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Holmar ock land så
varit af Skapelsens
begynnelse och sedan
SyndaFloden gich
öfver världen, som de
nu är, tänker jag nu
här intet uthlåta, utan
önskade att en annan
det besväret på sig

Omkring Nagu liggia följande Socknar: Korpo, W.T.N.
Rimito i N.N.O. Pargas i O. Kimito i S.S.O. men
emellan Söiden och West Söid West: stöter hon med sin
kant af yttersta Skiären in til sielfva hafvet el. Öster
Siön rättare sagt sin: Finnitum.
Fast Nagu, Korpo och Rimito socknar liggia under
ett härad, Wirmo nemt, så lyda de ljkvähl intet
alla under eler til ena Lagsago, utan Korpo och
Rimito koma til Norra, men Nagu, Pargas och
Kimito til Södra Finno Lagsago / Obs: Nagu, Pargas,
det här säja at de
och Kimito liggia alla under särskilda härader änwäxa til åhrs. ock
dock:/ Ty thet vatn som ligger Wester på el. om
lande.
Nagu och kallas eljest Korpo-Ström, samt en liten
trin berg och skogachtig Crono holm, Åminäs vjd namn 3/4
mihls NordW om ifrån Kyrkian och presteg. jemvähl Äris
NB deriva: a Erie
grunnen på Siön Erstan vjd Rimito Kramp nord nord ost
contrackte fit erstan ifrån Kyrckian, hvar på Nagu, Pargas etc. Socknar, tå
har sitt namn af Kung the fordomdags legat under ett härad hafva haft,
Erik som anlände
sin afrättare platz, hälst och emedan the liggia
med sin St Hinrick til them ifrån och til Åbo seglande, i helt nära
Åbo, wken senare
grunen mellan Runkallas Finnars
och Hirsalo, och sedan åt Slåsfierden ända op uppå
Apostel.
Åbo Åhn, äro Södra och Norra – Finno lagsago råå
skiljemärken. Emellan Nagu Pargas och Rimito
Socknar finnes, som iag hört och vet inga råå märken,
hälst och emedan hålmarna stickia sig många
ther vatn, sund och Siögar finnes, äro the efter
g Lag, råå
Nagu, Pargas och Rimito finnes vatn, sund, Siöar
fierdar, ther före kunna vara rå och rör.
Thenna Ort el. Nagu Socken är mycket bergachtig, thereföre moste
ock des inbyggiarne, efter sina åkrar och äggiar
mycket leta emellan Berg, klefvar och dahlar, men gifva dock när
Gud välsignar åhret en härlig fruckt af sig, efter
theras storlek til theras flitiga bråkares goda
nytta ock fördel. Här vjd är att märkia, att när
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Kölden upåt Finland, stundom uppå åckrar säden,
uppå ängar gräset, stor skada giör, så råkar här
frit, för siöns skul, som värme ifrån sig gifver, ther
med igenom Kiöld
Kiöldens nom häftighet motstånd giöres.
Af Åckrarna skulle vähl the flitige när Guds välsignelse är ther jemte, hafva sin spannmål til daglt
bröd åhret öfver, om intet man mera folck behöfde
än ther åker och äng allenast brukas utan något
men nu måste man
här så vähl som i flera Siö Sochnar vara manstarkare, så framt Siö ock Land tilljka brukas skal, therföre nödgas en part förse sig om hösten med spannmåhl upbytande för strömming vjd Ikaliks marknader. &.
Åtskilliga inbyggiare finnes här, I synnerhetr i
utskiären, the ther icke ett Cap. Landz utsäde ägo hvarken höst eller våhr*, utan måste föda ock kläda
sig, samt giöra sina Cronoutskylder, af Siön, ock sina
emellan berg ock stenar upsprödiande lilla ock knappa
äng. En särdeles bärgmåsa tager skiärjboen om somsom
llet för halm afbespisar
sin fänad, i synnerhet mjölk koor*, hvaraf efter the
hurtigt miölka. Med giöningen, som faller af Boskapen
bespadegger, fetmar och giörder, utskiärij boon menar
iag, som ingen åker äger, sin äng, hvar af hon
växer starkt så att han ock mäst, endehls för then
ordsaken skul, fåår ock kan slå henne 2ne gångor
om sommaren. Om Våhren i April månad bräder han
giöningen uth, ja straxt
räfsar han ihop samma henne giörning åter uppå stenar
them ther med att betäckia til hööslag, ock så
röödiar han sin Äng. Byssan, Båten. Nothen Skiötan
äro thessas förnämsta födo krok, med ett ord sagdt.
Stor Nagu och lil Nagu hafva många, smala
ock långa invjkar, hka beqvämlige äro til fielfiskerj:
I synnerhet St: Nagu. Hket land man beqvämligen för
för thes invjkar skul* kan förljkna vjd en åhl liustra, ther

* hvaraf man sluter
att the bor på klippor.
Men ändock dagl. äta
rent rågbröd, där månmån
gen ljkvähl stor .....
upåt Finland äter
barck och stamp bröd,
när missväxt infalldt.
* Oxar och hästar har
och brukar han intet.

NB här borde iag ock
nämna om deras Siäl
fiskfängen. Men.
* I synnerhet Möövjken, Bredvjken,
Samslaxwjk. Rijsis
wik ..

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.

Hembygsföreningen
Projekt J. G. Salonius Nagu Sockens Beskrifning
Sida 4

Reductionen skedde
som iag tror under
K. Carl XItes
regerings
tjd.
*Med en trin knop
och tup uppå, hvarmed the ... något
besynnerligt velat
utmärckia.
Tornet betydande
trognas upstigande
böner til himmelen.
Tuppen betyder
trogna lärare, som i
tid ock otid ropa ock
kalla
Syndaren til Bättring.
Icke 1 utan 2dra ock
3 gången; h: altjd så
länge the nämnas
idag. Böra vara ljka
Petri hane, ther
thet påminte honom
hans fel. Thet Jesu
förutsagt hade

med man åhl fisk uphugger och fångar, tå man
then allenast emot öster med med sin spitziga tappar
ställer.
Til en stöörre fördehl, och för sin egen fromma
ock nytta skul, hafva inbyggiarena mäst sina hemvister uthmed Siöösträndren, vjd läglige hamnar för
theras båtar och notredskaps skul, them the för
stoormväder ock Siös häftiga brusande ej annars conservera kunde.
I forna tjder och förän Reductionen skedde
hafver Nagu Socken nästan hel och hållen legat
under Gref- och herrskaper, hka henne under ett så
svårt oock satte, att hon vjd en uthmölkat mager get
liknas kunde, ty miölkarena ville altjd hafva stäfvan
el skiulan ful, fast än spenan begynte att sijna; men
nu äro ther mäst Cronoindelte ock oindelte hemmans
åboer, undantagnde 15 Rusthåll, några Seterj med
frälssehemman, och mår bättre här och så länge Gud
allenast then K. Frjden Förlänar.
Nagu Sochens Moderkyrckia, är, til sins fasta
Murar, af släta och jämna gråå steenar upbygd, a 28 fot el.
14 gl. al. hög,
innanför undervalfvet, 90 fot el. 45 gl alr lång 42 fot el
21 gl alr bred: äger ett, efter kyrckians stoorlek, tämlig högt trä spänt Torn mitt uppå taket*, som vähl
kan synas ock åskådas af the ifrån Åbo till Stockholm
Tyskland, Holland etc. ock så vice versa seglande:
ligger och ståår uppå St Nagu el. Stor landetz N:O.
Udd, Kyrkionäs kallad, något högländt plan af sand malm.
Tvänne dörar ock ingångar äro uppå thenna
Kyrkia. En på västra gafvelen; andra på Södra sjdan
Fahrstuga utan före af gråå sten ovälfd.
Invärtes är ofvannämda Kyrkia välfd och upbygd uppå 8 pelare af starckt tegel 4 på hvardera
sjdan af stora gången. Äger tvenne lächtare: En
i västra gafveln, öfver stoor dören; med ett litet
hängande Xsti Crusifix, ock några oärskilta målinggar
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Then andra på norra sjdan, öfver Sacrestia dörren emellan then första och andra pelaren, hvar uppå ett
ännu något (dog sligit stånd) Positiv elr ett lite nåt
orgvärk, om 5 små stämmor ock 2ne drag bälgar, men nu
något ofärdigt ock damfult. Bägge thessa läcktare äro
måhlade.
Then sidst nämde med Assess: Illes omkostnad,
åhr 1659 igenom el. Af Eric Jacobson.
Choret i östra gafveln, är med ett vackert utharbetadt, svarfvat och måhlat trää galler ock skrank
til the första tvänne pelare tvärt öfr kyrkian afdehlt,
hvar på.Tune Pastor Leci T. P. Lci Laurent Lilievan: sit namn
måhla låtit med en öfverskrift tagen af .... : 28, v. 4,5,6 & 16,17.
Uppå thetta skrank och galr ståår ett stort Christi
Cricifix, mitt för stora gången, men mitt för then
Lilla manfolksgången, en anna Bild neml. The Poviskas
Jungf. Maria med en Pelican öfverst på hufvudet sittande
ock gifvande sina ungar uppehälle af sin utu
Bröstet fram pillande blod.
En liten täck nät och kostel. Altare Tafla seer
man här i Choret ståndande uppå Altaret under
östra gafvel fönstret, hven är giort ljkt ett Bookskop med Bildthuggare värck ock uthvisar i sin
medlersta dehl och rum Christi oskyldiga, jemte the
2ne Röfvares skyldiga korsfästelse med the grymma illasjnnede, ock förbistrade Såldater i fulla
gevär; jemte the sörjande qvinnor ståndande på
Golgatha berg under Xsti kors med mera alt mäst
förgylda Beläten.
I the andra 2ne dehlar, af thenne altartafla
stå Lärjungarnas, elr Apost: ock Evangelisternas artigt uthhugne små förgylte Beläten i sina vissa
ordningar. Åhr 1642 af Edel och Välbördigter Jöns
Rosensmit til Druckisholm, General Secreterare öfver
Finland och Åland förnyad. Brukas att igen när Fastlagen infalt,
som ett skåp, då man åtter kan se Xsti Pinas Historia vara där
afmåhlat.

NB Inga andra
inkomster äger
denna Kyrkia
hvarken af privata
jordagods, åkrar elr
el
änggiar etc. utan
det hvad SockneBoarne föräcka
kunna vjd sina
lyckelige Resors
återkomst ifrån
Stockholm på höst
som våhr jämwähl
ljks begrafning i
Kyrkian så ock för
klåckor och Bår
Kläde. För ett stort
så vähl som litet ljk
betalas hvar gång
och för hvar
särskilt Ringning
16 ? km. l. ½ Dr.
För nyare Bår
kläder 24 ? kpmt
För gl. do 12 ?
kpmt mynd. För ljk
som begrafves i
Kyrkio g får
Kyrkian inga
accidentier utan
allenast för dem
som läggas i
Kyrckian. 20 dr km
betahlas för en
upkastad graf i
Choret när ett stort
lik där uti nedsättes
men half parten
mindre för ett litet.
12 dr km ifrån den
första pelaren til
den andra nedåth
Kyrkian för ett
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10 dlr kpmt åter emellan den andra ock
3dje pelaren
8 dlr do kpmt mellan
3 ock 4 pelaren.
6 Do .... ... emelLan 4de och västa
Gafvelen. NB halfparten
mindre alla ställen för ett
Barn.
2ne messing stora ljus
stakar på alt: har man ock.

obs. af ford. Wälbet:
Regementz Zwarter
Mästaren And Sa
Samuelsson Holm 1621
förärad men sedermera åhr 1659 af Wälbor:
?????? förbättradt
Iag kan intet begripa
huru det kommer til
att de som låta öpna
sina egna murade
grafvar ock däri sätta
sina el. andras ljk: vil
ja intet mer contribuera därföre än 1 Plåt
eller 1 st 6 Dlr Kpmt
... .... inkomst för
Kyrckian hvar vjd dock
des höga föreståndare
borde läggia handen vjd
och .. ...........
til godo.

Uppå Chor Balken vjd Zvinfolks sidan, hänger en liten klåkka men hken ringes til Skrift om Söndag mårnarna så vjda kom
munikanterne hafva angifvit sig Söndagen förut.
En störe och 2ne mindre ljus kronor hängia i rad mitt åth
stoora gången utan någontheres inscription, uti wka ljus uptändas
allenast Jul afton och Nyåhrs morgon.
Ett lit: ljksom til stridz seglande, Skep, med sina stykken, flaggor
och vimplar fr. blifver man varse hängia öfver stor gången ned
åt elr back i Kyrk: af en Krono Båtzman förfärdigat ock skiänkt.
Predikostohlen af trää utharbetadt ock måhlad, står
wjd then andra pelaren ifrån Choret på norra el. Qvinfolkz
sjdan, med en brukelig el. så kallad öfverhängande himmel
af trää målad.
I Choret finnes 3ne murade grafvar: vjd then första belägen
Under sielfva Altaret hvar Sochnens Kyrckioherdar ock
Prester; utan någon afgift el. betalning til Kyrckian för
des öpning nu begrafvas ock säges vara begrafna, har
man intet något att observera. Then andra i N:O: hörnet
hafver fult fordom Major Walbor: Rosensmidht til Druckisholm låtit uprätta, men utan något Sirat
och prydnad allenast thet att han låtit anor elr Wapre
ock Fahna Öfver grafven uphängia Nuförtjden äger
Sal. Capit: BergenCrantz arfgr thenna graf.
Then tredie vjd norra sjdan emellan åfvannämde ock Sacerstig dören; om thenna har man intet något märkvärdigt
at förtälja, utan thet allenast, att utj henne fantz i
framflutne åhren, en ljk-kista, med något sölfverbeslag,
dock hvar utj then döda kroppen var hel ock hållen så Balsamerad att han intet rutna kunnat utan var hård som
en rödbrun sten, hket iag ock med mina ögon såg när
kistan öpnadt blef. svepe dukarna voro til .... Kroppen
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dånade som en tom truma när man slog på honom
ock när man reste honom up. var han styf som en stock.
Man tror att thetta ljk legat på andra hundrade
åhr i grafven. Sal. Wälbor Örneflyktz arf. är thenne
graf tilhörig
Sedan Nagu Sochnes inbyggiare föröckt sig ock blifvit
Folkrjkare, hafver thenna Kyrckia tycktz blifva them
för trång, therföre the ock hugit hål uppå hennes
norra mur och väg. ock bygt sedermera en liten tilökning af sielfva Kyrckians vjd, thena man i thenna
dag kallar Nykyrckia. Thenna Nykyrckia ägde tilförene ett ljtet nät torn, men blef thessa framflutne
åhr*, när Kyrckians taak helt och hållet blef spånat,
nederrifvit; är intet välfd med tegel elr sten utan
med bräder. Här ine seer man till en mera graf ovälfd
med träskrank före, öfver hvilken hängia några
sönderfallande Fahnor med stoora Bookstäfver uppå
dock mäst oläsliga; jemte några uthgambla ock af
taakdråp illa farna vappen och värjor fordomdag
Leut: Hym til Wäcklax &. tilhörig men nu thes ägare
Och inne hafvare.....
In in sielfva Kyrckian vjd stoora dören under läcktaren på Manfolkz sjdan åskådas ett af trä svarfat ock
måhlat fyrkantigt skranckmärke, som kallas gl Funten, ther i man tilförne christnat Barn; men nu
förrättas döpelsens act ock Sacrament förmedelst
Biskop: ock Doct: Ioh. Gezelii påbjudande, i Choret, som
thes rum ock ställe, på norra sjdan om Altaret nogsamt i dag thet uthvisar.
Tvänne rum i muren ömsomsjder om Altaret finnes. hka nu
med bräder igentäckte äro, som iag intet kan vähl begrjpa
hvar til munkarna them brukat; dock gissar iag att the
hafva haft sina helgon. iag menar trää beläten ther inne
ståndande af hka trää Bäleten ännu finnas uppå farstugakullen ett parti.
Gålfvet i Choret, jemvähl hela stora gången ända uthåt
är, med fyrkantig hugen sten, lagd.

*under min Fader
Kyrkh. Gustaf
Salonius inseende.

Obs
Sex stn fönster
ser man i thenna
kyrkia 1 på hvardera
gafveln, 3ne på
Södra sjdan, 1 på N:
sjdan hvaraf Kyrck
giöres mycket ljus. I
nykkn äro 4 st små
fönster.
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Thenna Nagu Kyrckia äger ock en liten på sin norra
Sjda af grååsten, men med taget välfd, nät och vacker
Sacer-stiga, som med en starck järn dörr af små plåtar
förvaras ock igenlåses, på thet att intet, någon wild
ock ochristen menniska må kunna Kyrckians skrud ock
lösa egendom, som ther inne giömmes i hastighet boort
snappa. Här inne är mituppå gålfvet en välfd Källare med järndöör före, hvaruti Kyrckiovijn förvaras
ock conserveras. I sielfva muren af thenna Sacerstiga äro några små skåprum murade, med Ekdörar
före, hvaruti finnes en stor ryg- elr been knota om 5½
*när man dock
Besmans mfrs vicht som säges vara af gl stoora fötter;
någa på henne ser
men iag vet intet, hvad iag här til säja ock svara skal
& så är en sida
ty Porus eler rummet hvar igenom ryg bastet skola godt,
borta ther rygsynes intet,* utan allenast små piri öfver hela knotan,
Bastet igenom
dock halt min läsare, ingen Anatominus är iag, som kunde
gådt.
Obs. 100 åhr gl
här om dömma och judicera, antingen denna knot vara af
män hafva berättadt människor eller fänad.
för detta att theras
Probst i Korpo Hr Mag: Nils Fridelinus som thenna
förfäder funnit
Knot åskådat, förmenar ock sagt. then vara af diuret
thenna i kyrckian
Gehemoth, om wket tahlas i Jobs 40:10 men hvad böör vj hit
när the grefvit för
lämpa Skriften. I thessa rum liggia ock några gl
ljk, äär ock
skrommor synes
på latin öfr Palt: tryckte Munck Böcker i förvar
fuller ännu utj
ock kunna af theras begivna läsare åskådas: thessa
samma knot; kan
äro eviga, hälst the hafva ingen begynnelse ock ända
hända Kyrk:
iag menar främste och siste bladen äro bort rifne; utj
spaden vjd gräfvandey bekommit. hafver fullr thenne Sochnens Uhrminnes Prester
ock Prelater plutrat ock skrifvit; men hoo kan riktigt
Kyrkrächningarne
läsat? I Kyrckiokistan finnes några gamble mynt
äro vordne til dato
af Kyrckioherden,
sorter förvarade.
såsom en
Kyrckio-Värdar, nu förtjden vjd denna Nagu Moder Kyrckia
Controlant skrifne
äro, Johan Classon i Zviflax ock Isaac Isaacson i Finby
såvähl för
Opby, hka här tjl dag vjn säden emot marckgången ock Kyrckiomoderkyrckian
rådetz värdi behållit, därför Rächning giort. En
som Capellet
hvarföre åhrl.
Plåt el. 6 dlr kpmt bestås dem hvardera åhrligen i löhn.
Honom består 6 dlr
kpmt som i
Rächningen
uptages.
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Andra gl. Antiquiteter finnes här nu intet mer,
om til förene funnitz vet iag intet, eler hafva the af
man ej helr
hel gifva någon vjd underrättelse när Nagu Moder
Kyrckia är upbygd vorden, ock af hvem hon är först
grundad och anlagd, dock sluter man af åhrtalet
1,3,5,8 som uppå den större klåcken finnes pråglad
at hon lärer vara Funderad i St Hendrics tjd, ty 1ene
St Hendric som kom ifrån Engeland til Upsala/: Englandarena sägla giärna/: har utan al tvifvel seglat komit
ifrån Upsala nedåt Mählaren , igenom Stockholms norra
ström, öfver Åhlands haf ock så först här i Nagu
anländt ock kunnat i thet samma föranstalta en
kyrckians bygnad ock anläggande til thes första grund
ock fundament. Forna tjder har seglation ifrån Sigtuna
etc. til Åbo ock så vice versa legat mit igenom Nagu
Sochen. 2de Har Kyrckian öfver halft hundrade
åhr kunnat stå i bygnad innan then blifvit så
färdig at invånarena kunnat sig ther i helga. 3es
Så kan intet hälr klåckan vara äldre än Kyrkian
utan Kyrck: måste vara äldre än klåckan, ty
4te här til kommer ock att invånarena (.....) kunnat
tillvaro som ock ännu äro Svenska så hafver
therför St Hend. med them straxt kunnat prata
och thala. Dock se pag 48 (Inhölt, blott 40 sidor) och. ändan vjd
thenne beskrifning.
I thenna Moder Kyrkia hålles hvar Sön- och
högtids dag Svensk. Gudz. Tienst, men i Sacer. Stiga
för några Finnar hvar 3die efter förordningen.
I vest. norra hörnet af Kyrckiogården som af gråsten
upstaplat är, står en gambelmodig klåckstappel
af trä med 2ne klåclor uti. En större, ungefähr
3½ Skep
Skeplbr vicht och en mindre, vjdpas ock gis
gisningsvis 15 L..
Then mindre har thenna insciption , med inristade
el. inhugna Bookstäfr.

Obs Ao Xsti 1151 är St
Hindric, ihiälslagen i
Finland
NB Til 2ne Kyrckiokistor
ståndande i Socnestugan
däruti medlen förvaras äga
Kyrckioherden och de 2ne
Kyrckiovärdar hvar sin
Nykkel. Men til den 3die
kistan hvaruti Kyrck.
Värderna vahr helgo dag
inläger pgr när så lägligt
fallr äger Kyrckioherden
ingen, utan Kyrckvärderne
ensamma hvar sin
Obs. Fast holmars finska
namn vilja annat inbilla.
Cronan Består Nagu
Kyrckia med Capel åhrl 12
dr Spanmål til vinsäd
hvarföre Rächning bör
visas och giöras för
respective HHr visitatoritj
Ecclesial.
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Thenna inscription är
Letska el Estska hvaraf
man sluter, att denna
klocka lärer vara äröfrat
och hit öfr fört i fride
tjd af några denna
Sochnes invånare, som
officerare varit och
sedermera til denna
Nagu Kyrckia skänkt.
Sielfa Bookstäfverne
äro endehls Gräkiska
endehls Ryska etc.
NB De 2ne mellersta
Siphrorna i åhrtalet på
men .... så stå 3Z
Siphran Z är gl modig
och understundom är så
skrifn af gl. män.
Siphran ? ljk en häckta,
then man brukar i
Kläders ...hächtande,
betyder så mycket som
Uphofsman är til thenne
Bokstab Ulphil, en the
Giöters Biskop, then
the Fölgde.#
Thette märke ? är Åbo
stadz Bomärke än i
denna dag, hvaraf man
lättl. sluter att hon där
guten är Ao 1320.

(Här bild av inskriften)

Uppå then större Klåckan i thes öfversta omkretz läser man
Thenna följande öfverskrift, med uphögda bookstäfver

(Här bild av överskriften)

#Giötherna när the uthdrog ifrån Sverige och intog, Rom ock Italien &
hawa manuscript el anteckning med sina egna Bookstäfver finns i
Upsala Bibliothek, dijt nog. löst ifrån Holland?.
Christi Crusifix med uphögt arbete seer man ock på
thenna Klåcka jemte thetta bomärke ?? inunder Christi
Crucifix, utan tvifvel då varande Kyrkiovärde Bomärke.
Öster, jämvähl vester om Kyrckian finnes små berg
hymplar eler Klackar med små inhungne kors, uppå alla fyra
ändar knoppar. Iag håller så före, att the som Kyrckians
grund först anlägga velat, hafva ther med uthvist rum.
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ljkformiga kors med knoppar på ändarne, hafva murmästarena sedermera murat, på Kyrckians östra och
västra gaflar up under tackräcket: til kiänna gifvandes ther med att ther skulle predikas om then korsfästa
Jesum Xstum människornes salighet.
Nagu borna hafva mycket beqvämligt att anlända med sina kyrkio-båtar, til sin moder kyrkia, efter hon ligger uppå en udde eler ett näs, som
ofvanför är sagt, ett stenkast up ifrån hvardera siööstran.
Nagu Moder. Kyrckia kallas vjd namn St Olof.
I anseende hvar til, man begynt af uhrminnes tjder
hålla vjd henne en liten marknad på Olai eler Olof
Mässedag vjd Juli Månadz slu ven marknad med
mera på framflutne åhrs ...... Rikdager är vorden stadfäst
ock giord til en fri marchnad, dock af föga värde ock
importance för the
invånare försambles ther allenast tilljka med några
fåå krämare käringar och mångelskor ifrån Åbo.
Marknaden är giord på en timma, när öhl ock bränsölas til aftonen.
Nagu moderkyrckia äger ock ett litet trää Capel
Nötöö kallad 3 mihl Söider T. W ifrån Moderkyrck: i uthskären, hvilket til sina väggar är upbygt ock upsatt
Ao Xsti 1664 uti Octobris månadz begynnelse, 1664 vardt
Högvählborne grefvinnab Fru Maria Sophia Dela Gardie
med sin fahrkost ifrån Siön eler hafvet innom Brändharunes kli
Gud henne med sitt följe i thenna Siö-fahra bevarade
för al olykka förärade hon, för ett Tacksamhetz tecken
til thetta Capel straxt. 13 Spe: Ducater hvarmed bräder, sedermera, til thes täckiande upkiöptes ock
hvart sedan 1665 täckt samt med alt annat
värdigt innandöme förfärdigat. Någon ljten tjd

I östra gafvelen
uthanföre står fält thetta
åhrtahl 1066: .... thetta
hafr Murmästaren giort,
när han henne ...
rappadt och klistadt.
hken denna St Olof
varit kan man ibland
andra Historier läsa
relation öfvr nya och
Gambla Upsala, på
franska uthgifven af
Occonomus Templi
därstädes.
Mag:
Thetta Capel äger inga
andra inkomster utom
hvad thes tilhörige
åboer ock
widmachthållare kunna
förähra våhr och höst,
vjd sina lyckliga resors
hemkomst ifrån
Stockholm så ock ljke
begrafning i Kyrckians
.... ock straxt vjd
prästernas därvaro
annoterat blift och til
Rächning fört.
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NB Kyrckio-värdar vjd
Capellet äro 3ne neml.
Eric Ericson i
Kopparholm. Matz
Germundsson Lökholms
Westerg. Matz
Simonsson i Nötö by och
nor
Kyrckioherden befattar
sig härmed ingen
Kistnyckel. Therföre äro
och 3ne Kyrchvärdar til
satte.

Nöt h. e. en koo eler oxe

ther efter försände högvählborne Grefvinnan M. S.
Dela Gardie ifrån Stockholm til thetta Capel neml.
ett altare kläde af svart blomerat Siden tyg, med
ächta spetzar på, en mäshake och skiorta, sampt
2ne st vackra koppr ljusstakar, item 500 Cr. kpmt utaf
hka pgr sedermera en förgylt Sölfr Kalck och paten
jemte andra nödvändigheter förskaffade blefvo.
Mitt i Nötöö by hafver tilföre af gamblt ett litet
flyttades Capellet på Cur-holmen, där det nu, ett
par musquet skåt i West från byn, står, hvar uti
intet oftare kommer att hållas gudztienst, utan
när Sochne Prest ifrån Moder Kyrck resa tidt ut
vissa tjder om Åhret, tå uthskiärsbona slippa
att resa til Moder Kyrk: thet the äljest Bönoch högtidz dagar, när oväder och stormar allenast
intet förhindra, (thet) giöra måste.
Thetta Nötöö Capel, hket har sitt namn af sielfva
byn Nötöö, thervjd thet ståår/: h. e. Boskapsholm eler
land/: hålles vjd macht allenast af 16 uthskiärj hämsig intet om thes vjd macht hålland

hederslag

Boorna åter intet om Mod: Kyrck:
Hvad skogarna i Nagu vjd kommer. så är
1mo att märkia att här finnes inga almän
ningar, utan hvar By gård ock hemman in i Sochen
hafver sin afdehlte parck ock marck, efter thes
Borna
&.
för reda penningar kiöpa hvar helst the kunna
fåå. 2da Finnes åtskilliga onyttiga Träsk, och en
ganska myckenhet af ogangneliga Berg /: dem höör,
hoo hafver satt them alla på prof ock theras mineralier vägit, att man them alla ogangneliga kalla
böör?/ hka vähl hälften af Sochnens förmoner afPrinted by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
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stympa. 3tie om någon märkvärdig skogs tap ock klef
af furu i fordna tjder funniz, emellan träsker.
Bärgen och dahler, så hafver Sochnens invånare
then vähl, sedan Segelfahrten för them kom i större
efter, til Fahrtygens byggiande, borthuggit:
unge späda (späde) upväxande får nu icke helr ståå
i fred * härtil kommer ock 4to. Fiendens, i framfluten
krigstjder, skogens våldsamma uthblåttande, ock förhärjande med eld och brand som nogsamt, af the ännu en dehl blåtta, bara och skallate stående holmar
ock stränder, är att se ock märkia, hvar igenom
the, af ålder goda ock förträffeliga Vint. Notz el.
Sommar Strömming varpen, kommit att förlora sin
indrächt ock fordna rundhet, ägaren. ja sielfva
Sverige Rjke til en stoor skada, men Holländaren, Skotten,
sluter man, att nu mera ingen märkvärdig skog finnes
i Nagu Sochen, hvar af Sveriges Rjkes invånare
någon importence hafva kunde på uth Rjkes orter
med Bielkar. Spiror etc. utan til inbyggiarenas nödvändiga Tarfver ock behof.
The märckvärdigaste holmar i Nagu äro thesse
fåå efter följande:
En liten trin dock hög, berg holm, ungefär ¾
mihl O: T: N ifrån Kyrckian, Bornholm kallad,
uppå hvars öfversta spetz ock top är en moos
achtig log däld, tjtt fördomdags the närgränstande
invånare ock berättas hafva tagit sin undanflyht
för Siö-röfvare ock fiender, ock med stenar igäntäpt efter sig ingången, som än i thenna dag ståår
til att syna ock någorlunda sluta att så hända
kunnat. En gambmal saga förtäljes af invånarena
här att dansken när han til Åbo rest, Staden att
förhärja ock afbränna, hafver under thenne
holm med sin Skepps Flotta legadt, men blifvit af
holmens innehafvare oförmodeligen öfverrumplat, med
stora stenar nedervältande af högsta Bergs Klint,

*låtandes allenast
ohyggelig Granskog
qvar blifva.
Obs. Ströming älskar
hög skog achtiga land
om Sommaren i
synnerhet.

Af ljka namn med Öön
Bornholm beläget i
Öster Siön hvar på
mäst skälmpak bor som
lyder under Danmark.

........ vid. Hallenius
..... disputation öfr
Wirmo härad uthgifven
i Åbo 1738, 1741. P. ...
p. 12 sq.
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Krut hahr då intet
ännu varit i bruk
eller.. hafver man
lättel. ......
holmens
innehafvare snart

Krönt 1594 död
1632

therigenom många Fartyg blifvit nedersänkta, the
andra, af förskräckelse, flychten tagit. Up til thenna
holmens omrörde öfverst. kan man intet elliest
utan allenast uppå ett ställe, sig med mödor updraga ock klänckia.
Sex mihl S: T. W ifrån Nagu Moder Kyrckia, skal uppå
en holma: Lil-harun benämd ock lyder under Trunsiöö
hemman, utj hårda bärget synas stoora Folk färder eler
rättare sagt spår ock fist, ock det så tydeliga, att man
täär ock alt vählskiönja kan, jemvähl hvar han land
stigit som ock hvar han til Siös gådt, ock hålles före
att rummet i sielfva berget synes hvarest han ståt
ock kastat sitt vatn. Om nu en menniskia alt thetta,
kunnat giöra, så är thet visserlen ett mirum quid. elr
naturen thet giort, lämnar man them lärdom at döm
Jag hålr thet så, i min okunnighet, före, att thet lärer
vara af naturen: Ty aldrig i evighet har än funnitz
tror iag, på jorden så stoora fötter jättar ock menniskor
af så stora ofantliga kroppar som spår i hårda hellebärget efter sig lämna kunnat. /: Then h. Skrift tahlar
intet om större Jättar än 6 alr höga ock långa i:g:t
Goliath:/ posito, om så varit, som dock först moste
bevjsas, hkt näppeligen, tror iag, lärer ske, så hafver
dock en sådan jätt most hafva 50 a 70 Famnars Been ock
låår att gåå, vandra och marcera igenom sielfva diupa
hafvet: Ty intet fahrtyg elr skep af Trää. /: Järn skep
har man intet hördt tahlas om /: Ja icke thet störste
i värden, har kunnat bära ock hålla en sådan förskräckel. drygan krop efter bärget svichtadt under honom.
Uppå Wansor holms elr landz västra Bergz udde
i Stöö sund, 1 mihl S.T.W ifrån Nagu M: Kyrckia, förmähler the hvit skäggige Gubbar, vara i sanning berättadt
af theras Förfäder, att Konung Giösta Adolph har
låtit för sig ock sit medfölje, uppå sin resa om Sommartjd åt
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uthvisas varit en steen som ännu på berget ligger,
hket mycket sannoljkt är, hälst sielfva fahr vattnet
ligger straxt utan före til öfr flöt beqväml. hamn
3tio ligger tvärs öfr sundet ifrån denna ud uppå
Petzor holm, en liten, med sten kringlad KyrckioGård, hvar af man sluter, at folk med fartyg
där hamnat, som sina döda begrafvit 4de Finnes ther
och bredevjd et compas i bärge uthuggi.
Ströming Varp, nu förtjden. om vinteren åro följande 1mo Kojkare half fierdedehls mihl N.T.W ifrån
Kyrckian. 2de Kaiplot, 3tio Rjlot, bägge i N ¼ mihl
Ifrån Kyrckian Finby tilhörigt. 4te Petes, 5te Wessor
Böndren kallat Zväsor, 1¼ mihl N.W ifrån Mod. Kyrckian
hka tvänne drages med sidsta js före om våhrar
vankar här på thessa varp, en stoor Gudz välsigNelse, men åter sombl. Vintrar ock Våhrar ganska
ringa. Man hafver i thessa framflutne åhr för
förmiärckt att the vintrar när Strömming vankar
på Erstan, under Rimito, Luonoma, Sampas &:, så
är här intet til fångs, och not man gåår hem
med tåår kas, som man här ordspråket brukar.
Åtskillige gifves ock vähl än, så som 1
Knappan 2do Maiholm N.O 1 mihl ifrån Mod: Kyrck:
Siählöö Hospital underliggiande, 3tie Harun 1¼ mihl
S.O.T.O ifrån Kyrk. Säterjt Kälding til hörig. 4te Kirjaissund 1 mihl S.O ifrån Kyrck: Kjrjas Rusthål underliggiande, men nu af en aldeles slät importance
thereföre drages the nu mera sällan, ja aldrig,
ther ljkväl uppå them i fordna tjder Gudz matskåp rundeligen öppet stodh: Man gissar att
Strömmingens gång och vägar i siön åt diupa
Giölar skola blifva igen lychte ock täpte af bottens
upväxande igenom stoorm vågarnas häftiga rörande ock bottens slätgiörande, hvar af många
gl. goda Vinter ock Sommar not varp kommit utan
al tvifvel att förlora sin indrächt, och småningom sättias utan bruk, ock änteligen plat

5 drages strax
när jsen lägger,
för fult
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förglömmer.
Observ: Om Vinteren söker Strömmingen giärna diupa
gröpper, men om Sommaren i Maij och Junii månader
grunt vatn. Af Ströming gifves 2ne slag nemln
Obs: Af Nagu sochens gl
fisk-skatteläggning,
sluter man att i Nagu
hafer intet särdeles varit
den tjden Strömming
fiske idkat, som emot
Korpo åboer svara
kunde, hka en mykket
störren fisk. skat nu
underkastade äro
hade the brukat tå så
stoor fisk .... som nu,
hvissert vore en större
börda them
uppå ryggen lagdt.

Petsår och Blåbärholm
kallas the land varunder
thesse 2ne vinnots varp
brukas
ock i land drages.

*af the få vinter noter
som ther dragit.

man förmärker ock uppå then vid saltandet, thet
iag men mina egena ögon sedt, att the äro af
särskilt natur, intet quo ad forman exteruam. ut
ita dicam, sed quo ad internam vimet naturum &.
I thet vinter Strömmingen är smärre ock fetare
ock brås på vasbuken, ja til största dehlen vasbuk,
Sommar: åter större ock magrare. Man menar
ock hålr så före att vinter Strömmingen stiger in
ifrån hafvet om hösten, men gåår åter ut
Somar Ström: vice versa.
Åtskilliga Sommar Strömingz fisken finnes ock
gifves vähl i Nagu Sochen, /: man tahlar här
intet om uthskiärimännernas skiötläggningar ock
tårsk fångningar i sielfva hafvet på vissa lön-grynnor /: fast
i thesse senare tjder mycket slagit fehlt, dock thesse
följande af uhrminnes tjder hafva varit ock äro, så
til att säja the bäste och upperste. 1 Innamo Kusis,
ungefäfr 2 mihl N.T.W ifrån Kyrckian. 2 Sandöö Ström
elr Sund. 1 mhl. linea racte O ifrån Kyrck. 3 Steenskär
2 mihl S.O ifrån Kyrck. 4 Högsåhr Luodus & Redamo
¾ mihl S.O ifrån Kyrckian 5. Krook och Zviflax
6te Zviflax enskijlta Nätiudden & Nagels vjk 1 mihl
S:T.W ifrån Kyrckian. Af thette senare Strömmings Nothvarp, Nagels vjk neml. villja några säja, att Nagu skal
hafva sitt namn bekommit, i synnerhet af thet
myckna öhl som Sigtuna Stadz Borgare ned ifrån
Mählaren hafva tjdt skut tahls fördt, att byta sig
til Strömming före, hken tå skal i en välsignad
ymnighet blifvit til landz dragit*. Att thetta så
hända kunnat, sluter man there utaf.(1) Landz Kiöp
i fordna tjder lärer intet varit förbudit, såsom
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nu. (2) Vist är thet, att innevånarena här städes, i
förtjden intet brukat sjelf salta sin fisk, utan straxt
färsk föryttradt. (3) hafva the ej helr brukat någon
Seglation på Sverige elr andra orter. Om derivation
säja the sålunda i Nagu h: e: mycket, och öhl &, hvar
men thenne derivation behagar mig slät intet.
Ty then stämmer intet öfverens
med Sochnens egentela natur. Situation, ock beskaffenhet, som består af många ööar ock holmar ock
therföre intet kunnat taga ock bekomma sitt namns
derivation af något ovisst ock näsligt, för vist ock
hederligit ock naturligit.
I Kålpäran, Vjkom ock Pjparby Rusthåller tilhörig O.S.O ½ mihl ifrån Kyrckian är ett litet Jd fisk.
om Våhren. Så ock i Kirjas glo.
The förnämsta Siöar ock Vaten omkring Nagu
äro 1mo Erstan elr Finice Airistå, hken stöter
med sin W. Södra bräd på Nagu O. Norra stränder,
3 mihl lång, hvarpå Ryssen sin Skeps flåtta
exercerade åtskilliga tjder om Åhret, så länge
han Finland inne hade. 2do Öör Fierden
liger såsom en skildnad emellan Nagu ock
Pargas, O. ifr. M: Kyrck a 1 mihl lång ifrån
Nor til Söder beräcknad, något litet mer än ¼ mihl
Bred. 3tio Gulkrona fierd. S.O. 2 mihl ifrån M:
Kyrckian men 3 mihl lång ock sträcker sig til
Jungfru Sund skiljandes Kimito ock Nagu åt.
4to Sielfva hafvet ock Öster Siön elr Sim Finiens
Stöter in på Södra och Vest Södra kanten af
Sochnens uthskiär. 5to Korpo Ström ligger
Väster på Nagu, ifrån N. Til Söd: ¼ mihl. – Bred,
är en fahrlig seglation för the uthlänska ock

Derivaties af
nominee preprio
Regis: Eric & stad
h: e. ställe,
rumost. controitte
Erstad vid supra not:
in margine pg.3.

Hembygdsföreningen
Projekt J. G. Salonius Nagu Sockens Beskrifning
Sida 18
*här stålte Åbo skiep
och Spanien farare
Nom: Södra Finlandz
Vappen Ao 1735 om
hösten så ock skippet
N.N 1737 in Octob:
Obs Smala och långa
Sund finnes många
item många och farliga
Strömmar här i Nagu,
hka vähl then ena
dagen om vintern man
richtigt kan gå men
then andra gåå öpna i
glat watn, orsaken är
vatnetz hastige vjd
väderlekens omskiften
uth ock inlöpande &tc.
The Naturkunnige må
här om disputera, huru
det komer til att intet
allerstädes, emellan
ljka trånga sund
holmar och grund är
vatnet strömande . l:g:
uti en stoor fierd finnes
3 holmar å rad vka
giöra mig 2ne sund. I
thet ena sundet strömar
det åhrl. Vinter ock
Sommar, i thet andra
intet. Lika diupa Sund,
öfr ljka diupe vatn
ömsom sidor: hvad är
orsaken?

dock är som råmärke emellan Nagu & Korpo, 6to
Thet vatn som är på Norra sjdan af Nagu,
2 mihl lång ifrån Öster til Vester beräcknadt
½ mihl ungefähr Bred i Söder och Nor.
Om fierdarna ock invjkarna innom Sochnens gränär fult vjdlyftigt att skrifva, dock som man them
På östra sjdan af St: Nagu Kyrck vjken. 1 Möö vjken
elr Samplax vjk. 4. Rjsis elr Korsnäs. vjk. 5 på Södra
Sjdan af St. Nagu Krok Vjken. 6. På Västar item:
Koom Vjken. 7. På Nårra do Toras. Vjk. 8. Mielis. Vjk &.
På västra Sjdan af Lil-Nagu, äro Syslax Vjk.
KåhlHangslax Vjk. Södra Sidan Gyttia ock Kälding
Vjk. Pjparby ock Dalkarby Vjk. Laggarnäs Vjk. Vjkar
kallas alla de som hafva inlop men intet uthin måste man uth, med båten. Fierdar
inom Sochnens gränser. 1 Kyrck-Fierden 2.
Rag-fierden. 3. Yx-fierden, alt nor om Kyrck.
4 Matnäs-fierden Söder T.W. ifrån Kyrk. Etc.
Sunder finnes här ock neml. Thorsund skieps led
til Åbo, eljest kallas ock Wandrock sund. Finby sund,
Walmo sund. Sandö sund. Kjrjas sund. Sund kallas
alt som hafr inlop ocj uthlop särskilt.
Några höjder ock backar, ther the i hedendomen hade kunnat begrafva sina döda elr ljck,
finnes här inga, så vjda mig vitterligit är, hälst
och emedan ingen sådan beqvämlig hög plan ock ort.
ther til gifvitz för ortens obeqvämlighet skul, utan
iag tycker, för mindre besvär skul, hafva the
i hedendomen, sina döda kroppar på Siöbottnen
med stenar kunnat neder sänckia, hket sät, att be-
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grafva sina ljk. the Siöfahrande än i thenna
dag bruka, när the icke til landz om heta
Sommaren komma kunna: Ty man ser här ock
ther, stenar på Siö_botnen liggia, när vatnet
i synnerhet är stilla ock vädrät klart, ljka som
the för någon vis ord sak skula af menniskior
vore tjd ned släpte ock kastade. Ock fast än
nogon högd ock backe, ther the i hedendomen
sina döda begrafvit, i fordna tjder funnitz, hafver then uppå några hundrade åhrs förlop ock,
sedan Kyrckiogården kom i bruck, kunnat
blifva med* skog beväxt, och dymedelst osynlig
okunnig, ock orychtbar. Eljest finnes här ock
ther i Sochnen, samblingar af stenar större
ock smärre, hvilka gemene man elr inbyggiarna
almänt på sit sät kalla Jätu kast. Följande
äro märkvärdige. En mihl vjd pas O.T.N. ifrån
Kyrckian finnes uppå ett berg i Probstvjk stoor
Äng, Jätu berg kallad, en trin jemt ock vackert
af gråå sten upbygd röössja, elr om man så
kallat fåår, mur, utan något klister ock
r ock högden
varit för 60 åhr tilbakas 3 alr, men nu intet
mera: Ty skola el. jagt folcket förstöra henne
när the therförbjgå: med klådiga händer åhrl.
och then man ena stenen efter then andra
ned välta, hket dock är mycket obetänckt-

*onyttig

Obs än finnes uti
thenna äng, på bärg
en mindre äfven slik
steenröös uppbygd.
(teckning)

rössja hafver varit trappsteg att stiga ock
rit tvänne trinna rum och gröpper, uti hka
man kunnat sättia ned föttren, ock sig
på sielfva röset ned sittia. Omkring thenna
af människor fordomdagz upbygdde stenröös, liggia
i oordning temlig stoora stenar, them man
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vähl för ett sääte bruka kan. Om nu thetta
fordom dagz varit ett domare säte, elr ock the
första utskickade Poviskias misionäriers prediko
rum kan iag intet gissa til.
(2) Äfven finnes ock tvänne slika ock på samma
Sät giorda och upbygde steen rös tvärt öfver siön
¼ å Söiden, gent emot öfver nämbde, uppå
Sandöö Öön elr Ängis land. Thesse rös liggia
uppå så höga berg hymplar, att man them ifrån
åfvan nämbde, vähl skiönja ock se kunna
(3) Finnes ½ mihl i Söid ifrån Mod: Kyrckian uppå
Högsahr byland ock Variluoto Bergen. Ut ved
Siöstranden en sambling af stenar, ock af den
stoorlek, att en Karl dem vähl kan lyfta.
(4) Än finnes ock, näst-nämbde bys östra
Råkelholmar, 1 god mihl Söid T.O ifrån Mod: Kyrck:
mitt på holmen en vjd kring ströd steen rös
som jemte then förra af Sochnens inn invånare,
hålles före, ock af them kallas Jätte kaster.
Kan hända the begrafit här sina ljk fordomdag
och kastat sten på them, som ock, Ryssen giort
på åtskilliga ställen här på holmarna under dess öfverväldes tjd.
(5) Söder uppå Löckholms Byland i uthskiären
3½ mihl i Söid: ifrån Mod: Kyrck. Seer man
kallad.
(6) Uppå Sumpar udden vjd Korpo Ström, finnes
ock ett litet Jätu kast, hket säges svara emot
ett annat, uppå Korpo lande.
Jag håller så före, att vjd slika sten. sambl ock rössjors uprättande, hafva fordomdags ock i hedendomen
thenna Nagu Sochens åboer sig helgat och sina
Offer giort, tå the vjd samma tilfälle, och hvar gång
the tilsammans kommit hvar på sin ort ock kant
med sig fördt ock hemtadt, en hoop med stenar
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them the i en hop kastadt, sin devotion ock andacht ther har med betygande, jemvähl til ett tecken velat
vjsa att the tilstädes varit ock sin Gz tienst
hållit.
hållit
Tå Nagu Sochens invånare Ao 1713 in Aug. uthrustade sig ock sina upbodz män elr manskap emot
Ryssen vjd Bierno Åhn, förde the til ett tecken
att the voro ifrån Siö Kanten, på sin Fahna elr
Baner, en Sil elr stoor Strömming.
Thenna Fahna, hafva omilda menniskio händer
i Ryska öfverväldetz tjd, på fiendens hals bort roffat
så att then nu mera icke står til att igen finnas
NB
r Ryssen
hafver intet något det ringaste skada giordt vjd
Nagu Kyrckia, hvarest fahnan förvarades. Vist är
fulr thet, att Kyrks Klåckor ock lösa egendom ock
skrud voro bort förde til Stokholm, ståndande i St:
Iacobs Kyrckia. til Freden slötz i Nystad åhr 1721,
i förvahr. Men äfven nämde Fahna förvahrades uphängd i
Kyrckian sedan Ryssen landet inbekom, uppå Kyrckio vahlvet.
men thet omilda ögat såg fulr henne ändock i
mörkret.
Uppå Prof: Inris Hr Samuel Schulteens Rusthåller Probsvjk, 1 mihl ungefähr i O ifrån Mod. Kyrckian,
finnes en Sur-Brun, af hken bemählte Profess: i thessa
framflutne åhr sig betient, ock om Sommar tjd drukit til sin hälsas conservation elr bibehållande.
thenna brun kallas Måhå af inbyggiarena.
Fast man jgenom Nagu Sochen eij finner elr
seer någon landz-väg: ther åt man kunde kiöra med
hästar ock vangr utan allenast små fahrliga ock
mödosamma gång stigar, uppå hka man med stoor platz
rjda kan uthför bergen etc. dock moste des Åboer
hålla ock löhna en Broofogda för then almäna
landzväg skul, som them fördomdagz til öfverflöd
blifvit tildelt straxt vjd ock utanför Åbo Tavaste i

NB Finnes ännu
å Zvinfolks
Läktare i
Kyrkan
hängande
Andra Kyrckior
hafva sina fanor
nu uphängde i
Kyrckian til en
prydnad. L.q.
Korpo Sochen
etc.
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Tulport. The Fahrliga ock besvärliga remmare uppå
löhn-grun. i sielfva fahrvatnen ömse sjdor om Sochnen,
Sochen, sätter nog eljest, i synnerhet när stoorm
å fährde är många skeepare? til theras vjd macht hålla
i hufvudet.
På Södra sjdan om stor ock lil: Nagu, men
på norra af uthskiären, löper i öster ock väster,
fahrvatnet emellan Nyland &. ock Stockholm.
Vjd norra sjdan elr kanten af Sochen, har
Åbo & Stadz invånare sin segel fahrt ock skutled til Sverige ock så vice versa.
item på norra och vestra: igenom Torsund
elr Wandråck Nagu tilhörig, gåår och liger Åbo
skepz led, på uth Rjkes orter. & vice versa. hvarföre
ock Cronan håller besökare huus, vjd macht på
*Holmen är Krokby Fagerholm* Nagu under liggiande, 1½ mhl i W
til hörig
S.W ifrån Kyrkian. Besökarene som ther vistas
muste, the inkommande fahrtyg ock skep vjd
’som ligger mihl uth Finska Uthöön’ emot taga, ock them til Åbo
ifrån Fagerholm
beledsaga ock följachtige vara, & vice versa. här är
nu upsynings man, med tvenne besökare.
Vjd Norra sjdan af Nagu, dock igenom Siählöö
Finby, Kielde, Hafveröö & hafva Pargas åboer sin

Ifrån N.N.W til
S.S.W går thenna
led som iag menar

bor, letat sig led fram til Stockholm i genom
Sommaröö Sund, Södra Sjdan af Sochen
För Ryska öfverväldetz tjd, när Städren Wiborg
Refvel med theras til hörande landzskader, lydde
under Sveriges Crona, hade hela Nor-Botten, hit i
fahr-vatn, och sin skiepsled, mitt igenom Nagu
Sochen neml. in genom Nagu port och Styrs holm
ått Kyrk: ock Ragfierden förbj Mod: Kyrck: ock
Sommar öö sund, ända gerad åt Gulkrona fierd
Til Jungfru sund i Kimitöö ock så vjdare
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bort åt til förnämde orter ock Städer.
Några hamnar, för the resande ock seglande
Fartyg gifves ock finnes innom Nagu Sochens gränser. Nembl. På Södra sjdan elr Nylandz Leden 1. Nagu
NaguKramp, 2 Bilholms sund – tvänne skiöna hamnar
1½ mihl S.S.W ifrån Kyrckian. Thesse 2ne hamnar, som dock intet liggia långt ifrån hvar
andra, hafva hvarthera sina särskilta Kyrckiogårdar, therest the resande til Siös sina döda
begrafva kunna, när något dödz fal för them
sig timar.
På norra 1. Wandrok elr Tor-sund. Thetta
Sund ock hamn hafr, sitt namn af Säterie Rusthållet,
som therifrån ett stycke ligger, Thoras kallat.
Thetta giort mig många scupulationer hvad iag här
om skal sluta ock döma, antingen det af Hedendomens ålder drager thetta namn el
elr i senare tjder
bekommit det. Mig tyckes sanno ljkast vara thet
förra, hälst ock emedan the ther kunnat offra
åt Iaphetsson. Thiras Gen. 1. Chron. 1:5., hken the för en
Gud hållit, efter han varit en mächtig hielte
ock förstörare igenom Krig. Then gl stående Biörk
Lunden vjd gården gier eftertancke.
Åtskilliga täml. höga Berg, seer man här
af hvarthera kanten på Sochnen, hka almänt
Kaas-Berger kallade varda, för then ordsakens
skul, att ther varit en sambl af upreesta torra,
Furu trää giorde til et Kaas, gl. tiär tunnor
&, som vähl, häftig ock snält brinna kunde
när ved i tändas skulle ock borde. Vjd thessa
Kaas hafva inbyggiarena efter vederbörandernas
Befalning, most hålla vacht, för fiendens ankomst skul, med sin Skeps-flotta, ock galeijehoop, som igenom thenna Sochen sin största
ock mästa led, hade til Åland ock blefvo
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NB Rysen vjd sitt infal
i Finland hafver ingen
huus knut i Nagu
antänt Fast Nagu boor
varit i stor fahra , för
Sidearnas ifrån Sverige
skul, efter Rysen
förmente at the höllo
Sidernas parti, ock
varit ofta therföre i
Förhör i Åbo hoos
Fursten Golovina
_________________

NB Domprost, häröfr
är S.S. Thelog Prof.
Qrimanig Doct,
Andreas Bergius.

Vid: Holborgs
dispotation de Alandia,
däruti thalas om ett des
Hospital som nu intet
mera är

för then skul thesse Kaas med eld itända ock
af brände Åhr 1714 vjd Ryssens ankomst, sedan
han Hangge med sin Skeps flotta förbjgådh, til
ett Tecken, att fahra på färde var. Nu
a iag kan icke
helr finna, hvar til the äro nyttiga när al annan
värn är borta, utan thet allenast, att the äro then
tilstundande fahrans ock plågas förebodarer ock
så lunda för föligen öka sorg på sorg ock åter
för sombligom en större upmärksamhet förordsaka.
Af thessa Berg kan man 3 a 4 mihl see uthåt
fahr vatnet. Ibland andra Kaas Berg märker man
thesse förnämbligast 1 Probstvjk Kaas berg. 2
Gyttia Klint. 3. Högsar Smörask 4. Krok Kaas Berg.
Prester nu vjd Försambl. äro Kyrckioherden Gustav Erici
Salonius, som undfådt Kongl. Fulmacht red. 1697.
Capellan, med Consustorii Aboensis fulmacht af åhr
1721, Gustaf Claudi Salonius.
Nu vil man komma til Crono Hospitalet Siählöö
ock des beskaffenhet något litet beskrifva.
Sielfva Siählöö land rächnas ännu til Nagu Sochen
änskiönt thet sin egen Stat, af Cronan tilslagit,
åtniuter så i Spanmåhl som Penningar.
När thet hit flyttat är, elr hvar ifrån, är ovist at
r säja att det ifrån
Åbo, där det stådt utan för Aniggais Tul Port, hit
flyttat är, men på gissningsvis, Ty thet har kunnat
vara Stadzens egi Hospital, som kunnat flyttas ner
til Ny Kyrckian, där det nu står, ock intet hela Landzhöfdingedömes Hospital. Sådant som Siählöö är. Jag hålr
före att detta Siählöö Hospital kan snarare vara hit
flyt ifrån Åland. Sedan sielfva öön kommit att underläggias Åbo stift och Lähn, då de tilförene legat under
Upsala Stift ock haft den tjden ett Särdeles Hospital,
men nu intet mera, utan sina Spetelska, Fånäga ock
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Siuka, hit til Siählöö föra, dock med vederböranders
samtycke ock tilstånd, samt 60 Dlr Kpmt inlösen för
hvar person i anseende til änkel. månadz underhål. De
som äro barn födda i ett annat Lähn blifva här intet
giärna emottagne, efter som alla lähn i Sverige äga hvar
sitt egit priviligerade Hospital, fast med oljka förmåner ock indehlninggar
Detta Hospital Siählöö rächnas ibland de största
i Sverge. Om nu thetta Siälöö hafver sitt namn af
parto homonis pro toto, amino silicet. h.e. Sent,
Siäl, af Siukas oförståndigas ock dårars etc.
sät at thala, sådana kräatur som vistas i siön ock
där sitt uppehälle taga af fisk. Men under stundom
om Sommar tjd häfver sig up på berg uddar
at hvila, låter iag them som saken bättre förstå,
än iag, här utj vara domare, ock saken at afgiöra,
ty skiäl äro nog å bägge sidor.
Ligger ifrån Nagu Moder Kyrckia i Norden T.O.
¾ mihl vjd pas, Siöledz. Landet är af naturen afdelt i
tvänne land, dock men en sandlandet elr öön, hvarpå Fogde Byn, bägge Presternas
särskilte Boställen, så vähl som Sielfva Stora dårhuset belägit är, kallar man egentel Siählöö: Men
thersest Kyrckian. Med Crono väderqvarnen, samt
Siukstugorna stå, nämnes för Siukholmen. så som skulle
ingen annan här få vistas utan the Spetelska ...
... härbon . Mölnaren &. Här på denna Siukholmen stå ock Spannmåhls-, med victualie- Bodarne, därest vjd hvar månadz begynnelse uthdelning sker, af Inspectoren, til Staten ock
dem som komma at åthniuta månadz Gagie elr
underhål.
Then gl. Trä Kyrckian blef neder-Rifven åhr
17 ock å samma stället up sattes straxt samma
åhr en vacker Koors-Kyrckia af Trä, mycket
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dena Ny Kyrckia
är up satt med
Statens besparade
medel, them Åbo
dom. Kyrckia här
tils til låhns haft.

Större än den förra, som helt liten och trång var,
Men den Nya Kyrckian äger intet Torn, utan
en Klokstappel på Södra Sjdan utom Kyrckiogården.
Kyrckian har 2ne
går the Spetelska ock Siuke, igenom den andra åter
the friska jemte dårarna.
Fierde dehlen af Kyrckian, vetandes åt vester, innehafver under Gudz tienstens påstående, the Siuka ock
smittosamma Menniskior, som med ett skranck värck
af dehlt är, hket mitt åt gången öpnas kan, ja öpnas
ock, i synnerhet då när presten ifrån Östra Choretz
altare under communion tjder tit ned stiger, att thenna
ther, vjd en ther til giord skifva ock disk, med dehla
herrens natvard.
I östra dehlen af thenna Kyrckia, är Choret
ock altaret, med des skifva, aaf delt med ett Träskranck, igenom hket ock, på Norra sidan, Presten
upstiger til Predikostohlen, som mitt i korsgången står af Kyrckian. Svart ock hvit måhlad.
I norra dehlen är en liten, med bräder af dehlt
Sacerstiga, hvaruti Kyrckians skrud förvaras, hvaruppå en tafla är upsat, innehållandes register,
under h.kets Landzhöfdingens, Biskopes, Kyrckioherdes
ock Inspectors & tjd denna Kyrckia är up-sat
vorden.
Kyrckioherden heter: Johan Gotskak, med kongl. fulmacht
Inspectoren ock Förstådaren Jöns Castrén. Med Landzhöfdings-Embetets elr Cammar Collegii fulmacht.
Capellan & vice Pastor Johan Alftan försed med Consistorii
fulmacht
i dårhuset.
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Hvad eljest Nagu Sochens Invånares, Homer(humör !), Upförande, later ock dater, Seder ock bruk &, vjd
kommer vil iag som kortast förmäla.
Wänliga äro the emot hvar man i thet the
smälla giärna hand ock taga mössan af ock stryka på foten, /: at iag theras egna ord Termer
må bruka :/ ledsagandes under thet samma them
fremmandom in åt stuga, therest the them
ram straxt
Bränvjn, Brööd ock drjcka &t. Eld upgiöres när kalt
Sina Prester veta the intet på hvad sätt the
them undfägna skola. Men ännu mer, dock tror
iag, af rädhoga mer än Kärlek. Kröka de den arma
ryggen ja vähl 100 gånggår om timmen, med mössan
i näfven, för de, öfver sig stundom satte stränga
upbördz män ock klå sig baak örat, icke vetandes på hvad tilja the töörs ock fåå ståå.
The små Junkarer töra väl mehr dundra än
ofta the större herrar.
Hvad Kronan tilkommer, afbörda the sig
med al flit, så at stundom icke den ringaste
pgs värde, mindre halföres rest, innestår i Sochen til
uthkräfning.
Flitige äro the i al sit arbete, så väl til
Landz som Siös, ja så flitige, att intet hin fåår
skona på sig om mårnarna, för än the äro uppe til
arbetz om Sommaren, i synnerhet tå then ena
3die
te pyslar
hemma om morgonen vällingen, ruggar ihop smör ock
klåttar ystmösian til ost. 6te rullar åt Strandbodan
att salta in fisk, ja iag kan intet här upräckna
de 15 järn som de hafva i Elden
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Mansfolken kan iag mycket berömma ther utinnan
at the här til dagz hållit sin gl. urminnes Klädesbonad vjd macht, som är hemma väfvi ljus gråt
valmar, til länggre ock kortare råckar giorde,
tagandes några som förmåt sig skin. Byxor med
blå elr grön färgat valmers vest.
Men om hustrurna ock qvinfolken vet iag intet hvad
iag skal skrifva elr säja: Ty sannerl. the äro nu i
verlden intet mera nögda med hem väfvi tyg til Kyrcks mössan moste bepryda öfverste
Spetzen
förklädet, dansikstygs Kiortelen & moste nu spöcka
uth then nedersta dehlen af Kroppen.
Then gl. blygsamma alfvarsamheten är altså i landzflychtighet drefven i detta måhl, men flärdlusten
Skäribon Brukar sina i stället hafr inrymt. Nya mod pukar fälr hiertat på,
små nätta kajut Botar när ögat ser, om ock allenast, sländet kunde, ock
ther med han flyger
finge dem efter apa. Men hugneligit. Förordningen medöfr hafvet ock far
gier det intet.
som Helskrokan.
Alt hvad de vintren öfver sammanskrapa
kunna, antingen, af vinter noten elr ock lagården,
öfverföre the om våhren til Stockholm. hvad the
åter om sommaren, af sin vind not, elr ock Ladugården
På de innom Sochen med Smör, ost, Kiöt valmar, & Fläsk. Stöflor, nötter
kuming Rålande koor, hästar, hved, talg, äg, & kunna
här tjl dagz Bygde
som myran samman draga, skicka elr sielfa öfr
Skutor hafva de alla
föra de, ock hemta åter tilbakas ifrån Storbyn
hullpit sig fram til
som the plägar Stockholm kalla, Salt, hampa, Tobak, järn,
Stockholm på så at de
ock ett vähl behållit plåt skrin, med något litet
intet
granlåt åt mor hema, att fängna henne med, för
dett hon Seggels Mans kistan vähl utrustadt,
brygt godt öhl i Thunnan, ock bränt godt bränvjn i
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Kaggen. Sannerl bonn mår aldrig bättre hela åhret
öfr än då, när han på sin Segl. Resa är til Stockholm

haft af nöden at tilljta
uth Sochens Boor.

sig intet med någoth styft arbete, utan ligger i
Kaijutan ock mår
går han någång om natten
uth att släppa laken af kiöttet, iag menar at
vjns läckaren hållr andan ock alt så kommer han
hem frodigare än han reste åstad, Ty han lefvat som
Niuran i talgen på sitt vis.
På Åbo giöra the ingen stoor handel Ty de tycka
nadz tjden, då de få handla til sitt huus behof,
med Landtbon ock Tafvast Fin.
I hela Sochen brukas inga Pört at boo utj, utan
stugor med Skorsten utj, therest Zvinfolken spinner
sin uhl, hampa ock ljn samt väfva, brygga ock Bränna
ock Bak
hugga sin tun ved &.
Mäst i hela Sochen brukas gemenligen okastat
bröö til hvardag spis, den öfriga maten om vardagarne är ock slät och rät. Några lik vähl vet
man, som brukar rent bröd, men de äro intet många
ännu. Men iag tror att här efter lärer mäst alla
giöra thet.
Med lego soldatz stedzlation ock legande går
äro de allmänaste grep at ärnå lego folk, den
som intet det kan ock vill, utan hålr sig efter förorningen han må intet helr biuda til _ _ _ _
de öfriga maximer äro mig ännu intil denna stund

NB Käringar &
brukas ock här til at
vara postillioner ock
förespråkerska ½ åhr
för uth.

på det iag för mig annotera finge til _ _ _
kan låt så vara, om Bonden skulle låfva ock gifva
sin dräng och piga större löhn, än Förordningen in-
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nehålr ock förmår, hket intet är rät giort,
så taar ock han vähl masken utur dena för
läggs ock skellia samt qvilas på maten /: är
nu deras ordform:/ utan går sielfer jemt ock stadigt
för them /: ljk som Tafvast fin gåår för sina oxar
med piskan i näfven ock ger ibland en pisk slag
åt oxen, säjande: tul Ruski, tul musta & :/ ock
då moste de gå hvart klubban drifver viggen ock

The valkar som
pigorna här bruka
betyda utan tvifvel
Heders ock theras
ähras kransar, at the
Ännu sin jungfrudom

andras lego folk, töra vähl slumra många timmar i fåfängia bort, utan al sky.
Sin säd har han tröskat al lagt för ock innan
Michel Mässan infaller. Ty han brukar efter finlandz
maner, Riar.
Åhrs veden ock Tim: veden hugger han om hösten
ock kiör hem med första Snö-fööri om vinteren
att Sönderhuggas.
Lagården upppfyller den flitiga med hackat granRis til gödzel på åkren, hvar på dock Boskapen
om Sommaren moste Träckia ock liggia, så framt
der mer någon frucht skaffas vil.
Så vida hafva the nu äntel. thet bracht, at
nästan hvar bone äger sin egen väder qvarn i stället
som til förene nögdgades hasardera sit lifz uppehälle
höste tjder, utom Sochen, 8 a 9 mihl, ock liggio
på qvarn resan 5 a 6 veckor, ja stundom länggre
än the, som til Stockhplm voro, thet han nu
slipper.
Pigorna gåå här til Kyrckian barhufda,
flätade med en valk i nacken, undantagandes
de som vilja pasera för liufliga dåckkor, de snyrpa
Blomeranta halfsiden Mössor på sig, men skötska
drängarna flina ock grina sin emellan ock säja
hon ock hon, den ock den, lärer intet mera vara en-
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rätt skaplig piga /: är deras ord Form :/ Ty hon blyges
at gå barhufda, efter hon sin heders krans förlorat,

Behållit hafva. Om
sådana ähro ktantzar
tahlar ock Skriften.

H _ _ _ Men när starck kiöld är nögdgas mäst
alla pigor, gå, nästan emot sin vilja, med hvita
hufvur, dock stundom med mössa där på, at conservera sin hälsa.
Nästan alla Brudar ock Brudgummar blifva
sedan för ut af Prediko Stohlen sådant tilkiänna
med några sina med följare, där uppå straxt
Bruden, med Bart ock flätat hufvud samt en Silfr
slinggrande ked om halsen, ock ett masift silfr
bälte /: om intet alla dock största dehlen :/ i följi
af några hustrur, då Presten straxt frågar
dem om de vilja hafva hvarannan til ächta, om det
är Föräldrarnas samtycke å ömse sidor, om det skedt
utan tvångs ock trugs måhl, el af en frj vilja
ock uprichtigt syftes måhl, til Gz Ähra &. Svaras ja
å bägge sidor, så begiärer Presten gåfvan af
Brudgummen, then han emelr tjd hoos sig i
Byxsäkken hafver, men då i ett kläde inveklat
antingen en Silfver bägare elr Sked & Bruden om
gifver, til ett tecken, att han i hennes ock hon
i hans hierta dehl hafver, ock att ingen them
åthskilja kan, utan Gud igenom en Sal. död: thär
uppå biuder Presten them gifva hvar anan hand,
förmanandes under thet, them til al tucht ock,
Herrens välsignelse. När nu alt thetta är skedt,
så stiger en af hustrurna, som varit i följe med B.
fram ock presenterar hvar sitt pr uhl
strumpor åt Presterna ock Klåckaren, ock
så taga de samtel. afträde:

Trolofningen hålles
på hvad tjd som hälst
de kunna förefalla om
åhret, ock de sins
emellan öfr ens
komma.
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Men underligast är at då när Brudens föräldrar
hållit trolofningsöhl hema, så tutla därpå
största dehlen af Brudr och Brudgumr under en skinfäl
Obs: Jag talar ock
skrifver dock här
skulle skiäras öfr
en kam.

datten, så at ofta ingen hörsla elr känsla
leken, hon hålr i sköto, han ror, ock så seglar
han i mörkret ända til Sundet, emellan Sverige ock

