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bredd sägen till hands. En riddare Horn på Kärkis (några säga på Åminne)
hade ledsnat vid sin unga och sköna makas kärlek samt fattat tycke för en
af hennes kammarjungfrur. Denna, som gerna önskadelä sin matmoderur vä-
gen, för att intaga hennes plats, lockade henne med listiga ord upp till löf-
tet, dithon förut skickat gärdens fagraste ridknekt. Der slängde hon för-
såtligt in dem båda och anklagade inför den hemkommande riddaren hans
dygdiga maka för otrohet. Vredgad, eller låtsande vara det, — ty nägre an-
se honom medbrottslig i detta förslit — stack riddaren löftet i biand, och sä
förgingos der både hans oskyldiga maka och ridknekten *>. 1 hela nejden
uppstod ett skri af fasa öfyer denna förfärliga bragd; men riddaren var rik
och mäktig, lagens arm deremot svag; ingen vågade antasta honom. Slutli-
gen utverkade den innebrända makans slägt en bannstråle frän P*oiri: ridda-
ren, skulle, till att försona sitt brott,uppbygga tre kyrkor (ill jungfru Marias
och helgonens ära samt pä sina bara knän färdas mellan alla tre. Alltsåbygde
riddaren Haliko, Uskela (gamla) och S:t Bertils kyrkor (ridknekten hette
Bertil) helt nära hvarandra, för att derigenom förkorta sin besvärliga prome-
nad, livad man med någon visshet vet, är att dessa kyrkor blifvit uppförda
omkring är 1440.

En annan sägen förtäljerföljande. Omkring år 1500 bodde på Kauppila
1 ~ mil frän S:t Bertils kapellkyrka en förnäm fru af Hornarnes slägt. Egen-
domen liade den (iden en ofantelig jordvidd i den nejd, der S:t Bertils rå
möter Uskela och S:t Mårtens socknar. Under Kauppila skall dessutom lydt
mark i (lera andra socknar, och kallades dessa ägor "Muurila län." Alltnog,
denna frus rikedom var sä stor, att endast hennes förmätenhet var ännu stör-
re. Vid en ridt till Haliko kyrka samspråkade hon med sin svit, huruledes
det ej ens vore tänkbart, att hon någonsin kunde blifva fattig. Härtill svara-
de hennes smickrarepligtskyldigast, att något sådant visserligen vore allde-
les omöjligt. "Ja, tillade den stolta frun, det är lika omöjligt, som att nå-
gon menniska hädanefter kan finna denna ring!" — och dervid kastade hon
sin dyrbara signetring iHaliko å. Men hvad hände? Kär frun hade öfver-
varit gudstjensteu och derefter red till Åminne gård att spisa middag, fram-
sattes bland bordets läckerheter en nyss fångad ståtelig gädda. Frun pä sin

*J Man återfinner hiiri ämnet till Kanteletars skönaballad om Klaus Kurk och li-
ten Elin. Namnen variera, så som ofta sker i folksägnerna.

hedersplats tog för sig det bästa af denna rara fisk, och klang! der föllhen-
nes egen guldring pä silfvertalriken. Då säger sagan att den stolta frunblef
blekare än bordefs fina duk, och hon hade skäl dcrtill, ty vidhemkomsten
fann hon sin gärdibrand, och sedan förskingradesstycke efterstyckeaf hen-
nes stora egendomar. Hennes skräddare, tillika portvakt, tog en; andraslogo
under sig de öfriga. Fem hennes söner fingo nöja sig med hvar sitt rusthåll,
hvilka nu utgöraSkratarla by. len nu redan gammal timmerskog om 200
tunnlands vidd finnas öfverallt märken af fordua åkerdiken och trädgårdssän-
gar, hvilka antyda en fordom odlad, men nu förvildadnejd.

Anmärkning. Att Egentliga Finland blifvit utförligarebehandladt, än
utrymmet tillåter för de öfriga landskapen, torde icke synas oberätti-
gadt vid den stora vigt detsamma äger såsomutgångs- ochmedelpunkt
för Finlands hela nyare tid intill 1819, eller kanske rättare 1809,

II. Åland.
Åland, pä finska Ahvenanmaa (abborlandef). den minsta och veHtli-

gaste af Finlands provinser,utgör en talrik grupp af dels bebodda, dels obe-
bodda öar,de förra till antalet öfver 80, af hvilka den största, som kallas
fasta Åland, upptager tre femtedelar af provinsens hela folkmängd. Denna
utgjorde är 1845 :15,530 personer, hvaraf finnes att folknummern under sed-
naste 20 är ökats något öfver en sjundedel. Areala innehållet sammanlagdt
beräknas till ungefär 11 svenska qvadratmtl.

Åland gränsar pä alla sidor till hafvet. Isöder behåller Östersjön sitt
namn; den 5 mil breda fjärden mellan Åland och Upland, fruktad af alla sjö-
sjuke, kallas Ålands haf;Skiftet, som skiljer Åland frånEgentl.Finland,
är isöder icke öfver 4^, i norr pä smalaste stället knappt \ milbredt. Delet
och I.appvesi kallas de bredare pass, som skilja öarna frän hvarandra.

*) Förutom Radloffs "Beskrifning öfver Åland," jemte' andra tillfrängliga källor
för denna landsort, äro benäget meddelade upplysningar af Hr Prosten Sadelin
j Hdiiiiiurlaiid här begagnade.
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Förutom fasta Åland, äro öarna Leinland, Lumparland, Eckerö,
Kumlingc,Wärdö,Brandö samt Föglo sockens öar de betydligaste,
Åland, som fordom hade sina egna höfdingaroch lydde under TJpsala stift,
är numera underlagdt Åbo höfdiugedömeoch Åbo erkestift. Det innefattar ett
särskildt fögderimedß soknar och 7kapeller, iiemligen:I)Sunds socken, om-
fattar östra delen af fasta Åland jemte Wärdö eller Sundsskärs kapell;2)
Saltvik, nordöstra delen; 3} Finström,nordvestra delenmed Gethakapell;
4) Hammarland, vestra delen med Eckerökapell; 5J Jomala, södra
delen; 6) Lemland med Lumparlands kapell,öarna af samma namn, sö-
der om fasta Åland; 7) Föglömed Kökars och Sottungakapeller, alla

iskärgärden sydvest om fasta Åland, samt 8) Kumlingemed Brandö
kapell,öster om samma land. Åland har tre kungsgårdar:Kastelholmi
Sunds socken (hvarom mera nedanföre), Grelsby iFinströmoch Hagai
Saltvik. Bland nyare tiders verk intaga B omarsunds befastade kaserner
(hvarom nedanföre) första rummet. Åland har ingen stad, men tvenne post-
kontor: Skarpans och Sckerö, det sednare med nya ståtliga bygnader;
tvenne tullkamrar:Eckeröoch Degerby, en provincial-läkare,ett apothek,
ett häradslasarettiGodbyafFinströms:n, öppnadt1846, ett hospitalpä Prestö,
en lägre elementarskola pä Skarpans, öppnad1845, samt en ärlig frimarknad
islutet af September manad.

Åland, vid hvars stränder man icke sällan varseblifver den luftspegling,
som är känd under namn af hägring eller fata morgana, är med sina mänga
uddar, vikar ocb sund ett täckt och fruktbart land,ihvilket egentligmissväxt
nästan aldrig inträffar och der äfven mask högst sällan (i Saltvik) skadar
gräsvexteu. Landet har ingen brist på naturskönheter, isynnerhet Sunds och
Saltviks socknar, säsom de mestkuperade; de af vattenomgifnaprästgårdarna
iSund och Jomala utmärka sig för sitt sköna läge. Utom vanliga trädslag,
pryda ek, lönn, ask, lind, oxel, hassel och idegran de ålandska skogarna.
Klimatet är mildt och med tydligt inflytande af hafstemperaturen; höstarna
äro särdeles vackra långt in iDecember, vårarna deremotkalla, torra och
besvärade af noidanvindar. Ålauds haf är under kalla vintrar tillfruset, så
att det kan befaras med häst och släde; åren 1709 och 1809 var det länge
och med stark is belagdt, och man anmärker att dettaisednare tiderinträffat
oftare än förr. Poslen mellanFinland och Sverige, hvilken numera tvä gånger
iKHck.au regulieit foriskiiiTay öiYer ASaads haf, har under den oblida årstiden

svära mödor och faror att bekämpa; vintertid framskaffas den i isbStar, som
äro beredda bäde pä detsom bär och brister; likväl ga ofta menniskolif dervid
till spillo. En stor del af Åland hvilar pä berg af röd groftärnig granit, hvari
fältspaten är radande, dock blaudad med skimmer och qvarts. De ringa tan-
kar man länge hyst om dessa bergs malmhaltighet ha pä sednare tider
blifvit vederlagda af ganska lofvande malmstreck (jern). Iöfrigt bestar
jordmanen af sandmylla och mojord, i några trakter blandad med lera. Smä
insjöar finnas imängd; deremot linnes pä Åland knappt en a. Weitriket upp-
skattas till vidpass 1200 skilda arter. Jordbruket har de sednare åren gatt
märkbart framät, sä att frodiga åkrar och ängar nu fröjda ögatder, hvarest
man ej längesedansäg vilda skogar. Allmännastodlas råg; af hvete,korn, hafra
och ärter utsås endastnågra fä kappar pä hvarje hemman; potatis odlas öf-
veralltimängd, Hela trakter finnas likväl, der, såsomiKökar kapell, ingen
spanmål odlas, och för Ålands behof räcker ej produktloven till. — Djurriket
företer ej särdeles egenheter; björnar finnes ej, men vargar intågaUnder kaila
vintrar iskaror öfver isen. Elgar furmos här fordomiså stor mängd, att de
förtärdebetet för hemtamd boskap och, enl. någras tro (se nedanföre)gifvit
Åland dess namn. Af högsta vigt för orten är fisket, isynnerhet det af ström-
ming; dock klagar man att det numera icke är på läugt när sä vinslgifvande
som förr.

Ännu för få är sedan var Åland Stockholms visthus och trafiken '.'eremel-
lan med fisk, ost och smör a ömse sidor högstfördelaktig.När seda>. överge
af förfelad ekonomi stängde sina hamnar för finska produkter, hade Åland
deraf svåraste känningen. Dess, produkter drefvos dä mera åt öster, till Åbo
och Helsingfors, äfven tillReval och Petersburg. Åbo skeppsvarf har mången
gäng blifvit försedt frän de ålandska skogarna, hvilkas trädslag anses fasta-
re än kontinentens. De sednaste åren hafva Åbo handlande funnit sin fördel
vid att bygga fartyg pä Åland, och Ålänningarae sjelfve hafva begynt bygga
sina på kravel.

Ålands nuvarande inbyggare äro af svensk härkomst och bosatte sig här
redan under hedendomen, sedan de fördrifvit Finnarne. Troligen skedde in-
flyttningarne mest frän Boslagen;enligt andras mening frän egentligaUplaud
eller ock Helsingland. Språket är, med undantagaf Föglöoch isynnerhetKö-
kar dialekterna, rent. Den egenhet förekommer dock t. ex. pä Eckerö, att
bokstafven h botlemuas fiän alla ord, som börjadenned, men lillsättes äter
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vld flera sädana ord, som börjamed en vokal. Salanda blir härligaärlig
och ärlig- härlig (herrlig). Likväl är detta isamtal mindre hörbart.
"Fast'in sir'ä, kaunin jävast (oftast) ha sviirt till troa'', säger nian iFöglö.
Ålänningen är iallmänhet fridsam, höflig, händig, tjenstvillig, spräksam och
modig. ISafvet, med hvilket han dag!igen brottas, har af honom gjort en för-
träflelig sjöman. För vällefoad, t, o. m. lyx, har han mycken böjelse och bor
istora, rymliga hus, förutomiKunilinge och Föglö,som lida nästan total
brist på skog. Helsotillsåndet är rneiändels godt; sedan 1697 har ingen svå-
rare farsot här varit gängse. Ifrån 1748 till 1848 hafva endast 9 är visat
flera dödaän födda; 1809 var dock dödligheten särdeles stor, Frossur äro pä
Åland de allmännaste och svåraste sjukdomar.

Åland har titel af grefskap och för som sådantivapnet en elgmed ring
om halsen i blått fält. Dess ännu brukliga häradssigill föreställer Konung
Olof den helige uti sittande ställning med;krona,bila och riksäpple. Omskrif-
ten är S. Beati: Olaws de Staozarswio, hvilket sista ord man med
eller utan skäl velat förklara såsom en omkastning af bokstäfverna vid det
äldsta sigillets omgörande,hvaraf följer, att ordet bör läsas: Sotazarswio,
d. v. s. det svenska Sofaskär, eller ock Sotaskärsvik. Om uppkomsten af
namnet Åland finnas en mängd besynnerliga gissningar, hvarom mera nedan-
före. Dess äldsta inbyggare voro sannolikt Lappar; desse utträngdes af Fin-
narne och desse äter af Svenskarne. Messenius, som ej var så nogräknad
med den historiska sanningen,påstår attÅland i fornliden varit styrdt af egna
konungar; möjligtatt vikingar och s. k, näskonungar der haft sitt tillhåll.
Det enda man med säkerhet vet, är att Åland i14:de seklet hörde till Åbo
Stift och Finlands lagmansdöme. Särskilde fogdar, höfvidsmän och ståthållare
styrde landet, tills det är 1634 gjordes till ett fögderiunder Åbo län. Tid
cfier annan innehades Åland i förläning af Hertig AValdemar (1315), Bo
Jonson (1388), Carl Knutson (1440), Erik Johanson Wase (1499), Hertig
Johan (1556), Enkedrottningen Catharina Stenbock (1569J, som ofla vistactes
pä detta sitt lifgeding; och medan hon ännu lefde, af Hertig Johan d. y.
(1590). Sedan återfick drottningendenna provins och öfverlemnadeden är 1606
till CarlIX iutbyte mot Drottningholm, Sednare (1680) erhöll äfven Drott-
ning Ulrika Eleonora den äldre Åland til! lifgeding, men hon afled utan att
tillträda detsamma. Som Ålands äldstestyresmannämnas iäldretider"Jacobus
Exactor Alandiae" år 1322. Efter honom och intill 1634 uppräknar Radloff en

mängd riddare och andre förnämligemän, hvilka för det mesta residerade pä
Kastelholm och i dessa annaler omtalas.Bland andra Ålands märkeliga öden

anmärkas följande. Under det rykbara Korftåget är 1597 angreps den åter-
tagande finska hären vid Åland af Joachim Scheel, som af densamma tog

300 fångar, hvilka blefvoobarmhertigt medfarna; som man påstår, delsdränk-
ta, dels ställda till skottaflor för knektames gevär. Det var medan Hertig
Carls flotta låg vid Flisöiålandska skärgården, somSigismunds utskickade
sökte öfvertaladensamma till affall, hvilket dock ej lyckades bättre, än att
två af sändebuden blefvo fängslade förde till Sverige och det tredje, Kapten
Wilhelm de Vyk, arkebuserades med 33 skott. År 1071 den 31 Augusti om-
talas här ett kungligt besök. Konung Carl XI med sin drottning, prinses-
sorna och en del af hofvet reste till Åland pä elgjagt; hans majestät falide
med egen hand en elg, som strax stupade, och d. 8 Sept. reste de höga
gäsferne tillbaka till Stockholm. Af 1697 och 98 års svära hungersnöd hade
äfven Åland sin känning, ehuru mindre än öfrigadelen af landet. Under sto-
ra ofreden sattes redan är 1710 kyrkornas egendom isäkerhet, men först
1744 i Juli anlände Ryssarne med 85 galerer, landstego, härjade byarne och
bortförde de invånare som icke flytt öfver til! Sverige, hvilket dock mesta
delen gjort. Strax derefter flydde alla ännu qvarblefue öfver Ålands haf,och
denna "flykt" begagnades sedan länge af allmogensom epok för tideräknin-
gen. Från denna tid till1722 stod Åland öde och begagnades derunder som
stödjepunktför ryska flottan, som härjade svenska kusterna. År 1718 begyn-
tes fredsunderhandlingarnaiLöföby af Wärdökapell. Czar Peter, som in-
nehade orten, lät der uppförastora trädbyggnader för sändebudens bcqväm-
lighet; de svenska bodde i södra, de ryska inorra flygeln, och ståtliga voro
generalitetetssalar. Numera finnas af dessa byggnader inga spär, likaså li-
tet som af de der förda underhandlingar. Som bekant, var freden sä godt
som afgjord, och på vida förmånligare vilkor, än den sedan blef iNystad;
men konungens död och den snillrike Görtz' arresterandegjordeallt om intet.
IOktober 1719 upphörde fredssammankomsten på Löfö. Efter fredenbegynte
Ålänningarne småningom återvända om våren 1722. Landet, som under 8 års
tid ej sett plog eller lia, var sä förvildadt,att vid första gudstjensten iSalt-
viks kyrka en orrhöna med sina ikyrkan kläckta ungar skall hafva framkom-
mit på gängen. 1742 i September måste Åland för andra gängen erkänna
ryska öfverväldet,men befriades om våren 1743 af trupper frän Sverige. Re-



dan den 4 Juni samma nr landstego Ryssarne, efter slaget vid Korpoström, ;
vid Finnii i Sottunga och innehade Äland till freden. Af 1788 ars krig hade J
Åland icke någon märkeligare känning; deremot förde 1808 års krig öfver *
landet fiendtlig ockupation och krigiska företagbåde till lands och sjöss. ;

Bland minnesmärkenfrän forntiden förekommer pä Signilskär ettafallmo- S
gen säkalladt "kapell," uppfördt i fyrkant af gråsten, 12 alnar i längd och ;
löi bredd inom de 3 alnar höga murarna. Huset synes ha varit täckt med '
»radtak och omgifves af en rund mur, under hvilken löper en afledningsrän- ;
na för vatten. Traditionen förmäler, att en drottning, flyende för sina fiender, ;
uppfört dessa murar (ill sin boning. Gissningen är fri. Man kan likaså ger- 5
na här förmoda ett forntida bönekapell eller ock ett tillhåll för den hed- j
niska tidens vikingar, som här begrofvo sina döda, ty pä den inhägnadeplåt- J
sen har man funnit menniskoben.

— ILemlands socken höja sig trädbevuxna S
ruiner af en gammal kyrka, kallad Sanct Olofs kapell, hvarest man för fä år ;
sedan funnit gamla mynt frän drottning Margarethas och Erik XHI:s tider, j
Af det kloster, som var anlagdt å Hamnö iKökar, finnes numera endast en »

obetydligmur samtklosterkällarenibehäll;Kökar kyrka säges varauppbygd J
af klostrets murar. IKumlinge påstår man ett kloster fordom hafva intagit J° ' ;
den nuvarande kyrkans plats. Bland märkvärdiga nalnrbildningar ma nämnas ;.'
en ovanligt stor jättegryta pa Kallskars holme i kökar.Delta konststycke af S" J " J ;
naturenshand, bildadt,som alla dylika, genom stenars nötningunderhafssvallet ;1 ;
och hållande 6 alnar i djup samt 18 iomkrets, bildar en fullständigkanna med ;J

j
dess fot och handtag och är' sä glatt, s.ipadt, att ci.dast poleringen ännu er- %
fordrats, för att gifva detsamma fullkomlig glans. g

Ålands Minnen.
1.Fantasierna om Ålands namn.

För något mer än) hundrade ar sedan voro de lärde ett tappert slägte,
som efter behag tillsatte hela konungalängder,uppjmde pä rak arm stamtaflor
frän Noachs tider, läto forntida folk anställa de äfventyrligaste vandringar och
iallmänhet omformade historien efter deras mer ellermindrelyckadehugskott.

De store Rudbeckar och deras efterföljarebehöfde endast ljudet af ett namn,

för att dermed vägleda sig in iforntidens mörkastelabyrinter; och sälunda

hände Mg, att äfveu Åland blef ett föremål för deras sällsama fantasier. Att

dcrivera namnet frän a och land
—

hvarmed icke behöfver antydas att ar
der finnas, ulan endast vatten; (emedan a eller a i forngölhiskanbetecknar
vatten i allmänhet) var desse herrar alltför simpelt. De utgrundade alltså
följande härledningar.

j^rre jjg^ « t j^ j or mQm. skärgbrden.

"Landet ar oss ganska godt,
Fisk och fäSel ha vi fött;
Ilal ar a d och u"^ar noSi
Här ar fullt hvarteiltl" bo."'

Nu vill likväl olyckan, att dessa fåglar alldeles icke här finnas i större
mängd an andra och dessutom uppehålla sig längst ute iskären- kunnasäle-
des ej hafva den hedern att vara Ålands namnfränder.

Andra härleda namnet frän åar. Nu har Åland knappast en respektabel
back, långt mindre en a;men som ofvan nämndes, har gissningen sin riktig-
het, när ordet (ages i dess ursprungliga betydelse... . -

Munter ar den berättelse, som Biskop Bång säger sig hafva hört af tven-. sne trovärdige Ålänningar. Det var en drottning, som under svär storm mcd
-..,,,.. ,,»,,. „,sitt fartyg länge knngdref pa hafvet. Slutligenvarseblefhon land. "Ah land!.„ . , l ■■,-,■n „ , ,a h land! utropade hon ism glädje flera gånger, och deraf

—
mark sä sinn-

i, . -,„ .. „ ±nkt!
—

deraf har Åland fatt sitt namn. Det ser nästan sä ut, som hade
ivåm,]Bgarne me(J den he gom

ffi f̂t vidunder]iga
_

Samme biskop har likväl andra gissningar till hands, ifall den första ej
befinnes hälla profvef. Åland har möjligen, genom vokalförändringar, fått
namn at tysk» ordet Elend,elg, eftersom tyskeelgvaktare här voro tillsatte;

V MrlcdeS nam"et af 8'' SOm efler sä«en Je-älbegifver sigupppäland,
U CX" [ ältländer- Skada a(t dfinila fok har är sällsynt.

Allt detta är likväl gisningar iminiatyr. Större dimensionerfår den djup-
sinniga frågan, så snart man inkommer pa Rudbeckarnes lärda område, och
sä befinnes Åland plötsligenvaraettmindreAtlan d,mcd namn af Oden och
Asarne, hvilka naturligtvis utkorat dessa nejder till skådeplats för någon del
af sina äfventyr. Och betraktar man saken rättnoga, sä lärer väl namnet till
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slut förskrifva sig fräu de ifolkvandringens historiasävidtbekauteÅlanerne.

Och är man engäng kommen sä vida, finner man portarna till hela forntiden
pä vid gafvel, och grekiska, latinska, tyska, finska, esthniska, ja möjligen
hebraiska ord, att icke tala om forngöthiska,erbjuda sigioöfverskädeligmängd
för att förklaraursprunget af detta märkvärdiga namn. Ja iPalmschöldska
samlingarna försäkras,attÅlands invänaré blifvitkallade Albini och Alani,
emedan de födas med hvitgråa hår. Auktor menar visserligen, att denna
uppgift ej får tagas sä alldeles bokstafligen, emedan Ålänningarne obestridli-
gen vid födseln likna andra menniskor; men figurligen, menar han, kan man
finna en sanning häri, alldenstund deras här om vintern blifver af köldenhvitt.
Hvem vägar dä mera tvifla pä härledningens riktighet?

Sådana små hugskott, som att namnet skulle härledas af Olands häradi
Upland, eller tvärtom, ma här förbigås. Märkvärdigare är att se, hvilka an-

dra berättelser man fordom ställde isammanhang mednamnet.Hallborg igen-
finner iFöglöskärgård de öar, Oonae,hvilka Pomponins Mela och Plinius
d.a. omtala. Enligtdesse,skulleÅlänningarne fordom hafva lefvat af fågelägg
ochjemväl, när så passat sig, varit menniskoätare. Samme Biskop Bång, som
försett Åland med ett tyskt och tvenne svenska namn, är icke nöjd medden-
na etymologiska frikostighet, utan lägger ännu dertill en historisk, nemligen
den underliga förmodan, att Åland vore detide skandinaviska sagorna så
vida beryktade Bjarmaland. Det der omtalade jumalatemplet finner han
heltnaturligt iJomala socken och specielt idenna sockens kyrka, som skulle
hafva intagit det fordua afgudahusets plats. Ån Winni (Dvina), som isagor-
na mycket omtalas, synes väl hafva gjort honom något bryderi, men också

derföre vet den gode biskopen råd: han återfinner den ien liten bäck vid
Finnströms kyrka; men som denna med skäl kan misstänkas hafva varitalltför
liten att inrymma vikingames uppseglande drakar, sä har biskopen för sin
del ingenting emot, att man ju med förenämnde å ma förstå hela

—
Finska

viken.

2. Märkvärdige Ålänningar.

Dr Radloff isin beskrifning om Åland uppräknar ätskillige märkvärdige
raäti, som har lefvat eller skadat dagens ljus, och ma bland dem nämnas föl-
jaude.

Ragvald 11, biskop i Åbo frSn 1308 eller 1309 till 1321, kallas af krö-
nikan Ålänning. Ringa är hvad man vet om denne kyrkofurste, vidare än att
Kuustö af honom bygdesoch atthan med Tavasternalågistridomskinutionden.
Ihans tid var ilandet krig och mycken ofärd; Ryssarne skonade Åbo och
Kuustö. Rhyzelius säger om honom att han var en berömligbiskop.

Peter Ålänning, som lefde islutet af 13- och börjanaf 1400-talet,
var en af sin tids rikaste borgare och radman iStockholm. Både verldslige
och andlige herrars penningar gingo genom hans hand. År 1389 skickades
han till Telje att bilägga en tvist mellan Stockholms borgare och hättebröder-
ne, men fängslades pä återresan af sina tyskt sinnade följeslagareoch satt
någon tid fången pä Stockholms slott. De rike den tiden voro angelägne om
att med stora gäfvor till kyrkan köpa sin själs välfärd. Sä stiftade äfven
Peter Ålänning är 1386 ett prsebenda till Åbo domkyrka samt skänkte dertill
all sin egendom pä Åland och ifinska skären; ett annat dylikt stiftade han
vid Upsala domkyrka "till Guds ära samt jungfru Marise, de helgamartyrers
konung Olofs och biskop Henriks heder." Han lefde ännu år 1403.

Tre pä sin tid lärde och ansedde professorer härstammade frän Åland.
Den förste,Georgius Al.anus,var domprost iÅbo, föddiJornala 1600,
död 1664. Han var den förste physices och botanices professorn vid Åbo
universitet 1640; för öfrigten af biskop Terseri motståndare. Den andre var
Christiern Alander, äfven han med namn af sin födelsebygd;eloquentiie
professor i Åbo, född 1660, död 1704. Den tredje och naninkunnigaste var
Henrik Hassel, föddi Jomala ar 1700, död 17T6, likasom den förre,
eloquentiae professor, ryktbar för sin mångsidiga lärdom och mängden af sina
kathederbragder; han hade neniligen presiderat för 135 akademiska af-
handlingar.

Samtidigoch jemnärigmed honom var krigaren Wilhelm Carpelan,
generallöjtnantoch friherre, föddpä Grelsby iFinströmssocken är 1700 och
död 1788. Underofficer redan 1716, bevistade han Fredrikshalls belägring
1718 och tjenade sig långsamt upp genom graderna,blef 1747 öfverste för
Österbottens regemente och tog 10 år derefter verksam del i pommerska kri-
get, tvangs att kapitulera vid Demmin nyårsdagen 1758, men deltog dock
samma år i slagen vid Passevalk, Gollnitz och Rosenau. Året derpä förde
han befälet öfver en sjöexpedition tillFrisch-haf och tog 13 preussiska fartyg
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jemte inemot 500 man fång-ar. Under Fersens kommando tog han AVollin med
storm och tillbakaslog i Ang. 1761 Preussarnes anfall pä lägret vid Barthau,
hvarefter han verksamt deltog i vinterkampagneniMecklenburg.Lyckan log
icke mot svenska vapnen under detta krig; men der hon visade sig blid, der
var det till stor del Carpelans förljqnst. Hans valspråk var: tala litet, göra
mer! — ochdettavalspråkvarden allmänt aktade krigaren trogen till sin död.
Hans stoft hvilar på Willnäs.

Vill man frän det allvaisama gä tfll det komiska, så finnes i Åbo konsi-
storii protokoller åtskilligt, som synes antyda, att Ålands presterskap pä 1600

talet icke just stod framom det öfriga stäudet ibildning. Sä finnes är 1644
antecknadt följande: "Den 7 September framhades D:s Mathias (Simonis),
Pastor iHammarland, för det han hafver nedstigit af Predijkstolen, och med
en lööfriskaslog och utkiörde nngre dräugiar de der rördeviidhPredijksiolen,
att han fruktade nijdfalla, som Tings Ransakningen utviisar. Soiitentia:
Efter han hafver detta giort til en god ende att rädda sig der han var i
perichel och nu varit en långh tijd priverat och saken är af mälsäganden til-
gifven och af Tinget remitterat til Capitlet; derföre blef detta tilgifvit med
en admonition och varning til härnäst. Men de drengier som stijmade skal
Prsepositus framhafva in Visitatione och under tilbörligh plicht föra, efter
som han finner sakens grofhet." — Om kyrkoherden iLemland Mathias Iled-
moricus iiiaies följandeantecknadt:"År 1673 den10Sept. Amiralenpä Åland
Johan Olofsson Berg, besvärade sig at han af Prästerne iLemland ähreröri-
gen är angripen. Den 15 Sept. inkallades de at förklarasig, dä Herr Mäns
(Capelian) gjorde en relation om sin Predijkan som han beskyltes före, neml.
At hans ordaformaliersåledes lydt hafva :Nu är röötmänaden,och nu pläga
flugor fläckia ens kläder; altsä hafver ock en helfvetes speefluga befläckiat
migh och tillagt migh truuldom och vidskepelse, Pastor sade att Herr Måns
hade sagt för honom, at Amiralen icke hafver mindre lyten pä tm Mor och

Hus tro, än min dotter. Herr Måns ville ock beretta, at Amiralen skulle illa
utmählat Pastoris hustrus hatt, kläder och annat mer. Dn. Episcopus före-
brådde Herr Mäns at han skulle om hans hustro uthspridt, at hon skulle sä
nialedicerat, at gälftiljorna hade sprungit, sä ock at hon sigh drucken pä Vi-
sitatione plägat hade." — Presterne dömdessedan af hofrätten till äreröriga
böter,med hemställan till konsistorium, huruvida de kunde bibehållas vid om-
betet, hvarefter de suspenderades och ny pastor tillsattes 1674.

3. Elgjagten.
Elgen är ett af Finlands ädlaste och vackraste, numera äfven sällsynta»

ste djur, ett värdigt ämne för en sä nationel dikt, som Runebergs "Elgskyt-
tarne." Fordom skyddadt af lagarnas hela stränghet, har det stolta sköna
djuret numera blifvit ett mål för böndemes bössor hvarhelst det visar sig;
och så litet det lärer falla någon in att vilja försvara de fordna orimligt
stränga jagtlagarnas lämplighet för vår tid,sä mycket mäste man likväl be-
klaga, att ett sä herrligt djur nu alldeles icke äger något skydd för den
förste tjufpojkes gevär, utan, öfverallt förföljdt,troligen snart skall alldeles
försvinna.

Som redan nämndes, var Åland fordom ganska rikt pä elgar, och med
omsorg bevarades de för konungens eget gevär. För deras skydd tillsattes
är 1613 en Daniel Bauer till "jägmästare" derstädes; ty ståthållaren Wulfs-
dorf brukade ej allenast sjelf befatta sig med elgjagt, utan äfven tillåta an-
dra detta ofog. Konung Gustaf Adolfs jagtstadga af den 2 Avg. 1620 är I
detta afseende ganska sträng: "den som a Åland något elgdjur nedsloge,
skulle straffas till lifvet, och der sä vore, nägon af synnerlig gunst be-
nådades, skulle allt dess gods under kronan vederkännas och han till Inger-
manland försändas, att utan hopp om förlossninghela sin lifstid der förblifva.
Träffades ej djuret, skulle den brottslige bota40 mark." Likaså stadgades
under den 21Mars 1647, att den som fälldehögdjuri frikalladeparkerborde,
dnrest han förskonades frän dödsstraff, åtminstone på viss tid skickas till
främmande land.

Det är icke kändt att dödsstraffetnågonsin gått ifullbordan för dylika
brott, men ganska mänga exempelhar man uppä att landsförvisningdrabbat
de dertill förvunne. Sednare pä 1600 talet blef Nya SverigeiAmerika den
vanliga förvisningsorten; frän är 1647 har man drottningens resolution, att ca
lös karl frän Saltvik och en båtsman frän Jomala, skulle förelgars fällande
dit försändas och hustru och barn medfölja,derest de så önskade; 1650 drab-
bade samma straff för samma brott en borgare frän Öregrund. Stundom ser
man dock, att den broltslige fatt med 6 oxar bota för en skjuten elg, hvar-
förutomgatlopp och fästningsarbete befinnas ha biifvit ädömda försammabrott.

År 1714, innan Ityssarne liunno till Åland, ncdskjötos och insaltade» pä
regeringens befallning alla elgar, som kunde anträffas. De qvarblefue stupade
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«edan för Ryssames kulor, och efter denna stora massaker af både vänner
och fiender var det slut med elgarne. Äfven jaktlagarna synas hafva gått
under istora ofredens ödeläggelser. Flyktig och förföljd irrade sedan ett
och annat enstaka par af det ädla slagtet iÅlands glesnande skogar, intill
dess är 1778 den siste elgen sköts å Fläka ägor iLemland.

4. Årstiderna. Skötfisket.
För en sä vidsträckt och delad skärgärd, somÅlands, äroårstidernas skif-

ten af den allrastörstavigt och betydenhet. Icke blott yrken och lefnadssätt
antagaunder olikaårstidolikaskepnader; äfvenkommunikationen emellandemän-
gaspridda öarnasinsemellanoch med fasta landet beror uteslutande pä hafvets
farbarhet under öppet vatten eller isföre, hvaremot stormarna, ehuru vådliga
och väldsama, mera sällan lägga hinder i vägen. Det är nämndt att Ålands
haf vid stränga viulrar isbelägges sä starkt, att det kan befaras med häst
och släde, och dä är det muntert, brukar man säga på Eckerö, när posten
med klingande bjellror kommer öfver frän Grisslehamn. De små fjärdarna i
Jen inre skärgärden isläggas alla är, och en klar vintermorgonär i dessa
nejder vacker att skåda. Är det då söndag,eller kallas menighetentill bröl-
lop och gästabud, ser man höglidskläddakarlar pä snabba skridskor (omisen
är snöfri) och med länga pikar ihänderna ila fram öfver fjärden. Här och
der synes en släde, lastad med qvinnor, lustigt flyga framåt. Unge män löpa
förut och pröfva isen med sina jernskodda pikar, stötande immerfort nedåt
och med vanaste öga visande hvar vägen är säker eller icke, medan andra
följa efler, alla pä skridskor, dragande eller skjutande slädarna. Fyra tum
bör isen h illa i tjocklek, för att kunna befaras med häst, och äfven dä är
icke rädligt att flera än en person sitter i hvarje släde. Derest icke yrväder
hopat drifvorna, gar färden muntert fram öfver isöknen,och stundom far man
längs den blåaböljanderanden af en bred remna, genom hvilken väldiet sti-
ger och sjunker, eller nödgas man göra en läng omväg förbi ställen, der
strömdrag förtärt isen underifrån och piken med lätthet stöter häl deruti.
Stundom höres ett äsklikt dån; det är isfältetsomremnar ånyoilängasträckor.

Meuföret*),när isen hvarken bär eller brister, är en stor plåga förskär-
eårdsboerne,somdä(ill en stor del sitta alldeles afstängde frän den öfrigayerl-

*)Några af clessi drag äro lånade ur "Flickan pä Inderskär",

den, och det är en högtidsdag;, när klar morgon randas öfver klar sjö. Da
flyga bien ur kuporna och svärma öfver land och haf. Det ar en lust att se
den rörlighet och det lif, som dessa första vardagar förete. Bätar och jullar
korsa hvarandra öfveralltpå fjärdar och sund; inan helsar, frågar, svarar och
fortsätter sin väg, tills man stöterpä en annan båt och samma upptrade för-
nyas åter. Medelpunkten for detta farande och kommande är vanligen den
by, pä hvilken kyrkan ligger; ty kyrklandsfolkei mäste ju alltidveta hvad
som händer iverlden. Man får åtminstone här veta om kyrkan står och pre-
sten lefver, sä att det blifver gudsfjenstisöndag; om någon gått ner sig i
isen pä våren och huru mänga lik, som vänta pä begrafning. Ty Ålänningen
är ett lifligt, vettgirigt och nyfiket folk, som sqvallrar gerna. Det är för ho-
nom en plägaatt dväljas inom de fyra knutarna; han vill ut att räka menni-
skor och sprakas, blir snart bekant och har i hela sitt skick ett drag af
hurtighet.

Sommaren förgår under ständigt brottande med hafvet, och när det lider
till rötmånaden, infaller den såkallade sköt-tiden, (sköt kallas det fina och
djupa nät, i hvilket man vanligast fångar strömingen). Denna tid pä året
föregås i skärgården af en vexlande tafla af rörlighetoch lif, utmärkt genom
ifriga rustningar till det stora strömingsfisket. Alla menniskor hafva brädt
och tiden vill aldrighinna till. Vid alla stränder är ett knackande och bul-
tande med båtbyggande och lappande, som aldrig vill taga ända. Man kom-
mer och man far, man skaffar, köper,lånar och reser än hit, än dit, för att
ställa allt i ordning till fisket. Män och qvinnor äro nedsmorda af det Ijär-
vatten, i hvilket man doppat sköten, att de bättre ma hälla. v Med ett ord,
allt är i rörelse, för att kunna med störstamöjliga fördelbegagna den korta
fisktiden, ty det är denna tid som för de fleste afgör,om hushållet skallberga
sig öfvervintern, eller svälta. Ty utom bonden, som ofta nödgas, äfven han,
begära af hafvet hvad äkern icke förmår gifva, finnas pä alla klippor och ud-
dar en oräknelig mängd s. k. boare eller "yftermedfolk", som hämta all sin
näring ur hafvet. Iskärgårdssocknarna far allt hvad krafter har på fiske;
blott de gamle sitta hemma, sköta barnen och vårda åkerbruket så godt de
kunna.

Tiden infaller, och nu lägga stora båtar ut från alla stränder, det breda
råseglet hissas, och innan kort ser inan alla dessa bätar styra till kalaensliga
klippor tvä eller tre mil ut ihafvet, bebygda med smä kojor eller bodar, i
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hvilka fiskarefoiket lefver sina fyra veckor och längre. Hvar afton utläggas
sköten och upptagas åter om morgonen; stundom sker det äfven om dagen,
när "stimmen går." Dessa sköt äro, isynnerhet vid upptagningen, ytterst tunga,
och ju hvitare af fisk de upphalas, desto tyngre äro de. När härtill kommer
sjögäng och blast, är arbetet högst mödosamt och fordrar öfvadhand. Pä
4, 6 till 10 famnars djup utlägger man skötenpå öppna hafvet. Ofta midt i
natten, när flöjelns knarrande antyder en tilltagande storm, måste fiskaren ut
med de sina till hafs att berga sköten, hans dyrbaraste egendom. Och vid
allt detta lefver han mest af ströming till alla mål, medan blåsten hviner ge-
nom deilla förseddakojorna. Om söndagarna hålles på de merabesöktafiskar-
lägena gudstjenst; man sjunger nägra psalmer och en predikan läses högt.
Deremellan händer väl, att den tid, som blir öfrig för fiskens rensning och
inpackning samt skötens ans, förnötes med bränvin och kortspel;men ide
bodar, som bebos af "väckta", äro dessa farliga tidsfördrifbannlysta.

5. Krigsminnenfrån 1809.

Medan krigslyckan år 1808, efter så mänga blodigabedrifter, begynte
vända de svenska vapnen ryggen, hade Åland varit vitne tillpartielaoch föga
afgörande sjöstrider i dess närhet. Konung Gustaf Adolf hade personligen
dit öfverrestoch ledde frän högqvarteretiGrälsby pä sitt sätt krigsoperatio-

nerna. Det var härifrån han anbefallde de olyckliga landstigningarne, och
detvar frän Lemlands prestgärd han den 12 Oktober utfärdade den ordres om
gardesregementemas degradation,hvilken väckte så starkt missnöjeoch isin
män bidrog till regementsförändringensedermera. Mången trodde, att konun-
gen, af dunkel och kanske ej alldeles ogrundad farhåga för konspirationer,
den sednare tiden helst hade sitt högqvarter ombord. Islutet pä Oktober
afreste han till Stockholm, sedan han den 11is. m. utnämnt vonDöbeln
till öfverbefälhafvare pä Åland. Hans sista befallning, dateradHaga den 6

Mars 1809, innehöll, att "Åland måste försvaras".Man pästär, att han härvid
leddes mera af sin önskan att hälla ett ät Ålänningarne personligen gifvet
löfte,än af strategiska skäl.

Den derpä följandevintern blef sä ovanligt sträng, att knappt sedanhun-
drade är eu gä fast isbrygga hade betäckt Delet och Ålands haf alltintill

svenska kasten. Ryssarne dröjde icke att begagna sig af denna tillfällighet,
lledan ibörjan af vintern oroades svenska posteringarnei de ostliga skären
af ströfvande kosacker; och för att beröfva desse deras lägerställen,upp-
brände Svenskarne alia hus och kojor pä skären, ntom kyrkorna, pä ett om-
råde af14qvadratmil.Men det var förstiMars den stora planen kom till ut-
förande, att öfver Åland och Grisslehamn rycka mot Stockholm, pä samma
gäng som SchuvalofF tillbakaträngde finska hären pä andra sidan om Torneä
och Barclay de Tolly utförde sitt djerfva tåg öfver Qvarken mot Umeå. Den
13 Mars, samma dag konungen afsattes, inryckte furst Bagrationmed 30 ba-
taljoner fotfolk, 4 sqvadroner rytteri,COO kosacker och 20 fältstycken iKum-
linge. Ett stort antal slädar med proviant och ved åtföljde trupperna. För-
delad i fem kolonner, skulle ryska hären ockupera Åland pä alla punkter.
Döbeln hade blott en ringa styrka till Ålands försvar, och anbefalldes af den
nya regeringen i Stockholm, att pä en gäng parlamentera och retirera. Som
bekant, var intetdera i hans smak. Det var vid hans sammankomst med ge-
neral Knorring och furst Bagrationpä Klcmetsby, som krigsministern Arak-
tschejeff, ditsänd af kejsaren, ankom och sönderref den redan afslutade kon-
ventionen om svenska truppernas aftåg, med förklaring att freden skulle dik-
teras iSveriges hufvudstad,— hvaröfver Döbelu blef så uppbragt, att han ut-
manade de ryska generalerne till envig. Emellertid fördröjdes Ryssames
anmarsch genom Lagerbrings fredsunderhandlingar, och Döbeln hann retirera
från Eckerö till Grisslehamn öfver hafvet. Efter honom ihamn och häl var
den tappre Kulneff, som tog öfver 500 fångar och den 19 Mars följdeDöbelns
spär öfver isen. På åtta timmar ilade han med sina husarer och kosacker
öfver Ålands haf och fattade posto vid Grisslehamn, men återkalladesstrax
derpå, iföljd af väntade fredsunderhandlingar. Dessa,iförening med vårens
annalkande, räddade Stockholm frän ett okärt besök, och general Demidoff
fick befälet pä Åland, som alltsedan förblef ockuperadt af ryska trupperna.

Den härjning Åland fick vidkännas under detta krig var för det mesta
en föijd af Svenskarues försigtighelsmätt; frän alla de smä öarna i öster
hade invånarne flytt till fasta Åland. Det är äfven bekant att Ålands förlust
vid freden gick Svenskarne mycket till sinnet och af dem ansågs innebära
stora vådor för framtiden.
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Lokala Detaljer.

18. Kastelholm.

Invid en vik af saltsjön, tre åttondedels mil frånSunds kyrka, ligger den
gamla kungsgärden Kastelholm, som fordom utgjorde löntagarnas förnämsta
besittning pä Åland, men sedan sköttes af konungens fogdar och slutligen
utarrenderades.Pä dess ägor resa sig ännu ruinerna af Kas tcllio lins slott,
anlagdt pä en udde och ulan tvifvel fordom kringflutet, ehuru numeraendast
södra och vestra sidorna sköljas af hafsvågorna. Hvem dess anläggare varit,
är outredt; man gissar utan synnerlig grund pä Birger Jarl. Fordom var det
väl befäst med tvenne borggårdar; den yttre är 53 alnar lång och 31 alnar
bred samt har pä tre sidor varit omgifven af boningsrum,pä den fjerde af
en mur med kanonportar åt sjösidan. Inre borggården är 16 alnar läng och
12 alnar bred. Hvaraf allt synes att slotfet på siv tid varit ganska stort.

Ocksä har det i äldre tider spelat en betydande roll och (lera gångerva-
rit belägradt. År 1419] innehades Kastelholm i förläning af Bengt Pogvisch
(Pogevilsch, Pouvisk; namnet skrifves olika), som fördei skölden en löpande
varg. Efter hans död innehades slottet af hans enka Uda eller Ida af släg-
ten Königsmark och deras son Otto Pogvisch, "som mente sig vara lika god
eom tre". "Men," tillägger rimkrönikan, "säsnavt han säg finska hären anläga
(under Johan Folkeson, dilskickad af Erik Puke är 143!) räddes han och
bad dem för Guds skull unna sig lefva, han ville dem gerna slottet gifva."
Hvilket ock skedde. Erik Puke innehade slottet till 1437, hvarefter den be-
römdeHans Kröpelin tillöstesig Kaslelholm för 1000 gyllen. Efter hans död
år 1440 togs slottet i besiKuing af dåvaranderiksföreståndarenCarl Knutson.
Något sednare (14G6) namnes den genom Wiborgska smällen ryktbare
Knut Posse som höfvidsman pä Kastelholm. År 1507, tisdagen efter jacobs-
mässodagen, uppbrändes slottet af Danskarne under fejdenmellan Svante Sture
och konung Hans. År 1510 intogs slottet för andra gängen af Danskarne,
som behöllo det tiil 1521, dä Gustaf Wasa ditsände Hemming von Brockenhus
med en här att belägra det. Kung Christierns befälhafvare hetlc Lyder
Frisman, och.båda dessa tappre riddare beslötoatt genom envigafgiiraslottets

öde. Dag utsattes och Lyder infann sig tidigt pii släliet. Hemming, osäker
om sin fiendes Uppriktighet, uppsiällde sitt manskap i slagordning, anbefallde
dem vara noga pä sin vakt och gaf den en ny anförare, ifall hanskullestupa.
Vid det de rände tillsamman, sade Lyder; "Jag strider för alla fruar och
jungfrur iDanmark." 'Och jag," svarade Hemming, "strider för min herre
Guslaf Erikson." Som Hemming anat, föll han genast af hästen och blefupp-
hämtad (ill slottet. Strax angrep Lyder hans manskap, men som de voro
beredde, nödgades han med förlust draga sig tillbaka, och kort derefter föll
slottet i Svenskames våld.

År 1571 i Juli månad fördes den afsatte konung Erik XIV från Åbo
slott till Kastelholm, men redan om höslen samma är flyttades han till Grips-
holm. 1599 vid börjanaf året intogs slottet af konung Sigismunds anhängare

och Salomon Ule sattes der till kommendant. Om hösten skickades Joachim
Schecl af hertig Carl att återtaga detta fäste; Ille mäste gifva sig pä nåd
och onåd och blef jemte 6 andra fångar halshuggen. Det berättas, att Ille,
der han satt med sina kämparkring bordet i borgsalen,blifvit öfverrunipladaf
fienden, dervid förstakulan trängde in isalen; och ännu för 00 är sedanför-
varades sairima kula i Lappböleby.

Eldsvådor och fiendtlig sköfiinghafva lagt slottet i ruiner; åren 1014,
1715 och 1771 afbrunno der trädbygnaderna. Sannolikt har det lemnals att
förfalla, sedan stälhällareskapet förflyttades. Numera är Kastelholms slott
en alltmera förfallande ruin, som snart skall sammanstörta till en grushög,
derest icke någon välvillig omsorg hejdar dess fall. Murarna äro bevuxna
med den iFinland sällsynta sorbus hybrida; kajor och skalor bygga sina
nästen iden åldriga bostad, der sä mänga stolla höfdingar fordom kämpat
och druckit. Pä sydöstra sidan finnas lemningar af ett torn; vestra delen är
inredd till kronomagasin för Åland; allt det öfrigastår öde.

19. Sunds kyrka.

Denna den störsla af alla kyrkor pä Åland häller 60 alnar i längd och
25 i bredd samt är invigd (ill Johannes Döparens iira. Fyra pelare af sand-

ten stödja hvalfven. Tornet har drottning Catharina Stenbock låtit bygga,
och hon skänkte dertillen klocka, som begagnades (ill är 1678, dä kyrkan d.
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25 Juli antändes af äskau och klockan smältes. Ea sten invid kyrkogårds-
muren, kallas drottning-stenen, emedan samma furstinna vid den har stigit af
och pä hästen, dä hov red till gudsljensten. Gamla altartaflan utgjordes af
bild(huggener, Föreställande de tolf apostlarne samt Jungfru Maria och fräl-
isaren. Orgelverk anskaffades redan 1672.

20. Bomarsund jemte Skarpans kaserner.
Värdö kapell" skiljes frän Sunds moderförsamlingmedelst Varggata fjärd

och Bomarsund. Efter Ålands förening med ryska riket ansågs nödigt och
lämpligt att pä denna rikets vestligastc punkt anlägga en fast militärisk po-
sition, och dertill utsågs Skarpans invid Bomarsund. Den dertill nödigamark
erhöllsiutbytemot ägor, somutbrötosfrän ITaga;kungsgärd. Här hafvasedanmer
än tjugu är vidsträckta och kostsama byggnadsarbetenvarit i gäng och ka-
sernerna

—
eller rättare fästningen

—
sträcker sina väldiga murar ISngsmed

en vik mellan fasta Åland och Wärdö. Om vidden af dessa arbeten vittna

de ärliga förteckningar pä material och dagsverken, som varit synliga i en-
treprenad-annonserpä Åbo bladens bihang. Ett verksamt,rörligt lif rader pä
denna punkt, hvilken sannolikt i framtiden kommer att blifva af stor militä-
risk vigt, och för kommunikationens underlättande är ett postkontor inrättadt
pä Skarpans.

21. Hospitalet på Prestö.
Prestöär en liten holme iWårdö skärgård och bestod af ett enda hem-

man blott, intill dess ett hospital här inrättades för de sjuke af garnisoneni
Skarpans kaserner. En grekisk kyrka^är härmedförenad.

III. Satakunda.
Satakunda *), som i förening med Egentliga Finlandbär titel af hertig-

diime, utgöresaf det säkallade Björneborgs län, som nu är förenadt med Åbo
län. Satakundas gamla gränser sammanfalla likväl icke med länets, utan om-

fatta derjemte vidpass lika stora stycken af nuvarande Tavastehus och Wasa

*) Utom andra källor, har Gadds "Inledning till Björneborgs läns mineralhistoria'
hur blifvit rådfr»s*d.

län. Således, när manivester har hafvet, vidtagerSatakundas södragräns
ungefär tvä mil söder om Raumo vid kusten och gar sedan i (lerc bugter ät
ostsydost till en och en half mil norrom Koskis kyrka, der den böjer sig St
norr, går sedan vid Pungalaitio ät nordost, gar in iWasa län ät norr och
nordvest till en mil sydost om Soini kyrka, der den möter Österbottens östra
gräns och sammanlöpermed denna ät sydvest till Bottniska viken mellan Si-
deby kapell och Sastmola socken. Idenna omfattning är provinsen en af dö
störreiFinland och upplager isin störstabredd vidpass 15 samt i sin stör-
sta längd vidpass 20 mil.

Länga bergsträckor och landlhöjdermed längsluttande sidor intaga,jemte
vidsträckta moar, Satakundas mark. Det är Maanselkä, som, i det han ut-
sänder söderut en arm, för att åtskilja I'Bjänäs och Näsijärvis vatlensyste-

nier, skickar en annan gren längs österbottniskagränsen inåt Satakunda, för
att der förlorasig i skogbevuxna höjder. Frän Tavastland inrycker en an-
nan höjdsträckning,reser Kangasala as som en mur mellan sjöarna, går sedan
längs Kulovesi m. fl. vattendrag vesterut och utplattas i nejdenaf Koikiö,me-
dan en tredje går längs Pyhäjärvi genom Birkala och sä vidare, tills de»
förlorarsig iLoimijoki. Graniten är idessa berg den rådande och framträ-
der stundom naken; höjderna bestå för det mesta af klappuiblandad sand,
och det helas utseende påminner med sina stenrös om en forntida hafskust.
Dock har landet ofvanom Tamerfors en höjd af ända till 600 fot och mera
öfver hafvets nuvarande yta. Ju närmare man nalkas kusten, desto mera
sänker sig landet, ehuru nyckfullt och ojemnt, sä att en del socknar i dessa
nejder, äfvensom Hvittis och Loimijoki idet inre äro slättländer. Vidlyftiga
skiffergängar finnas; deras produkter begagnasstundom till taktäckning. Bland
högreberg må nämnas Wanajanwuori iSuoniemi kapell och Pirunvuori 1
Karkku. Jordmånen omvexlar mellan lera och sand, kärr, myror och s[iår af
gammal sjöbotten. De stora skogar, som ännu betäcka de inre delarna af
Satakunda, voro för fä tiotal tillbaka mycket vidsträcktare. Årligen glesna

de mera för odlarens yxa och för att anskaffa förråder förBjörneborgs betyd-
liga trädvaruexport; kärren utdikas; björnarna drifvas ur sina gamla tillhöll
och ljusgröna tegar intaga alltmera de förra ödemarkernas område.

Fä landskaper i det öfveralltsä vattenrika Finland kunna i sjöarnasstor-

lek och mängd jemförasmed Satakunda. Dess vatten formera ett egetskildt



KASTELHOLMS RUINER.





SUNDS KYRKA.





BOMARSUND JEMTE SKARPANS BEFÄSTADE KASERNER.





MILITÄR HOSPITALET
på Prestö.




	Finland framstäldt i teckningar
	FINLAND.
	Landskapen.
	II. Åland.
	Ålands Minnen.
	1. Fantasierna om Ålands namn.
	2. Märkvärdige Ålänningar.
	3. Elgjagten.
	4. Årstiderna. Skötfisket.
	5. Krigsminnen från 1809.

	Lokala Detaljer.
	18. Kastelholm.
	19. Sunds kyrka.
	20. Bomarsund jemte Skarpans kaserner.
	21. Hospitalet på Prestö.




	Plancher
	KASTELHOLMS RUINER.
	SUNDS KYRKA.
	BOMARSUND JEMTE  SKARPANS BEFÄSTADE KASERNER.
	MILITÄR HOSPITALET  på Prestö.





