrar, 330 trr strömming, 70 kor, 60
svin, något litet smör och skälspeck.

Jomala kyrka, af sten på kronogrund, J/2 mil från post-
vägen, troligen mycket gammal (namnes i Hartvigsons testarn.
1484) invigd åt Srt Olof, välbelägen på" en hög sandås, var
38 aln lång och 19 aln bred, samt hade 3 fönster. Men har
undergått reparation och blifvit tillbyggd sedan 1828, har för
närvarande 6 fönster. Fråga är ännu om utvidgning och flere
fönsters upptagande. Endast en läktare i vester qvarstår.

Vid altaret är en grafsten öfver Prosten Matthias Berg.
Den sista som begrofs i kyrkan, lärer hafva varit öfverste-
Löjtnanten Gustaf von Konovv som dog år 1742. Men något
minnesmärke finnes ej efter honom.

Kyrktornet är stort Och nyttjas af sjöfarande som känning.
Det skadades af åska 1742 och kullstörtades af storm, natten
mellan d. 17 och 18 Not. 1749, och skall då hafva varit öf-
ver 200 år gammalt.

Den större af klockorna har följ. påskrift:
När du hörer klockans ljud
Dig med hopen genast hasta
Til at tacka Herren Gud
Som gör Zions bomar fasta
Och med stor glädje fira
Helger som Guds helgon zira.
Ad templum domini quoties campana veravit
Cum populo venias laudatum laetus ovansque.

Denna klocka är bestäld till Jomala kyrka 1762 af Prosten
och Kyrkoherden Mag. Jonas Friberg, Häradshöfdingen väl-
borne Samuel Ehrenmalm, Kronobefallningsman Daniel Mansne-
rus, Capellanen Jacob Ross. Gerh. Meyer fecit. Holmiae.

På den mindre läses Gloria Deo in excelsis. Olof Hem-
mark judex territorialis Alandiae. Salomon Alanus praepositus
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Alandiae. Jag är guten af Johan Anders Klos i Stockholm
anno 1727 den 18 Junii.

Kyrkan eger en stor kalk och vacker skrud.
Den äldste kände Kyrkoherde är Mathias Olavi, kyrkoprä-

ster i Juinala, som testamenterade sin gård, Kokoböle i Mu-
stasaari srn, till Nådendals kloster år 1414.

Under åren 1564 och 1572 var Magnus Petri Westrogothus
Kyrkoherde och Häradshöfding.

Den äldste Kapellanen var Nicolaus Haquini Petraeus, död
1669.

Den äldsta kyrkoboken är af år 1766.
De mest rådande sjukdomar äro fråsor, bröst- och lindri-

gare feber.
Bynummern 152.

Socknen består af frälse 5/ 12,

krono 231/48 ,

skatte 769/16 .

•Jomalaby, i Jomala srn, består af Nro 1 Sellens x/2,

Nro 2 Andersas lö/ 32 , Nro 3 Tomtens 13/32 , Nro 4 Bertilas
1,/16 , Nro 5 Norrgård y2 och Nro 6 Jomalagård 13/16 mtl sk.
1, 2 och 5 breflbring. Detta sistnämnde anslogs år 1700 till
Domareboställe, har 7 trs utsäde och omkring 60 lass hö.
År 1772 gjorde dåvarande Domaren, Assessoren Jonas Palm,
ansenliga odlingar, af hvilka blef ett nybygge under namn af
Joppe, som numera är raserat och ägorna återlagda till bo-
stället.

•JnddÖ, i Föglö srn, består af Nro 1 Vestergård, Nro 2
Östergård, Nro 3 Norrgård, hvardera y4 mtl sk. Här tillver-
kas ost.

JnrmO (förut NorrJurmo), i Brandö kapell, beätår af
Nro 1 och 1 Pellas, Nro 2 och 2 Påvals kr., Nro 3 och 3
Östers, Nro 4 och 4 Månsas, hvardera 3/64 sk. mtl, Nro 5
Michels 5/32 samt Nro 6 och 6 Jakos, Nro 7 och 7 Westers,
Nro 8 och 8 Erkas, Nro 9 och 9 Ollas, hvard. %4 mtl kr.,
med Långö afradsjord. Nro 1, 6 och 7 lotshmn. Här finnes
kalkbrott.

•JuSSbÖle, i Sunds srn, består af Nro 1, enstaka l[2
mtl sk.

•JutSkär, en klippa i Kökars kapell, livarom berättas
att fordom 3 Danska skepp en natt sjunkit, sedan de af sim-
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mande Kökarsboer blifvit genomborrade. Sedermera har den-
na berättelse blifvit sålunda ändrad, att det varit ett Danskt
fartyg som strandat och plundrats vid Långskärs holme.

JättbÖle, ett berg å Kapellansegorna i Jomala srn.

Kalbacka, i Saltviks srn, Kyrkoherdeboställe Nro 1,
8/ft mtl kr., har 7a 8 trs höst- och vår-utsäde, 60 lass hö
och åtskillige holmar med klen skog och godt fiske.
KallFjärd, en hafsvik i Finströms srn.

KallsÖ 9 i Föglö s:n, består af N:o 1 Norrgård, Nro 2
Grannas, Nro 3 Östergård, Nro 4 Nästgård, Nro 5 Vester-
gård, hvard. 15/32 mtl kr. 1,2 och 3 lotshmn.
Karlby, i Kökars kapell, består af Nro 1 Jäppa 5/32 mtl

kr., Nro 2 Larpes 8/32 mtl sk., Nro 3 Mickels, Nro 4 Bengts,
hvard. 6/ 32 mtl kr., Nro 5 Johans ö/ 32 mtl sk., Nro 6 Simons,
Nro 7 Matta, Nro 8 Jonna, Nro 9 Heika, N:o 10 Södergård,
N:o 11 Oilas, Nro 12 Pellas, hvard. 8/32 mtl kr.
Karlby , ett träsk i Kökars kapell omkring 3 verst i

omkrets.
Karrböle , förut Karböle, i Jomala srn, består af Nro 1

Meilangård, Nro 2 Södergård, Nro 3 Vestergård, N:o 4 Ö-
stergård, hvardera 15/82 mtl sk.
Kasberg, i Geta kapell?
Kasberg, ett berg i Jomala srn, å Sviby egor.
Kasberg, ett berg i Jomala srn, å Ingby egor.
Kasberg, ett berg i Lemlands sm, å Söderby egor.
Kasberg, ett berg vid Lumpo by i Lumparlands kapell.
Kattby , i Hammarlands srn, består af Nro 1 Meilangård

18/32 , Nro 2 och 2 Vestergård, hvard. 23/64 , Nro 3 Östergård
13/32 mtl sk. Breflbring ifrån 1 och 3.
Kelskär, en klippa en mil söder om Kökars kyrka,

hvarvid en sten genom vattnets bearbetande erhållit form af
en kanna, om 5 alnar 15 tms höjd, 10 å 13 alnar omkrets,
med ett handtag af 1 aln 4 tms bredd.
Kihla, eller Kila, i Jomala srn, enstaka Nro 1, 15/32

mtl sk.
Klemetsby, äfven Clemetsby, i Lumparlands kapell,

består af Nro 1 Böhle "A,,, Nro 2 Erkas 16/32 mtl sk., N:o
3 Åkerkulla, kapellansbohl T/ia mtl kr., Nro 4 Kockars u/32
mtl sk.
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Klaskär, i Föglö sm, enstaka Nro Ipåen ö, n/32 mtl
kr., det bästa skäl- och fogelskytte i Föglö srn.

KnntSboda, i Lemlands srn, består af Nro 1 Norr-
gård, breflbring, Nro 2 Meilangård, Nro 3 Börs, hvard. 7/i6
mtl sk.
Kodbolstad 9 se Bolstaholm.
KongSholm, en, Kastelholms Kongsgård underlydan-

de inom Lemlands srn belägen holme, bebos af en torpare.
KongSholms Ström, en ström i Finströms srn,

som skiljer Wandöfjärden från Orrfjärden.
KongSÖ, i Jomala srn, hvarom tros att namnet erhål-

lits deraf, att Konung Eric den helige under sina tåg till
Finland, skulle hafva hamnat här, består af Nro 1 Bentus 5/16 ,

Nro 2 Jakos T/ 16 , Nro 3 Hinders 3/4 , Nro 4 Pellas 6/ 16 mtl sk.
Korsbro, en mindre ström i Hammarlands srn, börjar

från Westmyra träsk och utfaller i Postafjärd.
Koskenpää, i Brandö kapell, festar af Nro 1 Ollas

y4 mtl, Nro 2 Östergård kapellansboställe 2/3 mtl, Nro 3
och 3 Jakopas,Nro|4 och 4 Nedergård, hvard. y8 form. mtl kr.

Krogstad förut Krokstad, i Lumparlands kapell, består
af Nro 1 Södergård 9/ 16 , Nro 2 Östergård 17/32 mtl sk.

KrakbÖle, i Hammarlands srn, består af Nro 1 Öster-
gård, Nro 2 Vestergård, hvard. 7/16 mtl sk.

KnggbÖle, i Saltviks srn, enstaka Nro 1, y2 mtl sk.
KuggbÖle, ett berg i Saltviks srn.
KuggSUnd, ett vattendrag i Saltviks srn.
Kulla, i Finströms srn, består af Nro 1 Södeskulla, Nro

2 Mellankulla, hvard. 2/3 mtl, Nro 3 Kulla ö, Nro 4 Norrkul-
la, hvard. l7/24 mtl sk.
Kulla, i Sunds sm, består af Nro 1 Norrgård, Nro 2

Södergård, hvard. 9/ 19 mtl sk.
Kumlinge socken, förut Kumblinge, hvilket ord här-

ledes af de till sjöfarandes efterrättelse i denna socken upp-
reste kummel och inge, som åter betyder <— uppröjd mark,
tros hafva förut hört till Sunds Pastorat.

Socken består nu af moderkyrkoförsamlingen och Brandö
kapell, samt gränsar i norr till bottniska viken, åt hvilket
väderstreck finnas spridda holmar och öar; i nordvest till
Saltviks srn; i öster till Gustafs och Iniö kapeller af Töfsala
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sm, i vester till Wårdö kapell af Sunds srn; i söder till Ko-
kar kapell af Föglö srn; och i sydvest till Sottunga kapell af
sistnämnde srn.

Storleken å socknen är ungef. 3 mil i längd och 2 i bredd;
å kapellet 3 i längd och 1 i bredd. Bestämdt kan den ej
uppgifvas emedan Pastoratet består af en ansenlig mängd, åt
skilda håll spridda större och mindre öar och holmar.

Folkmängden utgjorde år 1790, 1405 personer och 1845
svenskar ....1750
finnar ,

.
.

. . 19
1769

Deraf på moderkyrkoförsamlingen belöper sig 733 och på
kapellet 1036, år 1850, 1779 deraf 9 fattighjon.

Jordmånen är stenig och bergbunden — det mesta är be-
tesmark. Utom Kyrkoherde- och Kapellansbohl, utgör hem-
mans antal i detta Pastorat 82, hvilka alla på 6 när äro kluf-
na, och består vanliga höst- eller Rågutsäde å ett sådant
hälft hemman i omkring iy2 å 2 trr, afkastningen i medel-
tal 12 å 16 trr.

På skog lider socken så stor brist, att nödig vedbrand
måste, isynnerhet af kapellboerne, hemtas ifrån Töfsala srn.

De förnämsta sjöar äro Delet, Lappvesi och Wattuskiftet.
Berg finnes till öfverflöd, men utan bestämnda namn.
Hufvudnäringar äror strömmings- och fjällfiske, åkerbruk

och boskapsskötsel.
Binäringarr seglation med landtmannavaror på Stockholm

och Rewal, skälfiske.
Exporten, hufvudsakligast till Sverige och åtskillige ryska

orter, utgör årligen omkring 2610 trr strömming och 40 Lisp.
smör, hvars värde per medium uppgifves till 11,839 Rubel
silfver, äfven lefvande kreatur och kött afyttras icke obe-
tydigt årligen mest i Stockholm.

Prestgården, se Carlsund,
Moderkyrkan af sten, kallad Srt Anna, 29 alnar lång, 12y2

aln bred inom murarne, belägen på Kronogrund, hvilken förut
skall hafva varit skatte. Den har blifvit uppbyggd under ca-
tholska tiden och har ännu i hvalfvet målade helgon (omtalas
i Hartvigsons testarn. 1484).

Kyrktornet af trä, öfver Vapenhuset, har tvenne klockor.
Den större som väger 1 Skpd 12 Lisp. har följ. påskriftr
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Andreas Sylvanus Pastor, Jacobus Sylvanus Comminister. He-
lena Favorina 1744, psalm 150 vers 6. Den mindre väger
1 Skpd 4 Lisp. och läses derpå samma namn som på föreg.
och derjemte Esaias 2 v. 3. Cui meus aethereus fluxit rigor
igne solutus. Pectora caeleste sic vestra flamma liquescant
MDCCXL. Kyrkan eger äfven en prydlig£skrud samt en silf-
verkalk med patén, äfvensom en rymlig och prydlig Com-
munionkanna af silfver; denna kanna blef uppköpt 1850, till
hälften med kyrkomedel och andra hälften med bidrag ifrån
församlingen och väger 160 lod.

Efter 1808 års krig då allt innanrede i kyrkan, med un-
dantag af predikstolen gick förloradt, blef den åter inredd,
har en lektare och är allt innanrede måladt.

Märkvärdigheter och öden: År 1484 testamenterade Corth
Hartvigsson till kyrkan en mark penningar och ett altarkläde.

Några alnar nordost från kyrkan finnas åtskillige stenar
som ? efter berättelse skola vara lemningar efter ett kloster,
hvarom dock all närmare underrättelse saknas, än att det fin-
nes omnämndt i Palmschölds anteckningar.

Under 1808 års krig uppbrunno flere byar i Kumlinge mo-
derkyrkoförsamling jemte Prestegården, äfvensom flere byar
i Brandö kapell, och dess innevånare flyktade åt spridda håll.

Den äldste kände Kyrkoherde är Johannes Andreae som
underskref Upsala mötes beslut år 1593.

Om Magister Paul Sigfrid Iheronius, anföres följ. uti Åbo
Consistorii Protocoller «d. 24 Jan. 1659 anklagade Dn. Hen-
ricus uti Kumblinge M. Peulum, at han hafver öfverfallit ho-
nom med ordh, ock så skutit efter honom med lodh, trugade
på och ville kyssa hans hustru, och kalla henne för en lätt-
färdig; 4rde dag Juul hölt et grufveligt väsende; dagen for
trettondedagen, sköt ifron sin stugudör på H. Henrichs stu-
gudör; sade ock Dn. Henricus var kommen till Prästegården
som en skälm, tjuff och röfvare. Sent. Prosten skall ransaka
thetta verfvet etc.

Brandö kyrka, Srt Jacob kallad, är af trä, i längd och bredd
27 alnar. När kyrka här först blifvit uppförd, är obekant,
men den som nu finnes är byggd 1749.

Emellan Koskenpää uti detta kapell och Björkö uti moder-
församlingen vid en holme som kallas Falklubb, finnes ett
monument af brun marmor med följ. inhuggne inskriftr «På
denna sten ristas minnet af den, som altid lefver uti tack-
samma menniskobröst. Dess hjerta styrde dygd; dess vande!
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redlighet och ära; trogen, rättsint, beständig mot Konung;
mot fädernessland, Lieutenanten Välborne Gustaf Adolph
Taube. Son af Öfverste Taube på Hermansari. Ogift dock
förlofvad, skulle han resa til sit hemvist; men uptogs på vä-
gen til Gud. Han drunknade emellan dessa klippor med 7
andra personer den 15 November 1773.r Hans 27 åra lefnad
förtjente detta äreminne. Han var af alla älskad, saknad,
sörgd.»

Den första Kapellan var Zacharias 1630.
Församlingens äldste kyrkoböcker äro: Kyrkobok öfver

födde, vigde och döde ifrån år 1688; Communionbok ifrån
år 1776.

Den mest rådande sjukdomen är fråsa.
Bynummern 84.

Pastoratet består af skatte ~ 491/96 mtl,
krono _21 85/96 »

Kumlinge by, i Kumlinge sm, består af Nro 1 Stags-
vik (förut Sigfrids) och Nro 1 Sigfrids, hvard. 9/ 32 mtl, Nro
2 och 2 Andersas, hvard. 3/ 16, Nro 3 och 3 Gunnars, hvard.
J/4 mtl, Nro 4 Markusas och Nro 4 Espkil (förut Markusas),
N:o 5 och 5 Gästgifvars, Nro 6 Simas och Nro 6 Norrbäck
(förut Simas), Nro 7 Länsmans och Nro 7 Skälnäs (förut
Länsmans) Nro 8 och 8 Dausas (förut Oldansas), Nro 9 Jön-
sas och Nro 9 Biskopsvik (förut Jönsas) alla kr., Nro 10 01-
-las och Nro 10 Oilas (förut UtOllas) sk., Nro 11 Klemes och
11 Masspodal (förut Klemes), Nro-12 och 12 Hindersas (förut
Pehr Hindersas), Nro 13 Westerbyas och 13 Wising (förut
Westerbyas), Nro 14 och 14 Alges, alla kr., Nro 15 Nybon-
das och 15 Tomtes (förut Nybondas), hälften sk. hälften kr.,
Nro 16 och 16 Klockars, hvard. 3/ 16 mtl kr. Här är gäst-
gifveri.
Kyrkoby uti Eckerö kapell, består af Nro 1 och 1

Östergård, hvard. 13/<$ 4 , Nro 2 Vestergård, 1 och 2 kallas äf-
ven Böhle och äro utflyttningar från kyrkby, Nro 3 Tors,
Nro 4 Klemets, Nro 5 Mattas, Nro 6 Michels, Nro 7 Grägges,
Nro 8 Pellas, Nro 9 Nilssas, Nro 10 Lassas, Nro 11 Bryggars,
Nro 12 Eskils, Nro 13 Gissas, hvard. y, mtl sk., Nro 14
Fischers kapellansbohl, J/4 mtl kr. Ej långt från kyrkan fin-
nas ättehögar.

Kyrkogårds Ö , i Kökars kapell, enstaka 3/16 mtl sk.,
en mil norr från kyrkan. Ypperligt fjellfiske, det Ijästa i
Föglö socken.
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Kyrksunden, tvenne i öster och vester löpande sund,
förenade genom en liten ränil och genom en dylik utlöpande
i saltsjön genom Castelholms sund. Dessa dela Simds srn i
tvenne delar.
KyrkträSk, ett litet träsk i Hammarlands srn, emel-

lan Prestgården, Moln, Bredbolstad och Lillbolstad egor, har
genom utdikning blifvit i sednare åren ansenligen sänkt.
Kådbåhlstad, se Kodbolstad.
Kökars, kapell, se Föglö socken.

liabbnäS, i Finströms srn, enstaka Nro 1, 1 mtl fr.,
besittes af Bonde.

Jjaby, i Saltviks srn, består af Nro 2 Strand 15/32 , Nro
3 Meilangård 21/32 mtl sk. Nro 1 finnes ej. Radloff uppger
dock men orätt, att denna by består af 3 hemman, 3 är kluf-
vet hemman, Nro 1 skall vara indraget i Nääs tillstötande by.

liafsböllle, i samma srn, enstaka Nro 1, n/16 mtl sk.
liafsböle, ett träsk i samma socken.
______ afo , i samma srn, enstaka Nro 1 23/32 mtl sk. med 2me

åboer.
Ijagmansby, i samma srn, består af Nro 1 Södergård

23/32 mtl sk. och Nro 2 Norrgård 11/16 mtl fr.
______

appböle, i Sänds srn, enstaka 6/8 mtl sk. Breflbring.
Numera klufvet, hvard. hälft om 6/16 mtl.

______ appO, i Brandö kapell, består af Nro 1 och 1 Pellas
4Vi92 sk., Nro 2 och 2 Påvalls, Nro 3 och 3 Grannas, Nro4
och 4 Erkas, Nro 5 och 5 Jussas, hvard. 11/64 mtl kr. I Lap-
po by finnas några lotsar men inga lotshemman.

__Lappvesi, sjöpass, emellan Kumlinge by å sydvestra
och finklinge å vestra, samt Fiskö, Björkö, Lappo och A-
sterholma byar å nordöstra och östra sidan, med ett afstånd
i nordvest och sydost, af omkring 6 verst; bredden omkr. iy2
mil; smalast emellan Kumlinge och Björkö landen omkr. 3/4
mil, mellan Kumlinge och Björkö byar är afståndet 1 1/4 mil på
en längd som antages till 3 mil.

j_Ledsnnds bak, i Lemlands srn, nära landet, vid in-
loppet i Ålands skärgård, uppförd af sten 1848.

liembÖte, fordom Lynaböte och Linabote i Lemlands
srn, består af Nro 1 Norrgård, Nro 2 Meilangård, Nro 3 Sö-
edergård, hvard. 19/32 mtl sk. Här finnes på en äng en offer-
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källa, hvari mynt af Drottning Christina blifvit hittade. Käl-
lan, innehållande vanligt källvatten, tillades fordom förmågan
att bota sjuka lemmar. Äfven visas på ett berg, Bläsan kalladt
(på samma berg finnas stenrösen med menniskoben uti),
gråstens väggar l 2/3 aln tjocka, hvilka skola utgöra lemningar
efter ett forntida kapell som inanför varit 12 alnar långt och
9 alnar bredt. Kapellet skall hafva hetat, efter sägen Srt
Olof. Uti samma kapell hittades 1840 vid gräfhing en mängd
äldre silfvermynt.

liembÖte, ett träsk i Lemlands socken.

liemlands socken, hvars namn gissningsvis tros kom-
ma af Lä (lugn) eller snarare af Lemböte. En fornsägen på
orten härleder namnet från lem eller lemme som der beteck-
nar bräde eller spång, emedan man fordom på sådane kom-
mit dit öfver Lemström, fordom en ström, nu ett näs emellan
Jomala och Lemland, i Zar Petters tid af Ryssarne genom-
gräfdt med en kanal, som nu är torr. Gränsar i norr till
Lumparn, i öster till Föglö fjärd, i vester till Jomala srn,
och i söder till Ålands haf.

Det härunder lydande kapellet Lumparland, som medelst
Lumparsund, emellan Lumparn och Föglö fjärden, åtskils från
moderkyrkoförsamlingen, är en ö, som i norr och vester grän-
sar till Lumparn, i öster och söder till Föglö fjärden. I
nordost skiljes det från Wårdö kapell och Sunds Pastorat
genom Ängö sund. Socken och kapellet intaga en rymd af

13/i6l3/i6 qvadr. mil.
Folkmängden utgjorde år 1749, 801 personer, år 1790,

1080, år 1845, 1565, år 1850, 1585, deraf 26 fattighjon.
Jordmånen består af sand oéh lera, men till största belop-

pet af moblandad jord.
Skog finnes så, att något litet deraf äfven kan säljas.
Af berg äro de största: Högberg vid Knutsboda, kasberget

vid Lump o, kasberget vid Söderby och Träsko berg, och
Bläsan vid Lemböte, samt Bistorp berg, uti hvilket finnes en
större grotta.

Sjöar äro: Hellestorp, Lemböle, Lumparby, Norrboda, Nåtö
och Söderby träsk — hvaraf de största äro omkring */2 verst
i längd och en fjerdedefs verst i bredd och innehålla obe-
tydligt fjällfisk.

Hufvndnäringar äro: åkerbruk, boskapsskötsel och fiske.
Binäring: seglation.
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Exporten är redan upptagen under beskrifningen af Joma
la socken.

Lemlands kyrka af sten på Kronogrund två mil från post-
vägen vid GÖlby, 52 alnar lång, 14 alnar bred inom murar-
na, kallad Srt Brigitta, har en läktare, 8 fönster, 3 dörrar
och är ljus. Att dep härleder sig från Påfvetiden synes der-
af, att åtskilliga stympade Mariaebilder af ålder funnits och
ännu förvaras i tornhvalfvet (kyrkan omtalas ock i Hartvigsons
testarn. 1484). Den delen som nu utgör chor, var fordom
Amiralen Bergenstjernas grafchor, men då detta var nära sitt
förfall och reparerades, sammanbyggdes det med kyrkan och
Amiralen med sin fru flyttades under altaret.

Altartaflan har 2 afdelningarr Den öfra är en målning om
de vise männen från Österlanden — den nedra ett dåligt bild-
huggeri, som föreställer Christi nedtagning från korset och
6 helgon, bland hvilka äfven Srt Olof. Påskriften r Gudi til
äro Johan Olofsson Berg och Kirstin Pärsdotter 1662 Ps. 34
v, 9, har afseende på gifvarene.

På altaret finnes en stor messings-ljusstake, med en för-
silfrad plåt, hvarå är graveradt Bergenstjernska vapnet.

Predikstolen är målad. På gången är en grafsten med följ.
påskrift r Pastor i Lemland Herr Mathias Johannes och dess
hustru Brita äro här begrafne anno 1697 — — och vet at
på den sista dagen måste jag med glädje uppstå af min graf.
Den som rör och tilägnar sig min graf, honom dömmer Gud
vist til m orksens haf.

I tornet finnes tvenne klockor. Den större har följande
påskrift:

Sole Deo Gloria. Anno 1691. Carolus undecimus Sueciae
Rex. Ps. 132 v. 7. L. B. Lorenz Creutz Toparcha. Doct.
Joh. Gezelius Fil. Episcopus Aboensis. Fru Christina Ber-
genstjerna F. till Haddnäs. D. Mathias Berg praepositus in
Jomala D. Mathias Johannis Past. in Lemland. Caspar Törn-
ström Landzfiscal. D. Sveno Forsman Sacell. in Lemland.

Guds hus til äro och S. Brigittae Kyrkio i Lemlands Soc-
ken til prydnadh är jag guten i Åbo af M. Martin Mier anno
1691. På den mindre läses; Kyrkan S: Brigitta, Kyrkoher-
den Amnorin, Kyrkvärdar Mats Matsson, Hans Persson. Gu-
ten i Stockholm af Johan Fahlsten 1771.

Kyrkan har vacker skrud och silfver till 525 lod, hvaribland
en oblatask, gifven af fru Bergenstjerna.
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Den äldste kände Kyrkoherden är Georgius Henrici, som
undertecknade Upsala mötes beslut år 1593.

Om Mathias Hedmoraeus, pastor 1657, afsatt 1674, finnes
följ. i Åbo Consistorii Protocoller: År 1673 d. 10 Sept. A-
miralen på Åland Johan Olofsson Berg, besvärade sig at han
af prästerne i Lemland ährerörigen är angripen. Den 15
Sept. inkallades de at förklara sig, då Herr Måns (Capelian)
gjorde en relation om sin Predijkan som han beskyltes före,
neml. at hans ordaformalier således lydt hafva. Nu är rööt-
månaden, och nu pläga flugor fläckia ens kläder; altså hafver
ock en helfvetes spufluga befleckiat migh och tillagt migh
truuldom och vidskepelse. Pastor sade at Herr Måns hade
sagt för honom, at Amiralen icke hafver mindre lyten på tin
mor och hustro, än min dotter. Herr Måns ville ock ber et-
ta, at Amiralen skulle illa uthmålat Pastoris hustros hatt, klä-
der och annat mer. Då Episcopus förebrådde Herr Måns at
han skulle om hans hustro uthspridt, at hon skulle så male-
dicerat, at golftiljorna hade sprimgit, så ock at hon sigh
drucken på Visitatione plägat hade. (Saken hänskjöts til ny
ransakning, och dömdes Presterne af Hof-Rätten till äreröri-
ge böter, med hemställan till Consistorium, om de vidare
kunde vid embetet bibehållas. Consistorium ansåg väl do-
men vara för hård, men suspenderade dem dock i stöd der-
af från embetet, hvarefter och sedan Kongl. Maj. domen
stadfäst, en ny Pastor tillsattes).

Lumparlands kapell, som medelst Lumparsund 270 alnar
bredt, emellan Lumparen och Föglö fjärden, åtskiljs från
moderkyrkoförsamlingen, är en ö och stöter i norr och ve-
ster till Lumparn, i öster och söder till Föglö fjärd.

Kyrkan, hvars ålder ej är känd, är af trä, 19 aln lång,
12 aln bred, väl belägen. Den kallas Srt Andreas.

Altartaflan liten, föreställer den hel. Nattvarden.
Det smala, 30 alnar höga tornet har tvenne klockor med

följ. påskrifter. På den större: Til Guds ära och Lumpar-
lands Capell församlings prydnad är denna klocka köpt uti
Pastoris Mag. Daniel P. Mansneri tid 1745. Me fecit Gerh.
Meyer, Holmiee. På den mindre: Manhafte Capitain Johan
Olofsson Berg och Kirstin Persdotter Anno 1660, Gudh gifve
dem lycko och välferdh.

Kyrkan eger en liten kalk af silfver och en mässhake, för-
färdigad 1665.

Den äldste kände Comroinister är Isaac Martini Buscherus
1638.
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Rådande sjukdomar äro: fråsor, bröst- och febersjukdo-
mar.

Lemlands äldste Kyrkobok är af år 1707.
Bynummern 91.

Pastoratet består af skatte 4449/96 mtl,
krono 25/16

»

Siby, i Saltviks srn, enstaka Nro 1 7/12 mtl sk.
liillbOlstad, i Hammarlands srn, består af Nro 1 ö-

stergård */a , Nro 2 Norrgård %<s, Nro 3 Södergård 13/32 ,

N:o 4 Meilangård 7/ 16 mtl sk.
liillfjärd, en insjö, i förening med Wandö fjärden i

Finströms socken.
liistersby, i Wårdö kapell, består af Nro 1 Norrgård

och Nro ,2 Södergård, hvard. 9/i6 mtl sk. Sjöposthemman.
liOTiselund, i Hammarland, samma sms Prestgård

1 mtl på kronogrund. Har hufvudbyggnad af sten. 16 tid
åker, 100 lass hö, tillräckligt skog, försvarligt bete, intet fi-
ske. Invid Prestgården, under hvilken 4 torp lyder, är en
trädgård, med flere fruktträd och bärbuskar af bättre sort.

liUmparby, i Lumparlands kapell, består afNro 1 Hin-
ders 13/16 , Nro 2 Joans 9/i6 i Nro 3 Anderssas 15/32 , Nro 4
Svens 7/16 , N:o 5 Oilas y2 , Nro 6 Utgård 9/I<s mtl sk. Ett
af dessa hemman skall fordom hafva varit frälse och förpan-
tadt år 1662 af Johan Svinhufvud åt Kammar-Rådet Jesper
Krusbiörn på Biörnö.

liUmparby träsk, en insjö i Lumparlands kapell.
liUmparen, en stor vik af saltsjön.
liUmparland, kapell, afhandladt under Lemlands srn.
liUttipO, i Lumparlands kapell, består af Nro 1 Meilan-

gård, N:o 2 Pellas, N:o 3 Vestergård, hvard. 15/3t mtl sk.
liagSkär, fyrbåk i Föglö sm, öfver 2 mil från Lemlands

yttersta udde, på vägen till Sverige, uppbyggd af sten, år
1744, då känningsbåk men sedan uppförd af trä och inredd
till fyr 1841.

I_angbergSÖda, i Saltviks sm, består af Nro 1 Ve-
stergård, Nro 2 Södergård, Nro 3 Meilangård, Nro 4 Norr-
gård, hvard. 17/32 mtl sk., Nro 5 Carlberg 17/32 mtl kr. och
Nro 6 Mörns 17/32 mtl frälse.

liangbergSÖda, ett berg i Saltviks sm, hvars hög-
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sta del kallas Ulfdubbsklint och uppges till 600 fot öfver
hafsytan.

liangSJÖ, en mindre hafsvik i Finströms socken.
I^angSJÖ, ett träsk i Saltviks socken.
liangSimd, ett litet träsk å Kumlinge landet.

liÖfYik, i Sunds srn, enstaka Nro 1 9/16 mtl sk.
liÖfÖ, i Wårdö kapell, består af Nro 1 Norrgård, Nro 2

Södergård, hvard. 19/32 , Nro 3 Jakos %6 , Nro 1, 2 och 3
äro klufne, Nro 1 och 2rs hälfter 19/64 mtl kr. samt Nro 3rB
9/32 mtl, Nro 4 Seffers„ Nro 5 Mansas, hvard. 7/16 mtl sk.
samt Härskar, Stångskär och Ödesklubb, Karskär, Långören
och Askholm, Långö och Kellingskär, Söderback holmar.
Sjöpostförarhemman. Här skedde öfverläggningar då fred af-
slöts emellan Sverige och Ryssland 1718, och finnas ännu
några obetydliga lemningar af de för detta ändamålmppförde
brädbyggnader. Den af Kyrkoherden i Sund, M. Samuel
Kullin härom lemnade beskrifning innehållerr «att svenska
hofvet bodde i söder, dess borggård var 160 alnar lång, 80
aln bred och hade 3 portar. I söder var Grefve C. Gyllen-
borgs rum och kansliet. I vester var Grefve Lelienstedtä rum,
predikosalen, den åttkantiga matsalen, Baron Görtz rum, alla
med stora dubbla fönster. I öster kavaljerernes matsal, Corps
de Gardie, rum för Officerare och soldater. Att ryska hof-
vet var i norf, med en borggård 162 alnar lång, 150 alnar
bred med 4 portar. Dörrarne i norra och södra flygeln
voro gent ertiot hvarandra,c så att när de voro öppna, kun-
de man se genom alla rummen. Ryska Generalerne Bruces
och Östermans rum, voro präktige med stora tredubbla
fönster. Dessutom funnos mänga betjenters rum, såsom i
svenska hofvet, men ryska kyrkan, ute på fältet var utan
fönster, efter der brukades ljus.»

Marby, i Eckerö kapell, består af Nro 1 Klemets y2 ,

Nro 2 Thomases 13/32 , Nro 3 Smeds 15/32 , JVro 4 Nilsas %,
Nro 5 Södergårds 3/8 , Nro 6 Seffers 13/32 mtl sk. Denna by
öfverför resande och posten öfver Marsund.

ITJårkusbÖle, i Finströms sm, består af Nro 1 öster-
gård, Nro 2 Vestergård, hvard. 19/32 mtl sk. Breflbring från
1 och 2.

Marsund, båk i Eckerö kapell, vid södra inloppet af
sundet med samma namn. Efter kriget 1808 inrättades här
en tullkammare som åter indrogs 1841 den 14 April.



47

Marsund, en sjö eller sund i Hammarlands srn, 10
verst lång, 2*/2 verst bred, börjar vid Öra holme och sträc-
ker sig till södra hafvet. Har obetydligt fjällfiske.

MichelsÖ, i Wårdö kapell, en ö som består af Nro 1
Vestergård 13/32 , Nro 2 klufven 17/64 mtl hvarje hälft, Öster-
gård 17/32 mtl sk. med Smörgrisholme. Sjöpostför.hmn.

MangSteckta, i Sunds srn, består af Nro 1 Gran-
nas 21/32 sk., Nro 2 Oilas 9/16 kr., Nro 3 Gropens, Nro 4
Norrby, hvard. 9/16 , Nro 5 Norrgård 7/ 16 , Nro 6 Vestergårdy2 mtl sk., Nro 7 Gästgifvars, Nro 8 Östergård, hvard. 13/32
mtl kr., samt Enören och Gloskär holmar. Gästgifveriet
härifrån flyttadt till Skarpans.

Jflashaga, i Sottunga kapell, enstaka Nro 1 på en ö %
mtl kr. Lotsplats.

MÖCkelby, förut Myckelby, i Jomala srn, består af
Nro 1 Norrgård 9/16 ,

Nro 2 Meilangård 23/32 ,
Nro 3 Söder-

gård 25/32 mtl sk.
MÖCkeIÖ, i samma srn, består af Nro 1 Norrgård 13/3 „,

Nro 2 Östergård 7/ 16, Nro 3 Pellas 3/8 , Nro 4 Vestergård
13/3a mtl sk.
MÖCkelgräS, förut Myckelgräs, i Geta kapell, en-

staka, Nro 1, 1 mtl fr., hörde förut till Bolstaholm, men
eges nu af en bonde.

UlÖrby, i Hammarlands srn, består af Nro 1 Norrgård,
Nro 2 Carlsgård, Nro 3 Holmgers, Nro 4 Seffers, Nro 5 Sö-
dergård, Nro 6 Neres 13/32 mtl sk. Här finnas ättehögar.

MÖrskär, i samma srn och Finbofjärd, en allmänning,
bestående mest af berg och sten, med smärre enbuskar och
något strömmingsfiske, upptages till 3/ 16 mtl kr.

KTormo, ett berg i Jomala socken.
HTorrboda, i Lumparlands kapell, består af Nro 1 Pel-

las, Nro 2 Östergård, Nrp 3 Mattas, Nro 4 Vestergård, hvard.
23/32 mtl sk. Med Tvegata holme.

UTorrboda, ett träsk i samma kapell.
Norrby, i Lemlands srn, består af Nro 1 Östergård,

Nro 2 Nilsas, Nro 3 Vestergård, Nro 4 Meilangård, Nr» 5
Norrgård, Nro 6 Södergård, hvard. 15/32 mtl skatte.

Norrjurmo, se Jurmo.
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Atorrsunda, i Jomala sm, består af Nro 1, n/ 16\ Nro
2 Oilas, Nro 3 Markusas, hvard. %<s, Nro 4 Meilangård 17/32 ,

Nro 5 Norrgård 21/32 mtl sk.
Norrmannviken, en fjärd som från bottniska vi-

ken intränger i Saltviks socken.
Nyhamn, båk af trä, i Lemlands srn, 1 mil från lan-

det; lotsplats med en hamn vid hvilken ryska sändebudet
Dolgoruchi år 1726 led skeppsbrott.

NatÖ, i Lemlands srn, en ö bestående af Nro 1 Söder-
gård y2 , N:o 2 Vestergård 8/16 , Nro 3 Norrgård s/8 mtl sk.
Vid Nåtö är lotsplats.

NatÖ, ett träsk i Lemlands socken.
jNäfsby, i Hammarlands srn, består af Nro 1 Mattas

n/32 , Nro 2 Norrgård 13/32 , Nro 3 Backans, Nro 4 Meilan-
gård, hvard. 7/8 , Nro 5 Södergård lå/32 , Nro 6 Grops 13/32
mtl sk. Har en enbladig sågqvarn vid Korsbro, som likväl
snart raseras.

Nafversholma, se Föglö socken.
NaäS, i Saltviks srn, består af Nro 1 Meilangård %,

Nro 2 Östergård ai/ 32 ,
Nro 3 Vestergård 15/32 ,

Nro 4 Mar-
kusas 11/32 , Nro 5 Kullmans 8/ 8 , Nro 6 Södergård 9/16 mtl
sk. med Korsöholme; af Nro 3är 37/ö6 mtl lotshmn, Nro 7
Norrgård 21/32 mtl krono.

NotÖ, i Föglö sm, en 6 bestående af Nro 1 Vestergård,
Nro 2 Norrgård, hvard. 3/ 8 mtl sk. Här tillverkas ost.

Olofsnäs 9 förut Oisnäs, i Geta kapell, består af Nro
1 Norrgård 8/ 8 , Nro 2 Nygård 8/ia , Nro 3 Södergård 18/32 ,

Nro 4 Knuts 8/16 mtl sk.
Olsnästräsk, ett träsk i Geta kapell.
Orrfjärd, en mindre hafsvik i Finströms socken,

PantsarnäS, i Geta kapell, består af Nro 1 Vester-
gård 7/ 16, Nro 2 Östergård 9/16 mtl sk.
Pehrsby, i Sunds srn, enstaka Nro 1, y4 mtlsk. Upp-

gifves af Radloff bestå af 5 hemman, men orätt. Pehrsby
egor äro anslagna till Skarpans fästning och en utjord för-
vandlad till hemman.

Persnäs» en holme i Sunds srn, hvarest man funnit
bergcrystall.
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PettbÖle, i Finströms srn, består af Nro 1 Norrgård,
Nro 2 Södergård, hvard. 3/8 mtl sk.

Postad eller Posta, i Hammarlands srn, består af Nro
1 Nedergård 9/16 , Nro 2 Öfvergård, Nro 3 Carls, hvard. ya ,

Nro 4 och 4 Södergård, hvard. 23/64, Nro 5 Östergård 7/16 ,

Nro 6 och 6 Meilangård, hvard. å/ 4, Nro 7 Zachrisas y2, Nro
8 och 8 Vestergård, hvard. 27/64, jemte Klippoholme. Här
finnes en Legosåg.

Postad, fjärd i Hammarlands sm omkring 20 verst lång,
2 verst bred, börjar vid Djekenböle och sträcker sig till
Strömma bys egor. Icke fiskrik.

Prestträsk, träsk, både i Finströms och Jomala srn,
vid Prestgårdarna.

PrestÖ, i Wårdö kapell, en holme med ett hemman
som sedan det underslogs Skarpans fästning, erhöll vederlag
i Saltviks socken.

Prostebacka, Finströms Prestegård, om iy2 glt och
nytt mtl, har 30 Trnors årl. utsäde, omkring 170 parlass hö,
god och vidsträckt skqg, godt fjällfiske, en större trädgård
med frukträn. Under Prestbohlet lyda tvenne goda öar, Ekö
och Hesslö, den förra med ett torp, begge med äng, bete
och ymnig skog. Dessutom underlyda 5 torp. Större odlin-
gar äro under arbete, som betydligt komma att öka prest-
bohlets förmåner.

Påhlsböle, (kallas af Radloff Gålsböle hvilket troligen
är tryckfel, emedan rätta namnet är och alldrig varit annat
än Påhlsböle) i Finströms srn, består af Nro 1 Vestergård
yi6 , Nro 2 Ostergård 5/ 8 mtl sk. Nro 1 fångföring.

Anm. För närvarande är Finströms fångföring i Bin-
ström, ehuru förr i Påhlsböle.
PättbÖle, se Pettböle.

QvarnbO, i Saltviks srn, består af Nro 1 Sågars, Nro
2 Johannisberg, Nro 3 Meilangård, hvard. 13/32 mtl sk. Här
finnas ättehögar. Nro 2 utgör breflbring.

Rangsby, i Saltviks srn, består af Nro 1 Södergård
16/32 mtl sk., Nro 2 Michels 15/32 , Nro 3 Storgård 8/ 8, Nro
4 Meilangård 15/32 och Nro s_Nybacka, kapellansboställe, 1
mtl kr.

Geografiskt-Statistiskt Lexikon. 4
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Rankskär, uti Finströms srn, en skattlagd holme
jemte Ranku och Bockskärs holmar med 2 åboer, hvars nä-
ringsfång består af fiske.

RingSbÖle, i Jomala srn, består af Nro 1 Norrgård,
Nro 2 Meilangård, hvard. 15/32 , Nro 3 Södergård J/a mtl sk.

Rosenberg, eller Håkanböle i Sunds srn, enstaka Nro
1, 15/32 mtl sk.; tillerkändes år 1789 kapten Rosenmuller, i
ersättning för skatterätts fordringar. Här finnas ättehögar.

RySSbÖle, i Saltviks srn, enstaka Nro 1, 7/i« mtl sk.
med 2me åboer.

RySSbÖle, ett träsk i samma socken.

RysSÖ, i Saltviks srn, en ö med ett enstaka hemman
Nro 1 21/32 mtl sk.; försvarlig skog och åker, godt fiske.

RagetsbÖle, i Finströms srn, består af Nro 1 Neder-
gård och Nro 2 Öfvergård, hvard. J/2 mtl sk.

RÖdkamil, en hamn med lotsplats i Lemlands srn,
hvartid ryska flottan ankrade under 1743 års krig; arrende-
ras lör kronans räkning för krokhållning åt Sjöfarande.

Rörstorp, i Lemlands srn, består af Nro 1 Östergård
21/32 , Nro 2 Norrgård 13/32 , Nro 3 Vestergård ya mtl sk.

J§aggÖ, i Saltviks srn, en ö med ett enstaka hemman
Nro 1, 2/3 mtl sk. 21/32 mtl är lotshmn har liten åker, klen
skog, godt strömmingsfiske.
Saltviksfjärd, i Saltviks srn, intränger dit genom

Färgesund och Kuggsund ifrån Lumparn, till en sträcka af
10 v,erst, samt delar jemte Werkviks, Norrmannaviken och
Strömma träsket, Åland i tvenne delar, sammanhållet endast
af Dragedet.

Saltvik, socken. Detta dess äldste namn, härrör tro-
ligen af de tvenne långa hafsvikar som intränga i norr från
bottniska viken till en längd af 10 verst och i söder från
Lumparn till lika längd. Namnet Salevich som förekommer i
några handlingar, är blott en förvridning af Saltvik. Denna
socken gränsar i norr och öster till bottniska viken, i söder
till Sunds socken, i vester skiljer en vik af saltsjön, södra
delen af denna socken från Finström; men norra delarne af
dessa Pastorater äro sammanhängande. Längden från norr
till söder är 15, bredden från öster till vester, 10 verst —

hela vidden en qvadr. mil.
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Folkmängden utgjorde 1749—889 personer; 1790—1165;
1845 svenskar 1460

finnar 40
1500

och år 1850, 1550 personer, deraf 47 fattighjon
Jordmån består af lera.
Skog finnes till husbehof och något litet till afsalu. Af

berg äro de betydligaster Långbergsöda, dernäst Herredals,
Kuggböle och Åsgårda.

Betydligare vattendrag äror Saltviksfjärden, Färgesund,
Kuggsund, Verkvik, Nordmansvik.

Träskr Toböle, Åsgårda, Daglösa, Dahls, Långsjö, Lafs-
böle, Tängsöda, Syllöda, Askas, Ryssböle, Qvarnbo, hvilka
alla till sin vidd äro obetydliga, men i anseende till de höga
berg som omgifva dem, mycket djupa.

En ström finnes som kallas Qvarnbo eller Saltviksström,
och drifver 1 större samt 2me mindre mjöiqvarnar, jemte en
enbladig sågqvarn, skattlagd.

Hufvudnäringar äror strömmingsfiske och till största delen
åkerbruk.

Binäring r skälskytte, hvilket dock idkas endast af några få.
Exporten består nästan endast af strömming, hvilken sal-

tad, årligen föryttras till ett belopp af omkring 400 trr.
Allmänningar äror utom några kala holmar, numera, Haga

Kungsgård.
Saltvikskyrka, fordom kallad domkyrka, y2 mil från Haralds

by gästgifvargård, omtalas redan år 1322, eller först af alla
på Åland, och namnes sedan äfven i Ilartvigsons testamente
1484- Enligt erhållen ritning kommer kyrkan att helt och
hållet förändras med tillbyggnad af chor, ligger på Krono-
grund, uppförd af sten, 47 alnar lång, 16l/a aln bred, har 6
fönster och en mängd målningar i hvalfven föreställande bibli-
ska historier, kyrkofäder, helgon och konungar. Altartaflan
föreställer i bildhuggeri, den heL nattvarden och christi upp-^
ståndelse samt är gifven af Majoreu Harald Footangel till
Kahiloto och Gerraundö år 1666. Renoverad på samt. Foot-
angelske arfvingarnes bekostnad 1759. En gammal tafla,
uppsatt på en sida i kyrkan, föreställande passionshistorien
och några helgon, har till underskriftr Altare Domini. På
en annan stor tafla är Srt Görans sfrid med draken. Pre-
dikstolen ny, uppförd 1829, målad och förgyld.
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Efter Harald Eriksson Footangel, finnes vapen uppsatt
såsom en derinvid anbragt inscription utvisar äfven som frn
Anna Margaretha Königsthums vapen är afmålat på ett ställe
i hvalfvet*). Framför altaret är Prosten Boethi Muurs
grafsten och till vens ter ett annat monument af följ. inne-
håll: Postquam multa tulit, docuit bene vixit honeste, hoc
Wessmannus Muur condidit ossa loco. Då i Prosten Sipelii
tid kyrkans gamla stengolf utbyttes mot ett nytt af träd,
borttogs äfven Muurs grafsten, och ligger nn i vapenhuset.
Den bifogade stamtaflan är oläslig. På en pelare har for-
dom funnits efterfl. numera öfverstrukna ord: Summa indul-
gentiarum XX millia sex annorum XXX sex dies. Omnis
Homo qui viderit arma Christi & habuerit in memoria pas-
sionis ejus vel legerit XI Pater Noster et XI Ave Maria.
Kvrkan har nyligen erhållit orgelverk.

I Tornet hänga tvenne klockor med följ. påskVift å den
större:

Jag glades i thet mig sagt är att vi skole gå
In uti Herrans Inms och at våra fötter '

Skole stå i tinom portom Jerusalem Ps. 122.
Genom Amir. Cap.r Lots-Directeuren Välb. Herr Nils Åmans

föranstaltande, gjorda förskot och gunstiga biträde, uti Prost.
Math. Grunneri, Capell: loh. Landtmans och Länsman loh.
Bomans tid, guten til Saltviks kyrkia 1750 af G. Meyer i
Stockholm. Apostlagenw Cap. 4 V. 32.

Kommer tiener Gud tillika
Alla med andechtigt ljud
Både fattiga och rika
Priser lofver Herran Gud. — Och lägre ned

lag vill giärna gå med hopenom och med Then vandra til
Guds hus med glädie Och tacksäielse ibland then hopen som
Högtid hålla Ps. 42. V. 5.

Bland kyrkans silfver förvaras en gamma kalk och patén,
bägge med påskrifter i munkstil. På kalken står: de vera
vite fert hoc vas pocula vite. På patén: Aro Dominl 1346
hunc Calicem fecit Ttrehma Arnberni Canoniéus aboensis
eccles Saltvic, och på den andra sidan: Ave Maria
gratia plena Dominus tecum benedic: tillika med Evangeli-
sternas sinnebilder.

Den äldste kände Kyrkoherden är den för sina öden så

*) Radloffs uppgift om Harald Tyrildson Stålhandskes vapen r är såle-
des felaktig.
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ryktbare Magister Abrahamus Andrae Angermannus 15Ö0-
År 1577 fängslades han af Joh. 111. Efter 1580 fängslades
han åter. Frigafs på fältherren Pontus de la Gardies be-
medling. Rymde derefter ur riket och vistades i Tyskland.
Hyllades af hertig Carl. Valdes 1593 till Erkebiskop i Up-
sala. Kom i onåd hos hertig Carl. Dömdes från embetet
1598, dog fängslig å Gripsholm 1607.

Af Comministrar omtalas en Simon, i början af 1600-talet.
De äldste böcker i kyrko-archiv et äror en räkenskapsbok

af år 1636, och en bok öfver födde och döde af 1655.
Den mest rådande sjukdom är fråsa.
De märkvärdigaste öden socken undergått, tilldrogo sig krigs-

åren 1714—1722 då största delen af innevånarene flyktade
till Sverige, samt 1808—9.

Bynummern 102.
Socken innehåller kr. säter. 23/I6

frälse 28%6
skatte 43 67/192

kr ftl33/Kr. O /i 9a

Saltviksström, en liten ström, i Saltviks srn, bör-
jar från Qvarnbo träsk, löper till ungefår 2 versts sträcka
genom Qvarnbo bys egor, ut i Saltviksfjärden. Har ej fiske,
men ett skattlagdt enbladigt Lego-sågverk och tre husbehofs-
mjölqvarnar, hvilkas vatten kommer från Qvarnbo träsk.

Sanda, i Föglö sm, består af Nro 1 Östergård, Nro 2
Vestergård, hvard. 7/ ia mtl sk.

Sandpark, i Jomala srn, Kyrkoherdebostället, 5/ 6 mtl
kr. Brukas i treskifte. Sedan betydlig nyodling blifvit gjord
utgör för närvarande årliga höstutsädet omkring 10 trr, hö
omkring 80 lass, knapp skog. Något strömmingsfiske vid 2me
underlydande holmar i saltsjön.

Sandö, i Wårdö kapell, en holme med 2 hemman, Nro
1 Södergård, Nro 2 Östergård, hvard. '/ 3 mtl sk. med Träsk-
holmsgrund holme. Sjöpostför.hmn.

Seglinge ,
i Kumlinge srn, består af Nro 1 och 1 Matt-

sas, Nro 2 och 2 Månsas kr., Nro 3 och 3 Jönsas hälften
sk. hälften kr., Nro 4 och 4 Klasas, Nro 5 och 5 Dansas 7
Nro 6 och 6 Simas, Nro 7 och 7 Henrics, Nro 8 och 8 Tho-
mases, hvard. 7/32 mtl kr.

Sibby, i Sunds srn, består af Nro 1 Norrgård 9/ 16 , Nro
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2 Södergård *

/8 , Nro 3 Östergård klufvet 19/64 mantal för
hvarje hälft.

Slgnildsskär, en liten skärgård i Hammarlands srn
och Eckerö kapell, iy2 mil från Eckerö postkontor. Består
för det mesta af kala klippor hvilka hafva följ. namnr Häst-
grund, Täppkoppen, Engerskär, Höggrund, Flyttorne, Bor-
garne, Måsskär, Trestonkobben, Enskär, Heligman, Märket,
norra och södra Degerskär, Glasskär, Töldingen, Ämskär,
Stångkobben, Skötkobben, Rönnskär, Bådan, Leckskär.

Somliga härleda namnet af Drottning Signild, hvilken skul-
le hafva byggt det kapell, hvars gråstens ruiner ännu äro
synliga. De ruiner, som här finnas, äro troligen qvarlefvor
af någon under vikingatiden begagnad bostad, omgifven af en
liten inhägnad, som troligen begagnats till begrafningsplats
för de under sjöresor aflidue. Andra af Signal, emedan så-
dan skulle gifvas med en kanon, om hafvets beskaffenhet vin-
tertiden. Detta går dock ej rätt väl i hop, ty namnet har
funnits förr än kanonen hit hemtades, hvilket skedde 1790
utan att den ens lärer hafva blifvit begagnad. Äfven den af
ryska regeringen inrättade vinter-signalpostering, indrogs så-
som onyttig ansedd.

Under drottning Christina anslogs åt de 2me lotsar som
der hade sin plats, 12 trr vederlags-spanmål till postens och
resandes herbergerande, hvilket vederlag utanordnas från
kronomagasinet. Nu bo der 3, men den tredje har ingen er-
sättning. Stället är skoglöst, men ej fult, har god hamn, byggd
med kostnad, af granit 1807, men vid lågt vattenstånd för
grund för större jakter och en plats för postbåtarne.

Stället är mycket besökt af resande mellan Finland och
Sverige, hvilka, då menföre inträffar i hafvet, här väl her-
begeras, ty lotsarne. hafva att bjuda snygga boningsrum och
goda sängkläder emedan fågelfångsten är ymnig, strömmings-
fisket är svagt, sikfiske litet bättre.

Fråga har varit om anläggning af en liten hamnfyr, lik den
på Eckerö, men detta torde förfalla sedan enligt 1846 års
postkonvention emellan Ryssland och Sverige, signaler i af-
seende å underrättelse om förhållandet med passagen öfver
Ålands haf, skola inrättas å Eckerö, Signildsskär och Grisle-
hamn. Redan förut har här funnits telegraf, men den för-
stördes under 1808 års krig.

Silfverskär, en hblme i Saltviks srn, som lyder un-
der Prestgården, har en silfverådra, med riktning från norr
åt hafvet. I äldre tider har man försökt att spränga här,
men arbetet lärer ej hafva lönat sig, efter det afstadnat.
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Sillskär, en liten holme i Saltviks srn, med litet bly.
Simskala, i Wårdö kapell, flere öar bestående af Nro

1 Meilangård, Nro 2 Vestergård, Nro 3 Östergård, Nro 4
Norrgård, Nro 5 Södergård, hvard. y 4 mtl sk., samt Bränd-
skär, Gloskär, Gerskär, Furuholmen och Malmklubben, Båt-
skär, Furuskär, Öregrund, Nyskär, Riddarklubb och Tullskärs-
klippa, Furskär; Sjöpostför.hmn. Här finnes en grotta liv il—-
ken isynnerhet under 1714 års ofred varit begagnad som
tillflykts-ort.

Skarpans, i Sunds srn, bestående af egor från Pehrs
by, Prestö och Vifvasteby (4 3/8 mantal'?) Namnet tros hafva
uppkommit efter en hofmästare Skarp, hvilken egt ett hem-
man beläget der Ingenieur-Cancelliet nu är. Med Skarpans
betecknas rätteligen den såkallade förstaden, eller vestra de-
len af fästningsområdet. Ett torn ligger på denna sida, men
de egentliga kasernerna, äfvensom alla de i närheten af ka-
sernerna uppförde hus och gårdar, på denna sidan som kallas
Boraarsund. År 1830 påbörjades först med träkasernerna
och arrestantkasern, samt sedan 1832 med den befästade
kasernbyggnaden som nu är färdig. Utom tornet i Skarpans,
finnes äfven ett å Prestö, samt ett gentemot å det såkallade
Notfiksberget. Å Prestö (se denna art. och Haga) som äf-
ven'hör till fästningsområdet finnes dessutom Militär-hospi-
talet, (hvilket, jemte kasernerna och Kastelholms ruiner äro
aftecknade i aFinland framstäldt i teckningar),» begrafnings-
plats för Lutheraner, inhägnad med gråsten, och för Greker
och Catholiker i samma plan, men omgifven med gärdesgård.
Lotsarne bo äfven här i kronans hus, ehuru lotsplatsen är
vid Bomarsund. Före 1812 var denna lotsplats i Tosarby.
Här är äfven gästgifveri, samt postkontor, hvilket ifrån Ca-
stelholm flyttades den 1 Augusti 1842 till Skarpans, och nå-
gra år derefter inom Bomarsund. Antalet å afgående och
ankommande bref gjorde för år 1848, 1767 st. Enligt post-
konventionen af den 31 Juli 1846, kommer så fort sådant
anses lämpligt ett ångfartyg att minst en gång i veckan, un-
der seglationstiden, underhålla postkommunikationen emellan
Åbo och Stockholm, med anlöpande af Skarpans.

Enligt Kejs. Reskriptet af d. 26 Oktob. 1844 är å Skar-
pans en skola inrättad med 3 lärarer Rektor, andre Lärare
och Rysk Språklärare; samt sedan 1848 en såkallad apotheks-
låda.

Lutherska befolkningen i Skarpans erhöll 1842 särskilt pre-
dikant och klockare, hvilka njuta lön af Staten. Gudstjenst
hålles i den provisionelt inredda kyrkan på svenska, finska orh
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tyska språken. Dessutom finnes en utmärkt väl inredd gre-
kisk kyrka, samt ett katolskt kapell.

SkarpnatÖ, i Hammarlands srn, består af Nro 1 och
1 hvard. 2]/64 mtl sk.
SkinnarbÖhle, i Finströms srn, består af Nro 1

Markusas 21/32 , Nro 2 Andersas 19/32 ,
Nro 3 Gröfström 15/32,

Nro 4 Bacha 6/8 mtl sk.
Skogboda, i Föglö sm, består af Nro 1 Östergård

y4 mtl kr., Nro 2 Södergård y4 mtl sk., Nro 3 Markusas,
Nro 4 Hansas, hvard. y4 mtl kr., Nro 5 Norrgård 5/24 mtl
sk. och y24 mtl krono.

Skoglund, i Lemlands srn, Kyrkoherdeboställe 7/8
mtl kr., årligt utsäde 7 å 8 trr, hö 40 a 50 lass. Skog, till-
räcklig. Karaktershuset af sten, uppfördt 1798.

SkrabjÖrkÖ, (Skråbjörkö en holme i Hammarland),
med en fiskare lyder under Bolstadholm.

SkräddarbÖle, se Strömsvik.
SmedsbÖle, i Sunds srn, består af Nro 1 Östergård,

Nro 2 Vestergård, hvardera J/2 mtl sk.
Sma-Sottnnga, se Finnö.
SnäckÖ, i Geta kapell, en ö bestående af Nro 1 Sö-

dergård, Nro 2 Norrgård, hvard» 47/32 mtl sk.
Sommarö, i Föglö sm, bestående af Nro 1 Meilan-

gård, Nro 2 Östergård, hvard. 15/32 mtl kr., Nro 3 Vester-
gård 15/32 mtl sk. Ett af desse hemman skall år 1665 hafva
varit frälse och tillhört en Michael Sjöblad.

Sonboda, i samma sm, en ö bestående af Nro 1 Norr-
gård, Nro 2 Henrikas, hvard. l3/32 mtl sk., Nro 3 Oilas, Nro
4 Utgård, hvard. 13/32 mtl kr., Nro 5 Pellas, Nro 6 Oilas,
Nro 7 Södergård, Nro 8 Backas, Nro 9 Krogs, hvard. 13/32
mtl sk.

SonnrÖda, eller Sonneröda i Saltviks srn, består af
Nro 1 Pehrsberg % mtl fr. och Nro 2 Emdahl 1 mtl allodial-
säteri. Har fordom utgjort ett famillegods. Tillhörde 1634
Elsa Henricsdotter och derefter hennes arfvingar Gyllenflög-
larne. Ifrån 1698 till 1714 var Petter Anton Bilang till Vältz
(adlad den 6 Mars 1689, död såsom Öfverste-Löjtnant 1719)
genom gifte med Ulrica Gyllenflög egare af egendomen som
efter 1722 innehades af skilde egare och 1793 såldes af As-
sessoren Aniphas Parments arfvingar åt Contrakts-Prostei*
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Carl Hägg, som åter 1816 sålde den åt (Ekonomie-Direktö-
ren Pehr Lignell. Hvarefter egendomen ånyo kom i skiljde
händer, samt innehafves nu af byggmästarn Carl Gustaf Kock.

Sottnnga, i Sottunga kapell, består af Nro 1 Oilas
9/ 19 mtl sk., Nro 2 Nybondas 9/16 mtl kr., Nro 3 Jakos, Nro
4 Michels, hvard. 9/16 mtl sk., Nro 5 Utgård 9/ 16 mtl kr.,
Nro 6 Klas 9/l6 mtl sk., Nro 7 Södergård 9/16 mtl kr., Nro
8 Norrgård 9/ 16 mtl sk

-->
N:o 9 Henrikas %6 mtl kr. Här är

gästgifveri.
Sottnnga, kapell, se Föglö srn.
StOCkskär, i Lemlands srn, ett på några skär uppta-

get hemman, enstaka Nro 1, 5/ 32 mtl krono. Räntan häraf
tillhörde i tiden Bergenstjernska famillen. Lotshmn.

Stentorpa, i Föglö sm, består af Nro 1 Pellas, Nro 2
Meilangård, Nro "3 Vestergård, hvard. y3 mtl sk.

Stenskär, en holme i Hammarland med nothvarp ly-
der under Nro 6 i Postad, bebos af en torpare.

St örby, i Eckerö kapell, består af Nro 1 Börjes J/2,

Nro 2 Pellas 7/ 16, Nro 3 Backans XI/32 , Nro 4 Södergårds
5/16 , Nro 5 Gudmunds 7/8 , Nro 6 Labbas 11/32 , Nro 7 Kuss
16/32, Nro 8 Markusas 13/32, Nro 9 Henders %, Nro 10 Sto-

rans 3/8 , Nro 11 Stens %, Nro 12 Vestergårds 13/32 , Nro 13
Simons %, Nro 14 Bengts,«/ sa , Nro 15 Ollers 5/16 , Nro 16
Juggens %, Nro 17 Torstens 3/8 , Nro 18 Ollas 7/ 10 , Nro 19
Knuts 19/32 , Nro 20 Kars 7/ 16 , Nro 21 Eskils 3/8 , Nro 22
Matts-Hans 8/ 8, Nro 23 Nischens 13/32 mtl sk. Nro 1, 13,
20, 21 och 22 äro klufne. I denne by idkas det största ström-
mingsfisket. Här finnes en husbehofs-såg. I samma by
ligger Eckerö gränse-postkontor, å hemmanet Nro 12 Vester-
gård eller Krogars, hvarifrån öfverfarten sker till gränse-Post-
kommissariatet Grislehamn i Sverige.

I afseende å postföringen är Eckerö indelt i 7 rotar, 8
man efter hemmanet i rötan, hvilket gör 56 hemmanr eller
alla andra byar i hela kapellet, utom Marby som för posten
endast öfver Marsund och 2 hrm i Storby neml. Nro 1 och
12, hvilka äro befriade, det förra såsom gammalt länsmans-,
eller telegraf-inspektorsboställe och det sednare såsom gäst-
gifveri. Aflöningen för postförseln gör 6 Rub. per hmn och
dessutom mehnföres-lega ifrån den 15 December till den 15
April, för hvarje resa 15 rub. allt srr så att hela årets kon-
tanta aflöning på hvarje bonde kan belöpa sig till 12 å 15
rub. allt efter mehnföres resornas större eller mindre antal.
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För postens och resandes räkning underhålla desse, 3 stora
postjakter, 2 sköt- och 7 isbåtar, med segel och löpande
gods, samt blockmachin till jakternes uppdragning och 2 ma-
gaziner till godsets förvarande.

Å Eckerö finnes en den 20 Okt. 1845 inrättad hamnfyr,
bestående af en lanterna med polerad messings-reflector syn-
lig å farvattnet till Signildsskär och Grislehamn på 3/ + tyska
mils afstånd, som tändes den 1 Augusti ya timme efter so-
lens nedgång och släckes y 2 trme före solens uppgång året
om utom i Maj, Juni och Juli. Angående telegrafar, se Sig-
nildsskär.

När postkontor här först inrättades, är okändt. De äldsta
handlingarne gå till år Iso2. Posthuset har varit uppfördt
på hemmanets Nro 12 egor, som innehades af postmästar
Jung, hvarifrån det flyttades till stenhuset som år 1828 blef
färdigt, och för hvars plats svartklippan kallad å Storby
bys mark, (då äfven hemmanet Nro 12 som dittills var kro-
no, skatteköptes) betalas ett årligt arrende af 6 rub. srr.
I detta hus finnes äfven tullkammarn inrättad efter 1808 års
krig. Antalet å -afgående och ankommande bref, gjorde för
år 1848, 700 st. Å Storby är gästgifveri.

Storträsk, ett träsk i Finströms socken.
StrÖmbolstad, i Sunds srn, består af Nro 1 Vester-

gård l/ 2 mtl sk., Nro 2 Norrgård 15/32 mtl kr., Nro 3 Öster-
gård a) 15/32 mtl sk. & Nro 3b) % mtl.

Strömma, i Hammarlands srn, består af N:o 1 Vester-
gård, Nro 2 Meilangård, Nro 3 Östergård, Nro 4 Nedergård,
Nro 5 Vestergård, Nro 6 Norrgård, hvard. 7/16 mtl sk.

Strömma, i Saltviks srn, enstaka Nro 1 15/32 mtl sk.
med ,2rne åboer.

Strömma träsk, ett träsk i Saltviks srn.
StrÖmSVlk, fordom Skräddarbölee i Finströms sm,

3/4 mil från Emkar by gästgifvargård, enstaka Nro 1, 3/ 4 mtl
säteri med 7 a 8 trs utsäde, 80 a 90 lass hö och något fi-
ske, men knapp skog. Tillhörde Henric Pehrsson Gyllenflögh
j- 1558. Dottern Elsa, gift först med Clas Siraonsson och
sedan 1603 med Ryttaren Nils Erbjörnsson, dog som enka
barnlös, 1635 och testamenterade gården åt sin systerdotter
Christina Carlsdotter gift med Johan Hansson till Kodbolsta
(Bolstaholm). Elsa Henricsdotters sednare ofrälse giftermål
gjorde att Strömsvik år 1624 dömdes till skatte; men då Jo-
han Hansson adlades återficks frälse-rättigheten år.1667 och
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de följ. åren egdes Strömsvik af Öfversten och Kommendan-
ten i Calmar, Gustaf Svinhufvud, gift med Johan Hansson»
dotter Christina. Derefter och till 1714 var egarn Härads-
höfdingen i Wehmo och Wirmo Carl Carpelan till Odensari
och Achtis. Efter 1722 egdes egendomen af Cornetten An-
ders Philipp, som sålde dem 1745 åt Kammarherren Theet.
1756 egdes den af Kammarherren, Baron Carl Ridderstolpe,
hvilken sålde den åt Löjtnanten Carl Brummer, efter hvars
arfvingar funnits följande egare r Kronofogden Taxell, Löjt-
nant v. Hartmansdorff, Prosten Hällfors och nu Häradshöf-
ding N. M. Avellan.

Stalsby, i Finströms srn, består af Nro 1 Vestergård,
Nro 2 Norrgård, Nro 3 Södergård, hvard. 19/32 mtl sk.,

Sundby, i Sunds srn, enstaka Nro 1, */2 mtl sk. Bref-
föring.

Slinds socken, som troligen fått sitt namn af de många
sund hvaraf den genomskäres, och isynnerhet af de i öster
och vester löpande, så kallade kyrksunden som delar den i
tvenne delar, består af Moderförsamlingen, Wårdö eller Sund-
skärs kapell, samt den år 1842 tillkomne Skarpans försam-
ling. Pastoratet gränsar i norr till Saltviks srn, i öster till
Delet, i vester till Lumparen, hvars derifrån utgående vikar
skiljer moderförsamlingen från Jomala och Finströms socknar,
i söder till Bergö fjärden. Ängö sund som förenar Lumparn
med Bergö eller Jerrö fjärden skiljer Wårdö från Lumpar-
land.

Storleken utgör omkring l 3/4 qv. mil, deraf moderförsam-
ling innehåller 7/8 och kapellet a/ 2 qv. mil.

Folkmängden utgjorde 1749—1209 personer, 1790—1570,
1845 svenskar 2347,

finnar 88,
ryssar 3,

2438
och 1850, 2430 personer deraf 56 fattighjon, hvartill ännu
kommer Skarpans fästnings innevånare.

Jordmånen är bördig och består af lermylla.
Skogen är knapp, dock* finnes ved äfvensom något stock

och brännkol till afsalu för någon tid framåt, om dermed
hushållas med klokhet.

Saltsjön omger socken. Dess betydligaste vik kallas Lum-
paren. Inomskärs erhålles fjällfiske, utomskärs strömming.

Hufvudnäringar äror fiske, skogs- och landtmannaprodukter,
samjt seglation.
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Binäringar: förtjenster vid Bomarsund med häst och karl
dagsverken, dels till enskilde, dels till entreprenörer; samt
vintertiden medelst varusläpning från Åbo åt härvarande mar~
ketentare.

Exporten utgör årligen till Skarpans omkring 400^ famnar
ved, 200 timmerstock, 2000 tschetvert smedjekol, 60 st.
slagtkreatur samt ett mindre parti mjölk och smör; till Åbo
omkring 50 famnar ved. Dels till Reval, dels till Stockholm
400 trr strömming.

Sunds kyrka, störst af alla på Åland, ligger på Kronogrund,
3/ 8 mil från Haralds by gästgifveri och Skarpans fästning;
är af sten och håller 57 alnar i längd, 20 i bredd, samt 16
alnar hög till takbandet, och kallas Srt Johannes. Omnäm-
nes ej i Hartvigsons testamente 1484, hvilket gör det tro-
ligt att kyrkan vid denna tid ännu icke funnits. Men likväl
säges en klocka med kyrkans namn hafva haft årtalet 1430.
Hvarföre uteslöts då denna kyrka ifrån Hartvigsons Pietisti-
ska förordnande? Fyra pelare af sandsten stöda hvalfven;
och tillräckligt ljus infaller i kyrkan genom 10 fönster.

Altartaflans bildhuggararbete, föreställer apostlarne med
sina Martyrinstrumenter. Vid hvarje apostel är på latin bi-
fogad den del af apostoliska tron, hvartill den enligt romer-
ska kyrkans uppgift, varit upphofsman. Jungfru Maria med
frälsarn på armen och några helgon, finnas äfven på taflan,
hvars öfra del innefattar en målning af den hel. nattvarden
och visar en dervarande påskrift att denna del är gifven af
Amiralen Johan Bergenstjerna år 1662. Redan ifrån år 1672
har kyrkan haft orgel, livilken år 1764 ombyggdes och för-
bättrades för en kostnad af 4500 daler koppmt, samt består
nu af 10 stämmor. På gången är en grafsten efter samma
man och en annan efter Kronofogden Stephan Hansson -J-1665.
På chorväggen, vensterom altartaflan finnes en större olje-
färgstafla, föreställande Christi födelse, och inköpt år 1836;
samt höger om altaret en dylik tafla angifvande Christi upp-
ståndelse, förärad af Handlanden Markoff nyssnämnde år.

Tornet skall vara byggdt af Drottning Catharina Stenbock,
hvilken äfven skänkte en klocka som nyttjades till år 1678
då åskan den 26 Julii antände kyrkan och smälte klockan.
Den 20 Junii 1684 anordnade- Konung Carl XI, 200 dal. s.
mt till hjelp vid en ny klockas anskaffande. För närvarande
finnes tvenne klockor med följ. påskrifter: å den större, å
ena sidan: Soli Deo gloria Carolus XI. D. G. Svec. Got li.
& Vandal. Rex Baptista Johannes samt å den andra sidan:
I Kejsar Nicolai den Irstes fjerde regeringsår då vården af
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Sunds församling var anförtrodd åt Kyrkoherden Mag. Carl
Hällfors. Blef denna Klocka i Stockholm omgjuten af Samu-
el Chr. Grönvall. I samma Kejsares 20 regeringsår, då un-
der Kyrkoherdeledigheten Henrik Råstedt var Curam gerens
i Sund, blef denna klocka ytterligare omgjuten af Fredric
Sejpel &I. G. Liljendahl i Stockholm 1845. Nederst om-
kring kanten läses Fusa est a Johanne Jacobo Birman
MDCLXXXV. Den mindre klockan bär följande inskriftr Till
Sunds moderkyrka på Åland, då Mag. Carl Gustaf Hallman
var Kyrkoherde och Prost är denna klocka uppköpt och gju-
ten af Gerhard Meijer i Stockholm år 1751.

År 1667 fanns enl. Kyrkans Inventarium en klocka i behåll,
med påskriftr Arne Dmi MCDXXX campana ista fundata est
ad honorem S. Johannis Baptiste.

Kyrkans skrud är vacker och den största kalken väger
91y2 lod.

Enligt en anteckning i Pastors archivets äldre handskrifna
böcker, blef kyrkan ånyo invigd den 10 Söndagen efter Tri-
nitatis eller den 29 Juli 1722, sedan den tillförene, åtta år
förut, på 14 dagar nära, blifvit af fienden förstörd iL v. s.
den 12 Augusti 1714. Hela kyrkan är invändigt hvitlimmad
till väggar och tak samt pelarena decorerade på bekostnad
af Chefen för Ingeneur-Corpsen å Skarpans, Öfverste-Lieute-
nanten och Ridd. Fr. Kuhlman om sommaren 1835.

Den äldste kände Kyrkoherden är Peder, som lefde under
Kon. Gustaf lrs tid.

Invid kyrkogårdsmuren vises en sten kallad Drottningesten,
hvilken Drottning Cath. Stenbock begagnade, då hon stigit
af och på hästen, när hon red till kyrkan. På kyrkogården
har Ehrenmalmska famillen en af sten murad graf.

Bebodda holmar i denna socken äro Bergö, Furö, Granö,
Kallskär, Leröra, Trätö, Viggskär och Väderskär samt den å
Briunmers charta icke upptagna Malinkubb.

Vårdo kapellkyrka äfven af sten, heter Srt Olof, tros vara
byggd på 16rde århundradet, men utvidgades 1784 och är nu
32 alnar lång, 12 alnar bred inom murarna.

I klockstapeln är en klocka med följ. påskrift: Genom
Mosen är lagen gifven, genom Jesum Christum Evangelium.
Denna klocka är guten 1712. Salomon Alanus Praepos. Åland.
& Past. in Sund. Wilhelm Pihl Befallningsman. Salomon A-
lanus Sacell, Eccles. Sund.

Den äldste kände Comminister är Ericus Martini, som un-
derskref Upsala mötes beslut 1593.
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Vid Castelholra finnes ett Kronomagasin och ett Härads -

häckte. Ä Toftö ett tegelbruk och å Skarpans, fästningen.
Den äldste Kyrkoboken är af år 1697—1708.
Enligt H. K. M. Nåd. reser, hålles å Castelholm en tre

dagars årlig frimarknad hvilken enligt häradsboernes önskan
blifvit bestämd till den 28 September.

De vanligast sjukdomarne äro fråssa, bröstfeber, vattsot
och slag, samt stundom messling bland barn. Men i allmän-
het är helsotillståndet här, godt.

Bynlimmern 110.
Pastoratet består af kr. säter. 129/16 mtl

frälse 2,yi6 »

skatte 489% 6 »

krono 87/16 »

Snndskär, se Wårdö.
Svartsmara, i Finströms srn, består af Nro 1 Ve-

stergård 13/16 , Nro 2 Meilangård, Nro 3 Norrgård, Nro 4
Östergård, hvard. 23/32 ,

Nro 5 Södergård 17/32 , Nro 6 Backas
23/32 mtl sk.

Svartsmara fjärd, en fjärd i samma srn.
SvartnO fjärd, en fjärd i Hammarlands srn, omkring

10 verst lång, 3 verst bred, med något förmånligt fjäll-, men
obetydligt strömmingsfiske. Tager sin början vid öraholme
och sträcker sig norrut till Gloskär.

SvensbÖle, förut Svenskböle'? i Sunds srn, enstaka
Nro 1, 17/32 mtl sk.

Sviby, i Jomala srn, består af Nro 1 Ollas, Nro 2 Ja-
kos, hvard. 13/32 mtl, Nro 3 Nybondas 15/32 ,

Nro 4 Länsmans
och Nro 5 Jakopas, hvard. 3/8 , samt Nro 6 Skallfogdas 1%%
mtl sk. Har en enbladig Legosåg.

SvinÖ, i Lumparlands kapell, består af Nro 1 Norrgård
25/32 ,

Nro 2 Södergård u/n och Nro 3 Meilangård 7/ 16 mtl sk.
SvinÖ, i Jomala srn, en holme som bebos af en torpa-

re och underlyder Castelholms Kungsgård.
SyllÖda, i Saltviks srn, består af Nro 1 Södergård 9/lft,

Nro 2 Östergård och Nro 3 Norrgård, hvard. 9/ 16 mtl sk.
Här finnas ättehögar.

SyllÖda, ett träsk i samma srn.

Salis, i Hammarlands srn, består af Nro 1 Norrgård
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y2 , Nro 2 Meilangård l7/32 , Nro 3 Fredrikas 17/32 , Nro 4
Östergård 9/16 , Nro 5 och 5 Vestergård, hvard. 9/32 , Nro 6
Nybondas, Nro 7 Nedergård, hvard. x/2 mtl sk. Nro 4 och 5
kallas Nordanberg.

Salis, i Saltviks srn, består af Nro 1 Meilangård y 2,

Nro 2 Grää % mtl kr., Nro 3 Vestergård y 2 mtl sk.
Söderby, i Lemlands srn, består af Nro 1 Jakos \ro

2 Oilas, Nro 3 Ilansas, hvard. y2 , Nro 4 Klockare 15/32 ,
Nro

5 Nybondas 7/16 mtl sk., Nro 6 Vestergård 15/32 mtl kr., Nro
7 Söffers 7/ 16 , Nro 8 Skallfogdas 16/32 , Nro 9 Mattas 13/32
mtl sk. Brefföring af hela byn, 2 ggr årligen. Här finnas
ättehögar.

Söderby, ett träsk i samma srn.
Söderfjärd, en fjärd i Finströms srn.
SÖderjlirmO, i Kökars kapell men Korpo pastorat,

en lång, smal, låg och skoglös ö, 4 mil från Kökar, består
af Nro 1 Larsfors, Nro 2 Norrgrannas, Nro 3 Bondas, Nro 4
Norrgård, Nro 5 Bengtfors, Nro 6 Södergrannas, hvard. i/ 16
mtl kr. De oklufne hemmanen 1, 2, 3 och 5, ligga å Sö-
derjurmo, samt de klufna 4 och, 6 å Utön.

Ett litet kapell finnes här, hvari några gånger om året
hålles Gudstjenst af Korpo sms Presterskap. Kyrkan af trä,
är uppbyggd 1793, 93/4 aln lång, 83/4 aln bred, har en vac-
ker Predikstol och en liten Altartafla, åtskilliga anmärknings-
värda stenläggningar finnas här, hvilka troligen äro från äl-
dre tider. De ligga österut på den högsta sandåsen. Den
första är rund med 12 alns diameter. Midt uti ligga 3 ste-
nar af olika storlek, en aln från hvarandra. Till den andra
är härifrån 263 alnar, till den tredje 277 och till den f jerde
324 alnar. På 324 alnars afstånd från den fjerde stenringen,
förekommer slutl. en stensättning,. bestående af tvenne, inom
hvarandra laggde qvadrater, hvaraf den inre tyckes vara lem-
ning af en stenfot till något kapell, eller dylikt. Den yttre
stenläggningen är 35 alnar lång och 34 bred.

SÖdersnnda, i Jomala sm, består af Nro 1 Burs, Nro
2 Pellas, hvard. 5/ 8, Nro 3 Jakos, Nro 4 Seffers, Nro 5 Si-
mons, Nro 6 Thors, Nro 7 Mattas, Nro 8 Norrgård, hvard.
19/32, Nro 9 Köpmans, 21/32 mtl sk.

Södöliolme, i Föglö sm och Sottunga kapell, under-
lydande Sottunga by, en holme bestående endast af berg
med jernmalmsgrufva bearbetad för kronans räkning — nu
nedlagd.
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Xliorsliolma, i Hammarland en ö med ett torp, ly-
der under Haga Kungsgård.

Thorsholma, i Brandö kapell, består af Nro 1 och 1
Grannas, Nro 2 och 2 Göstas, "Nro 3 och 3 Erkos, Nro 4 och
4 Michels, Nro 5 och 5 Masas, Nro 6 och 6 Tommases, hvard.
7/64 mtl kr.
Tjlldö fordom Thiudanäs, i Finströms srn, består af Nro

1 Vestergård, Nro 2 Södergård, Nro 3 Norrgård, Nro 4 Mei-
langård, med husbehofs-mjöiqvarn, Nro 5 Östergård, Nro C
Utgård, med husbehofs-mjöiqvarn, Nro 7 Backas, hvard. i7/32
mtl sk. Här finnas ättehögar.

TobÖle, i Saltviks srn, består af Nro 1 Södergård ,3/16
mtl sk., Nro 2 Norrgård 7/ft mtl frälse.

TobÖle, ett träsk i samma srn.
Torp, i Eckerö kapell, består af Nro 1 Backus 6/16 ,

Nro 2 Klemes 7/32 , Nro 3 Lasses 3/8, Nro 4 Henrikas 9/32 ,

Nro 5 Hinder Bengts 11/32 , Nro 6 Mansjö 7/ 16 , Nro 7 Ber-
tils, Nro 8 Jakopas, Nro 9 Markusas hvard. y4 mtl nytt sk.
Här var en tid ett Saltkokeri, vid namn Skeppsviken, men
arbetet lönade sig ej.

Torp, i Hammarlands srn, består af Nro 1 Norrgård,
Nro 2 Södergård, hvard. 3/4 , Nro 3 Jussas, Nro 4 Bondtorp,
hvard. 11/32 , Nro 5 Södernäs, Nro 6 Meilangård, hvard. 3/8 ,

Nro 7 Vestergård, Nro 8 Nedergård, hvard. 13/32, Nro 9 Ve-
sterbacka, Nro 10 Östergård, hvard. 3/ 8 mtl sk. Här finnas
ättehögar. Nro 1 och 2 kallas Östanträsk, 3 och 4 Bondtorp,
5, 6, 7 och 8 Mellantdrp, 9 och 10 Samuelstorp.

Torp, i Jomala srn, består af Nro 1 Klockars 6/8 , Nro 2
Nästgård, Nro 3 Mattas, hvard. u/16 , Nro 4 Pellas 9/16 , Nro
5 Fogdas 13/32 mtl sk., Nro 6 Borkas 9/ 16 mtl kr., Nro 7
Mansas, Nro 8 Nygård, hvard. */2 mtl sk.

Torrbolstad, i Finströms srn, består af Nro 1 Mei-
langård 7/ 16 , Nro 2 Norrgård 15/32 , Nro 3 Södergård "/Ba,
mtl sk.

Tosarby, i Sunds srn, består af Nro 1 Södergård 3/ 8
mtl sk., 1 och 4 brefföring, N:o 2 Vestergård 3/4 mtl kr.,
Nro 3 Norrgård, lotshmn, Nro 4 Östergård, hvard. 9/16 mtl
sk\ jemte Utskär holme, hemmanet Nro 2 är kronofogdebo-
ställe, sedan den 5 December 1788. Ett annat hemman har
en vacker abyggnad af sten. I denna by finnas ättehögar.

Tränvik, i samma srn, består af Nro 1 Södergård
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klufvet, a) %, b) 3/8 mtl, Nro 2 Näsgård 2V32 , Nro 3 Mar-
kusas, klufvet, hvard. hälften 29/64 mtl, Nro 4 Vestergård,
Nro 5 Norrgård, hvard. 9/ 16 mtl sk.

Träsk, i samma srn, enstaka Nro 1 27/32 mtl fr.
Träsko ,

ett berg i Lemlands srn, å Lemböte bys egor.
TäftÖ, i Wårdö kapell, består af Nro 1 Vestergård, %,

klufvet, hvardera hälften 5/i2 mtl, Nro 2 Meilangård, Nro 3
Östergård, hvard. 3/8 mtl sk. Sjöpostför.hmn. I denna by
finnes ett tegelbruk, som eges af Handlanden Olof Otto As-
pelund i Åbo.

TängSÖda, i Saltviks srn, består af Nro 1 Östergård,
Nro 2 Meilangård, Nro 3 Uppgård, Nro 4 Vestergård, hvard.
9/16 mtl sk.

TängSÖda, ett träsk i Saltviks srn.
TÖrnebolsta, i Finströms sm, består af Nro 1 Norr-

gård, Nro 2 Södergård, hvard. 3/8 mtl sk.

Ulfdllbbsklint ,
#

det högsta af Långbergsöda bergen
i Saltviks srn, och på Åland.

Ulfsby, i Jomala srn, enstaka Nro 1, n/12 mtl sk. Detta
hemman ägdes 1547 och var då frälse, af Ståthållaren på Å-
land, Olof Trottison, hvars dotter Beata till Nbgarnäs, år 1632
testamenterade det åt Gustaf Wasaborg, 1646 Grefve och
Svea Rikes råd död 1653, erkänd naturlig son af Konung
Gustaf Adolf. Huru hemmanet förlorat frälserättigheten och
kommit i andra händer, kan nu mera ej utredas.

UlfverSÖ, i Föglö srn, består af Nro 1 Pellas, Nro 2
Anderssas, hvard. 7/16 mtl sk. Här tillverkas ost.

Utö, i Föglö srn, men Korpo pastorat, med god hamn
och en fyrbåk, iy4 mil sydvest från Jurmo. Lotsplats.

Wargata, i Sunds srn, Nro 1, 3 och 4 i denna by äro
klufna, Nro lrs hälfter hvard. lx/32 mtl, Nro 3 och 4rs hälfter
9/ 32 mtl, består af Nro 1 Södergård IJ/16 , Nro 2 Vestergård
15/32 , Nro 3 Östergård, Nro 4 Hansas, hvard. 9/16 , Nro 5
Norrgård 7/16 mtl sk. jemte tvenne Bågskär, Ekholm, Hög-
holm och Gåsören, Södergränö holmar. Sjöpostför.hmn och
gästgifveri.

WargSlind, en sjö emellan Hammarlands och Jomala,
smar, som börjar vid Wargsunda by i sistnämnde srn, och
utlöper i Postadfjärden; samt utgör i längd 5, i bredd 1 verst.
Den har ringa fiske.

Geografiskt-Statistiskt Lexikon 5
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WargSnilda, i Jomala srn, består af Nro 1 Norrgård
och Nro 2 Södergård, hvard. 17/32 mtl sk.

WaSSbÖle, förut Wastböle i Saltviks srn, enstaka Nro 1
% mtl sk.
Wattnskiltet ,

ett stort sjöpass, hörande till Kumlin-
ge srn. Det anses börja vid Brandö kapells yttersta holmar,
och är, så länge det åtföljer detta kapell och Töfsala pasto-
rat, uppfyldt med holmar, samt sällan öfver en mil bredt, på
det smalaste stället i norr, endast ya mil, medlersta afstån-
det mellan Brandö och Wartsala gästgifverier 17 verst, hvar-
af likväl nära 2 verst upptages af Brandö och Wartsala lan-
den, men längre mot söder tilltager bredden, hvilken mellan
Föglö och Korpo pastorater utgör 3 a 4 mil. Efter en sträc-
ka af 10 mil, slutar skiftet vid Utö.

Werkvik, en lång vik i Saltviks srn.
WeSSingSboda, i Lemlands srn, består af Nro 1

Norrgård, Nro 2 Vestergård, Nro 3 Meilangård, Nro 4 Öster-
by, Nro 5 Uppgård, hvard. l9/32 , mtl sk.

"Westergetha, i Geta kapell, består af Nro 1 Ö-
stergård 23/32 , Nro 2 Norrgård %, Nro 3 Utgård 17/82 , Nro
4 Staffans 23/32 , å Staffans finnes en husbehofssåg, Nro 5
Bengts sl/„, Nro 6 Eskils "/„, Nro 7 Pellas 13/3S , mtl sk.
Här finnas ättehögar.

Westergetha hamn, i samma kapell midtemot
Dånö, har en numera i tre delar sönderslagen sandsten, 1
aln lång, Ya aln bred, i hvilken finnes uthuggen en sköld,
årtalet 1607 och bokstäfverna L. A. B. utom åtskilliga här
och der ristade figurer hvilka dock icke äro runor, såsom
det blifvit uppgifvet. Rundtomkring stenen finnes en rund
stensättning af ungefärligen 30 alnars omkrets.

Westerkalmare« i Jomala sm, består af Nro 1
Mattas «/„, Nro 2 Nybonds *3/32 , Nro 3 Seffers 32, Nro 4
Thomases 17/32 mtl sk.

WestanträSk, i Finströms sm, består af Nro 1 Mei-
langård, Nro 2 Grannas, Nro 3 Södergård, Nro 4 Norrgård,
hvard. 19/32 mtl sk. Brefföring ifrån 1 och 4.

Westanträsk, ett träsk i Finströms socken.
Westanstinda eller Westersunda, i Jomala srn, be-

står af Nro 1 Erland, Nro 2 Staffans, Nro 3 Nissas, Nro 4
Thomases, Nro 5 Bentes, Nro 6 Lassas, Nro 7 Nicklas, Nro
8 Mattas, Nro 9 Pellas, hvard. 17/32 , mtl sk.
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WesterängaS, i Lemlands srn, består af Nro 1 Sö-
dergård y2 mtl sk. y32 kr., Nro 2 Meilangård 17/32 , Nro 3
Norrgård ya mtl sk. l/ 32 mtl kr.

lkVestmyra, i Hammarlands srn, består af Nro 1 Sö-
dergård, Nro 2 Norrgård, hvard. 7/16 mtl sk. Här finnes en
svag mineralkälla, som likväl aldrig begagnas.

Westmyra, ett litet träsk i Hammarlands socken.
Wifvarskärsfjärd, en fjärd i Finströms srn, som

skiljer Finström och Hammarland.
Wifvasteby, i Sunds srn, består af Nro 1 Östergård

3/8 , Nro 2 Vestergård 15/32 mtl sk., iy2 hemman anslaget
till Skarpans fästning.

WardÖ, Wårdöby Nro 1 och 2 klufnar Nro lrs hälfter
19/64 och Nro 2rs V4 mtl, i Wårdö kapell, består af Nro 1
Meilangård 19/32 , Nro 2 Ifvars ya mtl sk., Nro 3 Östergård
3/ 8 mtl kr., Nro 4 Erkas 13/32 mtl sk., Nro 3är Kapellans-
bohl samt Skålklubbarne eller Stockklubbarne och Tullskär
holmar. Sjöpostförhmn.

WaildÖ-fjärd, i Finström, som med Lillfjärden och
Kongsholms sund står i förening med Orrfjärden.

WardÖ, kapell i Sunds srn, förut afhandlat.

Ytterby, i Jomala srn, består af Nro 1 Påls 29/32 , Nro
2 Storgård 7/8 , Nro 3 Klemmes 25/32 , Nro 4 Seffers, Nro 5
Carlsgård, Nro 6 Mattas, hvard. 7/16 , Nro 7 Ollas 9/16 , Nro
8 Vestergård 21/3i mtl sk. Radloff och Brummer uppge o-
rätt 9 hemman. Genom Kongl. Bref af d. 12 Mars 1772, i
anl. af Komm. Koll. resol. för den 22, och 1760 var 21/64
mtl i denna by, häradsskrifvareboställe. Men genom samma
Kollegie resol. af d. 19 Juni 1793 öfverflyttades bostället till
Bergshemman i Sunds srn. Vid Ytterby finnas ättehögar.

YtternäS, i samma srn, består af Nro 1 Vestergård,
Nro 2 östergård, hvard. 17/32 mtl sk.

ALfva, i Brandö kapell, består af Nro 1 och 1 Göras,
Nro 2 och 2 Södergård, kr., Nro 3 och 3 Nygård, hälften
isk. hälften kr., Nro 4 och 4 Pellas, sk., Nro 5 och 5 Ny-
bondas, Nro 6 och 6 Ollas, Nro 7 och 7 Pehrsas, hvard. 3/8
oförm. 7/64 form. mtl kr., Nro 8 och 8 Jofas 3/8 oförm., 7/ 64
form. mtl sk.

ÄJvanaker, i Saltviks sm, består af Nro 1 Vester
gård, Nro 2 Östergård, hvard. 6/ 8 mtl sk.
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Åland, fordom Grefskap, numera härad, består af en
vidlyftig i Östersjön liggande skärgård, innehållande öfver 80
bebodde öar, utom många mindre holmar och klippor, belägna
inom 59° 47 m. polhöjd till 60° 32 m. och från 36° 57 m.
längd till 39° 47 m. samt gränsar i norr till bottniska viken,
här kalladt bottenhafvet; i öster till vattuskiftet; i vester till
Ålands haf och i söder till södra delen af Östersjön (södra
hafvet).

Åland utgöres af följ. 8 Moderkyrkor samt 7 kapell och
en predikantlägenhet neml. 1) Finströms srn med Geta ka-
pell; 2) Föglö srn med Kökars och Sottunga kapeller; 3)
Hamniarlands srn med Eckerö kapell; 4) Jomala srn; 5)
Kumlinge srn med Brandö kapell; 6) Lemlands srn med Lum-
parlands kapell; 7) Saltviks srn; 8) Sunds srn med Wårdö
kapell och Skarpans predikantställe. Minsta jordeboks-rän-
tan gör 2r 50; högsta 46 r 80, utom för Castelholm der den
upptages till 508 rub. 90 kop. allt silfver. Finströms, Ham-
marlands, Jomala, Lemlands, Saltviks och Sunds Moderför-
samlingar som tilLika med' Geta kapell och Skarpans äro sam-
manhängande, kallas fasta Åland, och skiljes från kapellen
Eckerö, Lumparland och Wårdö, endast genom smärre sund;
men Föglö och Kumlinge församlingar med tillhörande ka-
peller äro mera aflägsne och spridde. Fasta Åland utgör en
längd, räknad från Geta bergen och till Lemlands sydligaste
udde Herrön, utaf vid pass 6 mil, och en bredd, från Freb-
benby i Hammarland, till Bomarsund i Sund, af nära 4 mil;
och arealinnehållet af hela Åland är i det närmaste 11 qva-
dratmil.

De lärda hafva efter vanligheten haft mycket bråk med
härledningen af namnet Åland och Biskop Bång har med sitt
kända lättsinne framkastat gissningar som vittna om hans lust
att alltid antaga det kuriösaste. Det enklaste torde vara att
anse namnet sammansatt af det gamla göthiska ordet <3lj som
betyder vatten och Land.

När Åland först blef kändt och af hvem det var bebodt
är obekant. Rimkrönikan uppger väl att det haft sina egna
konungar, men sådant fordrar ytterl. bevis. Troligen var Å-
lands första befolkning Lappar. Det uppges att Ålands haf
varit kändt och omtaladt före Christi födelse; men först ifrån
början af 1300-talet omnämnes Åland i offentl. handlingar;
och är det äldste kända dokument det af år 1315, hvarige-
nom Konung Birger vid rikets delning, bestämde Åland för
sin bror Waldemar.

Ålands första styresman var Jacobus exactor Alandiae som
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år 1322 utgaf ett bref angående någon egendom i Thiudanäs
(Tjudö). Derefter kom Nicolaus Magnusson, Advocatus A-
landiae omkring 1328. Sedan Bo Jonsson Grip till Nynäs,
Svea rikes drotts, råd- och lagman i Östergöthland.

Ålands sista Ståthållare var Stellan Mörner till Zellin, Cios-
sau, Tuna och Högsäter 1622. Då ståthållarskapet upphäf-
des d. 26 September 1634, utnämndes han till Landshöfding
i Södermanland.

Den förste domare på Åland var Lårens Oloffsson omkring
1410. Den första befallningsman (kronofogde) Stephan Hans-
son Schaeder 1634.

~Redau år 1686 beviljades för Åland en Landtfåltskär men
då ingen lärer velat flytta dit, begärdes en examinerad fält-
skär* Svaret härå känner man ej.

Åland hade innan Provincial-läkaren utnämndes en fältskär,
som bodde i Godh, på det hemman, som nu är Provincial-
läkare-boställe.

Är 1778 bifölls anhållan om en Provinciai-läkare och 1780
utnämndes dertiil Doktor Joachim Cronholm.

Angående den andeliga styrelsen på Åland har man ett
bref af år 1322, dateradt Saltvik.

Vidden af Ålands åkerjord upptages till omkring 3750 tid
hvarje årgång, hvaraf belöper sig på Jomala 685, Finström
660, Sund 610, Hammarland 555, Saltvik 510, Lemland 350,
Föglö 200, Kumlinge 180 tid. Och märkes härvid att Kö-
kars kapell ej eger någon åkerjord. Medeläringen uppskattas
till 6rte kornet och årliga afkastningen till 22,500 trr säd.
Af 44 år anses 15 gifva god årsvext, 16 vara medelmåttiga,
13 svaga. För nattfroster är Åland mera fredat än andra
länder under samma polhöjd. Ångarnas medelafkastning upp-
ges till 40 Lisp. pr tid.

Man antager att 12,000 famnar ved årligen föryttras, hvil-
ket är mer än hvad Ålands skogar rätteligen medgifva och
medför således deras förstörande.

Strömmingsfisket antages årligen till 6000 trr.
Skälfångsten är olika, men torde i medeltal kunna antagas

till 1600 st.
Till hållskjutsen å Åland fordras för året 775 håll- och 351

reserv-hästar.
En stads-anläggning på Åland har länge ansetts nödig.
Enke-Drottningen Catharina Stenbock som ifrån år 1569

hade Åland i förläning, ämnade vid Flakaby i Lemlands sm
bygga en stad, men afstod derifrån på Stockholms stads bor-
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gerskaps underd. förslag, se Fläka. Konung Gustaf DI för-
ordnade , i anl. af Riksens - ständers und. tillstyrkan om en
köping på Åland, men passligt ställe kunde ej påfinnas. Man
har funderat på Fläka, Castelholm, Emnäs, Flisö, Degerby
och Ytternäs i Jomala. Nu sedan Skarpans fästning uppstått,
torde alla dylika funderingar vara öfverflödiga.

Helsotillståndet på Åland är öfverhufvudtaget godt.
Fråsa och feber äro dfe-mest rådande sjukdomar. Uti Au-

gusti, September, Mars och Oktober månader anses dödlig-
heten starkast; Uti December, Februari, Januari och Juni,
minst. Barn under 1 år dö mest och flesta antalet af dem,
utgöres af gossar. 1621 grasserade pesten på Åland., Likaså
1657, 1697 var dödligheten stor \ följd af hungersnöd. 1710
visade sig åter lindrig pest. Äfven Elfkarlebysjukan har for-
dom visat sig på Åland.

Ifrån år 1433 eller 1434, börjas krigshistorien på Åland
med belägringen af Castelholms slott; 1507, 1510, 1521,
1571, 1597, 1599, 1710, 1714 voro alla krigs-år. Detta
sednare år plundrades efter dei} tidens sätt att föra krig lan-
det; allt raskt, ungt folk som kunde uppsnappas, bortfördes.
De fleste innevånare hade dock redan flyktat öfver till Sverige
och är denna flykt som varade ifrån år 1714 till år 1722,
sedan utmärkt under namn af den förra flykten. 1718 öfver-
lades med mycken ståt om fred. Sändebud å svenska sidan
voro Geheime-Rådet, Baron Görtz, Stats-Sekret., Grefve Carl
Gyllenborg, Marskalk, GrefveLiljenstedt, General-Adjutanten,
sedermera Riks-Rådet, Baron Carl Sparre, Translator, Sekre-
teraren Enoch Liljemark. Biträdande Grefve C. G. Sperting,
Baron Erik Wrangel, samt Sekreterarene Stambke och Har-
mens. Till vakt ett kompani infanteri med befäl.

Å ryska sidan General-Fälttygmästaren och General-Löjt-
nanten, Grefve Jacob Daniel Bruce och Geheime-Cantsli-Rå-
det Johan Fredr. Österman, utom Marskalk, Sekreterare, be-
tjening och vakt, bestående af en Major och ett kompani
Grenadierer.

Denna fred slöts med stora uppoffringar den 30 Augusti
1721 i Nystad.

1742 och 1743 förnyades fiendtligheterna och fred slöts å-
ter den 7 Aug. sistnämnde år, i Åbo.

År 1613 inrättades på Åland en Jägeri-Stat och Daniel
Bauer blef Jägmästare, ccemedan dåvarande Ståthållarn Wulfs-
dorf ej allenast sjelf öfvade, utan äfven tillstadde andra öfva
olofligt jagande.» Det var isynnerhet elgjagten som här vår-
dades och skulle den «som nedslog en elg straffas till lifvet,
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men om han benådades, var hans gods förverkadt under kro-
nan och förbrytarn förvistes fö* lifstid till Ingermanland.
Sednare var straffet gatlopp och fåstningsarbete.

1714 under befaran af krig nedskötos och insaltades på
regeringens befallning, alla elgar som kunde träffas och år
1762 förklarades Åland upphöra att vara kronopark, ehuru
det ännu 1780 kallades så.

I äldre tider skall marknad hafva blifvit hållen vid Castel-
holm och flyttades 1762 till Jomala by, hvarest den hölls d.
18 Februari hvarje år men upphörde sedermera. Enl. Kejserl.
rescript af år 1847 hålles numera en tre dagars årlig fri-
marknad å Castelholm, hvilken enligt häradsboernes önskan
blifvit bestämd till den 28 September..

Bland märkvärdiga fenomener i en skärgård, förtjenar den
hägring (fata morgana) som synes från Åland, att anmärkas;
och hvarigenom stundom ställen öfver 8 mil aflägsne blifva
synliga.

Något alldeles eget är Åländningarnes svartbröd, hvil-
ket tillredes sålunda: Mjölet blandas hårdt med kräkla i
degspadet, hvarefter degen väl täckt får stå öfver natten,
påfölj. dag knådas den 3 gånger^ vid sista knådningen isättes
jäst, så snart jäsningen börjar, bakas brödet något tjockt och
gräddas såsom vanligt, men derefter sättas kakorna åter i
ugnen flere på hvarandra och ömsas stundom, så att icke en
och samma alltid blir ofvanpå.

Uti Åbo Tidn. för 184— förekommer en bestämdare be--
skrifning om tillredningen af detta bröd.

Ålands berg bestå mest af röd groftärnig granit.
Ålands export består af fisk såsomr braxen, gäddor, sik,

strömming, torsk; fågel såsom: höns, sjofogel; hö; kreatur;
nötter; ost; saltadt kött; skälskinn; skälspeck; smör; talg;
ull; ved.

Importen utgöres af hampa; jern och andra metaller; lin;
salt; specerier; tjära; tobak; vin etc.

Åländningen berömmes såsom förståndig, driftig, tjenstag-
tig, munter och till sjös oförskräckt och skicklig.

Ålands vapen är en elg med ring om halsen, i blått fält.
Ålands Härads-sigill föreställer konung Olof den helige i
sittande ställning med krona, änterbila och riksäpple. Om-
skriften är: S. Beati: Olaws: de Staozarswio; hvilket sednare
ord förklaras betyda: Sotaskär Svio, men utan allt skäl.

Den som vill läsa vidare om Åland, hänvises till «Beskrif-
ning öfver Åland, af Fredrik Wilhelm Radloff. Med. Doct.
och Provincial-Medicus på Åland. Åbo 1795» med de deri
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omnämnde skrifter och kartor, samt «Brummers år 1839 ut-
gifna karta öfver Åland,» hvilken dock innehåller några oriktig-
heter. Plancher öfver Åland finnas i Grefve Dahlbergs «Svecia
Antiqva et Hodierna» samt i «Finland framstäldt i Teckningar,»
(i hvilka dock flere utmärktare ställen på denna landsort, så-
som utsigter från Storby vik; af Post- och Tullhuset samt
den ofvanföre belägna Storby, saknas).

o
Ålands haf, så kallas den del af Östersjön i vester,

som sträcker sig ifrån Högstens till Lågskärs båk, och skil-
jer Åland, från Uppland i Sverige. Bredden af detta haf är
från Eckerö till Grislehamn i Roslagen i Sverige, 5 mil. Har
mera sällan varit tillfrusit, 1789 hände det ända till början
af Maj, 1809 var det ock med stark is belagdt.

o oAsgarda berg, ett bland de högre bergen i Saltviks
srn och på Åland.

o 0Asgarda by, i Saltviks srn, består af Nro 1 Norr-
gård, Nro 2 Södergård, hvard. y2 mtl sk., 4 åboer.

o 0Asgarda, ett träsk i Saltviks socken.
ÄttbÖle, i Finströms srn, består af Nro 1 Södergård,

brefföring, Nro 2 Norrgård, Nro 3 Östergård, hvard. 15/32
mtl sk.

ÄngÖ, i Wårdö kapell, enstaka Nro 1, 7/ 16 mtl sk. på
en holme invid segelleden emellan Lumparen och Stockholm.

ÄngÖSnnd, i Lemlands srn, vanliga segelleden för
skutor ur Föglö fjärd till Lumparen.

ÄppelÖ, förut Äplö, i Hammarlands srn, en ö, y2 mil
norrut från landet, består af Nro 1 och 1 Östergård, Nro 2
och fl Vestergård, hvard. 3/ 8 mtl sk. med godt strömmings-
fiske.

ÄppelÖ fjärd, en sjö 10 verst lång, 5 verst bred,
i Hammarlands srn, har ansenligt strömmingsfiske.

ÄmnäS, eller Emnäs i Finströms srn, består af Nro 1
Gibböle %, Nro 2 Norrby %, Nro 3 Meilangård 11119 , Nro
4 Hansas 3/ 4 ,

Nra 5 Söderby 9/ 16 , Nro 6 Nilsäas 13/24 mtl
sk. Brefföring ifrån 2 och 3. Gibböle upptages orätt af
Brummer, å kartan då ej de öfrige hemmanens namn i Ämnas
by äfven utsättas.

Anm. Gibböle ehuru räknadt till Ämnas i Jordebok,
m. m. är alldeles skildt ifrån byn, och går i socknetal all-
tid under detta namn, såsom ock fallet är på många an-
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dra ställen, såsom Nro 1 i Bamböhle heter Rebböhle, en
skild del af Emkarby Rehbacka, en annan skild del Östan-
åker, hvardera bestående af några hemman.

ÖdanbÖle, i Jomala srn, består af Nro 1 Södergård,
Nro 2 Norrgård, hvard. 7/16 mtl sk.

Ödkarby, i Saltviks sm, består af Nro 1 Södergård
21/32 , Nro 2 Meilangård «/M, Nro 3 Östergård 13/32 , Nro 4
Vestergård, Nro 5 Nästgård, Nro 6 Uppgård, hvard. J/2 mtl
sk., Nro 7 Carlsgård %, Nro 8 Mattas 19/32 , Nro 9 Norr-
gård y2, mtl kr., Nro 10 Nygård 3/8 , Nro 11 Backas 15/32 ,

Nro 12 Nedergård 19/32 mtl sk. Brefföring ifrån Nro 11.
Öfverboda, i Kökars kapell, hestår af Nro 1 Ers, Nro

2 Storhannas, Nro 3 Brags, Nro 4 Bons, Nro 5 Jarpas, hvard.
6/32 mtl kr.

Öfverby, i Eckerö kapell, består af Nro 1 Mattas, Nro
2 Ollas, Nro 3 Lassas, Nro 4 Thomases, Nro 5 Erkes, Nro
6 Henrikes, Nro 7 Pellas, Nro 8 Bengtas, Nro 9 Eskils, Nro
10 Anderssas, hvard. 13/32 mtl sk.

ÖfrÖ, eller Öfverö, i Föglö srn, består af Nro 1 Ollas,
Nro 2 Hendrikas 5/16 mtl kr., Nro 3 Pellas 5/ 16 mtl sk. Här
tillverkas ost.

Öfverby, i Jomala srn, består af Nro 1 Davas 15/32 ,

JVro 2 Johannislund 3/ 4, Nro 3 Klockars 2/2 , Nro 4 Carlsgård
15/32 , Nro 5 Limdborg 7/16 ,

Nro 6 Kärrs 15/32, Nro 7 Sko-
makars ya ,

Nro 8 Rasmansböle 13/32 mtl sk. Brefföring ifrån
Nro 2 och 6.

ÖfvernäS, i Jomala srn, består af Nro 1 Meilangård
45/i2B mtl sk* och 15/i2B mtl kr., Nro 2 Mansas ,6/32 mtl sk.,
Nro 3 Norrgård 3/ 8 mtl sk. 3/32 mtl kr., Nro 4 Södergård
15/32 mtl sk.

Önningby, i Jomala sm, består af Nro 1 Ers 3/8 , Nro
2 Bentes 2%2 , Nro 3 Mattas 15/32, fångföring, Nro 4 Hin-
ders, Nro 5 Isacs, hvard. 17/32 , Nro 6 Siffres, Nro 7 Knutas,
Nro 8 Pellas, Nro 9 Jonases, hvard. ya , Nro 10 Knapans 13/16
mtl sk., 9 och 10 brefföring. Här finnas ättehögar och gäst-
gifvargård.

Österbygge, i Kökars kapell, en ö bestående af Nro
1 Landsholm, Nro 2 Hanfalls, Nro 3 Skinnars, Nro 4 Matt-
falls, Nro 5 Nemmans, Nro 6 Österklis, Nro 7 Vesterklis, N:o
8 Grägers, Nro 9 Stans, här bor lots, utan att dock hemma-
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net eger några förmåner, Nro 10 Vesternäs, Nro 11 Kille-
fors, Nro 12 Öfves, hvard. ö/ 32 mtl kr.

Östergetha, i Geta kapell, består af Nro 1 Berglund
y2 , Nro 2 Toböle l7/ 32, Nro 3 Påvals 11/16 , Nro 4 Vester-
gård 15/32 mtl sk., Nro 5 Palmlund l9 mtl kr., Nro 6 Sö-
dergård 3/8, Nro 7 Gropens 9/16 , Nro 8 Meilangård 2y327
Nro 9 JVorrgård IS/16 mtl sk., Nro 10 Furuholm 2/3 mtl fr.
Af dessa är Nro 5 kapellansbohl och Nro 10 lyder under
Bolstaholm, besittes af bonde försåldt, såsom de öfriga.

Österkalmare, i Jomala sm, består af Nro 1 Läns-
mans 19/32 , Nro 2 Jansas 3/8 , Nro 3 Örjans 19/32 mtl sk.

ÖSterskär, i Kökars kapell men Korpo pastorat, en-
staka Nro 1, yi6 mtl sk. l/19 mtl kr., (består enligt Radloff
af 2 hemman, men orätt; ty Nro 1 är klufvet).

Österskär, en holme under Grundsunda by i Wårdö
kapell, med ett berg innehållande litet bly.

Österöran, en holme under Baxö i Saltviks srn, hvar-
est man funnit bergcrystall — till och med en demantlik
flintsten.
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T i I 1 ii £ i».

Krono-torp, Utbys-skatter, Ängar, Holmar, Fiskerier,
o

m. m. hörande till Åland, hvilka härförut ej äro
upptagne.

I Finströms socken:
Mdskär, enstaka holme.
Ifvanskär, med Ifvanskär holmar.
KleppO, holme.
XnllarÖ, enstaka holme, eller Tullaru, tillhör numera

bönderna i Rågetsböhle, närmast dertiil beläget.

I Föglö socken:
Ingnendskär, enstaka holme.
liångÖren, Sandskär.
TerSÖr, eller lilla och stora Sandören.

I Hammarlands socken:
Bergholm, enstaka holme, en allmänning utan fiske

och hvars egor bestå mest af berg och stenbunden mark.
Granskär, enstaka holme.
Jnddskär, dro
Ijerklubben, dro
Ijångskär, dro
MiÖkskär, dro allmänning utan fiske.
Skabbö, holme.

I Jomala socken:
Bogskär, Bogskär, Drygan, Granskär, Granskär» ö el-

ler Granöklubb, Hvitfogdskär, Kakan, Käringklubb, Manskär,
Mörskärsklubb, Mellangadden, Norra och Södra Mellangadden,
Rankholmen, Rankgöl, Skål och Utbådan, Stor- och Lillbro-
skär, Stora och Lilla Skigrund, Svartbådan, Trettonen Wid-
skär, Vesterklippan, ErssoU eller Hertsonklubbarne.

OränÖ, enstaka holme.
Hackorne, Styrsö, Norra och Styrsö Södra Klubb,

Styrsögrund, Svinögrund, Svinö, Styrsöfjärd holme.
HÖgSkär, eller Måsskärholme.
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KrakÖren, enstaka holme.
jflåssÉärsklnbb

,
dro

Pepparen, drodro
SkOgSÖ, dro

I Kumlinge socken:
Klindra eller Stor Mlyilda, den nordligaste hol-

me af Kumlinge Pastorat omkring 3/ 4 mil söder om Enskärs
båk, lyder under Kumlinge Prestegård.

Ijangraske, enstaka Krono-allmännidgs holme.
JUanskär, en holme omkring 2 mil i nordvest ifrån

Kumlinge kyrka, lyder under Preste-bordet i Kumlinge.
Oxenskär, nu Yxskär, en holme omkr. 2 mil i nord-

vest ifrån Kumlinge kyrka, bebos af 2 torpare och lyder un-
der Prestbohlet i Kumlinge.

JPattskär, enstaka Krono-allmännings holme.
Pelsen (eller Pellsen) dro dro dro
Porrskär, en holme omkr. 3 mil i norr ifrån Kumlin-

ge kyrka; med 2 torpare lyder likaledes under Prestbohlet i
Kumlinge.

FrigårdSSkär, enstaka Krono-allmännings holme.

I Lemlands socken:
liagSkär, enstaka holme.
BÖdhamn, Gloskär, Långö, Rödö, Furuskär, Stora

och Lilla Hästskär, Ljungskär och Rödgrundet.
Skag, enstaka utjord, med vackert läge, trädgård och

välbyggd.
I Saltviks socken:

Barsgrund och Kråkskär holmar.
Enstakskär, eller Steckanholme.
Fjellskär, enstaka holme.
KjÖppeskär, eller Knöppelskär holme.
BySS-Skär och Barsgrund holme.
Slätskär, enstaka holme.

I Sunds socken:
BaniSÖren, eller Ören, Dranören.
YVikarSkär, Tvenne Vesterbjörk-klubbar och Tve-

gålsskär holmar.
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B i Ii a n g.

Copia af ett gammalt Cort Hartwigsons testamente, gifvit
Kådbåhlstad torsdagen för Srt Clements dag år 1484*).

I namn faders, sons och den heliga Andes, Jag Corth
Hartwigson fry och lekaml. helbregda med vilia och berådde
mode i thenne mäns goda närvaro Oloff Oloffson i Mattnäs,
Hartvik i Gieta och Erich Andersson, giör och besluter jag
nu mit testamente, Gudh allmächtig, Jungfru Maria och hen-
nes helgon til lof och heder, min fattige själ tU roo och
lijfa, Tå tigger och begärar jag min läger stadh i Finströms
kyrkia för Srt Michels altare, (och) gifver jag dertiil 3 mkr.
reda penningar, med min liäkt och harnesk, som jag unnar
Joachim Flemming til återlösa för halfva värdh, item 1 mark
Saltviks kyrka, item 1 pundh rågh och 1 oxe til Cappellet i
Hälleström, item 1 mark penningar till Srt Anna i Kumlinge,
item 12 spän råg och 1 fläsk til Nådendahls kloster, item
12 spän råg och 1 fläsk til Srt Olofs kloster i Åbo, item
til helige Andes huset i Åbo 1 pundh råg och 1 fläsk, der-
tiil skoor och valmar så mycket det kan vara, item til Spe-
talet vid Åbo 1 pund råg och 1 fläsk och dertiil skoor och
valmar, item 40 alnar valmar och 4 hudar til skoor som gif-
vas skall fattig folk i Guds ähra, item 1 mark penningar
Lemlandz kyrkia, item 1 kalk och 1 pundh råg til Kiökars
kloster, item 1 mark penningar til Jumala kyrkia, item 1 mk
penningar til Hammarland, item 1 mark penningar Srt Lars i
Akerön, item til Srt Jörans Cappell i Gieta 8 m. i allahanda
vahror, item än gifver jag til förenämde Cappell 50 m. jordh,
liggiandes i Bränbolstadh mitt rätta arf efter min fader, Gudh
hans själ nåde! med så skäl, at Kyrkioherden i Finström skall
årligen vara plichtig at hålla mässo och annan begiängelse
för min fattiga sjähl; är och så saker det förbemrde präst
icke vill fullkomna, förbrde begiängelse, tå skall min k. hustru
ock vara fulmächtig igen at kalla de 50 m. jordh och för-
yttra henne i reda penningar tiU messo-altar, vigiliis och al-
mos, item 1 kalk och 1 mark lödig sölfver förbenrde Srt Jö-
rans Cappell, (item) 2 lödig mark sölfver vara til Srt Michels
kyrkia, altarkläde till (Kumlinge) item gifver jag min k. hu-
stru Brita Hindersdotter min kädia och agnus Dei med alt

*) Ur «N:o 33 Tidningar utgifne af et Sällskap i Äbo. Den 19 Augu-
sti 1784» som derom yttrar att Copian forvarades i Finströms kyrka;

* att de oläsliga orden gissningsvis blifvit utsatte inom parenthes m. nu
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annat sölfver hvad det kan vara som öfver mit testamente är.
Thesslikes gifver jag henne 4 stood och 1 stor grå fåhla, 2
andra små fålar, 2rne Ruhnor och all annan boskap och fää,
hvad det hälst kan vara, smått och stort, intet unnantagan-
des, item ännu gifver jag henne en stor båth med segel och
takel som dertiil hörer, med så många andra små båtar som
här är, och desslikes alla nötter och näth, och all annan
fiskieredskap som här är, item ännu gifver jag henne allan
järnan, koftar och bohagstyg, hvad det hälst kan nämnas,
som här är, item än gifver jag henne alla de Sängiar och
sängekläder, räkkebolstrar, hufvuddynor, hyender, örnegåtter,
lakan, täpender, vepor =__= = =^ mine väggebonader, item än
gifver jag henne alla tennkannor, kittlar, grytor, både små
och stora, nya och gamla, och all dryckeskaar som här är,
med 2me nya ljusstakar, item så många borddukar och hand-
kläde som här är, item än gifver jag henne et visthuus kiött
och fläsk, spanmål och allt annat som derinne är, thesslikes
och et visthuus med fisk och smör och allt annat ther är
inne. Item de spennen och stenbockehornet, som en lödig
mark sölfver är uppå, thet skall föryttras i reda penningar
och gifvas åth års mässor mine själ, item Johan Fleming en
söifskedh, än Joachim Fleming mit pantzar, item klockaren i
Finström en kiorteU och troya med et par hoser för et åhrs
ringelse, item Hartwig Markussen en brun kiortell och 1 par
hoser och en hätta, item til de 5 bröders Cappellet vid Slät-
tet 1 m. i värde, item prästen i nykoret 2 m. penningar till
mässo och begiängelse, item än gifver jag min k. moor så
mycket svart lärft hon får en kåpa af, item gifver jag min
syster Margaretha 1 pundh råg och 1 fläsk, item gifver jag
min k. hustrus syster Walborg lerft till en kåpa, item til
uyckelpigan Carin lerft til en kåpa, item til pigan Märtta lerft
til en kåpa, item gifver jag Kyrkioherden herr Nils et sän-
giekläde, item 'Cappellanen herr Bertel 1 m. penningar för
mässo och begiängelse, ftem gifver jag Cnuth Påsse ett svart
istoodh, item gifver jag min moor fru Brita en söifskedh, item
herr Olof i Hammarland et sängiekläde för mässo och böne-
hållning, item Walborg Joachimsdotter en Rensk gylden, item
tJissle Johansson en sked och en järnhatt, item Erik Päders-
son på Castelholm en rya, item en kanna Erik Andersson,
Item Nils en järnhatt, itefn Erik Hartwigsson en järnhatt
Thesse éfterskrefhe är jag giäldskyldig, item Jumala kyrkia
12 kappar efter Slätts betzmannan, therföre hafver
förbenämde kyrkia af mig i pant 4 sölfverskedar, et gull-
spenne och et sölfverspenne, item är Pehr Flemming mig
skyldig 20 m. gl. örtugar, item 1 lödig m. gjort silfver, §
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lodh och 2 qvintin, item 3 Ungerska gylden och 4 Rhenska
gylden, item herr Nils Erlandsson 24 m. för en häst, item Å-
ker Jäpsson 3 m. för en häst, item broder Bengtson (20)
en för en häst, item enär min k. hustru hafver kraft och
(undfångit) förenämde min rätta giäld, då hafver jag och gif-
vit henne förenrde penningar i så måtto det hon skal och
giöra efter mina siähl som hon vil ansvara för alsmächtige
Gudh, item alt det sölfver som mine syskon hafva mig ifrån
haft efter mine faders död som jag ärligen klandrat hafver
och ingen rätt eller minne derföre fångit; Ty bekänner jag
thet nu, at min k. hustru skall klandra bemrte sölfver två
til skifta. Hvad sölfver jag hafver opburit, thet skal hon ef-
ter lagen med svarno ed, inbära. Så mycket hon tå med
rätta kan afvinna, thet gifver jag och henne, och beder jag
kärligen erlig och välbördig Cnut Påsse at vara henne deruti
behjelpelig så mycket hon är rätter till. Item bekänner jag
fullkommeligen och tilstår, det jag gifvit hafver min k. hustru
thenne halfva innandehl efter min k. fader i Kådbohlstadz
gårdh, i hennes lifstijdh, för de 3 m. lödige sölfver som
hennes mårgongåfva är, både i våta och tårra, med allom
tillägom, * intet undantagit. Vore också mine arfvingar at
föranråda min arfvedehl med alla sina tillaga läggelser icke
förbenrde min k. hustru med någon god vilja i hennes lijfs-
tijd, så skola mina arfvingar henne förnöija de förenrde 3
m. lödige förr än de anamma förenrde min arfvedehl i före-
nrde Kådbohlstadz gårdh. Item hvad huus äro på gården,
stufvar och allehanda huua som jag hafver å nyo uphuggit
=_=

— — det gifver jag ock henne. Till desse låfvens stad-
fåstelse och =;=__:=___: förvaring, beder jag erlig och välbör-
dig man Cnuth Påsse, Höfvitsman på Castelholm, Joachim
Flemming och Johan Flemming, och herr Olof, Probst i
Hammarlandh, at tryckia deras signeter med mit signet til
vitnesbyrd på ryggen med detta bref. Thesslikes beder jag
att förenämnde godemän de skicka och stå mit testamente
före, som de villia för Gud ansvara. Item beder jag erlig
och välbördig man Cnuth Påsse thet han för Guds skull vil
anamma min k. hustru och hennes ägodelar i löst och fast i
försvar och beskärm, så at henne ingen orätt skeer. Skrif-
vit i Kådbåhlstadh, torsdagen för Srt Clements dag Aro
DCDXXXIV (?)


