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FÖRORD 

I början av 1930-talet fångades mitt intresse av de äldsta 
medeltida förbindelserna mellan Nyland och Estland. Jag 
arbetade mig in i ämnet och fann, att det alltmer vidgade sig. 

den mån de nyländska förhållandena under 1300-talet be-
gynte ta form för mig, yppade sig nya frågor från äldre tider, 
som krävde mitt ställningstagande. Så växte mitt arbete 
småningom fram av sig självt, därför att problemen inte gåvo 
mig någon ro, innan de tvingat mig till den lösning, jag för 
min del förmått ge dem. -- Genom sitt knappa källmaterial 
blir all medeltidshistoria byggd på uttydningar och antagan-
den, som naturligtvis bära prägeln av uttolkarens subjektivi-
tet, av fantasifullhet eller kriticism. Den bild av Nylands 
äldsta medeltid, som vuxit fram under mitt arbete de gångna 
åren, utgör det resultat jag tyckt mig ha utvunnit genom att 
avväga sanningsvärdet i de antaganden och uttolkningar mina 
forskningar ha lett mig till. 

Mina studier uppvisa i sin ojämnhet spår av att ha till-
kommit småningom under en lång tid. Såväl arkiv- som kart-
materialet har krävt många år för genomarbetning och mina 
forskningar ha utan egentligt ekonomiskt understöd bedri-
vits vid sidan av förvärvsarbete, hemmets och barnens vård. 
Materialet var samlat och sammanställningen i någon mån 
påbörjad, då krigsåren kommo. Kriget har både befordrat och 
hämmat arbetet. Det ständiga bombhotet krävde av en mor 
att inte ett steg vika från barnens sida, den pinande oron 
för maken vid fronten tvingade till att i det historiska forsk-
ningsarbetet söka sysselsättning och avspänning för tankarna. 
Så kom då manuskriptet till, men en kontroll av materialet 
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och ett fullständigt utnyttjande av litteraturen har genom 
kriget omöjliggjorts. 

Nu då mitt arbete når sin fullbordan vill jag främst fram-
föra mitt tack till professor VÄINÖ VOIONMAA, som under ar-
betets tidigaste skeden lärde mig söka större problem bortom 
detaljfrågor och som sedermera med sitt inspirerande intresse 
vakat över att forskarhågen inte förslappats. Med lika inner-
lig känsla riktar jag mitt tack till professor GABRIEL NIKAN-
DER, som under tidigare år med tändande intresse uppmuntrat 
till fortsatt forskning och som nu under arbetets senare skeden 
med råd och stöd stått mig bi och som med ospard möda väg-
lett mig i litteratur, i kritik och i formens klarhet. Till profes-
sor ROLF PIPPING, som språkligt, och statsarkeologen C. A. 
NORDMAN, som arkeologiskt gett mig värdefulla råd och an-
visningar, ber jag att få framföra mitt varma tack. 

Min tacksamhet betygar jag professor KAARLO BLOM-
STEDT, som vid Riksarkivet har befordrat forskarandan hos 
alla dem, som haft förmånen att höra till hans tjänstemanna-
kår. Med vördnad och tacksamhet erinrar jag mig allt det 
intresse, den hjälp och den uppmuntran, som avlidne stats-
arkivarien REINHOLD HAUSEN och avlidne professor HUGO 
PIPPING skänkt mig under mitt arbete. Fil.doktor NILS CLEVE 
och fil .magister OLAV AHLBÄCK är jag förbunden för vissa 
upplysningar, som varit för mig betydelsefulla. 

Till Nylands Nation får jag rikta mitt varmaste tack för 
det reseunderstöd om 3,500 mk Nationen 1937 beviljade mig 
för en studieresa till Reval. Det material om Nyland, jag hem-
förde och som i dessa studier blivit utnyttjat endast till en 
del, är måhända nu av ett då oanat värde, ifall det visar sig 
att krigets förstörelse gått ut över Revals stadsarkivs sam-
lingar. — Till Styrelsen för Svenska Litteratursällskapet 
frambär jag min uppriktiga tacksägelse för att sällskapet in-
tagit mitt arbete i sin skriftserie. 

Ett varmt tack får jag rikta till mina före detta arbets-
kamrater och övriga tjänstemän vid Riksarkivet, till tjänste-
männen vid Lantmäteristyrelsens arkiv och vid Revals stads- 
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arkiv för allt tillmötesgående under arbetets gång. Tjänste-
männen vid Universitetsbiblioteket och särskilt amanuensen 
vid Nationalmuseets bibliotek fil. mag. BERIT BOSTRÖM får 
jag tacka för att de trots evakueringstider i någon mån för-
mått trolla fram åt mig litteratur. 

Min vän fil.mag. RAGNI BÄRLUND är jag innerligt tack 
skyldig för att hon med vaksamt öga och kritisk blick granskat 
det färdiga manuskriptets yttre former och hjälpt mig med 
korrekturet. Filmag. KURT REUTER tackar jag för att han 
gått igenom korrekturet och min bror jur.kand. HÅKON 
HOLMBERG likaså för hjälp med en del källupp gifter från 
Reval. 

Då jag nu står inför ett avslutat helt gå mina tankar till-
baka till min mor, som upplevde hur idén till detta arbete 
vaknade som ett spirande intresse, och som med aldrig slapp-
nande iver lyssnade till mina utläggningar och uppmuntrade 
mig att forska vidare. Det blev henne aldrig förunnat att se 
studierna färdiga, jag får bara i ödmjuk erinran tillegna min 
bok hennes och min fars minne. — Lika väsentligt har det 
stöd och det ständigt förstående intresse varit, som min man, 
fil.doktor MARTTI KERKKONEN, egnat mitt arbete. Hans lugnt 
sakliga och historiskt skolade samt positivt uppmuntrande 
inställning till min forskning har fått mig att trots motigheter 
och tidsutdräkt hålla ut och sammanställa materialet till 
en helhet. 

Helsingfors i oktober 1944. 

GUNVOR KERKKONEN 
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Envar som vill fördjupa sig i nyländsk medeltid finner 
snart, att det på 1300-talet begynnande urkundliga käll-
materialet för Nyland är nära förbundet med Padis kloster i 
Estland. En undersökning av Padis' nyländska förbindelser 
måste därför vara ägnad att belysa nyländskt 1300-tal. 

Vill man komma längre tillbaka i tiden, till nyländskt 
1200-tal, finner man urkundliga belägg endast för vissa 
hamnplatser vid den segelled, som strukit fram under den 
nyländska kusten förbi Hangö och Porkala. 

Padis kloster och segelledsbeskrivningens »Hangethe» — 
»Purkal» framstå såsom självfallna utgångspunkter för ett 
närmare studium av Nylands äldsta medeltidshistoria. 

Påtager man sig mödan av att arbeta sig in i urkunderna 
kring Padis, ge de i gengäld levande nyländsk historia från 
1300-talet. Segelledens namnbelägg från det föregående seklet 
äro alltför torftiga för att omedelbart ge liv åt sitt tidevarv. 
Från nya tidens jordeböcker och kartor över kustbygderna 
får man söka sig tillbaka till hamnplatser och 1200-tal. Då 
bli också segelledens belägg levande namn förbundna med 
bygden innanför segelleden. 



PARIS KLOSTER I NYLÄNDSK 
MEDELTID 



PADIS' NYLÄNDSKA FÖR- 
BINDELSER I URKUNDLIG 
BELYSNING 

PADISARKIVETS NYLÄNDSKA URKUNDER 

Det tidigaste belägget för landskapsnamnet Nyland är 
förbundet med Svea rikes delning mellan konung Birger och 
hans bröder år 1310. Vid sidan av de svenska riksdelarna 
uppräknades därvid Finlandia, Tawastia, Nylandia och 
Alandia. 1  Ett mer påtagligt innehåll får namnet Nyland 
först halvtannat årtionde senare, då landskapet genom sina 
förbindelser över Finska viken träder fram i det urkundliga 
materialets belysning. I slutet av maj 1326 kungjorde fogden 
i Finland Karl Näskonungsson med lagmannen i Nyland 
Inge Dieken såsom sigillvittne fred för två år framåt mellan 
staden Reval och landskapen i Finland. Under högsommaren 
samma år bekräftades avtalet av fogden på Viborgs slott i 
närvaro av biskop Bengt i Åbo.2  Sålunda utfärdat och stad-
fäst med allt det eftertryck världslig och kyrklig myndighet 
i vårt land kunde uppbringa, utgjorde fördraget det politiska 
uttrycket för en kraftig vilja till samförstånd och en önskan 
att återknyta de tidigare fredliga förbindelserna mellan de 
båda kontrahenterna. 

I de handlingar, som på 1320-talet belysa sambandet 

1  FMU VIII, s. 355. 
2  FMU I, s. 130-134. 
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mellan Finland och Estland, framstår Reval såsom ett 
märkligt ekonomiskt maktcentrum. Staden hade icke enbart 
genom handelsutbyte knutit sina intressen vid Finland, 
utan även genom jordbesittningar skapat sig ett ännu 
starkare fotfäste vid Finska vikens norra kust.' 

Ett årtionde senare lyckades Padis cistercienserkloster 
inom Revals biskopsdöme förskaffa sig ett starkt inflytande 
i Nyland, och klostret kom sålunda att vid sidan av Reval 
bilda en härd för de förbindelser, som från Estland strålade 
ut mot Finland. Medan Revals ekonomiska intressen om-
spände alla landskap i Finland, såsom fredsslutet hade om-
nämnt, inskränkte sig Padis' inflytande enbart till kyrklig 
överhöghet och till jordbesittningar i det närmast belägna 
landskapet i Finland. Nyland blev härigenom den enda del 
av Finland, som uppvisar såväl ekonomiska som kyrkliga 
förbindelser med Estland. 

Till Reval och Padis anknyter sig i stort sett allt det ur-
kundsmaterial, som för en senare tid återspeglar det forna 
utbytet mellan Finska vikens bägge kuster. Medan staden 
Reval allt intill senaste tid inom sina murar och i sitt stads-
arkiv har bevarat ett rikt medeltida material om Finland, 
har för Padis, så vitt man vet, blott två, var för sig organiskt 
enhetliga grupper av handlingar om klostrets förbindelser 
med Finland kunnat spåras i en senare tid. Dessa handlingar 
härröra enligt uttrycklig utsago från klostrets eget arkiv 
och ha i början av 1400-talet överförts till Finland. 

Den ena gruppen av dessa Padis-handlingar omfattade 
klostrets samtliga privilegiebrev och övriga handlingar 
angående patronatsrätten över Östra Nyland och över-
lämnades vid patronatsrättens återlösning år 1429 till 
biskopen i Åbo. Denna grupp synes såsom en helhet ha blivit 
införlivad med domkyrkoarkivet som av Svartbokens 
index framgår. Handlingarna omfattade ett 30-tal brev. 
Senare inskrivna i kyrkans kopiebok torde breven om patro- 

1  Svb., s. 18, FMU I, s. 127. 
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natsrätten — av allt att döma — i fullständigt bestånd ha 
bevarats till nutiden.' 

Den andra gruppen urkunder gällde klostrets ägo- och 
åtkomsthandlingar för jordbesittningarna i Västra Nyland 
och hade redan 20 år tidigare utlämnats till Finland. Då 
Tord Bonde, hövitsman på Viborgs slott, åren 1407-08 
av Padis återköpte dess nyländska gods, övertog han sam-
tidigt klostrets ägohandlingar för godsen i Nyland.2  Av 
denna urkundsgrupp har endast ett antal korta sammandrag 
bevarats. Osäkert är, om de kunna anses fulltaliga, då de 
ha tillkommit vid uppgörandet av en förteckning över Tord 
Bondes sonsons konung Karl Knutssons och hans drottnings 
jordabrev, alltså tidigast ett halvt sekel efter det Padis-
munkarnas ägohandlingar hade övergått till Tord Bonde. 3  

Den omständigheten, att klostrets samtliga 
rättshandlingar angående Finland åter-
kr äv des till vårt land samtidigt med att själva 
rättigheterna återlöstes i reda penningar, visar, att 
klostrets insats i nyländsk medeltid av 
samtiden uppfattades såsom icke all- 
d e 1 e s o b et y d 1 i g. Därtill kom att dessa återlösningar 
inte inträffade samtidigt utan med 20 års mellantid, och att 
det oaktat samma förfarande med handlingarna ansågs 
nödigt. I Svartboken infördes Padisurkunderna sedermera 
omedelbart efter de påvliga indulgensbreven, och i likhet 
med handlingarna rörande stiftsgränsen vid Kemi före-
gingos de endast av de kungliga privilegierna och de påvliga 
bullorna .4  

Jfr Jaakkola, Vanhimmat historialliset kopiokirjamme. P. Kyrko-
hist. Samf. Handl. XXX, s. 84-88. 

2  FMU II, s. 69 - na vt wisinghe vnser breue, welke breue wy hebben 
gheantwordet her Thord Bundhae - 

3  FMU I, s. 492 o. VIII, s. 357. 
4  Då inom beståndet av medeltidshandlingar om Finland Padisgruppen 

bildat en sådan märklig enhet, har den icke kunnat undgå att tilldraga sig 
historikernas uppmärksamhet. 

Redan hos Dalin och Lagerbring finner man Padis' förbindelser med 



6 

Genom sin karaktär av överhöghets- och besittnings-
handlingar lämna de båda urkundsgrupperna från Padis 
samlade och påtagligt ortbestämda vittnesbörd om Nylands 
förbindelser söderut. Då endast handlingarna om Östra 
Nyland ha bevarats i fullständigare form, blir det först från 
1350-talets början möjligt, att mera ingående följa med. 
Padis' nyländska mellanhavanden och då främst dess öst-
nyländska. Klostrets tidigare västnyländska förbindelser 
kan man överblicka blott i den mån, som urkunder och hand-
lingar från senare tid fullständiga medeltidsfragmentens 
knappa innehåll. Jämförelser med de östnyländska förhål-
landena visa sig också i en del fall ägnade att klarlägga 
intressemotsättningar och motiv under en äldre period. 

Nyland flyktigt berörda. Efter dem har Porthan företagit en grundlig 
behandling av ämnet. I sina kommentarer till Juustens biskopskrönika 
redogjorde han för frågan om patronatsrätten till Borgå (Opera selecta 
Del. I, s. 258-264) och omnämnde likaså Padis' godsinnehav i Västra 
Nyland (a. a. II, s. 438). Till Borgåproblemet återkom han i dissertationen 
om Borgå (a. a. IV, s. 225-230) 1794-95, sedan han i Åbo Tidningar 
1785 hade offentliggjort en kritisk undersökning av spörsmålet »i anledning,  
af de Documenter som finnas i den ofta omrörde Åbo Domkyrkas Copie-
bok» (a. a. V, s. 211-223, i Någre Anmärkningar till K. Magni Erikssons 
Historia, egenteligen rörande Finland). Emedan Porthan hade lagt Svart-
boken till grund för sin behandling, inskränkte sig hans utredning enbart 
till patronatsrätten och Borgå, alltså blott till Padis' östnyländska för-
bindelser. Klostrets förhållande till Nyland i dess helhet förblev obeaktat, 
trots att dess godsinnehav i Västra Nyland var känt vid denna tidpunkt. 

Stödjande sig på Porthans framställning samt på hans urkundspublika-
tioner i Sylloge monumentorum har i en senare tid Helsingius rätt ingående 
behandlat patronatsrätten (G. F. Helsingius, Försök till framställning 
af Finlands Kyrkohistoria, Tavastehus 1855 Del I). M. G. Schybergson 
anmärker på 1880-talet i sin Finlands historia, att Padis och Borgå patro-
natsrättsfråga »ehuru i sig sjelf mindre betydande, dock ådragit sig finska 
forskares uppmärksamhet». Schybergson har resumerat patronatsrätts-
frågan i Porthans återgivning och avfärdat densamma med ca tio rader 
en not (Del I, s. 84). I nutiden har Padis' förbindelser med Nyland utförligt 
behandlats av Wolfgang Schmidt i hans arbete: »Die Zisterzienser im 
Baltikum und in Finnland». Finska Kyrkohist. Sand. Årsskr. 29-30 
(1939/40). 
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DE VÄSTNYLÄNDSKA PADISGODSEN 

Padis kloster 

Det munkkloster, som på 1330-talet förvärvade gods i 
Västra Nyland och under nära ett sekel utövade ett kyrkligt 
inflytande i landskapet, tillhörde som nämnts cistercienser-
orden och hade i början av 1200-talet grundlagts invid Riga 
vid Diinamiinde såsom »mons sancti Nicolai».' Redan 1229 
ställdes klostret i samband med Finland. Genom en påvlig 
bulla uppmanades utom biskopen och domprosten i Riga, 
även abboten i Diinamiinde att beivra all handel med rys-
sarna, så länge de förföljde de nyomvända invånarna i Fin-
land.2  Samtidigt gjordes en likartad vädjan till ordens andra 
nordostliga utpost, Roma kloster på Gotland.3  Dessa båda, 
kloster hade, som det anstod cistercienserna enligt deras ur-
sprung ur bernhardinerna, kort förut deltagit i omvändelse-
verket i Estland. Såsom erkänsla härför hade klostren 1220 
begåvats med var sitt jordområde, Diinamiinde med Padis 
skogsbygd i grannskapet av bukten Rogersvik vid nuvarande 
Baltischport och Roma med trakten kring Kolk nära de 
nuvarande orterna Monkvik och Kasparvik. Klostrens 
estländska besittningar voro, enligt Johansen, uppenbarli-
gen avsedda som verksamhetsfält för det nyodlings- och 
nybyggararbete, som kloster- och lekbröderna skulle utföra.4  
1 nybygden vid Padis fanns 1281 ett kapell. Emellertid 
fattade cistercienserordens generalkapitel 1305 beslut om 
Diinamiinde klosters förflyttning, och under åren 1310--11 
uppfördes i stället under danske konungens hägn kloster-
byggnader vid Padis. År 1319 vann Tyska orden påvens 
stadfästelse på sitt inköp av cisterciensernas klosteranlägg-
ning vid Diinamiinde. 

1  Paul Johansen har i sin LCD, s. 88 o. s. 771-774 gett en samman-
lattning av Padis klosters öden; utförligare hos Schmidt i hans arbete. 

2  Svb., s. 2. 
3  Svb., s. 1 och s. 3. 
4  Jfr Hildebrand, Sveriges Medeltid III, s. 930-944; 954-975, Johan-

sen, Siedlung und Agrarwesen, s. 97-98, Olrik, Absalon II, s. 134. 
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De nyländska godsens försäljning till och åter-
köp från Padis 

Det var ungefär ett kvart sekel efter klostrets förflyttning 
till Padis, som dess godsförväxv inom Västra Nyland inföll 
under omständigheter, som vittnade om att klostrets strävan 
att nå förbindelser med Finland uppmuntrades av den högsta 
världsliga makten. Ty annorlunda torde knappast Karl 
Näskonungssons och Gereke Skyttes jordförsäljningar och 
jorddonationer till Padis år 1335 kunna tolkas. 

Riddaren Karl Näskonungsson, fredsmäklaren av år 
1326, bar på 1330-talet titlarna »terrarum Finlandiae capi-
taneus» och »regens terram Finlandiae» och var sålunda 
landets högsta styresman. Gereke Skytte, som 1327 kallades 
»advocatus Nylandioe»,1  innehade på 1340-talet värdigheten 
av 'fogde i Österlandom' .2  På Padis' skyddshelgons dag, 
sanct Nicolaus' dag, den 6 december 1335 sålde de bägge 
herrarna var för sig alla sina gods i Kyrkslätt, Pojo och Ingå 
socknar i Nyland till Padis kloster medels köpebrev date-
rade i Reval. För Gereke Skyttes del steg köpeskillingen 
till 300 mark. Ett par dagar senare skänkte Gereke Skytte 
ytterligare egendomarna Finneby och Skawistad till klostret. 
Det sistnämnda godset var uppenbart detsamma, som 
under namn av »curia Skawastadhe» hade nämnts i Matts 
Kettilmundsons testamente och sålunda tidigare hade till-
hört Svea rikes drots.3  Politiskt hade de bägge herrarnas 
besök i Reval i december 1335 otvivelaktigt samband 
med de beskickningar, som 1336 om våren reste mellan 
Sverige och Estland.4  

De uppgifter om Padis klosters jordförvärv i Västra 
Nyland 1335, som bevarats till en senare tid, härröra samtliga, 
såsom redan nämnts, ur en gemensam fragmentarisk andra- 

1  Svb, s. 27. 
2  FMU I, s. 141, 157, 210-212 o. 222. 
3  FlVIU 1, s. 130 o. s. 492. 
4  FMU I, s. 166-167. 
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handskälla, nämligen en förteckning över Karl Knutssons 
och drottning Katarinas jordabrev. De fyra korta anteck-
ningarna äro följande: 

»Item eth Gereke Skyttes breff at han salde aboten ok 
conuentit Pades i Raefflä biscopsdöme met sinne hwstrv 
radh all sin gotz i Nyland Kirkensleth Paya oc Ingia soken 
for iiis marc, Datum Raeffualie die Nicholai Anno Domini 
mcccxxxv°»; 

»Item eth Karl Nestkonungs breff pa latine at han solde 
aboten i Padas all sin i Kyrkeslete Poyae ok Inga sogen. 
Datum Raeffwalie die Nicholai Anno etc. cccxxx quinto»; 

»Item eth lathine Gercke Skyttes breff at han gaff Finneby 
och Skawistade ok the gotz ther til ligge til Pades kloster 
i Raefle biscopsdöme. Datum Raeffwalie post sabbato 
Nicholai Anno Domini mcccxxx quinto»; 

»Item eth latines breff besegleth met konung Mons 
Incigle ath Gerdh Skytte ok aboten i Pades i Räffle biscops-
döme pantsette Bngewigh/Kirkesleth ok Lakukulla i Kariis 
Datum Kyrkese . . Anno etc. xl septimo die lune post assump-
cionis Marie> .1  

Av ordalydelsen synes framgå, att originalbreven av allt 
att döma förelegat skrivaren då förteckningen uppgjorts. 
Breven hade alltså funnits i Karl Knutsson Bondes ägo 
och förmodligen tillfallit honom genom arv efter fadern och 
farfadern. Genom två handlingar från 1400-talets början 
är det nämligen känt, att den forne slottsherren på Rase-
borg, sedermera hövitsmannen i Viborg, Tord Bonde Röriks-
son, av Padis kloster återköpte alla de jordbesittningar i 
Nyland, som klostret vid denna tid innehade, och samtidigt 
därmed övertog alla klostrets ägo- och åtkomsthandlingar 
för dessa gods. I köpebrevet, som var dagtecknat den 24 
juni 1407 utan angivande av ort, hette, det att abbot Johan 

1  SvRa, Medeltida kopieböcker C 4 »Abo biscopsdöme» i fotostat. 
Jfr FMU I, s. 492, FMU VIII, s. 357. Namnet Engewigh i den fjärde anteck-
ningen, har av Neovius i hans Medeltidsakter utlästs Engelbigh, vilket 
uppenbarligen måste anses såsom feltolkning. Hist. Ark. 23, I, s. 272. 
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och konventet sålt Tord Bonde »  al vnse ghut, dat 
wy ynd vnse conuent hadden in Nylande, in den soken to 
Kirkyosleth vnd to Ingha, mit aller to behöringhe na vt 
wisinghe vnser breue, welke breue wy hebben gheantwordet 
her Thord Bundhae — — —» för 80 rigiska mark till evär-
delig ägo.' År 1408 den 8 maj erkände abbot Johan, att han 
i Reval av Olof Bengtsson på Tord Bondes vägnar erhållit 
de 80 markerna rigiska i köpeskilling för de forna nyländska 
klostergodsen.2  Ett par år före sin död (21/3  1417) instiftade 
Tord Bonde den 3 juli 1415 av de gods han förvärvat av 
Padis »— — — aff nyo ena prebendam i Viborg, Gudhi til 
heder oc varefrw, Sancti Johannis ewangeliste oc Sancte 
Katerine » för sig, sin hustru Ramborg, barn, vänner 
och fränder, levande och döda, »— — til huilka prebende 
jak gifuer mun godz, swa som xr Rawaldzöö ij Inga sokn oc 
Munkakulla j Kirkioslwtz sokn oc ther met all the gooz 
jak köpt och fangit hauer aff aboten j Padhis oc allo conuento 
ther sama stadz, huat nampnom the helst neempnas oc hwar 
the ha lst liggia i thessom twem soknom celler annarstadz j 
Nylande, epter thy thera opin breff ludha, som jak ther 
yppa hafuer.>> Rätten att tillsätta präst för prebendet för-
behöll Tord Bonde sig och sin ätt.3  

Vid en jämförelse av urkunderna om Padis' jordförvärv 
1335 och dess jordförsäljning 1407 framgår det omedelbart, 
att uppgifterna ej fullt täcka varandra. Förutom jorddona-
tionerna talas 1335 om inköp av gods i tre socknar: Kyrk-
slätt, Pojo och Ingå, medan vid försäljningen 1407 endast 
två socknar, Kyrkslätt och Ingå, nämnas. Vidare utgjorde 
köpesumman enbart för de ifrån Gereke Skytte 1335 inköpta 
godsen 300 mark — varvid intet var känt om det till Karl 
Näskonungsson erlagda beloppet —, medan vid försäljningen. 
till Tord Bonde 1407, trots medeltidens fortgående mynt- 

FMU II, s.. 69. 
2  FMU II, s. 74-75. 
3  FMTJ II, s. 160. 
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försämring, summan endast steg till 80 rigiska mark. Härav 
synes framgå, att då Padis abbot 1.407 uppgav, 
att han avhände sig alla klostergods, 
han därvid till Tord Bonde försålde 
endast den sista återstoden av klost-
rets forna nyländska besittningar, medan 
de övriga redan tidigare hade frångått klostret. Anteck-
ningen i det Bondeska registret, som meddelade, att Gert 
Skytte och abboten i Padis 1347 hade pantsatt Engewigh 
i Kyrkslätt och Lakukulla i Karis, synes bekräfta en dylik 
uppfattning. Det Bondeska Viborgsprebendet återspeglar 
således inte de estländska jordinnehaven i Nyland i deras 
ursprungliga omfång, men det kan likväl ge antydningar 
om de förra klostergodsens läge och art. 

De Bondeska prebendegodsen 

I stiftelseurkunden av år 1415 för det Bondeska prebendet 
framkommo utöver sockennamnen noggrannare ostbestäm-
melser för de forna Padisgodsen, i det att för Ingå namnet 
Ravalsö och för Kyrkslätt namnet Munkkulla nämndes. 
Gustav Vasas prebenderannsakningar i mitten av 1550-
talet lämna upplysningar om, hur omfattande dessa bägge 
gårdar varit. Teitts Klagomålsregister samt Teitts och Eras-
mus' »Register om mångehånde» upptogo de tidigare under 
Viborgs S. Katarineprebende lydande nyländska godsen 
Ragnelsö i Ingå jämte 4 andra gårdar därsammastädes och 
Munkkulla i Kyrkslätt jämte ytterligare 5 gårdar i samma 
socken. Alla dessa ägor hade vid tiden för rannsakningarna 
räntan angiven i rigiska mark.' 

1  Teitt, s. 7; Frasmus och Teitt, meddel. av Leinberg i Hist. Ark. 15, I, 
s. 185, s. 192-193 och s. 198-199. År 1560 uppgavs för Ravalsö en årlig 
sådd om 10 32 sp. och för Munkkulla med dess gårdar 24 sp. (FRa 79 f. 
53 v -55). 
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Godsen i Ingå 

De gårdar, som 1556 gingo under namn av Ragnelsö i 
Ingå, voro inalles 5 till antalet, och landbönderna räntade 
sammanlagt 12 rigiska mark i stadgeskatt (3 + 1% + 3 + 
1 I/2  4- 3 rig. mrk). Något senare blev ett av de mindre hem-
manen sammanfört med ett av de större, varigenom antalet 
nedgick till fyra, medan stadgan förblev oförändrad (4 1/2  
+ 3 + 3 + 1 I/2  rig. mrk).1- År 1560 uppgavs sådden för 
samtliga gårdar till sammanlagt 10 1/2  spann (3 + 3 + 3 + 
1 1/2  sp.).2  Då gårdarna 1570 förpantades till Clas Åkesson 
Tott var räntan fortfarande antecknad som 12 mrk.3  

Att med 1400-talets »Rawaldsöö>>, Teitts och Er. asmus 
»Ragnelsö», avsågs nuvarande Stor-Ramsjö i Ingå socken, 
framgår av 1560-talets landbondelängder, vilka som pre-
bendelandbönder eller såsom bönder å Kgl. M:ts arv och eget 
upptaga 4 bönder »Ransöö». De fyra hemmanen i Ransö 
bildade på 1600-talet Stor-Ramsjö ladugård i Ingå socken 
och sammanslogos i slutet av århundradet med Stor-Ramsjö 
kungsgård, som lydde under Karis, till ett enda gods Stor-
Ramsjö säteri.4  

Såsom jordbrukslägenhet torde Ramsjö lämnat åtskilligt 
övrigt att önska, dess åkrar uppgåvos, vid en häradsrann-
sakning om missväxt 1675, ha varit så låglänta, att man, 
ifall höstarna voro regniga, blev tvungen att kasta utsädet 
i klara vattnet.5  Däremot bör godsens läge på den ansenliga 
ön strax invid inloppet till lEagervik ha varit rätt så domi-
nerande ur samfärdsel- och sjöfartssynpunkt. 

1  FRa 79 (1560); FRa 3239 (1563). 
2  FRa 79 f. 53 v - 54. 
3  H. Bidr. IV, s. 400. 
4  Brenner, Ingå sockens äldsta historia, Hist. Tidskr. för Finl. 1935, 

s. 17-18 not 3. 
Brenner, Ingå I, s. 201. 
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Godsen i Kyrkslätt 

De vid rannsakningarna 1556 antecknade Viborgska 
prebendegodsen i Kyrkslätt namngåvos fullständigast i 
»Registret om mångehånde», där en gård i Broböle, en gård 
i Munkkulla, två gårdar i Strömsby, en gård Edet och en 
gård Näset eller sammanlagt 6 hemman funnos upptagna. 
År 1560 voro bägge gårdarna i Strömsby förenade under en 
landbonde, varigenom hemmanens antal nedgick till 5, 
medan stadgeräntan förändrades från ursprungligen sam-
manlagt 16 5/ 6  mrk rigiska till 17 1/4  mrk.l. Utöver stadge-
räntan upptog längden över arv och eget 1560 2  den årliga 
sådden på godsen såsom sammanlagt stigande till 24 spann, 
vilket förmedlar en viss uppfattning om prebendehemmanens 
storlek .3  

Såsom kronogods blevo de 5 hemmanen 1570 av konung 
Johan förpantade till Hans Larsson till Isnäs.4  

Om Strömsby hette det i en rannsakning 1684, att gården. 
utgjorde 'en liten, dock god lägenhet, godt fiskeri och nöd-
torftig timmerved, åkrarna små och eländiga, ängarna ringa 
och tufviga, somliga år kan här falla 8 å 9 tunnor strömming, 
skall ock i en vik om vårtiden idar uppfiskas'.5  Enligt upp-
gifter om sådden hade Strömsby på 1500-talet hört till de 
mindre prebendegodsen i Kyrkslätt. 

Alla de anförda namnen ha i socknen levat kvar till 
nutiden, varför gårdarnas läge utan vidare är klart. Munk-
kulla och Bro äro rågrannar invid sockenkyrkan, Strömsby 

1  1556: Munkkulla 4 mrk rig., Bro 4 mrk, Strömsby 16 öre (= 2 2/3  
mrk), Strömsby dito 16 öre, Edet 2 mrk, Näset 1 1/2  mrk samt 

1560: Munkkulla 4 1/2  mrk, Bro 4 % mrk, Strömsby 4 mrk, Edet 2 mrk, 
Näset 13 1/2  öre 2 14 mrk). FRa 79. 

2  År 1563 funnos likaså endast 5 hemman antecknade FRa 3239. 
3  På Bro 8 spann, på Munkkulla 8 sp., på Strömsby 3 sp., på Edet 3 

sp. och på Näset 2 sp. År 1540 upptogs för Munkkulla utbysjordar om 1 1/2  
skattmark. 

4  H. Bidr.' IV, s. 448. 
5  Fleege, Historia, Kyrkslätt socken Del III, s. 171. 
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och lEdet gränsa likaså till varandra vid stranden av Edis-
och Strömsbyvikarna, som från Pickalafjärden skjuta in 
mot Kyrkslätt, och Näset ligger vid det ställe, där Tavast-
fjärden smalnar till ett sund mellan Obbnäs och Porkala 
uddar. Till Näset ansluter sig Ängvik, som redan 1347 
gick Padis ifrån. Medan Munkkulla och Bro befinna sig i 
socknens hjärta, bevakade Strömsby—Edet och Näset tidi-
gare socknens stora infartsvägar från havet. 

Med kännedom om cisterciensermunkarnas nit för lant-
bruk och nyodlingar, kan man med skäl antaga, att någon 
nämnvärd ökning av hemmanens odlingsjordar knappast 
skett den närmaste tiden efter 1407, då klostrets besittnings-
rätt till dem upphörde. Den bild, som 1500-talsrannsaknin-
garna ge av godsen vid prebendetidens utgång, torde därför 
i huvudsak också gälla för klosterperioden. Sedan prebende-
gårdarna övergått till Kgl. M:ts arv och eget, märker man 
både i Kyrkslätt och Ingå hos kronans män en strävan att 
sammanslå de under munktiden i allt för små lotter upp-
delade ägorna. 

Skänkegodsen Skavistad och Finnby 

Samma 1500-talsrannsakningar, som innehålla uppgifter 
om de Bondeska prebendegodsen, ge även upplysningar om 
de i Padis' åtkomsthandlingar namngivna »skänkegodsen» 
»Finneby och Skavistad».1  

Skavista d 

I »Registret om mångehånde» upptogos, omedelbart efter 
det de Bondeska S. Katarina prebendegodsen i Ingå och 
Kyrkslätt behandlats, S. Sigfrids landbönder i Pojo till 

1  Namnet Skavistad nyttjades på 1500- och 1600-talen, tills det omkring 
år 1640 utbyttes mot namnet Billnäs. Jfr Tekla Hultin, Bergshandteringen 
i Finland, s. 41, H:fors 1897. 
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granskning. »Item 16 S: Segfredz Landboor i Skaffwesta 
bool j Poijo Sockn, som äre bytte ifrå samme S. Segfredz 
prebenda och Göstaff Fincke, Jöns Knutsson och Erich 
Arffwedsson nu haffwe hender emellem, huilcket byte 
Kon:ge m:t wår alder nåd:te Herre rygget och igen kallet 
haff:r. 

Itm haffwer Nils Boije 4 S. Segfredz godz i Degernäs 
Poijo Sockn, och ett S. Segredz(!)godz j Qwarneby, hwilcke 
godz han aff en gammel prest, som hade S: Segfredz pre-
bende, hade vnder en stadge, och effter hans död them her 
til quitt och frij hafft haff:r».1  Ursplungligen synas rann-
sakarna ha trott, att samtliga dessa 21 hemman lytt under S. 
Sigfridsprebendet i Åbo och utgjort orättmätigt åtkommet 
kyrkogods. Då de tidigare ägoförhållandena skärskådades 
grundligare, framgick det emellertid, att de 16 bönderna i 
Skavistad hört under S. Sigfrid i Växjö, medan de 4 hemma-
nen i Degernäs lytt under S. Katrineprebendet i Viborg. 

I Teitts klagomålsregister framlades resultatet av den 
grundligake rannsakningen på följande sätt: »Först haffwer 
han (d. v. s. Jöns Knutsson till Laukko) sampt Göstaff 
Fincke och Erich Arffwedsson ägnet under seg twå forsser 
benembd Skawestadz forsser, som liggie emellem Charis 
och Poijo sockner, och äre udi samme Skavesta bool boendes 
16 wäldige bönder, udi then ene föl-sen äre 11 qwerner, och 
i then andre äre inge, uten got tilfälle att byggie ther 9 eller 
10 qwerner. Och tagx udi samme forsser och åå sijk, wimber, 
och lax nog, men ther brukes inge laxekan. 

För:ne Skawesta bool haffwer i förtijden leget under 
S: Segfredh i Wexiö, huru för:ne knaper haffwe fått samme 
godz, schole the bewijse.»2  

»Registret om mångehånde>> visste i sin senare del till-
foga, att 'knaparna' erhållit gårdarna i ett jordebyte för 
»någre theres godz j Småland».3  

1  Hist. Ark. 15, I, s. 186, 193. 
2  Teitt, s. 28-29; jfr s. 17, 57, 150. 
3  Hist. Ark. 15, I, s. 193. 
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Det antydda jordaskiftet hade enligt en bevarad upp-
gift om detsamma ägt rum i Växjö tre konungars dag 1528. 
Därvid hade biskop Ingemar i Växjö jämte kapitel gjort ett 
ägobyte med Jöns Knutsson till Laukko i Finland »— — — 
gifwandes honom the godz, som biskopen och Wexiö dom-
kyrkia tilhörde, belägne i Finland i Poijo sochn i Raseborgz 
län, som kallas Skåwasta godz 15 gårdar — — —» emot vilka 
Jöns Knutsson gav biskopen och Växjö sitt gods i Småland, 
omfattande 20 gårdar, och därtill 100 mrk. Enligt en an-
teckning hade bytet av Gustav Vasa stadfästs i Stockholm 
S. Thomas dag den 20 december 1535.1  

Trots allt hot stannade hemmanen i Skavistad i kna-
parnas ägo. Ordinarie jordeboken av år. 1561 2  omförmälde, 
att Skavistad innehades gemensamt av Jöns Knutsson, 
Erik Arvidsson och Gustaf Fincke sålunda att 

Klintbacka med 2 bönder, I lydde under Erik Arvidsson Lillefors med 1 bonde och 
Skogäng med 2 bönder Stålarm, 

Pentby med 2 bönder och 
Äminne med 3 bönder lydde under Gustaf Fincke och 
[Estböle med 1 bonde (?)] 

Gammelby med 2 bönder och 
korsby med 3 bönder lydde under Jöns Knutsson. 

Skawesta bol omslöt således Svartån i dess nedre lopp 
och sträckte sig i ett ställvis ända till 5 km brett bälte från 
Karis Kyrksjö till Pojoviken. Eftersom gårdarna stannade 
i adelsherrarnas' ägo, finnas från denna tidpunkt inga när-
mare upplysningar om årlig sådd och dylikt, som kunde 
ge en närmare kännedom om godsens storlek och art; sådant 
antecknades endast för de till kronan hemfallna godsen. 
Det enda man har att hålla sig till vid bedömande av går-
darnas värde på 1500-talet är Teitts målande beskrivning 

1  FMU VIII, s. 257-258 N:o 6404. 
2  FRa 3209 f. 43 o. 44. 
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över deras förträfflighet, ävensom den omständigheten att 
vid jordaskiftet 1528 i utbyte mot de 15 gårdarna i Skavistad 
betingades 20 småländska gårdar och därutöver i reda pen-
ningar 100 mrk. 

Att Skawesta bol i Pojo varit samma Skavistad, som 1335 
skänktes till Padis, kan det icke råda något tvivel om.1  

gåvobrevsfragmenten omtalades Skavistad 'och de gods 
därtill ligga' såsom ett omfattande ägokomplex, vidare 
förknippades det med Finneby. Skawesta bol med dess 16 
bönder låg på gränsen mellan Pojo och Karis, och i Karis 
5 km från Skawesta befann sig ett Finnby, om vilket det 
1537 hette, att det varit »itt clöstergotz».2  

Skavistad och Lakukulla 

Det förefaller rätt sannolikt, att till Skavistads ägor 
under Padis' tidigaste besittningsperiod, strax efter 1335, 
ytterligare anslutit sig den gård Lakukulla i Karis, som 1347 
samtidigt med Ängvik i Kyrkslätt av Padis och Gereke 
Skytte i Kyrkslätt pantsattes i konung Magnus' närvaro. 
Alldeles såsom Ängvik sammanhängde med Kyrkslätts-
godsen Näset-Edö och senare avskildes från dem, kunde 
Lakukulla ha lösgjorts ur Skavistads ägosammanhang. 3  

1  Jaakkola har velat förlägga Skavistad till Helsinge, i sin Kuningas 
Maunu Eerikinpojan unionipolitiikasta, s. 425-26 not 3. 

2  Handl. t. belys. af  Fint kamer. förhåll. Hft 2, s. 13. 
3  1300-talsnamnet Lakukulla har i nutida namnskick icke kunnat 

.återfinnas och är enl. Greta Hansens Nylands ortnamn, s. 894, tillägget, 
icke känt i något annat äldre belägg. 

Namnet har av Ad. Neovius förslagsvis sammanställts med Kulla bol 
i Karis. (Jfr Medeltidsakternas register, s. 305.) Bolet, som under 1500-
talet bestod av byarna Ingevaldsby, Högben, Mjölbollsta och 1VIanngård, 
hade enl. sölvskatteregistret omfattat 19 bönder. En besittningsenhet av 
sådant omfång kunde knappast alldeles spårlöst ha upplösts. 

Då Lakukulla såsom utbrutet gods varit att jämställa med Ängvik, 
som enligt sölvskattereg. omfattade 5 bönder, hade dess storlek varit 
avsevärt blygsammare än vad fallet varit med Kulla bol. Dessutom torde 
det såsom utbrutet ha befunnit sig i Skavistads omedelbara grannskap. 

2 
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Rå om rå med Skavistad-Billnäs ligger Dönsby inom Karis 
socken men gränsande till Pojo. Namnet Dönsby, som första 
gången finnes belagt 15011, måste av allt att döma ha upp-
kommit först i början av 1400-talet. Ortnamnet har nämli-
gen otvivelaktigt fått sitt upphov av den Dyns eller Döns 
(Dionysius), som var stamfader för den på 1500-talet kända 
Dönsbysläkten och fader till den före 1501 avlidne Henrik 
Dynson, som 1456 av Karl Knutsson erhöll frälserättigheter 
såsom jordägare i Karis.2  Tidpunkten för uppkomsten av 
1400-talsnamnet Dönsby kunde sålunda väl gå ihop med 
tiden, då 1300-talsnamnet Lakukulla försvann, varför 
den möjligheten föreligger, att 1400-talsfrälset Dönsby 
varit identiskt med det forna klostergodset Lakukulla.3  
Ifall såsom antagits namnen Lakukulla och Dönsby avsett 
samma by och Lakukulla sålunda legat rå om rå med Skavi-
stad, var det naturligt att godset 1335 varit inbegripet i ut-
trycket 'Skavistad och de gods därtill ligga'. Först sedan det 
utbrutits ur helheten för att pantsättas (efter de olyckor, 
som vid upproret 1343 i Estland drabbade klostret och dess 
ekonomi), nämndes detta klostergods särskilt för sig och såsom 
beläget i Karis socken. 

Skavistads senmedeltida öden 

Som förklaring till hur Padis' forna skänkegods Skavistad 
kunnat komma under Växjö biskopsstol, har Ad. Neovius i 
sina Medeltidsakter påpekat, att Tord Bonde Petersson 
15/2  1458 gjort testamente till förmån för Växjö domkyrka, 
och att Skavistad möjligen genom arv tillfallit honom.4  

FMU VI, s. 209. 
2  FMU IV, s. 105, FMU VI, s. 197-198. 
3  Förekomsten i nutid av namnen »Löfkulla», »Löfdal» och »Löflund», 

inom Dönsby område kunde måhända tyda på att de i sig återgåv2 en om-
bildning av det forna namnet. »Löflund» är belagt 1778 på en Dönsbykarta 
i Lmsa B 15 28/ 

Hist. Ark. 23„ s. 146. 
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Det är emellertid att märka, att Tord Bonde i stiftelse-
urkunden till sitt Viborgsprebende uttryckligen sagt sig 
med Ramsö och Munkkulla skänka allt det gods, han av 
Padis köpt och fångat, till prebendet, därvid klart anty-
dande den avsikten, att hans kyrkliga gods efter honom åter 
skulle tillfalla kyrkan. Med hänsyn härtill förefaller det 
uteslutet, att något av de av Tord Bonde återköpta Padis-
godsen skulle efter honom gått i arv till Bondeättens med-
lemmar. Likaså synes det föga antagligt, att Skavistad med 
dess 16 bönder skulle utan att ha namngivits ingått i Tord 
Bondes såväl köp som donation, medan Ramsö med dess 
5 bönder och Munkkulla med dess 6 bönder blivit omtalade 
med namn. Skavistad har sålunda otvivelaktigt gått klostret 
ifrån, innan Tord Bonde återköpte den sista återstoden av.  
Padis' västnyländska besittningar. Endast klostrets åt-
komsthandling för Skavistad, icke godset självt, hade vid 
köpet överlåtits till Tord Bonde. 

En marginalanteckning i en efter Frasmus' Register 
fullständigad längd över Kgl. M:ts arv och eget i Pojo socken 
1557 tyckes besanna ett dylikt antagande.1  Den omförmäler, 
att de 16 hemmanen »som äre bijtte ifrånn Sancte Sigfredz 
prebende j Wexiö» därförinnan varit »her Sten Bengtssons 
gods». Känt är, att Sten Bengtsson (Bielke) jämte svåger 
och syster ihågkommit Växjö biskopsbord med jorddona-
tioner i Karelen i februari och mars 1365 under biskop 
Thomas' av Växjö vistelse i Finland.2  Förmodligen hade 
i överensstämmelse härmed Skavistad likaledes såsom gåva 
av Sten Bengtsson överlåtits till Växjö. Den omständigheten, 
att tidpunkten för Gustav Vasas stadfästelse av Skavistads-
bytet av Växjöbiskopen förlades just till S. Thomas' dag 
tyckes ge vid handen, att godsen skänkts till Växjö på biskop 
Thomas' tillskyndan eller honom till ära, alldeles som fallet 
var med den karelska Växjödonationen. 

FRa 58 fol. 2 v och 3. 
2  FMU I, s. 304-305 och FlVIU VIII, s. 360 och 531 rättelser till Tom. 

I, s. 309. Jfr FMU I, s. 300-301. 
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Godsens överlåtande till Växjö tyckes sålunda ha in-
träffat mellan 1365 och 1376, d. v. s. efter det Sten Bengtsson 
övertagit förvaltningen av Nils Turessons arv i Finland 1  och 
före biskop Thomas' död. En del fakta tyckas tyda på, att 
Skavistad skänkts Växjö redan före utgången av år 1371.2  
Förklaringen till att Sten Bengtsson kommit i tillfälle att 
disponera över Padis' forna skänkegods Skavistad kunde då 
möjligen härledas ur 1369 års kupp på Viborgs slott.3  

Ifall den Haquinus Gerekosson, som bemäktigat sig 
slottet av Sten Bengtssons förtrogna för att kort därpå igen 
förlora det, var en son till Gereke Skytte, Magnus Erikssons 
forna fogde i Österlanden, hade denne Håkan uppenbar-
ligen innehaft Skavistad i arv efter sin fader, varvid godset 
efter den misslyckade kuppen såsom förbruten egendom 
övertagits av Sten Bengtsson.4  

Padis klosters och Gereke Skyttes gemensamma pant-
sättning av Lakukulla och Ängvik 1347 visar, enär, såsom 
utretts, de båda gårdarna antagligen utgjort gods, utbrutna 

1  Jfr Sten Engström, Bo Jonsson, s. 99 o. s. 153. 
2  Biskop Thomas har i ett brev, vars datering är osäker, påtalat Sten 

Bengtssons oginhet mot Wadstena kloster. (Engström, a. a. s. 213.) Brevet 
var ställt till Karl Ulveson till Tofta, som uppmanades meddela Sten, 
Bengtsson biskop Thomas' vilja betr. en av Sten Bengtsson tydligen till-
ärnad donation. Emedan biskopen var angelägen om att donationen måtte 
tillfalla Vadstena, tyckes han ha ansett, att Sten Bengtsson redan nog 
ihågkommit biskopsbordet i Växjö. (Riksarkivets pappershandlingar 
1351-1400, Meddel. fr. Sv. Riksarkivet Bd 3 hft 11, s. 123 jfr s. 92, varest 
i tre brev i nov. 1371 Sten Bengtsson och Karl Ulvsson förekomma till-
sammans.) Om nu detta brev varit att förlägga till tidpunkten för Sten 
Bengtssons förmälning, som skedde på Tofta vid mikaeli 1371, enär det 
alltså vid den tiden måste varit allmänt bekant, att bud till Sten Bengtsson 
säkerligen frambefordrades genom Karl Ulvsson, (biskopens brev var ut-
färdat S. Olofsdag utan år), skulle synbarligen, Skavistadsdonationen till 
Växjö skett dessförinnan. (Betr. tiden för Sten Bengtsons förmälning, se 
Sten. Engström, a. a. s. 186 not 16.) 

3  Dat. enl. Sten Engström, a. a. s. 153 noterna. 
4  FMU I, s. 331; betr. förbrutna gods jfr Sten Engström, a. a. s. 130 

-132. Jfr Albrechts förfarande i Åbo 26 juni 1365 i biskop Thomas av 
Växjö närvaro. FMU I, N:o 739 och FMU VIII, n:o 6586. 
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ur ett större ägosammanhang, att Padis och Skytte på 
1340-talet tillsammans innehaft klostergods i Kyrkslätt och 
Skavistad. Enligt ordalagen i försäljningsbreven 1335 hade 
emellertid Gereke Skytte avhänt sig allt sitt gods i Nyland. 
Då han 1347 det oaktat uppträdde jämte Padis såsom sam-
ägare till de nyländska gods han tidigare sålt och skänkt till 
klostret, måste förklaringen till ett dylikt sakläge sökas 
däri, att Padis kloster under mellantiden råkat i penning-
behov och att Skytte mot andel och säkerhet i klostrets 
nyländska besittningar anskaffat medel åt klostret. Att Padis 
mellan åren 1335 och 1347 verkligen drabbats av hårda 
öden är känt, Under upproret i Estland 1343 blev klostret i 
grund förstört och 28 munkar dödade.' Först efter 1346 
hade återuppbyggnadsarbetet tagit vid. Samtidigt försökte 
klosterledningen utvidga de närmast liggande godsen till 
större sammanhängande besittningar, varvid intresset för 
fjärmare godsinnehav minskade. Mot denna bakgrund 
synes det antagligt, att Skytte återfått del i dispositionsrätten 
över sina forna nyländska besittningar, i all synnerhet som 
han veterligen hade ekonomiska möjligheter att bispringa 
klostret.2  

För belysning av frågan, om kuppmakaren Håkan Gerekes-
son verkligen var Gereke Skyttes son, må anföras följande 
omständigheter. Efter kuppens misslyckande tog Håkan sin 
tillflykt till Estland och erhöll gång på gång lejd av rådet i 

1  Arbusow, Gesch. Liv-, Est- und Kurlands, s. 63 och Johansen, I4CD, 
s. 774 

Under senare hälften av 1340-talet inträffade samtidigt med pant-
sättningen av de nyländska godsen pantsättningar och förpantningar av 
klostrets estländska gods, vilket visar klostrets behov av reda penningar. 
Betr. klosterägorna i Estland jfr Johansen, a. a. s. 402-403; 671. Om 
Padis' fattigdom i början av 1350-talet jfr i det följ.; jfr även Schmidt, Die 
Zisterzienser, s. 81-82. 

Förutom de nyländska godsbesittningarna vittnar Magnus Erikssons 
skuld på 1 000 mark svenska penningar till Gereke Skytte om Skyttes 
rikedom. FMU I, s. 229. 
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Reval, en gång tydligen på förbön av komturen i Fellin.1  
Såväl i Reval som inom ordensstaten ägde sålunda Håkan 
mäktiga beskyddare. På sin tid hade Gereke Skytte upprätt-
hållit intima baltiska förbindelser.2  Om Gereke Skytte, innan 
han blev fogde över Österland, på 1320-talet varit fogde i 
Nyland och residerat i Borgå 3, hade han förmodligen ägt 
gods där. Den Johan Gerekesson, som 1383 jämte Sigrid 
Bengtsdotter gjort ett ägobyte mot Böle i Borgå socken, 
kunde även han ha varit en son av Gereke Skytte.4  Denne 
Johan Gerekesson omnämnes 1380 såsom gift med Katarina 
Sonadotter, en dotter till Sune Håkansson och Sigrid Bengts-
dotter.5  Omöjligt är det icke, att detta äktenskap hade ingåtts 
redan före 1369. Om så var fallet, var brodern Håkan Gerekes-
son vid tiden för kuppen rätt nära förbunden med Bielkes. 
Sten Bengtson Bielke och Sigrid Bengtsdotter voro syskon. 
Att ett vänskapligt förhållande tidigare rått mellan Sten 
Bengtsson och Håkan Gerekesson, bär Sten Bengtssons 
eget brev till Reval strax efter kuppen vittne om.6  

Finnby 

För skänkegodset Finnby finnas på 1500-talet tydligare 
uppgifter om lägenhetens art och värde än för Skavistad. 
Däremot äro dess senare medeltida öden helt höljda i dunkel. 

1  FMU VIII, s. 360-362; 446. 
2  Jfr Jaakkola, Kuningas M. E:n unionipolit., s. 426-427; jfr Johan-

sen, I,CD s. 830. 
3  Såsom av Hartman, Borgå stads historia, s. 15 och av Jaakkola, a. a. 

s. 424, 426, 434 noterna antagits. 
4  Svb s. 179-180. Antagandet om släktskapen med Skytte har fram-

ställts som sannolikt av Jaakkola, a. a. s. 434 noten 4. 
FMU I, s. 376. 

6  FMU I, s. 331 - - Haquinus Gerekosson, de quo fiduciam magnam 
ac amiciciam habuimus, sicud nobis et specialiter mihi Stenoni, provt in 
litteris suis euidenter patet, amicabiliter scripserat, castrum Wiborghense 
cum pessima tradicione habuit familiaresque meos ibidem existentes enor-
miter captivauit; 
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Ur »Registret om mångehånde» framgick, att vid tiden för 
rannsakningarna Erik Arvidsson haft i förläning av kronan 
tre gårdar i Finneby i Karis i grannskapet av Grabbacka.1-
På 1530-talet hade uppenbarligen samma gods innehafts 
av hans svärfader Nils Grabbe, som enligt en anteckning 
1537 angående »Cronones förläning» i sitt register bekänt, att 
han haft i förläning »itt clöstergotz» i en by, som heter Finne-
by.2  Hur och när godsen återgått i finländsk ägo är okänt. 

De ursprungligen omtalade tre gårdarna i Finnby ökades 
antagligen såsom resultat av en noggrannare rannsakan till 
fyra och indrogos till kronan, såsom av uppgifterna om arv 
och eget i Raseborgs län 1560 framgår.3  Samma längd med-
delar även ingående upplysningar om godsens storlek, årliga 
sådd och dylikt. Val och en av de fyra landbönderna var 
sålunda antecknad för en odlad areal av 3 stänger 4 1/2  aln 
och en årlig sådd av 14 spann. Finnby skänkegods omfattade 
alltså på 1500-talet sammanlagt 15 stänger jord med ett 
utsäde av 56 spann. 

I augusti 1560 erhöll Erik Arvidsson av hertig Johan 
ånyo de 4 landbönderna i Finneby i Karis jämte Kirvos bol 
i Pojo i förläning.4  

De kända och de okända Padisgodsen 
De urkundligt kända Padisgodsen 

Jämfört med Padis' forna köpegods i Ingå och Kyrkslätt 
med deras 11 bönder och 34 spanns sådd, framstår skänke-
godset Finnby med dess 4 bönder och 56 spanns sådd såsom 
påfallande präktigt. Likadant måste skänkegodset Skavi-
stad ha varit med dess '16 väldiga bönder', för vilka samtida 
jämförelsetal icke ha kunnat uppdrivas. Man tycker sig nästan 
spåra en artskillnad i köpe- och skänkegodsens värde såsom 

1  Hist. Ark. 15, s. 186 och 193 jämte FRa 58 fol. 5 v. 
2  Handl. t. belys. af  Finl. kamer. förhåll. Hft 2, s. 13. 
3  FRa 79 fol. 55-56 v. 
4  FRa Saml. kgl. brev I (Laguska saml.), fol. 87. 
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jordbrukslägenheter, och det förefaller som om olikheten 
hade härrört ur anskaffningsprincipen. 

Skänkegodsen, de förmögna lägenheterna, hade till-
delats klostret utan dess egen åtgärd, men vid köpegodsens 
förvärv hade klosterfolket medverkat. Såsom tidigare beto-
nats,' krävde cisterciensernas ordensregel av munkarna 
odlingsarbete 1  och främst nyodlingsarbete, såvida tillfälle 
därtill gavs.2  Regeln föreskrev det visserligen icke, framhåller 
Hildebrand, men det hade ingått i praktiken, att ordens 
kloster skulle anläggas på fuktiga ställen; sådana voro 
mindre hälsosamma och det ansågs nyttigt, att bröderna 
ständigt hade för ögonen en påminnelse om den förgänglig-
het, som vidlåder jordelivet. Det förefaller, som om kloster-
folket vid val av köpegods på nyländsk botten hade låtit 
sig ledas av likartade synpunkter. Köpegodsens uppodling 
har krävt mycket mödosamt, ofta fåfängt odlingsarbete. 
Särskilt tydliga voro svårigheterna på Ramsö i Ingå, ty 
på 1670-talet klagade man att markerna voro lågt belägna, 
och föga ägnade för jordbruk.3  Men även vid vissa kloster-
hemman i Kyrkslätt tyckas förhållandena varit likartade. 

De nyländska klostergodsen, som med sina 11 bönder 
i Kyrkslätt och Ingå, sina 4 Finnbybönder och 16 Skavi-
stadsbönder, eller sammanlagt 31 bönder, bildade en under 
vår medeltid rätt stor jordbesittning, ha förmodligen utgjort 
en ganska ansenlig del av Padis' samtliga jordegendomar i 
såväl Estland som Finland. 

Enligt uppgift av Johansen, i hans sammanställning om 
Padis, innehade klostret på 1340-talet i Estland samman-
lagt ungefär 140 hakar 4  odlad jord. Med en årlig sådd om 

1  Hildebrand, Sveriges Medeltid III, s. 958-959 på tal om det svenska 
klostret vid Lurön. 

2  Hildebrand, a. a. s. 930-944; s. 955 betr. cistercienserna i allmänhet 
ävensom på tal om Alvastra. 

3  Av Brenner anförda uppgifter ur Ingå dombok 7/1 1675, Hist. Tidskr. 
f. Phil. 1935, s. 18. 

4  Johansen, LCD, s. 678, 772-774. 
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4 6 tunnor för haken uppgick den årliga sådden för de 
estländska ägorna i medeltal till ca 700 tunnor.' 

I Nyland var den exakt uppgivna sådden för• de 15 bön-
derna i Kyrkslätt, Ingå och Finnby sammanlagt 90 spann. 
Vill man för de 16 väldiga bönderna i Skavistad erhålla en 
ungefärlig sifferuppskattning, torde man knappast beräkna 
deras årliga sådd för högt, om man antager en sådd om i 
medeltal 6 spann per bonde.2  Man komme då till en lågt 
beräknad sådd om 96 spann för Skavistad. För de 31 bön-
derna bleve då den sammanräknade sådden 186 spann eller 
93 tunnor mot ca 700 tunnor i Estland.3  

Om man lämnar klostrets eventuella östnyländska besitt-
ningar obeaktade, skulle sålunda enbart i Västra Nyland de 
urkundligt kända godsen ha utgjort ungefär 1/7  av klostrets 
urkundligt kända jordbesittningar i Estland.4  

1  Johansen, LCD, s. 228; d:o, Siedlung und Agrarwesen etc., s. 93. 
2  De 6 spannen skulle nämligen utgöra ett medelvärde per bonde enligt 

de exakta sifferuppgifterna om sådden, 90 sp. för 15 bönder, varvid såväl, 
den svagare Kyrkslätt—Ingågruppen, som den starkare Finnbygruppen 
varit representerad. — Emedan enligt uppgift i räkenskapshandlingar 
från 1500-talet (FR.a 3227) 1 skattmark blivit besådd med 18 spann, skulle 
en sådd om 6 spann motsvarat 1/3  skattmark. Enligt Allardts undersökning 
betr. Borgå län (s. 51) skulle därstädes brukningsdelar om 1/2, 1/3 och 1/4  
skattmarks storlek varit de allmännast förekommande. En sådd om 6 
spann skulle således motsvarat ett tämligen allmängiltigt medelvärde för 
hemmanens storlek såväl i Östra som Västra Nyland. De 16 väldiga bön-
derna kunna icke tänkas övervärderade med antagande av en 6 spanns 
sådd. 

3  Betr. måttens samstämmighet jfr Johansen, 1,CD, s. 217; Kor-
honen, Vakkalaitos, s. 184-185 och Melander, Mitta- ja painosuhteista, 
s. 32, 49-50, 59-60. Hist. Ark. 11. Enligt Korhonen var i Estland 1 
lof = 1/2  tna = 1 sp.; enligt Melander var 1 Thus tna = 1 Revals tna 
40 Sthlms. vackor, medan 1 Raseborgs tna = 2 Rbg sp. = 40 Rbg kap-
par; 1 Sthlms kappe = 1 Rbg kappe. Kappen och vackan torde något 
så när motsvarat varandra. 

4  Jämförelserna äro gjorda under förutsättning, att de 'officiella' upp-
gifterna om den odlade vidden i stort sett under 1400-talet förblivit oför-
ändrade för de berörda godsen. Exempel på att så verkligen varit fallet 
ges i samband med Munkbyarna i Borgå socken (s. 102-103). 
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Padisgodsen i hela deras sannolika omfång 

Såsom tidigare påpekats, måste de Bondeska prebende-
godsen ha utgjort endast sista återstoden av Padis' i Nyland 
inköpta gods. Hur vidsträckta klosterbesittningarna i sin 
helhet ursprungligen varit, vet man naturligtvis inte, men 
den 1335 uppgivna köpesumman för en del av godsen ger 
vissa möjligheter att vinna klarhet på denna punkt. 

Jämför man de Skytteska godsens försäljningssumma 
på 300 mark med Tord Bondes återköpssumma på 80 mark 
och beaktar, att myntvärdet vid början av 1300-talet förhöll 
sig till myntvärdet i början av 1400-talet såsom 5:8 1, hade 
det Bondeska inköpsvärdet utgjort blott 1/6  av Gert Skyttes 
f örsälj ning .2  

Emedan naturligtvis odlingsvidd och jordpris stodo i 
direkt förhållande till varandra och de Bondeska godsen 
uppvisade en odlad jord om 34 1/2  spann, uttryckt i årlig 
sådd, skulle de Skytteska godsen ha omfattat 6 gånger så 
stora odlingsmarker, d. v. s. motsvarat en sådd om 207 spann. 
Denna beräkning har gjorts under förutsättning att odlings-
jordarna ej utvidgats. Hade odlingarna under klostrets 
besittningstid utökats, hade naturligtvis Bondes inköp 
i ursprungligt skick motsvarat mindre än en sjättedel av 
Skyttes försålda gods. 

Härtill kommo så de Näskonungssonska godsen, vilkas 
köpeskilling är okänd. Denna försäljning hade av allt att döma 
icke nått samma omfång som Skyttes föryttring, eftersom 
veterligen inga skänkegods följde med vid köpet. Men all-
deles obetydlig kunde den å andra sidan ej heller ha varit, 
då den i sig inneslöt alla de Näskonungssonska godsen i tre 
socknar. Räknar man med två 6 spanns hemman för var 

1  Voionmaa, Liikenne ja kauppa, Suom. Kult. hist. I, s. 475. 
2  Härvid har antagits, att även Skyttes 300 mk varit rigiska såsom 

Bondes 80 mk, detta med dess större skäl som köpen vardera gången av-
slötos i Reval och i det förra fallet köparna varit balter, som enklast 
erlagt beloppet i eget mynt. - Hade de 300 markerna avsett svenskt mynt 
skulle de Bondeska godsen utgjort blott 1/8  av de Skytteska godsen. 
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socken, torde knappast ägornas storlek överskattats. Man 
finge då för de Näskonungssonska godsen ett spanntal om 36. 

Padis' jordförvärv år 1335 hade sålunda med 

Skyttes gods  om 207 sp. 
Näskonungssons gods . . • • » 36 » 
Finnby gods  » 56 » 
Skavistads »  » 96 » 

eller inalles med gods om 395 sp. i en senare tid 

omfattat odlingsområden, vilka enligt låg genomsnittlig 
beräkning årligen besåddes med ca 400 spann. 

Fördelade i lotter om 6 spanns storlek hade klostrets 
ägor brukats av 65-66 bönder, men med kännedom om 
klosterfolkets förkärlek för smärre brukningslotter kan 
antalet väl tänkas ha varit större. 

Medan av dessa, sannolikt till ett 70-tal uppgående munk-
hemman endast 31 — 11 köpe- och 20 skänkehemman — 
ha kunnat bestämmas till orten genom urkundliga vittnes-
börd, har större delen förblivit okänd med avseende på läget. 
Det förefaller uppenbart, att en sådan mängd hemman 
icke spårlöst har kunnat försvinna ur den medeltida västny-
ländska bebyggelsen. 

Klostergodsens förvaltning 

Hur brukningen eller föl valtningen av Padis' nyländska 
egendomar var ordnad, därom lämna urkundsfragmenten 
från 1300-talet inga som helst upplysningar. Att kloster-
bröderna själva eller blott med hjälp av lekbröder och 
familiares utförde jordbruksarbetet vid dessa från klostret 
rätt avlägsna gods, är väl föga antagligt. Troligtvis funnos 
vid de större godskomplexen såsom vid Skavistad och Munk-
kulla, måhända också vid Ramsö, huvudgårdar, som för-
valtades av munkarna själva. De hemman, som lågo anslutna 
till huvudgården, brukades däremot under klosterfolkets 
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överinseende av landbönder (»rättarelag»). Att godsför-
valtningen var sålunda ordnad, synes ortnamnsskicket inom 
besittningsområdena bestyrka. En dylik förvaltning hade 
likaså stämt överens med de riktlinjer för cisterciensernas 
jordbrukspolitik, som enligt Nielsen kunnat skönjas i Dan-
mark .1  

DE INHEMSKA KYRKLIGA MYNDIGHETER-
NAS INSTÄLLNING 

Den välvilja, som den världsliga makten 1335 visade 
Padis kloster i dess strävanden att utsträcka sina besitt-
ningsområden till Finska vikens norra kust, kom i huvud-
sak att bestå genom hela,1300-talet. Förutom Utökade dona-
tioner boro ideliga privilegiebekräftelser av de världsliga 
myndigheterna vältaliga vittnesbörd härom. Helt annor-
lunda skulle med tiden den kyrkliga överheten komma att 
betrakta Padis' växande inflytande i Nyland. Så länge det 
estländska klosterfolkets förbindelser med Finland inskränkte 
sig till jordbesittningar och godsinnehav i Västra Nyland, 
utlöste de icke några märkbara åtgärder av Åbobispen. 
Cistercienserorden hade i Danmark, Sverige, nordöstra Tysk-
land och Estland gjort sig namnkunnig genom sin märkliga 
insats för jordbrukets främjande och alldeles särskilt genom 
sin fruktbringande nyodlargärning i öde trakter. Om ordens 
gärning i Finland hade utvecklat sig enbart i den andan, 
hade väl kyrkan knappast haft något att invända. En för-
ändring i den finländska kyrkans hållning spåras emellertid 
strax efter det konungen skänkt klosterbröderna rätt att 
utöva andlig verksamhet i en god del av Östra Nyland.2  
Detta var så mycket begripligare som cistercienserorden i all- 

1  Axel Nielsen, Dänische Wirtschaftsgeschichte, s. 18-19. 
Jfr härmed Åbo biskops inställning till Vadstenabröderna vid grun,-

dandet av Nådendals kloster, enligt Maliniemi, Naantalin luostarin alku-
vaiheista. Hist. Aikak. 1936 hft 1, s. 30-32. 
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mänhet hade förskaffat sig en mycket oberoende ställning. 
Visserligen krävdes det innan ett kloster kunde anläggas 
inom ett nytt stift, att stiftets biskop på förhand skulle 
erkänna ordens grundregel, men efter ett dylikt erkännande 
var ordens verksamhet fri från all inblandning av biskoparna.' 

Redan innan Magnus Eriksson år 1351 gjorde sin seder-
mera så omtvistade patronatsrättsdonation angående Borgå 
till Padis, hade konungen genom Gereke Skytte erhållit 
kunskap om klostrets betryck och om dess nyländska för-
bindelser. Den 20 augusti 1347 hade Magnus Eriksson under 
sin vistelse i Finland med sitt sigill i Kyrkslätt beseglat 
Gereke Skyttes och abbotens i Padis gemensamma pant-
sättning av de klostret tidigare tillhöriga godsen Lakukulla 
och Ängvik, som i det föregående omtalats. Till vem pant-
sättningen skedde förmäler icke den bevarade kortfattade 
anteckningen, men det förefaller som om konung Magnus 
velat understödja Gert Skytte i hans försök att med penning-
medel bispringa klostret.2  Kort efter pantförskrivningen i 
Kyrkslätt hade Magnus nämligen den 8 september, innan 
han lämnat Finland 3, i brev till påven omtalat sina nära 
förbindelser med cistercienserorden. 4  Då konungen tidigare 
med gåvor hade ihågkommit ordens kloster i Sveriges, tyckes 
det sannolikt, att han ville understödja det cistercienser- 

1  Hildebrand, Sveriges Medeltid III, s. 930 o. följ. samt s. 956 0. följ. 
2  Angående Skyttes förhållande till Padis under denna tid, se i det 

föregående. Jfr även i det följ ande avsnittet ang. patronatsrätten över 
Östra Nyland; i den del, där Padis abbots redogörelse för patronatsrättens 
tillkomst beröres, omtalas konungens önskan att förhjälpa klostret ur dess 
fattigdom, s. 47, Svb., s. 306. Jfr J aakkola, Kuningas M. E:n unionipolit., 
s. 427 noterna. 

3  Konungen befann sig den 10 september på Vårdö på Åland. Svb., 
s. 80. 

4  DS 4226. Tre späda barn till honom och drottning Blanka hade 
blivit jordade i Ås cistercienserkloster i Sverige. 

5  Redan 1334 hade Magnus Eriksson till Gudhems cistercienserkloster 
skänkt det gamla Folkungagodset Rackeby. Hildebrand, Sveriges Medel-
tid III, s. 954-975. 
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kloster i Estland, som hade utsträckt sin jordbesittning till 
Nyland, i all synnerhet som han just vid denna tidpunkt med 
all makt strävade att utveckla relationerna till Baltikum.' 

Strax efter konungens första välvilliga inställning till 
Padis i Kyrkslätt i augusti 1347 utverkade biskopen i Åbo 
i september ett par veckor senare till förmån för den fin-
ländska kyrkan ett betydande antal kyrkliga frälsegods 
förutom övriga stadfästelser och privilegier.2  

De år 1347 beviljade frälserättigheterna gällde tio kyrk-
liga gods, av vilka nio lågo i Egentliga Finland, medan endast 
ett låg i Nyland. Detta enda var Överby i Kyrkslätt, västlig 
rågranne till Munkkulla, som förmodligen utgjort huvud-
gården i cisterciensernas godskomplex inom socknen. Redan 
1346 hade biskop Hemming av den avlidne kyrkoherden 
Ernvasts i Kyrkslätt broder och svågrar erhållit bekräftelse 
på sitt förordnande, att Ernvasts otestamenterade kvar-
låtenskap skulle tillfalla Åbo domkyrka, varigenom denna 
kom i besittning av Överby.3  Det följande året 1347 utverkade 
biskopen alltså fi älserättigheter för detta Överby.4  

Ett till synes oväsentligt sammanträffande, att ett est-
ländskt cisterciensergods och ett av domkyrkans frälsegods 
råkat bli grannar, ter sig vid en granskning av de kyrkliga, 
förvärven av frälserättigheter åren 1347-1351 såsom upp-
takten till en avsiktlig och medveten biskoplig politik i 
Nyland med front mot de främmande kyrkliga jordinnehaven. 

År 1348 beviljades inalles fem kyrkliga frälsen, av vilka 
ett, Trollshofda i Tenala, låg inom nyländskt område.5  

I bjärt motsats till två enstaka frälsen i Nyland för åren 
1347 och 1348 framträdde 1351 års frälseförvärv för Åbo 
domkyrkas män. Mitt under den konflikt, i vilken konung 
Magnus råkat med biskop Hemming, i och med det att konun- 

1  jv,akkola, a. a. s. 411-414; 426-427. 
2  Jaakkola, a. a. s. 429-430 jämte noterna. 
3  Svb., s. 72-73. 
' Svb., s. 78. 

Svb., s. 83-84. 
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gen, biskopen oåtspord, hade överlåtit patronatsrätten över 
Borgå till Padis, beviljade Magnus, uppenbarligen för att 
utjämna svårigheterna, frälserättigheter åt fyra av Åbo 
biskops män för de gods, de innehade. Dessa gods voro samt-
liga belägna inom Västra Nylands västligaste socknar: 
Henelax och Gretarwaby lågo i Tenala, medan de två övriga 
frälsena gällde Pojo och Svartå.1  

Oberoende av var biskopsfrälset legat inom Pojo, 
kan man fastslå, att biskop Hemming för en av sina män 
skaffade sig frälserättigheter i en socken, där Padis kloster 
förutom okända köpegods veterligen innehade skänkegods 
om 16 väldiga bönder. Dessutom skedde detta vid en tid-
punkt, då (varom mer ingående längre fram) motsättningen 
mellan biskops- och klosterintressena var uppenbar. När 
så ytterligare det fjärde biskopsfrälset låg i Svartå, vid, 
övre loppet av den å, vars mynning och nedre lopp Skavi-
stads godskomplex helt omslöt, kan man icke helt avvisa 
tanken, att de utverkade frälserättigheterna avspeglade 
biskop Hemmings önskan, att genom sina tronvän hävda 
sin ställning inom Västra Nyland, särskilt i de bygder, där 
Padis munkar sedan 1335 haft sin färd. 

Såsom en åtgärd av måhända enahanda syfte framstår 
förvärvet av Skuru i Pojo för Åbo biskopsbord. I septem-
ber 1359 erhöll Åbo domkyrka såsom gåva av kyrkoherden 
Birger i Åbo hans fädernegård, omfattande 1/5  av Skuruby 
i Pojo.2  Skuruby låg rå om rå med Skavistad såsom dess 
västliga grannby km från Pojo kyrka. 

Intressemotsättningarna mellan Åbo och Padis spåras 
sålunda för Västra Nyland endast i en svagt framskymtande, 
mot Padis riktad biskoplig godspolitik. Tydligare framträda 
dessa motsättningar i det rikare urkundsmaterialet om den 
östnyländska patronatsrätten. 

1  Svb., s. 91. 
2  Svb., s. 110. 
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PADIS' USTNYL AND SKA PATRONATS-
R ÄTT 

Donationen 

Den 2 april 1351 skänkte konung Magnus Eriksson i 
Hapsal för sin och sin drottnings samt för sina förfäders och 
efterkommandes själars salighet till Padis kloster patronats-
rätten över Borgå föi samling. Konungen önskade därmed 
visa sin erkänsla för de trogna tjänster abboten och hans 
konvent gjort honom och för den vördnadsfulla tillgivenhet 
de visat honom och hans rike. Enligt brevet gällde donationen 
patronatsrätten över Borgå, som av ålder tillkom konungen, 
i den omfattning, varmed han då innehade denna rätt. 
Rätten skulle för klosterbröderna innebära full auktoritet 
över nämnda kyrka, däri inbegripen befogenheten att såväl 
föreslå som tillsätta präst.' Genom detta på främmande mark 
utfärdade gåvobrev hade konung Magnus egenmäktigt tagit 
sig bestämmanderätt i kyrkliga angelägenheter inom Åbo 
stift. 

Återkommen till Finland synes konungen ha mötts av.  
biskop Hemmings vägran att godkänna donationen i dess ur-
sprungliga lydelse, eftersom han i Åbo i maj samma år ytter-
mera utfärdade tre särskilda gåvobrev i samma sak. Det 
första av dessa tre brev var dagtecknat i Åbo domkyrka den 
13 maj och berörde själva donationen av patxonatsrätten. 
I det nya brevet skänkte konungen patronatsrätten och 
alla övriga rättigheter, som i Borgå församling och dess 

1  - - - ius patron.atus, quod nobis ad eccleciam Borga, Aboensis 
dyocesis, ab antiquo compecierat, modo simili, quo nos idem ius inpresens 
habueramus, damus - plenam auctoritatem ad eandem ecclesiam 
confratres suos - - - presentandi, instituendi - - Svb., s. 
88-89. Jfr Allardt, Borgå sockens historia, s. 62. Jfr Hildebrand, Sveriges 
Medeltid, där s. 930 ff och 956 ff i Del III påpekas cistercienserordens 
självständiga och oberoende förhållande till biskoparna i de stift, där 
orden var bofast. 
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två kapell tillkom honom och svenska kronan, till 
Padis för evärdeliga tider, för att klosterfolket skulle rätt-
mätigt kunna i församlingen och dess kapell styra, ordna 
och bestämma. Till yttermera visso bekräftades brevet 
med konungens, biskop Hemmings och Åbo domkapitels 

Åbobrevet hade sålunda tillkommit under samverkan 
mellan konung Magnus och biskop Hemming. I jämförelse 
med Hapsalbrevet innebar det en lokal precisering: området 
skulle omfatta Borgå jämte dess två kapell. Vad donationens 
innebörd beträffar, inskränkte Åbobrevets formulering må-
hända i någon mån gåvans art. Gåvan skulle uttryckligen 
beröra blott konungens och svenska kronans rättigheter. 
Det i Hapsalbrevet intagna momentet om rätt för kloster- 
bröd erna att tillsätta präst i Borgå  ius presentandi et 
instituendi  visserligen med stiftets rätt oförkränkt 
hade i Åbobrevet utelämnats.2  Ehuru de förändrade orda-
lagen icke lika oomtvistligt gåvo vid handen, att rätten att 
tillsätta präst och att uppbära kyrkliga skatter skulle till-
komma klostret, tyckes i varje fall biskop Hemming ha gått 
med på detta, eftersom konungens meddelande om don atio-
nen till inbyggarna i Borgå förutsatte en dylik tingens ord-
ning. Detta aktstycke var likaledes utfärdat i Åbo dom-
kyrka samma dag som det omformulerade don ationsbrevet. 
Det hette här, att patronatsrätten bortskänkts mot löfte, 

1 — — jus patronatus et omne aliud, quod nobis et corone regnj 
Swecie jn ecclesia Borgha et duabus capellis eidem annexis, Aboensis 
dyocesis, et ad eam quouis modo competit et compecierat, dicto monasterio 
Pades ac abbati et fratribus, qui nunc sunt ibidem uel pro tempore fuerint, 
don,amus, dimittimus et in perpetuum assignamus, volentes quod idem 
abbas et conuentus ecclesiam ipsam cum capellis exnunc pro suis vtili-
tatibus, prout melius voluerint et de iure potuerint, regant, ordinent et 
disponent. Svb., s. 89-90. 

2 Jfr Hyötyn,iemi, Suornen keskiaikaisten, pappilain maanomaisuuden 
synty ja omistusoikeudellinen asema, s. 189-190. F. Kyrkohistoriska Sam-
fundets Årsskrift VII—X. 

3 
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att klostret icke skulle betunga allmogen med större skatter 
än dess tidigare själasörjare gjort.' 

Två dagar senare förstorade konungen sin tidigare gåva till 
Padis genom att ytterligare skänka klostret laxfisket i Hel-
singe å. På Åbo slott utfärdade Magnus den 15 maj 1351 
därom två brev.2  Genom det första överlätos de kungliga 
fiskerättigheterna i Helsinge till Padis, genom det andra 
med biskop Hemmings begivande likaså de till Borgå präst-
bol hörande fiskerättigheterna. Om de kungliga fiskerättig-
heterna nämndes uttryckligen, att de omfattade såväl de 
nedre, som de övre kungliga laxfiskena i Helsinge å 3, medan 
angående prästbolets fiskerier intet närmare uppgavs om 
orten. Den överskrift, som brevet erhöll på 1400-talet, då 
det infördes i Svartboken, visar, att man vid denna tidpunkt 
kände till att det åsyftade prästbolets fiskerättigheter i 
Helsinge.4  Alla dessa fiskerättigheter hade liksom själva 
patronatsrätten blivit skänkta för evärdeliga tider, men 

1  — prouiso quod idem abbas et fratres vos ad noua et maiora 
onera non astringant, quam aliis curatis vestris — — Svb., s. 90. Att 
biskopen verkligen medgivit klostret rätten, att inte bara föreslå utan 
även tillsätta präst, framgick av den 1417 på tillskyndan av Åbo stift upp-
gjorda redogörelsen för patronatsrättens uppkomst, där det sades, att 
— — jura temporalia et spiritualia — — — till klostret överlåtits. Svb., 
s. 278. Jfr Hyötyniemi, a. a. s. 177, där — incorporatio quoad temporalia 
et spiritualia — — förklaras omfatta rätt för den inkorporerande att njuta 
prästbordets inkomster helt eller delvis, ävensom rätt att tillsätta präst, 
som av biskopen blott skulle godkännas. 

2 Det första Helsingebrevet torde knappast, såsom brev_ts datering 
velat ange, vara att förlägga till år 1350, enär såsom av Hausen påpekats, 
konungen då icke var i Finland. 

— — piscaturam salmonum in Helsingaa, Aboensis dyocesis, cum 
omnj iure nostro regio, inferius et superius, quo nos dictam piscariam posse-
dimus, — Svb., s. 92. 

4  Littera dominj Magni regis super piscaturam curie presbiteralis in 
Helsingae (Helsingo) lyder överskriften och i texten heter det — — 
ipsis piscarias ad fundum presbiteralem — utan annan ortbestämning 
än att de höra samman med Borgå patronatsrättsdonation. Svb., s. 92, 
N:o 143 i registret. 
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medan patronatsrätten innebar endast en bestämmanderätt, 
innefattade fiskerättigheterna också verklig äganderätt.1  

Genom de tre i Åbo utfärdade gåvobreven hade konung 
Magnus förskaffat sig biskopens i Åbo godkännande föt sin 
Padisdonation till alla de delar, där den berörde kyrkans 
rätt. Genom den utredning angående patronatsrättsdona-
tionens tillkomst, som i början av 1400-talet verkställdes 
genom biskop Magnus Tavasts försorg, framgick emellertid, 
att biskopens godkännande av den kungliga donationen 
hade tillkommit såsom resultat av en kompromiss mellan 
konung Magnus och biskop Hemming. I Åbo ansåg man sig 
ha klarlagt, att Borgå vid tiden för konung Magnus' dona-
tion alls icke hade utgjort ett regalt gäll, men att det på 
konungens anhållan förklarats som regalt mot att konungen 
i gengäld vid Åbo domkyrka upprättade två kanikbef att-
Bingar, till vilkas underhåll han anslog räntorna från krono--
landbönder i Tessjö i Pernå.2  Om Borgå ursprungligen varit 
regalt, som konung Magnus uppenbarligen hade ansett, 
eller om det först senare genom avtal mellan konungen och 
biskopen blivit det, torde svårligen kunna utredas. Vad som 
emellertid förefaller sannolikt är, att de tvenne kanikbefatt-
ningarna knappast voro de enda förmåner, biskop Hemming 
vid denna tidpunkt lyckades utverka för sitt stift i gengäld 
för Borgådonationens godkännande. 

Konung Magnus utfärdade det omredigerade brevet 
om patronatsrätten i sakristian i Åbo domkyrka den 13 maj. 
Den 15 maj utökades på Åbo slott den kungliga donationen 
Padis till gottgörelse med laxfiskena i Helsinge. Men innan 
laxfiskena bortskänktes, beviljade konungen den 14 maj 
frälserättigheter åt fyra av Åbo biskops män  ecclesie 

- - regendam et tenen,dam - perpetuis temporibus possi- 
dendam; - hette det om det kgl. Helsingefisket och - perpetuo 
possidendas, - om prästbolsfisket. Svb., s. 92. 

2  Svb., s. 215 infört i samband med brevet 1399 men är tydligen för-
fattat på 1400-talet, eftersom biskop Magnus' åtgärder där omnämnas, 
ävensom Svb., s. 278 omkring år 1417. 
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Aboensis homines — för deras gods, samtliga belägna i 
Västra Nyland.'- Vidare bekräftade konungen i början av 
juni samma år Åbo biskopsbord i dess besittning av Saltviks 
forna kungsgård.2  Slutligen uppgjordes i september 1352 
klar boskillnad mellan regala och biskopliga gäll i Finland, 
påtagligen såsom ett resultat av de utredningar, vilka blivit 
företagna i samband med konflikten kring överlåtelsen till 
Padis. Härvid namngåvos för första gången Borgå bägge 
kapellförsamlingar Sibbo och Pernå.3  

Under hela den tidrymd av nära 80 år donationen bestod, 
gav den upphov till en viss spänning i förhållandet mellan 
Åbo stift och Padis kloster, en spänning som tidvis utveck-
lade sig till en kyrklig maktkamp om Östra Nyland. 

Konflikterna 

Padis klosterbröder torde redan år 1351 ha tillträtt den 
andliga styrelsen i Borgå socken med annexförsamlingar. 
Allardt anför enligt Hipping, hurusom en av klosterbröderna 
sänts att förrätta gudstjänsten och uppbära inkomsterna 
samt till klostret översända det, som ej åtgått till hans eget 
underhåll.4  

Väl medvetna om biskopens i Åbo avoga stämning mot 
Padis, sökte munkarna så gott som vid varje härskarbyte 
bekräftelse på sina rättigheter. Redan år 1357 söktes hos 
konung Erik Magnusson den första stadfästelsen, som erhölls 
på Viborgs slott den 14 augusti, även denna gång med biskop 
Hemmings begivande. Bekräftelsen gällde patronatsrätten 

1  Svb., s. 91. De nu tillkomna kyrkliga frälsegodsen voro de redan om-
talade Henelax, Greetarwaby, Suarta och Poyo. Jfr Jaakkola, Kuningas 
M. E:n unionipolit., s. 429-430 och Svb., s. 78 o. 83. 

Betr. Åbo biskops ämbetsmän jfr i det följ. s. 56 not 2, och Voionmaa 
i Kyrkohist. samf. Årsskr. III. 

2  Svb., s. 93. 
Svb., s. 98. 

4  Allardt, Borgå sockens historia, s. 63. 
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över Borgå med kapell; regelrätten till laxfisket i Helsinge 
nämndes däremot icke i Eriks brev.' Kort härefter synes 
av allt att döma den första perioden av allvarsam schism 
mellan Padis och Åbo biskopsstol ha infallit. 

Enligt den i början av 1400-talet på grundvalen av 
Vadstenamunken Thornerus Andreas vittnesmål samman-
ställda utredningen angående Padis' åtkomst och innehav 
av patronatsrätten över Borgå hade under konung Albrekts 
regering Nils Turesson reducerat landbönderna i Tessjö 
under kronoskatten, varigenom underhållet för kanik-
befattningarna upphörde; samtidigt härmed, påstod man, 
hade Borgå församlings regala karaktär upphört, emedan 
den var beroende av kanikvärdigheternas bestånd.2  

 Indragningen skulle sålunda ha skett under Albrekts 
regering och genom Nils Turessons försorg. Det förefaller 
emellertid som om Vadstenamunkens långt senare avgivna 
vittnesmål med avseende på tidsuppgifterna icke vore alldeles 
tillförlitligt. Emedan Albrekt i februari 1362 utropades till 
konung vid Mora stenar och Nils Turesson i september 1364 
stupade utanför Åbo 3, antagligen utan att ha varit i Finland 
längre tid än någon vecka i september under belägringen 4, 

1  Svb., s. 107. 
2  De två relationer, enligt vilka från Åbohåll förloppet sålunda åter-

givits, äro följande: 
- - Sed successu temporis, regnante Alberto rege, quidam dominus 

Nicolaus Twreson, postea decapitatus in Abo, illas colonias de Taesia reuo-
cauit et sub tribut() redegit consueto; et ille canonie cum suo nomine perie-
runt, et per consequens totum ius de parroch'a Borgha in regem, vt 
premittitur, translatum ad episcopum Aboensem rediit, - - Svb., 
s. 215. --- - - och den andra - -- Tandem vero dietis coloniis per 
officiales dominj regis Alberti, prefati dominj Magni immediatj successoris, 
Videlicet dorninum Nicolaum Thuresson, militem, et Sunonem Haquonsson, 
tunc capitaneum castri Wiborgh auctoritate regia reuocatis dictisque ca- 
noniis - Svb., s. 278. 

3  Sten Engström, Bo Jonsson, s. 81. 
4  FMU I, s. 299-300, jfr Sten Engström, a. a. s. 85 o. FMU I, s. 296. 

Nils Turesson, som förmedels sin utfästelse i Kalmar i september 1363 
anslutit sig till Albrekt och som i februari 1364 deltagit i konungavalet 
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torde indragningen av Tessjöhemmanen knappast ha inträf-
fat under loppet av år 1364, utan snarare under något tidi-
gare skede. 

Biskop Hemmings i Borgå den 8 januari 1362 1  utf är-
dade brev om bannlysning av kyrkliga skatteskolkare i 
Nyland ävensom Nils Turessons bekräftelse av Padis' rätt 
till laxfisket i Helsinge 2  synas däremot väl kunna ställas i 
samband med varandra och med indragningen i Tessjö. 
Det hette nämligen i Vadstenamunkens vittnesmål angående 
biskopens åtgärder efter Tessjöhändelsen, att Hemming 
indrog patronatsrätten, eller såsom det sades presentations-
rätten, och överlät Borgå jämte Sibbo kapell till herr Olaus 
Jacobi från Ulvsby, kanik i Åbo, och Pernå till herr Andreas 
att innehavas med de rättigheter, som Padis tidigare haft 
därstädes.3  Hemming skulle sålunda vid ingången av år 
1362 ha befunnit sig i Borgå för att insätta de bägge inhemska 
prästerna i deras ämbeten, sedan Padismunkarna fördrivits 
ur församlingen i och med de regala rättigheternas upphö-
rande. För att yttermera giva eftertyck åt sin vilja att hävda 
denna nya tingens ordning i Borgå, utfärdade Hemming 
därstädes ett brev om uteslutning ur kyrkans gemenskap 

samt den 26 juli befunnit sig i Jönköping och den 30 augusti i Stockholm, 
torde knappast dessa kritiska tider lämnat Sverige och besökt Finland 
tidigare under år 1364 än i september, då han åtagit sig uppgiften att be-
tvinga Åbo men tämligen omedelbart stupat. Jfr Sten Engström, a. a. 
s. 85 not 18 och s. 87 not 22 ävensom Sverges Traktater II, s. 337-338; 
Sten Engström, Landsförvisningen av de svenska oppositionsledarna 1362 
-63, Hist. Tidskr. 1929, s. 321-22; 325. 

Jfr J. W. Rtiuth i Vib. stads *  hist. I, s. 39 och i Elämäkerrasto om 
Bielke. 

1  Svb., s. 114. 
2  Svb., s. 116. 

- jdem reuerendus pater dominus episcopus Aboensis dictam 
ecclesiam Borgha cum cappella Sibba venerabili viro domino Olao Jacobi 
de \Visby, tunc seniori et pociori canonico Aboensi, capellam vero Perna 
domino Andree, dicto de Perna, auctoritate ordinaria contulit, eis curam 
et administracionem in spiritualibus et temporalibus assignando. Svb., 
s. 278. 
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av dem, som underläto att utgöra sina kyrkliga skatter inom 
fastställd tid, varvid särskilt den Åbo domkyrka tillkom-
mande delen av tiondena omnämndes.' 

Såsom ett motdrag till biskopens ingripande i januari 
1362 lyckades Padismunkarna i maj samma år hos Nils 
Turesson utverka bekräftelse på laxfisket i Helsinge, d. v. s. 
på den part av sina tidigare rättigheter, som var beviljad 
enbart av kronan och sålunda inte berott av kyrkligt gott-
finnande.2  

Indragningen av godsen i Tessjö, som hade föregått de 
biskopliga åtgärderna i Borgå, hade av allt att döma skett 
senast på hösten 1361. Den öppna konflikten mellan Åbo 
och Padis vore sålunda att återföra till år 1361, det oroliga 
året, då konung Magnus i oktober eller november fängslades 
av Håkan i Kalmar 3, sedan han själv vid högsommar-
tiden samma år hade låtit fängsla biskop Hemming.4  

I närmaste sammanhang med Tessjöindragningen och 
de därpå följande krafttagen från Åbokapitlet måste det 
odaterade brev ställas, som abbot Nikolaus i Padis sände 

1  Svb., s. 114; att just de till klostret uppburna kyrkliga skatterna 
från Borgå påtalats av Hemming, framgår av ett brev från Padis abbot 
till Hemming vid tiden för fördriv andet. Jfr i det följande. 

2  Ordalagen i Nils Turessons brev understryka detta, det heter i be- 

kräftelsen - - eisdem totum lus, quod michi in eadem competerit, 
dimitto - - -; att märka är, att Nils Turesson utfärdat brevet i egenskap 
av riksdrots. Möjligen hade hela patronatsrättsfrågan varit på tal inför 
Nils Turesson, emedan laxfisket i brevet omnämnes såsom - pisca- 

turam salmonum in Borgha - --; i september s. å. intygade emellertid 
Sune Håkansson, att Nils Turesson därmed avsett laxfisket i Helsinge och 
att det blott på grund av skrivfel kommit att stå Borgå. Svb., s. 116-117. 

3  Sten Engström, a. a. s. 41 och 47. 
4  FMTJ I, s. 288. Huruvida Hemmings angrepp mot Padisdonationen vore 

att se mot bakgrunden av konung Eriks förgripelse mot biskopens egen 
person, alldeles oberoende av Tessjöindragningen, kunde måhända över-
vägas. Hela motiveringen med Tessjögodsen vore då att anse såsom en 
sentida skönmålning av biskop Hemmings ställningstagande. Emellertid 
synes Padis' hänvändelse just till Nils Turesson antyda den roll han spelat 
vid indragningen av Tessjö och det därav följande angreppet mot Borgå. 
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till biskop Hemming. Abboten hade nämligen i detsamma 
anhållit om att klostrets från Borgå fördrivne kapellan måtte 
återinsättas i sitt ämbete. 1  

Det förefaller som om biskop Hemming låtit sig påverka 
av abbotens vädjan och tillerkänt klostret en viss ersättning 
för patronatsrättens förlust, möjligen i form av rätt till 
smöruppbörd, eftersom man under den senare konfliktperio-
den hänvisade till en dylik överenskommelse.2  Dessutom 
framställdes i Thorneri berättelse efterträdarens »successor 
eius immediatus» — biskop Johannes Petris fullständigt 
avvisande hållning mot Padis såsom stående i ett visst 
motsatsförhållande till Hemmings inställning. Under biskop 
Johannes' tid hade nämligen alls intet bevarats av Padis' 
rättigheter.3  Biskop Johannes överlämnade Borgå med dess 
två kapell till herr Johannes Armberni, kallad Gran, som 

1 — — supplicamus deuocius et attente, quatenus pretactum vica- 
rium seu capellanum, quem de sepedicta ecclesia, prout percepimus, 
amouistis, ad gradum seu ad curam prefate nostre ecclesie digneminj modo 
debito clementer reuocare, — — — Svb., s. 123-124. Av brevet framgår 
ävenledes, vilka förmåner i form av skatteuppbörd klostret åtnjutit under 
den gångna tioåriga donationsperioden utöver rättigheten att ha sina 
munkar placerade såsom själasörjare i församlingarna. Abboten antydde, 
att, då biskopen beskyllt klostret för att ha uppburit för mycket, han 
dock bort veta, att av den tillsatte kapellanen borde till klostret årligen 
erlagts I, (= 50) svenska mark (I, mrk enligt Porthan, I, mrk enl. fotost. ur 
Svb., f. 88), medan till klostret dittills verkligen uppburits blott 30 mark. 

2  Svb., s. 282-283. Abbot Konrad protesterade omkr. 1417 hos biskop 
Magnus Tavast mot att Padis genom Magnus berövats sina rättigheter, 
— — permittentes nos saltem butiri percepcione gaudere, prout ordi- 
natum fuit per predecessores vestrum et nostrum, — Jfr Porthan, 
Syll. Mon., p. 120 o. 122 f, ävensom Helsingius, Kyrkohistoria, s. 145-146 
o. 171. Helt uteslutet är det emellertid inte, att överenskommelsen ifråga 
varit personlig och att hänföra till en något senare tidpunkt, då Hemmings 
efterträdare Henrik Hartmanni electus Aboensis — 1366 erhållit lejd 
i :teval. FMU VIII, s. 446. 

— omnia jura dictarum ecclesiarum, tam in temporalibus quam 
in spiritualibus, reuocauit, dictis abbati et conuentuj de Padis nullo penitus 
reseruato, — — Svb., s. 278. 
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sedermera i tolv år ostörd innehade kyrkan och kapellen 
utan några som helst utlagor till Padis.1  

Thorneri tidsuppgift om tolv år för den »Gran'ska» pasto-
ratstiden torde dock snarast ha gällt för hela den tid Borgå 
församling var undandragen Padis' inflytande. En dylik 
tolkning vore nämligen lättare förenlig med Thorneri egen 
uppgift om tidpunkten, då patronatsrätten åter gavs åt 
Padis. På grund av Bo Jonssons enträgna föreställningar, 
hette det hos Thornerus, nödgades biskop Johannes West-
fal, ehuru endast på behaglig tid, återinsätta Padis i dess 
rättigheter över Borgå, medan herr Johannes Gran från 
Borgå överflyttades till Hattula församling.2  

Tolv år efter den tidpunkt (1362), då Hemming fördrivit 
Padis munkar från Borgå, eller år 1374 tyckes verkligen 
riksdrotsen Bo Jonsson ha haft ett visst intresse av att 
konflikter mellan Åbo biskopsstol och det estländska klostret 
bragtes ur världen. Åren 1374 och 1375 beviljades Bo Jonsson 
två gånger lejd i Reval, uppenbarligen medan han ledde de 
förhandlingar, som under sommaren 1375 resulterade i ett 
fördrag mellan konung Albrekt och ordensmästaren i Liv-
land .3  

Då klosterbröderna från Padis 1374 75 åter blevo in- 
satta i sina forna rättigheter i Borgå, skedde det under 
andra villkor, än de ursprungligen avsedda. Konung Magnus' 

1 - - Gran, qui easdem ecclesiam et capellas per duodecim annos 
uel quasi continue rexit et possedit pacifice et quiete sine omni solucione 
seu annua pensione dictis abbati et conuentuj - Svb., s. 278. 

2  - - ad importunas instancias Boecij Joansson, tunt dapiferi 
Swecie, de mera gracia predicta jura dictarum ecclesie Borgha et capellarum 
suarum prelibatis abbati et conuentuj de Padis restituit donec ea ipse uel 
successor eius duceret reuocanda, transferens dictum dominum Johannem 
Armberni de ipsa ecclesia Eorgha ad eeclesiam curatam Hattala in Tauastia. 
Svb., s. 278. 

Lejden gällde påsktid 1374 och påsktid 1375. Jfr FMU I, s. 349 o. 
358 samt den noggrannare tidsuppgiften i FMU VIII, s. 446. Fördraget 
kom till stånd i Stockholm den 6 juli 1375. FMU I, s. 356-357 ref. Jfr 
Sten Engström, Bo Jonsson, s. 218-219. 
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donation var uttryckligen given för evärdeliga tider 1, men 
enligt Thorneri relation hade Johannes Westfal återgivit 
Padis patronatsrätten endast till dess han själv eller hans 
efterföljare ånyo önskade indraga densamma. En inskränk-
ning i donationens varaktighet hade emellertid redan där-
förinnan företagits vid konung Albrekts bekräftelse av 
Padis' rättigheter.  Efter det biskop Johannes Petri, syn- 
barligen den bittraste vedersakaren till Padis kloster, hade 
gått hädan (före augusti månads utgång 1370),2  hade mun-
karna såväl hos hans efterträdare Johannes Westf al, som 
hos konungen bönfallit om återvinnande av sina rättig-
heter i Finland. Att försöken hos biskopen till en början 
voro resultatlösa, framgår av den kungliga stadfästelsens 
formulering. Den 10 augusti 1371 meddelade Albrekt näm-
ligen biskopen, att han för sin livstid bekräftat donationen 
till Padis, oaktat den var instiftad av konung Magnus, och 
sade sig icke önska någon förändring i densamma; mun-
karna omnämndes därvid såsom biskopens enträgna suppli-
kanter, vilka bönfallit om att åter få övertaga rätten att 
besätta prästämbetet eller än hellre att få komma i verklig 
personlig besittning av församlingarna.3  Samtidigt med 
hänvändningen till biskop Johannes i patronatsrättsfrågan 
fastställde Albrekt ävenså för sin livstid Padis' rätt till lax-
fiske i Helsinge; något biskopligt godkännande härav ifråga-
sattes icke, varför synbarligen enbart det kungliga fisket 
avsågs.4  Borgå prästbols andel i Helsingefisket hade efter 
1351 inte vidare blivit förd på tal. 

Albrekts bekräftelser till trots skulle munkarna, enligt 

1  Jfr i det föregående ordalagen i samtliga gåvobrev. 
2  FMU I, s. 332. 
3 - - ad tempus vite nostre confirmamus in hiis scriptis, pater- 

nitatem vestram instancius deprecantes, quatenus eidem abbati et conuentuj 
de prefata ecclecia munus collacionis dignetur impendere vel mittere in 
corporalem possessionem eosdem, cum gracia ipsos in hac parte nichil 
intendimus variare. Svb., s. 143. 

4  Svb., s. 144. 
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Thornerus, dock först genom Bo Jonssons ingripande, verk-
ligen ha kommit i åtnjutande av sina rättigheter i Borgå. 
Såsom tecken på att konflikten mellan Åbo och Padis i 
varje fall omkring år 1377 för den gången var bilagd, bör 
väl det faktum få anses, att påven nämnde Padis abbot 
bland dem, vilka skulle beivra kränkningar av Åbo biskops-
dömes rättigheter, då tvisten angående gränsen i norr mellan 
Uppsala ärkestift och Åbo stift pågick.' 

Åbo stift hävdar sin rätt 

Sedan klosterfolket i mitten av 1370-talet hade blivit 
återinsatt i styret i Borgå församling, tog en längre ostörd 
besittningsperiod vid. Såsom förut sökte och erhöllo mun-
karna bekräftelser på sina privilegier vid inträffande härskar-
skiften. År 1399 stadfäste Erik av Pommern och Margareta 
med begivande av rikets råd och prelater för Padis patro-
natsrätten och övriga regala rättigheter för kommande 
tider.2  Särskilt fredligt tyckes förhållandet mellan Åbo stift 
och Padis ha varit under biskop Bero Balk, att döma av att 
abboten tilldelade biskopen fullt broderskap och delaktighet 
ej blott i klostrets utan även i hela cistercienserordens 
goda verk och gärningar. Samma förmåner kommo därjämte 
domprosten, ärkedjäknen samt övriga kaniker vid Åbo 
domkyrka till del.3  Detta skedde den 13 juni 1408 eller 
ungefär en månad efter det Tord Bonde hade till klostret 
erlagt köpeskillingen för de av honom återköpta Padis-
godsen i Västra Nyland. 

1  Svb., s. 158; 160. 
2 - - - donacionern seu concessionem juris patronatus ecclesie 

Borgha - - - et alterius juris cuiusqunque juri regio in predicta ecclesia 
competentis - confirmamus futuris temporibus duraturam. Svb., 
s. 214-215. Padis vidimeringar 1390 och 1392 av privilegiebreven torde 
föranletts av härskarskiftet efter Margaretas seger över Albrekt. Svb., 
s. 198-201 och s. 202-205. 

Svb., s. 236-237. 
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Kort efter det Magnus Tavast hade tillträtt biskops-
ämbetet i Åbo, inleddes en ny aktion mot Padis' rättigheter 
i Finland, denna gång grundligare förberedd och omsorgs- 
fullare planlagd. Det förefaller som om upprinnelsen till 
denna andra och sista konfliktperiod hade stått att söka i en 
del tvistigheter, som uppstått mellan klosterfolket och orts-
befolkningen i Helsinge. Den 1 mars 1417 dömdes av lag-
mannen Clas Fleming Forsbybornas fiskevatten fritt från 
intrång av munkarna i Padis, vilka framdeles enbart ägde 
hålla sig till sin av konungen medgivna fiskerätt.' Biskop 
Magnus tyckes nu ha fattat beslut om att reda ut Padis-
frågan i hela dess omfång och igångsatt en undersökning, som 
avsåg att klarlägga patronatsrättsdonationens uppkomst, 
dess omfattning och öden genom tiderna. 

Redan i slutet av maj 1417 förelåg ett vittnesmål i frågan 
avgivet av Vadstenamunken Thornerus Andrex, på anhållan 
av biskop Magnus' ombud, Åbokaniken Fredrik Trast, och 
uppsatt av notarius publicus. I aktstycket påstods såsom i 
det föregående utretts, att patronatsrättsdonationen efter 
Tessjöindragningen hade saknat rättslig grund och att dess 
fortbestånd blott berott av biskopens i Åbo välvilja. Ställ-
ningstagandet var uppenbarligen helt dikterat av Åbo 
biskopsstifts syn på frågan, vilket var så mycket naturligare 
som Thornerus, vilken 1406 vigts till munk i Vadstena, var 
en prästman från Åbo stift.2  

En av de första dagarna i juni samma år vidimerades 
Thorneri vittnesmål av domprosten och ärkedjäknen i Lin-
köping 3, förmodligen innan dokumentet avsändes till Kon-
stanz för att föreläggas kyrkomötet, enär Borgå patronats-
rättsfråga av biskop Magnus dragits inför detta forum. Den 
25 juni utfärdade kyrkomötet på grund av biskop Magnus' 
i Åbo hemställan en bulla, ställd till biskopen i Reval, vari 
denne anmodades att tillse, att alla gods, kyrkliga skatter 

1  Svb., s. 275. 
' Svb., s. 277-279; FMU II, s. 64. 

Svb., s. 279-280. 
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och övriga rättigheter, som olagligen frånhänts biskops-
bordet i Åbo, måtte till detsamma återställas.'- 

Efter detta utslag i donationsfrågan hos den högsta, 
kyrkliga instansen synes biskop Magnus omedelbart ha vid-
tagit åtgärder för munkarnas avlägsnande från Borgå, enär 
abboten i Padis redan vid mikaeli överklagat klosterfolkets 
fördrivande.2  Hänvisande till de privilegiebrev klostret inne-
hade, undrade abboten, hur det kunde vara möjligt, att Åbo 
biskops och domkapitels godkännande av donationen icke 
erhållits, då det kungliga brevet faktiskt var beseglat med 
deras sigill. Slutligen vädjade abboten till biskopens hjärta 
och samvete och anhöll att klostret i varje fall finge åtnjuta 
smöruppbörden, såsom deras föregångare i tiden hade av-
talat, intill dess konung och råd skulle fälla sitt avgörande 
i denna tvistefråga.3  

Alldeles såsom tidigare biskop Hemming lät sig biskop 
Magnus påverka av klosterfolkets böner och medgav Padis 
andel i den kyrkliga uppbörden i Borgå.4  Men till en dylik 
uppgörelse mellan Åbo och Padis hade man tydligen kommit 
först efter personliga överläggningar mellan biskop Magnus 
och abbot Tideman. 

Den 7 juni 1422 utfärdade biskop Henrik i Reval en 
rekommendation till biskopen i Åbo för abboten i Padis, som 
ämnade avlägga personligt besök i Åbo. I brevet hette det, 
att abboten önskade muntligt framföra sitt ärende till 
biskopen, och hans högvördighet i Reval anhöll, att biskopen 
i Åbo ville verksamt bistå honom med hjälp och råd'. Resul- 

1  Svb., s. 280-281. 
2 Svb., s. 282-283. — — Quare paternitatem vestram humiliter 

deprecamur, quatenus nos in corporalem et realem possessionem ecclesie 
nostre prefate (Borgha) et capellarum eius mittere dignemini; — 

2  Jfr i det föreg. s. 40 och Svb., s. 283. 
4  Svb., s. 307. 

Svb., s. 20. — — — auxiliis et conciliis vestris graciosis operose assis-
tendo; — —. Brevets datering innehåller uppgift om årtiondet -- ----
anno etc. xxii — men saknar antydan om århundradet. På grund av 
överskriften — »Reuerendo in Christo patri et domino, domino B, episcopo 
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tatet av förhandlingarna mellan abbot Tideman och biskop 
Magnus sammanfattade abboten i ett öppet brev, utfärdat 
vid larsmässotid följande år 1423. Brevet synes ha tillkommit 
på biskop Magnus' anmodan och är egentligen att fatta såsom 

Aboensi, domino nostro sincero.» - - har brevet i Svartbokseditionen för-
lagts till biskop B(engts) tid, alltså till år 1322. Emellertid har brevet en 
fullständigare underskrift: »Henricus Del gracia episcopus Reualiensis», 
som tyckes ägnad att erbjuda en säkrare utgångspunkt för fastställandet 
av den ifrågavarande tidpunkten. Arbusow uppger i sina biskopslängder 
för Revals biskopsstift, att Henrik I innehaft ämbetet »1298-1318 (1322?)». 
Sammastädes anföres, att electus Johannes dött i Liibeck 1320 och electus 
Otto 1323 i dec. av påven utsetts till biskop i Ulm. Det förefaller sålunda 
ytterst oantagligt, att Henrik I levat 1322. Arbusow har tydligen betvivlat 
riktighe en av Svartbokseditionens tidsuppgift och därför återgivit den med 
frågetecken. Åren 1419-1456 däremot var Henrik II biskop i Reval. 
(Arbusow: Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Riga 1918, 
s. 326-327.) Rekommendationsbrevets utställare har med betydligt större 
sannolikhet varit denne Henrik II, och dateringen vore att i överensstäm-
melse därmed tolka såsom 1422. På grund av brevets sakliga innehåll 
tyckes det givet att så varit fallet. Ett personligt besök av Padis abbot i 
Åbo i och för biläggande av den ånyo utbrutna patron,atsrättskonflikten 
hade 1422 varit alldeles naturligt, medan ett abbotsbesök 1322, långt 
innan klostret vunnit besittningar i Finland, förefaller betydligt mer osanno-
likt. Emot dateringen 1422 ställer sig sålunda allenast uppgiften om adressa-
ten som biskop B. - Porthan, som behandlat frågan, hänför brevet utan 
tvekan till 1422 och anser beteckningen B såsom felskrivning i stället för 
M. (Porthan, Någre Anmärkningar til K. Magni Erikssons Historia egente-
ligen rörande Finland, Opera Selecta V, s. 221 anm. 18). - Den marginal-
anteckning 1422, som i Svartboken införts invid det ifrågavarande brevet 
(enl. fotost.), är påtagligen jämförelsevis sent tillkommen, tidigast på 
1700-talet, och torde därför i sig själv sakna beviskraft. Felskrivningen, 
kunde måhända vinna sin förklaring, om man beaktar, att, då de av Padis 
erhållna originalbreven avskrivits i kopieboken, närmast föregående brev, 
som varit ställt till bestämd adressat (och icke blott utfärdats för att göra 
något allom veterligt), gällt biskop Björn i Åbo och inletts med samma 
fras: »Reuerendo in Christo patri ac domino, domino Beronj -» 
etc. som det för Magnus avsedda rekommendationsbrevet. Svartboks-
skrivaren hade uppenbarligen avskrivit eller rönt inflytande från före-
gående brevinledning, som legat honom för ögonen. Liknande felbeteck-
ningar med avseende på emottagarens och utställarens namn förekomma 
särskilt i Svartbokens register flerstädes; betr. Pädis urkundsgrupp må 
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en förbindelse från klostrets sida att uppfylla de krav, som 
biskopen hade uppställt, innan några som helst anspråk 
från klostret kunde godtagas. Abboten berörde i korthet dona-
tionens tillkomst och dess olika skeden. Relationen är så, 
till vida av intresse som den tydligen utgör en samman-
jämkning av den estländska och den finländska uppf att-
ningen av frågan i underdånig åtlydnad av kyrkomötets 
utslag och den kanoniska rättens krav. 

Abboten framhöll i inledningen, huru konung Magnus' 
donation hade tillkommit i avsikt att bringa klostret hjälp 
och lättnad i dess fattigdom.' Konungen hade skänkt klostret 
patronatsrätten och de kungliga rättigheter, som han visste 
sig inneha i Borgå, men Hemming hade överlåtit de präster- 
liga rättigheterna — iura sacerdotalia  endast med en 
begränsad skatteuppbördsrätt. Denna uppbörd hade Hem-
mings efterträdare likaledes förunnat klostret, till dess biskop 
Magnus på grund av krig och förödelser sett sig nödsakad 
att draga in densamma.2  Påverkad av klosterfolkets böner 
hade biskop Magnus slutligen medgivit bröderna en betydlig 

anföras Svb. n:o 431 sid. 327, där ett brev utfärdat av abbot Tideman i 
registret anföres såsom brev av abbot Johan fol. 82 (n:o 431) och ett brev 
av abbot Nikolaus till Hemming, som i textadressen bär biskop Hemmings 
namn, Svb. n:o 188 sid. 123 i registret säges vara ställt till biskop Magnus 
fol. 88 (n:o 188). 

1  Padis kloster hade vid upproret i Estland 1343 brunnit ned till grun-
den, varvid 28 munkar dödats. Jfr Arbusow, a. a. s. 63 och Johansen, LCD,_ 
s. 774. 

2  Svb., s. 306. - - (Hemming) - - - iura sacerdotalia ex mera 
gracia nobis concessit, quam concessionem ad instanciam eiusdem benign]. 
regis ad dies suos inconcussam termit, sub certo tamen censu limitatam,, 
quem censum venerabiles in Christo patres, sui successores, motu caritatis 
patrum suorum vestigia sequentes temporibus suis generose nobis fauebant, 
censum tamen non auaricie vicio sed caristiarum ingruencia minorato. 
- - (Magnus) - gwerris ingruentibus violenciisque inimicorum 
insultantibus terramque deuastantibus et caristiis subsequentibus, - - 
predictarum censum, pia predecessorum suorum largitate generose nobis 
concessum, ad prouidendum de pane suis egenis clericis ad manus suas, 
reuocare conatus est. 
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andel i skatteuppbörden i Borgå, dock på det villkor, att 
klostret erkände sig ha erhållit denna skatteandel av biskop-
lig nåd och icke ansåg långvarig äganderätt eller hävd ligga 
till grund för densamma.' Med anledning av det biskopliga 
kravet erkände abbot Tideman därpå, att han och konventet 
vid noggrann, forskande genomgång av konung Magnus' 
brev icke ur dem hade kunnat utläsa någon ägande- eller 
besittningsrätt, utan endast presentationsrätt och den rätt, 
som hade tillkommit den kungliga förvaltningen. Abboten 
tillkännagav sålunda, att vad klostret med avseende på 
styrelse och skatter innehaft i förenämnda församlingar, 
det hade det haft enbart på grund av biskop Magnus' och 
hans företrädares nåd. Härmed önskade abboten emellertid 
varken förneka eller taga avstånd från konung Magnus' 
brev .2  

Abbot Tidemans brev visade med full tydlighet, att genom 
de muntliga överläggningarna i Åbo klostret och biskopen 
enats om, att donationsurkunderna kring patronatsrätten 
i Borgå av kyrkliga institutioner måste tolkas samstämmigt 
och i överensstämmelse med den kanoniska rättens krav. 
Klostret hade alltså sett sig nödsakat erkänna, att alla de 

1  Svb., s. 306-307. (forts.) Tandem tamen nostris supplicacionibus 
et continuis deuictus instanciis, nostre consideratis necessitatis indigenciis, 
ad pia antecessorum suorum vestigia se conuertens aliquantum ecclesie 
predicte census porcionem indigencie nostre reliquit et concessit tali con-
dicione, ut nos predicti census porcionem, nobis ut premittitur generose 
concessam, de sua mera gracia habere fateremur, ne prolixa concessio per 
longiora continuata tempora jus proprietatis seu prescripcionis (enl. Ham-
marström »hävd») inducere videatur. (307) 

2  Nos igitur abbas et conuentus predicti originales eiusdem domini 
Magni regis illustris litteras diligenti scrutinio perlegentes nullius possessionis 
seu proprietatis jus inuenimus, quo decernente censum aliquem in pre-
dictis ecclesiis nobis vendicaremus, nisi tantum jus presentandi et si quid 
aliud regie dispensacioni competere poterit in eisdem. Quare per presentes 
publice recognoscimus, quod quidquid in predictis ecclesiis regimen siue 
censum hactenus habueramus, de dicti venerabilis patris domini Magni 
episcopi predicti suornmque predecessorum mera gracia nos fatemur ha-
buisse. - - Svb., s. 307. 
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prästerliga rättigheter, som det innehaft i församlingarna, 
hade varit beroende av biskopligt godkännande och att all 
kunglig rätt över kyrkorna måste anses ha inskränkt sig 
endast till presentationsrätten. Av Padis' forna kyrkliga 
överhöghet över Borgå jämte kapell återstod därefter endast 
en skatteuppbördsandel, beviljad på behaglig tid. Under 
sådana förhållanden var det knappast ägnat att förvåna, att 
klostret inom kort på grund av vägarnas osäkerhet och 
andra svårigheter, såsom det hette 1, föredrog att till bisko- 

1  Svb., s. 326. - precencium constare volumus euidenter, quod 
propter viarum discrimina, sumptuum grauamina, necnon propter diuersa 
impedimenta uel pericula Nine inda contingencia super redditibus nostris 
in dyocesi Aboensi constitutis, videlicet ecclesia Borgha cum capellis et 
piscaria salmonum in Helsinga, vtiliter disponere non valemus; quo circa 
reuerendo in Christ() patri domino Magno, Dei gracia episcopo Aboensi, 
suoque venerabli capitulo predictorum reddituum disposicionem pleno 
inre committimus, vt in hiis iuxta suarum voluntatum exigenciam ordinent 
et disponant nobisque de frvctibus prouentuum, prout conuenimus, proui- 
deant annuatim. - 

Enligt Svartbokens återgivning var brevet dagtecknat den 28 juli 
1429 eller samma dag, som den slutliga försäljningen av Padis' nyländska 
rättigheter till biskopen i Åbo definitivt uppgjordes. Försäljningsbrevets 
ordalag voro därvid följande (piscariam jus patr.) assignamus, appro-
priamus et pleno iure dimittimus perpetuo possidenda,» (Svb., s. 327). Den 
uppenbara motsägelsen mellan de bägge brevens innebörd ådagalägger, att 
de omöjligt kunna vara utfärdade samma dag. Enligt det sakliga innehållet 
har brevet angående dispositionsrätten utställts rätt snart efter abbotens 
patronatsrättsrelation och erkännande av de biskopliga kravens rättmätig-
het den 9 augusti 1423. Antagligt är, att det utfärdats i samband med vidi-
meringen av breven angående fiskerättigheterna i Helsinge den 11 maj 1424. 
Feldateringen torde av allt att döma uppstått, då originalbreven avkopie-
rats i Svartboken. Försäljningsbrevet av år 1429 har i Svartboken avslutats 
fol. 82 v (fotost.), där datum antecknats uppe på sidan. Omedelbart efter 
detta har det feldaterade dispositionsrättsbrevet införts (för övrigt efter-
följt av Revalsbispens rekommendationsbrev vid abbotens Åbofärd), var-
vid dateringen i det nästföregående brevet »in monasterio nostro Padis 
Anno Domini 1VICDXXIX in profesto beati Olaui regis et martiris gloriosi» 
ord för ord med fullständigt samma förkortningar repeterats intill St 
Olof, där emellertid från och med namnet sammandragningen skärpts till 
»01 . . . martiris gloriosi». 

4 
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pen mot överenskommen årlig andel i avkastningen överlåta, 
hela sin »dispositionsrätt» till inkomsterna från försam-
lingarna ävensom dispositionsrätten till laxfisket i Helsinge. 
Dessförinnan hade klostret emellertid önskat hävda sin 
faktiska äganderätt till laxfisket i Helsinge och låtit biskop 
Henrik i Reval den 11 maj 1424 vidimera gåvobreven och 
bekräftelserna på detsamma.' Åtgärden tedde sig så mycket 
mer förklarlig som rättmätigheten av munkarnas fiske i 
Helsinge redan 1417 hade tagits under prövning av världslig 
myndighet. 

Aterköpet 

För biskop Magnus synes varken medvetandet, att 
Padis' rätt helt blivit beroende av hans nåd, eller överta-
gandet av dispositionsrätten över församlingarna och lax-
fisket varit till fylles. Hans strävan gick oförtydbart ut på 
att helt och för evärdeliga tider befria Nyland från det 
främmande kyrkliga intrånget. Förlikningen 1422 1424 
förebådade blott den slutliga uppgörelsen, som tycktes än mer 
av nöden, sedan planerna på Estlands återförening med 
Danmark efter år 1422 fullständigt strandat.2  År 1428 inledde 
biskop Magnus den slutliga avvecklingen av Padisdonatio-
nen3. Förmodligen önskade biskopen icke utan ersättning 
undandraga munkarna den biskopliga nåd, som han själv 
hade tillerkänt dem och som hade varit dem förunnad inom 

1  Svb., s. 312-314. 
2  Juhan Vasar, Taani piiiided Eestimaa taasvallutamiseks 1411-

1422. Ref. Dänemarks Bemiihungen Estland zuriick zu geominnen. Acta 
et Commentationes Universitatis Dorpatiensis B Humaniora XVIII 1930. 
Skriftliga förhandlingar om Estlands återvinnande på diplomatisk väg 
inleddes av Margareta och fördes åren 1412-1414 samt vunno delvis gen-
klang inom landet, s. 109. 

3  Uppskovet med det slutliga avgörandet hade måhända varit beroende 
av biskop Magnus' pilgrimsfärd till det Heliga Landet 1424-25. K. Groten-
felt, Muutama uusi tieto piispa Maunu Tavastista sekä hänen toivioretkes-
tään Pyhällemaalle, Hist. Ark. 29, tiet. ilm., s. 43-45. 
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Åbo stift under nära åtta årtionden. Alldeles som Tord 
Bonde 20 år tidigare hade återköpt Padis' västnyländska 
godsbesittningar, inlöste biskop Magnus patronatsrätten 
över Borgå och laxfisket i Helsinge i reda penningar av 
klostret.1  

Den 27 september 1428 erkände abbot Tideman, att han 
genom två borgare i Reval hade av biskop Magnus i Åbo 
erhållit 100 engelska n.obler. För denna summa förklarade sig 
klosterbröderna beredda att till biskopen och domkapitlet 
i Åbo avträda sina rättigheter och besittningar i Finland 
samt lovade därjämte till Åbo överlämna samtliga brev 
rörande donationerna.2  Avträdelsen av laxfisket och patro-
natsrätten i gengäld för de 100 noblerna bekräftades än en 
gång den 28 juli 1429 av abboten, som samtidigt därmed sade 
sig överlämna privilegiebreven.3  Handlingarna torde den 
7 augusti faktiskt ha överlämnats åt biskop Magnus' om- 

1  Till köpet nyttjade biskopen den penningsumma, som av Erik av 
Pommern och drottning Margareta 1403 skänkts till Åbo domkyrka (Svb., 
s. 222), varför inkomsterna från det återlösta Borgå enl. Juustens upp-
gift gingo till domkyrkan. Jfr Porthan, Op. Sel. IV, s. 230 not 7 i Hist. 
Borgae § IV. 

- - c nobulos -; pro quibus nos piscariam salmonum jn par- 
rochia Helsingha et ius patronatus cum alio quocunque iure, prouentibus 
et redditibus, in ecclesia Borgha cum suis-capellis, ex donacione illustrissimi 
dominj Magni, quondam regis Swecorum, nobis et monasterio nostro 
debitis, prefatis reuerendo domino episcopo et venerabili capitulo ecclesie 
Aboensis eorumque successoribus assignamus, appropriamus et pleno iure 
dimittimus perpetuo possidenda; prornittentes insuper bona fide, quod 
omnes et singulas litteras et priuilegia, quas et que ab illustrissimo prin-
cipe, rege Magno predicto, suisque successoribus aut ab aliis dominis et 
nobilibus quibuscunque super predictam piscariam uel ecclesiam cum 
capellis habemus, eisdem domino episcopo et capitulo ecclesie Aboensis 
absque vlla dilacione velimus et debeamus saluis sigillis tradere inconcussa. 
- Svb., s. 324. Enligt Porthans dissertation om Borgå, Op. Sel. TV, 
s. 229, not 6 motsvarade 1 nobel 4 svenska mark. Köpet skulle ha gällt 
endast laxfisket. Enl. Svb., s. 320 motsvarade 1 nobel 4 Åbomark. 

3  Ordalagen i det senare brevet äro med avseende på själva avträdelsen, 
i. huvudsak desamma som 1428; rättigheterna överlätos »vnl cum priuilegiis 
et litteris» till biskop och domkapitel. Svb., s. 327. 
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bud, två kaniker ifrån Åbo, i S. Olai kyrkan i Reval i när-
varo av tvenne Revalsborgare såsom representanter för 
Padis kloster, eftersom vid detta tillfälle privilegierna för 
sista gången vidimerades.1  

Genom biskop Magnus' köp befriades Nyland och där-
med Åbo biskopsstift definitivt från främmande kyrkligt 
inflytande. Det märkliga därvid var, att såväl de kyrkliga 
som de forna kungliga rättigheter, donationen hade inne-
fattat, genom köpet övertogos av biskopen i Åbo. 

DOMKYRKOGODSEN I USTRA NYLAND 
UNDER PATRONATSRÄTTSPERIODEN 

Emedan Borgå patronatsrättsfråga av de bägge tvistande 
parterna omfattats med ett så stort intresse, som det bevarade 
urkundsmaterialet ådagalägger, framstår det såsom en 
fullt naturlig och begriplig följdföreteelse, att den biskopliga 
frontinställningen mot det estländska klosterintrånget i Åbo 
stift hade avspeglat sig i den biskopliga jordanskaffningen 
och godspolitiken i de trakter, som hotades av det främmande 
inflytandet. 

Denna tendens skymtade för Västra Nylands del fram 
redan vid tiden för patronatsrättsdonationen. För Östra 
Nyland tycker man sig kunna spåra densamma först i sam-
band med den första perioden av öppen konflikt. 

Medan prästmannen Henrik, som någon tid hade inne-
haft kyrkoherdeämbetet i Borgå, under 1330-talet oupp-
hörligt bemödade sig om att vinna rättslig bekräftelse på 
sin jordbesittning i Stensböle by av Borgå socken, synes en 

1  Svb., s. 328-330. - Vintern 1428-1429 vistades en av Padisabbo-
tens män i Reval, enligt vad stadens lejdbok omförmäler, Publikationen 
aus dem Revaler Stadtarchiv Nr. 4 Reval 1929, s. 65 n:o 1065 (Revaler 
Geleitsbuch-Bruchstiicke 1365-1458). »Hans Jan van Aruekulle, des 
abbetes man van Padis is gel.des vridages vor Michaelis u. post. f. pasche 
quando consulatus congregatur.» Sept. 23-Apr. 16, 1429. 
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annan del av byn fram till 1335 ha legat under Åbo dom-
kyrka. Detta år utbyttes nämligen domkyrkogods i Stens-
böle mot några gods i Rimito.1  Likväl torde icke domkapitlets 
samtliga besittningar i Stensböle ha ingått i jordaskiftet, 
enär 1340 en Johan i Stensböle uppträdde såsom biskopens 
i Åbo uppbörds- och förtroendeman i Borgå 2  och domkyrkan 
ända fram till år 1424 innehade ägor i byn.3  I maj 1363, eller 
kort efter det biskop Hemming förklarat, att, Borgå på grund 
av Tessjöindragningen upphört att vara regalt gäll, samt för-
dridt den av Padis tillsatta sockenprästen från hans ämbete, 
förvärvade domkyrkan en ny jordbesittning i Borgå. Fogden 
i Finland Narve Ingen aldsson upplät nämligen vid denna tid-
punkt för en skuld av 7 läster råg till Åbo domkyrka allt 
sitt gods i Nieto by i Borgå socken och likaså allt det gods 
han ägde i Pernå, och 'vad godsen voro bättre än rågen, det 
vare S. Henrik till heder' hette det i upplåtelsebrevet.4  Upp-
görelsen påminner snarare om en donation, tillrättalagd i 
överensstämmelse med den biskopliga politikens dåtida krav 
i Östra Nyland, än om det enkla gäldandet av en skuld.5  
I mitten av 1370-talet hade Padismunkarna ånyo insatts i 
sina rättigheter i Borgå socken, och i augusti 1383 utvid-
gades ytterligare domkyrkans jordbesittningar i Borgå. 
Sigrid Bengtsdotter och Johan Geriksson, Sune Håkanssons 
efterleverska och måg, gåvo i stället för de 200 mark Sune 
Håkansson givit Åbo domkyrka för 'lägerstad och själa-
rykt' där >>eth godz som heter Bole j Borga sokn, annan 
vaegin aana, wither Borga liggiandhe» (dat. Vadstena).6  

1  Svb., s. 49. 
2  Svb., s. 59. 
3  Svb., s. 311. 
4  Svb., s. 117-118. 
5  Hemming hade kanske då redan medgivit munkarna vissa befogen-

heter i socknen, vilka han emellertid icke önskade överskridna. 
6  Svb., s. 179-180. 
Böle avsåg enl. Allardt, Borgå sockens hist., s. 331-332 nuvarande 

Järnböle, vars ägor enl. en 1600-talskarta lågo invid Borgå prästbolsjordar 
inom gemensamma rår. Enl. Jaakkola, Vanh. hist. kopiokirjamme, s. 91 
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Icke heller detta byte av reda penningar mot ett gods, belä-
get så avlägset från Åbo torde kunna tolkas annorlunda än 
som ett led i den godspolitik, som avsåg att stärka det 
biskopliga inflytandet i det estländska klostrets donations-
område. Att detta motiv verkligen varit bestämmande vid 
domkyrkans jordanskaffningar i Borgå, tyckes besannat 
genom två omständigheter, främst genom den tidpunkt, då 
biskopen i Åbo frånhände sig dessa jordinnehav, men också 
genom godsens läge. 'Böle' gränsade omedelbart till Borgå 
prästgårdsjordar, mitt över ån, Stensböle befinner sig 
ungefär 5 km sydost om Borgå, varvid endast en mellan-
liggande by Tarkis skiljer Borgå by och Stensböle åt. Nieto 
däremot är beläget vidpass en mil uppför Borgå å, men 
endast en halv mil från Ekenäsby, där av allt att döma Padis 
kloster innehaft jordbesittningar.1  

I augusti 1423 hade abboten i Padis skriftligen avgivit 
förklaringen, att all klosterrätt till Borgå grundat sig på 
biskoplig nåd allenast. Klostret hade sedermera, antagligen 
den eftetföljande sommaren 1424, överlåtit dispositionsrätten 
över Borgå till biskopen i Åbo. Redan i mars 1424, alltså 
under den mellanliggande tiden, då munkarnas avhysning 
från Borgå i princip var besluten men i praktiken ej ännu 
genomförd, utbyttes samtliga i Borgå socken befintliga dom-
kyrkogods mot, jordbesittningar i Sagu. Längre än nödigt 
var, önskade sålunda Åboprelaterna inte i domkyrkans ägo 
behålla jordegendomar, som lågo så pass avlägset från Åbo. 
Enligt skiftesbrevet hade domkyrkans hela jordinnehav i 

hade med Böle avsetts Stensböle, men denna senare tolkning är uppenbar-
ligen ohållbar, emedan 1424 såväl Böle som Stensböle nämnas samtidigt 
på tal om domkyrkans jordbesittningar i Borgå. (Svb., s. 311). Om Järn-
böle i egenskap av biskopsjord minde alltjämt i början av 1500-talet 
namnet Biskop för en bebyggare i Järnböletrakten. H. Bidr. III, s. 1-2 
(1531). Jfr FlVIU VIII, s. 260 (1528). — Möjligen hade med Böle avsetts 
Hornhattulas ena hemman. 

Härom närmare i det följande s. 102-403. 
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Borgå bestått av följande gods: Skinnarby, Stensböle, Böle 
och Nieto." 

Hur och när Skinnarby råkat under domkyrkan är icke 
med säkerhet bekant. Förmodligen hade Skinnarby så till 
vida haft samband med 'Böle' som Skinnarby av allt att 
döma varit ett Bielkarna tillhörigt gods. Om Skinnarby ge, 
synes det, Hornhattulas äldsta öden besked. Vid rannsak-
ningarna på 1550-talet angående kyrkogodsen utredes om 
Hornhattulas två hemman, att de, innan de hade överlåtits 
till skolmästaren i Helsingfors, hade lytt under S. Sigfrids 
prebende i Åbo och ännu tidigare varit herr Sten Bengtssons 
gods.2  År 1414 hade herr Anders Erlandsson med Jeppe 
Skelge gjort ett jordaskifte, varvid en icke namngiven lägen-
het i Borgå utbytts mot två namngivna gods i Sagu. Om 
brevet finnes en anteckning, att skiftet gällde S. Sigfrids 
prebende och Hornhattula i Borgå.3  Det är emellertid uppen-
bart, att Hornhattula, som vid tiden för jordaskiftet 1414 
icke namngavs, uppkallats efter Peder Hornhus, måg till 
Björn Salveson, som i mars 1424 tillbytte sig domkyrko-
godsen i Borgå, likaså mot gods i Sagu.4  Jeppe Skelge, som 
övertog det vid skiftet icke namngivna godset i Borgå, synes 
ha varit en med biskopsfrälset i Västra Nyland jämförbar 
person. Så länge Padisväldet i Borgå varade, bodde han i 
Borgå socken, där han 1421 förekom såsom nämndeman, 
men 1425, alltså efter biskopsgodsens i Borgå försäljning, 
uppträdde han såsom menighetens i Åbo förtroendeman.5  
Jeppe Skelge hade sålunda mellan 1421 och 1425 återbördats 
från Borgå till Åbo, medan domkyrkogodsen i Borgå före 
avhändningen 1424 hade utökats med Skinnarby, om vars 

1  Svb., s. 311. 
2  Allardt, Borgå socken etc., s. 123 och 329 ävensom Borgå län, s. 85. 
3  FMU II, s. 156. Anteckningen, som antagligen är från 1400-talet, 

uppger att skiftet gällt Hornhattula. För övrigt omnämnes, att brevet 
berört S. Sigfrids prebende. 

4  Allardt, Borgå socken, s. 291, jfr Svb., s. 311-312. 
FMIT II, s. 289 och 341. 
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åtkomst för domkyrkan intet omedelbart varit bekant. 
Enär Hornhattula sedermera uppgick i Johannisberg (det 
nuvarande namnet för Skinnarby)1, är det uppenbart, att 
det av Jeppe Skelge förvärvade namnlösa hemmanet var 
identiskt med domkyrkogodset Skinnarby, som efter 1424 
erhöll namnet Hornhattula.2  

Skinnarby eller nuvarande J ohannisberg v ar beläget 
mitt emot Borgå på motsatta åstranden och befann sig 
sålunda även det i Borgå kyrkas och prästgårds närmaste 
gr annskap.3  

Såsom utrett blivit, instämde biskop Magnus Tavast i 
att domkyrkan avhände sig alla sina besittningar i Borgå 
samtidigt som munkinflytandet inom socknen blev slutgiltigt 
övervunnet. Åtgärden framträder desto mer förklarlig, om 
man beaktar, att en med biskopen själv nära besläktad 
frälseätt hade blivit rotfast i socknen redan tio år tidigare 
och att denna ätt av allt att döma till största delen grundade 
sina jordbesittningar på av Padis förvärvade gods. En son 

1  Allardt, Borgå socken, s. 329. 
2  Namnet, som sedermera torde ha utsträckts till hela byn, måste ha 

införts i bytesbrevet någon gång i slutet av 1400-talet såsom rubrik för 
det namnlösa godset. Jfr Allardt, Borgå socken, s. 290, där Skinnarby 
omtalas såsom 1 lägenhet, medan det s. 329 omfattat 2 prebendehemman 
(möjligen inkl. 'Böle'). 

Domkyrkogodset Skinnarby hade måhända ursprungligen tillhört 
S. Sigfrids prebende, som mellan 1365 och 1368 instiftades för Nils Tures-
sons själs frälsning. I december 1371 (S. Thomas dag), då prebendet vann 
biskoplig bekräftelse, hade godsen i Borgå ännu icke lagts under pre-
bendet. Sten Bielkes S. Sigfrids donation till Åbo måste alltså ha infallit 
mellan åren 1371 och 1414, dock före herr Stens död 20/7 1408, förmodligen 
före 1383. (Svb., s. 135 (23/6  1368) och 144-145 ang. prebendet, betr. Sten 
Bielke, Elgenstiernas Ättartavlor). Jfr i det föreg., s. 19-20 o. s. 53. Dom-
kyrkans i Åbo och biskopens ämbetsmän erhöllo frälsen för sina tjänster. 
»Biskops eembetsman» och »Biskops Lentzs»[man] omnämnas på 1550-talet 
(FRa 3755 f. 18). Sådana ämbetsmän funnos redan på 1300-talet, 1326 i 
Nyland (FMU I, s. 139, Svb., s. 119 och 138.). Detta är omtalat av Voion-
maa i Kirkollisen verotuksen kysymyksiä keskiajan Suomessa, F. Kyr-
kohist. Samf. årsskrift III (1913), s. 119-120 och 127-129. 

3  Nuvarande Borgå stads fattiggård. 
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till Bengt Dufva och Ingrid Olofsdotter Tavast, Olof 
Bengtsson Dufva, fick nämligen 1413 fi älse på Munkby.1  
Måhända var denne frälseman identisk med den Olof Bengts-
son, som 1408 till Padis frambefordrade Tord Bondes köpe-
skilling för de forna västnyländska klostergodsen.2  Om så. 
ar fallet hade han möjligen samtidigt som han förmed-

lade Tord Bcndes köp även själv förvärvat gods, som tidigare 
tillhört Padis. Såväl bynamnen Munkby som en del andra 
fakta tyda nämligen på att Padis under pata onatsrätts-
skedet hade förskaffat sig jordbesittningar i de underly-
dande socknarna. Ätten Dufvas frälse komme då i viss mån 
att förete beröringspunkter med de biskopsfrälsen som be-
viljades i Västra Nyland 1351. 

PADISMUNKARNAS FÄRDER OCH UPPE-
HÅLL I NYLAND 

I vad mån det estländska klostrets besittningar och 
rättigheter norr om Finska viken gåvo dess munkar anled-
ning att färdas och vistas i Nyland, därom ger det urkund-
liga materialet och folktraditionen glimtvis besked. 

Patronatsrätten hade, såsom utrett blivit, endast inne-
burit rätten att tillsätta präst i församlingen och att årligen 
uppbära 30 mrk, d. v. s. prästerskapstertialen i socknen.3  
Laxfisket i Helsinge hade skänkts med full äganderätt och 
innehades således med enahanda rätt som de västnyländska 
godsen och möjligen förefintliga jordförvärv i Östra Nyland. 
De större ägokomplexens skötsel övervakades måhända 
direkt av klosterfolket, men själva jordbruksarbetet utför-
des synbarligen av landbönder. Endast ett ringa antal munkar 

Allardt, a. a. s. 205, IMU TT, s. 139. Jully Ramsay, frälsesläkter,.  
s. 87 och 472 Jfr Voionmaa, Piispankartano Vanajassa, s. 32-33, Hä-
meenmaa IV. 

2  EMU II, s. 74-75. 
3  Jfr i det föreg. s. 40 noten o. Svb., s. 59. 
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hade aA, allt att döma varit stadigt bofast på den nyländska 
sidan av viken. Däremot synes enligt urkundernas åttnes-
börd tidvis större följen av klosterbröder eller deras utsände 
ha dragit fram genom de nyländska bygderna på uppbörds-
färder eller vistats här på de tider av året, då till exempel 
laxfisket varit mest givande. 

En i Sibbo år 1673 upptecknad tradition om prästbolets 
uppkomst förmäler om Padisfolkets fordomtima färder i 
socknen. »Den tijdh herrmästare i Lijfland haffwe rådt och 
hafft wälde här i Finland» hade 'de låtit sina hästar 24 i ett 
följe i forace' och när de kommo till en bro mellan Sibbo 
Mårtensby och kyrkan, bröt en av hästarna benet vid bron, 
vilken bonden Karvalakki i Sibbo kyrkby hade att under-
hålla. För att kunna ersätta hästen och betala sakörena måste 
bonden hos den dåvarande prästen herr Inge-vald upplåna 
8 mrk rigiska mot 2 skattmarker jord som pant. Jorden blev 
aldrig utlöst, varför panten sedermera tillföll prästbolet.1  
Nyberg påpekar i Sibbo sockens historia, att prästgårdens 
mark än i dag sträcker sig till Karvalakki eller Brännbo. 
I fråga om prästbolets storlek har traditionen visat sig 
sanningsenlig, varför man ock bör kunna tro på uppgiften 
om tiden för prästbolets uppkomst. I början av 1400-talet 
(1425) är Sibbo redan omnämnd såsom egen församling, 
varför såväl kyrka som prästbol ha funnits ti11.2  Att de ha 
tillkommit under Padisperiod en är därmed givet, eftersom 
Sibbo under 1300-talet endast var kapell. Munkstyret går 
egendomligt nog i traditionen under namn av 'härmäscar-
väldet'. Padis kloster lydde under hela den tid patronats-
rättsdonationen varade under livländska eller tyska orden; 
att en fjärmare, högre maktinstans ur folkmedvetandet för-
drivit en närmare, lägre är fullt begripligt3. 

Nyberg, Sibbo sockens historia, s. 255, EMU VI, s. 192 N:o 4898. 
2  Nyberg, a. a. s. 249-250. 
3  Till att traditionen gestaltats så har måhända den omständigheten 

bidragit, att Estlands och Revals oberoende ställning under danskt styre 
(fter 1346 i ansenlig grad kringskurits. Påpekat av Paul Johansen i hans 
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Dombrev et av år 1417 angående laxfisket i Helsinge visar, 
att munkar i varje fall tidtals vistades i socknen. Av Porsby-
bornas käromål till »the mwnka aff Pades>> framgick >>ath 
the stodho vp Forzaby landh aff (och) haffde [ther laxa] 
Farzaby waten i forzen, ther the inghen wgaedeell innan 
haffdhe, wthen theris laxekaar fry, som konunghen haffuer 
them vvnth widh konungx landh;  >>.1 

Enär Padis munkar på en del av sina nyländska gods 
uppenbarligen nyttjade estländska landbönder som brukare 
av jorden, har en estländsk inflyttning till vår kustbygd 
främjats genom klostret. En upplysning härom föreligger i 
en rätt märklig folktradition om Finnby i Karis, där enligt 
samstämmiga urkundsuppgifter från 1300- och 1500-talet 
klostergods ha varit belägna. Det berättas nämligen, att 
efter digerdöden, då allt folk dött ut, det kommit estlän-
ningar till byn.2  År 1335 hade Finnby kommit i Padis' ägo, 
varefter jorden antagligen oberoende av ägarskiftet hade 
brukats av de tidigare bebyggarna. Efter det byn 1348 
avfolkades genom digerdöden, hade självfallet genom mun-
karnas försorg estländska brukare blivit inkallade. 

företal till Revaler Geleitsbuch—Bruchstiicke 1365-1458. Publikationen 
aus dem Revaler Stadtarchiv, Nr. 4 Reval 1929, s. XVI. Jfr härmed att 
staden Reval 1326 hade haft befogenhet att sluta fred på egen hand. 

1  Svb., s. 275. 
Pinl. Sv. Folkdiktn., Kulturhist. sägn., s. 39, N:o 218. 



PADISTRADITIONEN I DE 
NYLÄNDSKA ORTNAMNEN 

NAMNSKICKETS VITTNESWORD OM 
PADISPERIODEN 

De urkundliga vittnesbörden om de kyrkliga förbindel-
serna emellan Nyland och Estland under 1300-talet ha klart 
och otvetydigt givit vid handen, att Padis kloster hade inne-
haft stora jordbesittningar i Västra Nyland ävensom patro-
natsrätten över en stor del av Östra Nyland. Det har vidare 
framgått, att de främmande munkarnas intrång hade utlöst en 
skarpt avvärjande hållning hos biskopen i Åbo. Likaså har 
det blivit påvisat, att genom Padismunkarna en estländsk 
inflyttning till Nyland ställvis blivit befordrad. Bevisligen 
ha munkar från Estland i så stor omfattning vistats på norra 
sidan om Finska viken, att minnet av deras 'välde' i 200--
250 år bevarats i folktraditionen. Lika väl som klosterbrö-
dernas vistelse i Nyland har lämnat spår i folktraditionen, 
har den uppenbarligen kunnat påverka namnbildningen i 
de nyländska bygderna.' 

Till de nyländska namn, som främst kunna tänkas ha 
fått sitt upphov under landskapets estländska munkperiod, 
höra naturligtvis i första hand de rätt så allmänt förekom- 

1  Jfr Gunnar Knudsen, som i uppsatsen Gamle Navne paa kirkejord, 
Namn och bygd 1934, s. 88-108, har ådagalagt, hur odlingsnamn in i 
detalj erinra om motivet för den kyrkliga godsåtkomsten. 
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mande munk-namnen. Beaktar man tidsläget och dess 
intressemotsättningar, sådana de i det föregående tecknats, 
finner man att utöver munknamnen även est- och biskops-
namnen förtjäna en närmare granskning med avseende på 
deras möjliga samband med Padistidevarvet. 

Anders Allardt har i sin Borgå sockens historia på tal om 
munk-namnen i Borgå framhållit, att de sannolikt utgöra 
minnen från Padisväldets tid, enär socknen veterligen inte 
haft förbindelser med andra munkar än med dem från Padis.1  
De av honom anförda namnen Munkby och Munkåkern äro 
bägge till sin typ kulturnamn, som måste ha tillkommit i 
samband med mänsklig bebyggelse- och odlargärning. 

Alldeles liksom i Borgå ha i Västra Nyland veterligen 
inga andra munkförbindelser än de med klosterbröderna i 
Padis existerat. I ingen händelse är det känt, att andra 
munkkloster än det estländska cistercienserklostret ha 
innehaft jordbesittningar i landskapet.2  De munk-namn i 
Västra Nyland, som vittna om kultur och bebyggelse, måste 
med en till visshet gränsande sannolikhet kunna sägas här-
röra från de jordbruksidkande och jordägande cistercienser-
munkarna i Padis. 

Medan patronatsrättsfrågan i alla dess skeden tämligen 
fullständigt framträder i urkundernas belysning, måste på 
grund av de knappa källnotiserna om Padis' jordbesittning 

1  Allardt, a. a. s. 66. 
2  Såvitt Leinberg i sin »De finska klostrens historia» vetat omförmäla, 

ha för Västra Nylands vidkommande inhemska klostergods förefunnits 
endast i Sandnäs i Karis samt Antkärr och Gumnäs i Pojo. Samtliga dessa 
lydde under det år 1438 grundlagda birgittinerklostret i Nådendal. 
[a. a. s. 429-430, jfr s. 111 (Degernäs hörde under Bondeprebendet i 
Viborg, ej under francisk.) samt s. 114 betr. francisk. och s. 74 betr. do-

Sandnäs tillföll Nådendal 1449-50. (F1VIU III, s. 459 o. 500). 
Gumnäs hade 1460 inköpts till Nådendals kloster, (FMU IV, s. 166-167) 
men förmodligen 1490 genom jordaskifte igen gått klostret ifrån. (FMU 
V,s.254 o. 295-296). Jfr Arw. Handl. VII: s. 1-45, särsk. s. 22 och 28, 
dat. s. 2 uppenbart oriktig. 
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varje utredning om klostergodsen bli ofullständig för så vitt 
den uppbygges enbart på grundv alen av det förefintliga 
urkundsmaterialet. 

I det föregående (s. 26) har det blivit klarlagt, att klostrets 
inköpssumma för de västnyländska egendomarna jämförd 
med försäljningsbeloppet utvisat, att jordbesittningar av 
betydligt större omfång förvärvats till klostret, än vad som 
genom urkundligt kända återköp blivit återlöst från klostret. 
En med ledning av prisuppgifterna på försök gjord upp-
skattning av Padisjordarnas hela omfång gav vid handen, 
att klosterhemmanen ursprungligen torde ha uppgått till 
ett 70-tal, av vilka endast ett 30-tal genom skriftliga källor 
kunna fastställas såsom forna klostergods. Ytterligare skulle 
då 30 till 40 Padishemman förefunnits inom Västra Nyland. 
Så långt leda alltså de knappa källnotisernas upplysningar 
och antydningar. 

Vill man därutöver söka utröna något om de felande 
munkhemmanen, återstår endast att granska de upplys-
ningar, som ges, dels det nyländska namnskicket, dels de 
äldsta traditionerna om andliga gods. Det förefaller nämligen 
uppenbart, att jordbesittningar av det omfång, som det här 
var fråga om, icke spårlöst ha kunnat uppgå i den övriga 
bebyggelsen utan att kvarlämna någon tradition, något namn 
eller någon benämning, minnande om den särställning, de en 
gång intagit på grund av ägarnas främlingskap och klerikala 
stånd. Med bistånd av traditions- och ortnamnsforskningen, 
i detta fall med hjälp av munk-namnsforskningen, skall det 
måhända bli möjligt, att utfylla luckorna i aet urkundliga 
materialet och fullständiga bilden av de estländska kloster-
besittningarna i Nyland. Men samtidigt som Padisgodsen i 
hela deras omfång bli klarlagda och kartlagda, träda även 
två stormannabesittningar från 1300-talets början tydligare 
fram till läge och art. Därmed är en viss inblick vunnen i 
landskapets äldsta bebyggelsehistoria. 

Måhända skall en allmän granskning av munk-namnen 
socken för socken också ådagalägga, hur pass djupa spår 
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munktidens konflikter och motsättningar ha förmått lämna 
i namnskicket inom varje socken. Häri avspeglar sig även 
den grad av fasthet, som bebyggelsen på den nyländska 
kusten hade nått i början av 1300-talet. 

NAMN I SOCKNAR MED KÄNDA MUNK-
GODS 

Pojo 

I den västligaste av de västnyländska socknar, där Padis 
haft sina förbindelser med Nyland, i Pojo, hade klostret 
enligt källnotisernas vittnesbörd köpegods. I motsats till 
dessa köpegods, om vilkas återgång i finländsk ägo inga 
omedelbara uppgifter bevarats, kunde skänkegodsen i Skavi-
stad fastställas till sitt ungefärliga läge och omfång. 

Inom Skavistads forna klostergods' marker återfinnes 
det veterligen enda om munkarna minnande bebyggelse-
namnet i Pojo, nämligen Munkbacka invid Åminne. Namnet 
är belagt i mitten av 1700-talet, då Munkbacka jämte det 
därintill liggande Estböle utgjorde torp under Åminne säteri. 
Namnets egen sammansättning ger vid handen, att det 
härrör från medeltiden, och det med detsamma förknippade 
namnet Estböle är belagt på 1550-talet. Torpen kunde må-
hända på grund av sitt läge invid åminnet uppfattas såsom 
tillandningar, vilka blivit uppodlade under Padistiden. 1  

1  Lantmäteristyrelsens arkiv (Lmsa) mappen B 4V_ Billnäs. Munk-
backa torp är utan angivande av namn utritat redan 1754 på Fattenborgs 
karta, men på kartan 1781 finnas såväl namnet som torpet utsatta. 
Estböle förekommer i jordeboken 1552 (FRa 3003 f. 17) utanför knaparnas 
eller det forna Växjöprebendets ägor men torde att döma av en anteckning 
hos Teitt tidigare ha räknats såsom hörande under Gustav Fincke (Teitt, 
s. 15) och alltså varit att räkna till klosterskänkegodsen. (Sammanställ-
ningen Åminne-Estböle-Bengtsby hos Teitt ådagalägger, att det trots 
förekomsten av sockennamnet Tenala måste vara byarna i Skavistads bol i 
Pojo, som avsetts. Förmodligen har Pojo fordom varit kapell under Tenala. 
Jfr Svb., s. 91, 1351, där Svartå jämte andra gods rubricerats under Ten,ala.) 
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Den biskopliga godspolitik, som är urkundligt känd i 
Pojo, har ej lämnat några nämnvärda spår bland odlings-
namnen i socknen. Möjligen- kunde Biskopsnäs eller Biskops-
böle i nuvarande Lojo på gränsen mot Karis-Lojo, fordom 
kapell under Pojo, ha motsvarat det biskopsfrälse, som 1351 
beviljades i Svartå.3- 

Kulturnamnen i Pojo tyckas sålunda 
blott obetydligt ha påverkats av munk-
tiden, varför bebyggelsen i socknen vid 
klosterperiodens ingång synes ha varit 
fast rotad och i huvudsak färdig. Under 
sådana förhållanden kunna försök att med ledning av ort-
namnen utröna läget för Padis' okända köpegods i Pojo 
naturligt nog icke krönas med någon större framgång. Åter-
står så att taga fasta på de äldsta traditionerna om gods med 
kyrklig karaktär. 

Samma 1500-talsrannsakningar, som lämnade upplys-
ningar om skänkegodsen i Skavistad, nämnde ytterligare 
5 andliga gods i Pojo socken. Av de 5 S. Sigfridshemmanen 
vid Degernäs och Kvarnby i Pojo, som Nils Boije vid tiden 
för rannsakningarna innehade, befunnos vid närmare gransk-
ning 4 ha lytt under S. Katrine prebende i Viborg, medan 
endast ett av dem hade hört till S. Sigfrid i Åbo. Det hette 
sålunda i en förteckning över arv och eget 1557, att Nils 
Boije hade tillvällat sig »5 scte Karins prebende gods i 
Visborgh ligiande vdi Degernäs och en sante Sigfrids landbo 
vde Quarneby».2  I sitt klagomålsregister redogjorde Teitt 
utförligt för, hur Nils Boije kommit åt S. Katrinehemmanen, 
utan att dock nämna godsens namn. Det synes i alla fall stå 
utom varje tvivel, att det var fråga om Degernäs. Redo-
görelsen innehöll följande: »Undan S:te Katherine prebenda 
i Wijborg haffver Niels Boije sig tilwelledh 4 heeman, lig-
gendes udi Poiå soken, ther til han ingen annen rätt haffver, 

1  Biskopsböle är belagt 1558-59 och Biskopsnäs 1540. Jfr Greta Hausen, 
Nylands ortnamn II, s. 412. 

2  FRa 58 fol. 2v-3. 
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uthan att han bygger och boer udi Poijå soken. Dog beroper 
han sig på K. M:tt och säger thet K. M:tt haffver honum 
samme godz effterlatit: men aldrig haffver han bewijst, 
hvad skiäll han ther upå haffver. Beroper han sig och på 
Westerås recess, endog thet honum inthet hjelpe kan, effter 
ther äre närmere bördemän till. 

Godzen fick Niels Boije under sig först, som här effter 
följer, att för 20 åår sedhan war een prest udi Wijborg, som 
hett Romer her Larss. Samme prest hade then tijd Chate-
rine prebenda i Wijborg. Effther landbönderne låge longt 
bortte, szå att han icke kunne haffve gagn aff them, som 
han ville, och the låge endelis Niels Boije för döxene heema, 
war Niels Boije och låffvede udi een samme för:de Romer 
her Larss, sextie march ortuger. På 2 eller 3 åår giorde han 
uth taxen, nempligen 60 march ortuger, men sedhan han 
fick fru Hebles systerdotter til hustru, gaff Nils Boije 
aldrig uth en fyrick, utan haffver med snurckan och pockan 
behollit godzen.» 1  

Det förefaller särskilt beaktansvärt, att granngodsen 
Degernäs och Kvarnby i sin egenskap av kyrkliga gods varit 
uppdelade på Katrine och Sigfrids prebenden, Bondarnas 
och Bielkarnas stiftelser. Beaktar man vad som är känt om 
de Padisgods, vilkas öden genom tiderna urkundligt kunnat 
följas, så finner man en med de forna klosterbesittningarna 
förknippad egenskap, att de återtogo sin karaktär av andliga 
gods efter längre eller kortare världsliga mellantider. Så när 
som på Finnby hade alla de kända klostergodsen återbördats 
i kyrklig ägo: Munkkulla—Ramsö genom Bonde till S. 
Katrine, Skavistad genom Bielke till S. Sigfrid i Växjö. 
Fördelningen av Degernäs och Kvarnby just mellan de 
nämnda prebendena förutsätter, att godsen hade innehafts 
av Bondar och Bielkar och att de möjligen redan därför-
innan varit andliga gods. 

Förmedels ett gåvobrev, daterat Björnö den 15 septem- 

1  Teitt, s. 264. 

5 
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ber 1422 hade Niklis Jönsson Oxenstierna, Sten Tureson 
Bielke, Karl Bonde och Karl Knutsson Bonde skänkt godset 
»Dyghernaes, liggiande j Nylande j Poya sokn» till det S. 
Johannes och Maria Magdalena prebende, som deras för-
fader »her Tordh Bonda Röricxon» stiftat »j sin liiffs thyma». 
Att det av Tord Bonde instiftade viborgska prebendet varit 
ett Jungfru Marie, S. Johannes och S. Katrine prebende 
tyckes ha undgått de i SAferige församlade herrarna. Teitts 
uppgifter bevisa i alla fall, att man på ort och ställe i 
Viborg riktigt anknutit den nya gåvan till Tord Bondes 
stiftelse.' 

Den omständigheten, att Degernäs av Tord Bondes efter-
kommande fem år efter hans död (1417) införlivades med det 
prebende, som han grundat av Padis' forna klostergods, 
innebär ir åhända en antydan om att även Degernäs fordom 
varit ett Padisgods.2  Det skulle då ha motsvarat klostrets 
köpegods i Pojo av år 1335, om vilkas återgång i finländsk 
ägo inga omedelbara uppgifter kunnat vinnas. 

Angående Bielkarnas och Bondarnas åtkomst till Deger-
näs meddelas i gåvobrevet, att godset erhållits i pant 
av konung Erik och drottning Margareta (förmodligen pant-
satt till Tord Bonde). Hade Degernäs ursprungligen varit 
ett klostergods, skulle sålunda Erik och Margareta i en eller 
annan form ha understött Padis mot pant eller vederlag 
i nyländsk jord, alldeles såsom Magnus förefaller att ha gjort 
1347. En sådan åtgärd var tänkbar i samband med Eriks 
och Margaretas strävanden att återvinna Estland för sitt 
välde. Pantsättningen, som tydligen inträffat före Marga- 

1  Uteslutet är icke, att Kvarnby b:: de nämnda herrarna vid samma 
tillfälle Bielkarna till åminnelse skänktes till S. Sigfridsprebendet i Åbo. 

ätten Bondes jordabrevsregister uppgavs det, att de nämnda herrarna 
bortskänkte allt sitt gods i Pojo till Viborg, medan i gåvobrevet självt endast 
Degernäs nämndes. Jfr PMU II, s. 300-301, och Sv Ra, Medeltida kopie-
böcker C 4 fol. 47 fotost. Möjligen kunde uttrycket innebära, att Kvarnby 
tidigare skänkts till S. Sigfrid. 

2 Jfr förhållandet med Munkby o. Skenäs i Borgå socken, (s. 102-103). 
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retas död 1412, förutsatte, att Degernäs, ifall det varit ett 
klostergods, förmodligen under 1400-talets första decennium 
gått Padis ifrån. I detta sammanhang må erinras om, att 
klostrets godsförsäljning till Tord Bonde skedde 1407-
1408 samt att 1404 och 1408 kyrkoherden i Borgå, Anders, 
försålde jordar, som lytt under Borgå kyrka.1  Ungefär sam-
tidigt inköpte Padis i stället i Estland (24/6  1413) byn Hap-
pemat i S. Mattias socken för 153 mrk rigiska.2  Klostret ut-
ökade sina besittningar i sitt omedelbara grannskap i samma 
socken, där förvärven påbörjats 1343, 1346 och 1364, d. v. s. 
omedelbart efter hemsökelsen, medan fjärmare ägor av-
yttrades. 

Någon tradition om en klosterperiod för Degernäs finnes 
inte, men väl förknippar traditionen indirekt Degernäs med 
Erik av Pommern. Det heter nämligen enligt Reinholms 
anteckningar, att en kung skulle givit det slott, som en gång 
i tiden var ämnat att uppföras vid Degernäs, namnet Vis-
borg. Eriks eget slott på Gotland hette Visborg. Att tradi-
tionen är gammal bevisas därav, att i rannsakningarna på 
1550-talet hemmanen i Degernäs kallats »prebende godz i 
Visborgh» .3  

För tanken, att Padis' forna köpegods i Pojo borde sökas 
vid Degernäs, talade godsens prebendekaraktär under den 
senare medeltiden. Möjligen kunde naturnamn på munk-
innebära en antydan om, att Padis' köpegods befunnit sig 
i grannskapet. Vid det i början av 1500-talet herrelösa 
Gullölandet förekom ett sådant naturnamn.4  Det sund, som 
ligger mellan Odensö och Gullö och i våra dagar bär namnet 

1  FlVIU II, s. 37 och 82; troligen gingo just denna tid även Munkby och 
Skenäs i Borgå klostret ifrån. 

2 Urk. b. IV 1394-1413, R. 2322 jfr även Johansen, LCD, s. 354, 
s. 774. 

Reinholmska samlingen i Nationalmuseet, mappen Finlands forn- 
borgar, Raseborgs län, s. 367-69. 

FRa 58 f. 2v-3. 
4  Teitt, s. 38-39, 151, 265. 
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'Vitsandsströmmen', hette på 1500- och 1600-talen samt 
ännu i början av 1700-talet Munksund. På en karta, av år 
1707 förekom emellertid redan namnet »Onsiösund».1  Likväl 
levde medvetandet om den äldre benämningen kvar, ty nam-
net förekommer i en av 1700-talsdisputationerna under Pehr 
Kalms presidium. Den förklaring, som ges på namnets upp-
komst, utvisar emellertid tydligt, att någon tradition an-
gående klosterförbindelser för Pojo icke förefunnits. I Carl 
Bergmans Historisk och ceconomisk beskrifning öfwer sjö-
staden Ekenws (1760), s. 43 heter det om Odensösundet, att 
det är ett trångt och djupt sund, varigenom en segelfart 
går till och vidare förbi staden (till Åminne och Skurubro 
vid Fiskars och Svartå lastageplatser). — »Detta Odensjö-
sund har ock blifwit kalladt Munckesund, som förmenes 
skiedt deraf, at en stor stenrösja, derstädes warit upstaplad 
med et huf wud åfwanpå.» Då namnet utgör ett naturnamn, 
behöver det naturligtvis icke ha lett sitt ursprung från någon 
munkbesittning. Att det, som 1700-tals-disputanden an-
förde 2, skulle ha uppkommit såsom likhetsnamn, förefaller 
emellertid som en föga sannolik förklaring, då namnet 
Munksund granskas i samband med övriga i Pojo skärgård 
förekommande naturnamn på munk-. 

Vid Tvärminne ungefär 15 km från Munksund ligger 
strax norr om (alltså innanför) Tvärminneholmen en liten 
holme benämnd Munken.3  Detta munk-namn är till ytter-
mera visso förbundet med ett est-namn. Invid Bysundet 
mellan Tvärminneholmen och fastlandet har en åkerlapp 

L Greta Hausen, Nyl. ortn., s. 126; H. Bidr. III, s. 384 »Munke-
sund wedh Ekenäs» (1558?); Lmsa B 41, Forssells karta över Gullö (1690) 
upptager norra inloppet till sundet mellan Gullö och 'Onsse'-landen såsom 
»Munksundet», varvid därjämte är antecknat 'strömingsvarp'. 

2  Åsikten om skärgårdens munk-namn såsom likhetsnamn har nyligen 
framförts av Ivar Westman angående nyländska önamn, Nyl. önamn, 
s. 257; jfr Sv. Folkskol. Vänners Kalender 1936, Kring de nyländska önam-
nen, s. 59. 

" Luisa B 41 a, Tvärminne 1744. 
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mitt för sundet namnet Estvarp.1  Tvärminne måste sålunda, 
haft samband med såväl munkar som ester, några likhets-
förklaringar äro här ej tillfylles. 

En karta över Nyland av år 1742 upptager ungefäl halv-
vägs mellan Hangö udd och Tvärminne ett Munkskar,  
namn nu är försvunnet.2  

Munk-namnen, som på detta sätt kantat farleden Hangö—
Ekenäs, torde knappast kunna förklaras genom en hän-
visning till en tre gånger upprepad tillfällig likhet. Sannolikt 
är, att de utmärkte hamnplatserna vid den segelled, de est-
ländska munkarna nyttjade, då de färdades mellan Padis 
kloster och sina ägor vid innerändan av Pojo vik. Över-
farten från Hangö tulludde 3  till Odensholm under Estlands 
kust var angiven redan på 1200-talet i den danska farleds-
beskrivningen för färd från Finland till Estland. Lowicsund 
(Tvärminne) var i samma beskrivning upptaget såsom 
hamnplats vid färd från Hangö ostvart längs Finlands kust.4  

Det har sålunda visat sig, att naturnamnen på munk-
snarare ägt samband med munkarnas färdleder än med deras 
besittningar. Det förefaller då måhända sannolikast, att den 
ena gruppen av Padis' köpegods i Pojo stått att söka vid 
Degernäs och Kvarnby, medan den andra alltjämt förblir 
okänd. 

1  'ansa såsom anförts; kartan 1914. Själva namnbildningen tyder 
på gammalt ursprung, dessutom torde strandåkern vid Tvärminneholmens 
åt Bysundet vettande strand först genom landhöjningen uppkommit på 
den plats, där esterna fordom haft sina fiskafängen. 

2  FRa kartsaml. Nyland 1/IV. 
3  Padis kloster var beläget ca 6 km från kusten vid en å, som hade sitt 

utlopp i Rogersvik innanför Rogöarna. Från åmynningen är avståndet till 
Odensholms sydspets ca 40 km. 

4  Gloviksund enl. Reuter i uppsatsen Hamn- och orienteringsplatser 
vid västnyländska kusten i Finsk Tidskrift 1937 april hft, s. 239. EMU I, 
s. 42, ävensom Hausen, Navigationen vid Finlands sydkust, Fennia 14 
N:o 6, s. 5. Om ledbeskrivningens datering mer ingående i annat samman-
hang. Jfr Johansen, LCD I, s. 129 o. f. Estlandslistans tillkomst har tidi-
gare fastställts till 1238-1249; s. 144-145 enl. Johansen är Estl. listan 
avfattad 1241 och utgör biskop Torkels privatarbete; s. 147, Torkel t 1260. 
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Endast Brunkom by och Degersjön hade i detta fall 
skilt Skavistads skänkegods och Degernäs' köpegods åt. 
Biskopens godsförvärv i Skuru tillförsäkrade Åboprelaterna 
strandrätt vid Skuru å och Borgby träsk, d. v. s. vid den 
vattenväg, som förbinder Degernäs med Skavistad. • 

Enär Degelnäs ligger rätt nära intill Skavistad, som före 
klosterperioden med säkerhet hade tillhört Gereke Skytte, 
är det att förmoda, att Degernäs, så vitt det varit ett kloster-
gods, tidigare likaså hade lytt under Gereke Skytte. 

Beträffande den andra gruppen av Padis' köpegods i 
Pojo, d. v. s. de ifrån Karl Näskonungsson förvärvade jor-
darna, ger möjligen Matts Kettilmundssons testamente en 
antydan om, var de böra sökas. Riksrådet och senare fogden i 
Finland Karl Näskonungsson, som Matts Kettilmundsson 
utsett till sin testamentsexekutor, blev i testamentet ihåg-
kommen med godset Myriby. Med all sannolikhet bör 
detta »Myriby>> sammanställas med Mörby i Pojo, alldeles 
som testamentets »Vlghum» (Elghum?), vilket tilldelades 
Birger i »Skurtuby», torde ha avsett Elgemo i Pojo.1  Anta-
gandet, att Mörby tillhört Karl Näskonungsson och seder-
mera av honom försålts till Padis, stödes yttermera av ett 
torpnamn inom Mörby rår, vilket tyckes minna om en forn-
tida karaktär av andligt gods. På Fattenborgs karta över 
Mörby 1801-1803 förekomma »Kappalä>>-torpåkern och 
»kappal»-ängen ävensom »kappallä»-åkern.2  Det invid Mörby 
liggande Hindrabölet kan möjligen till sitt ursprung ha 
varit ett S. Henriks biskopsgods, som domkyrkan förvärvat 
under Mörbys klosterperiod. 

Ifall Mörby och Myriby äro identiska, hade av Padis' tre 

1  Testamentet finnes fullständigt återgivet av Neovius i hans Medel-
tidsakter, s. 135-139 efter en samtida testamentsavskrift, vilken jämväl 
förelegat i fotostat från Riksarkivet i Stockholm. Birger i »Skurtuby» var 
förmodligen samme Birger, vilken såsom kyrkoherde i Åbo skänkte sitt 
fäderne i Skuru till domkyrkan, varom tidigare varit fråga. 

2  Lmsa B 41 27/1. 
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besittningsområden inom Pojo två i egenskap av före detta 
stormannagods haft äldre traditioner att gå tillbaka på än 
enbart Gereke Skytte och Karl Näskonungsson, i det att 
förutom Mörby även Skavistad hade tillhört Matts Kettil-
mundsson.1  Riksdrotsen Matts Kettilmundsson hade under 
sina tidigare år varit nära förbunden med marsken Tyrgils 
Knutsson samt kretsen kring honom och hertigarna Erik 
och Waldemar, varjämte han deltagit i karelska korståget, 
varom Erikskrönikan nogsamt vetat förmäla.2  Kloster-
ägorna i Pojo kunna således till sin ägarföljd delvis ledas 
tillbaka till korstågstidevarvet. 

Till sitt läge inom socknen intogo de omtalade besitt-
ningarna en rätt så anmärkningsvärd plats. De tre kloster-
besittningsområdena hade varit fördelade på tre av medel-
tidsbolen i Pojo, nämligen Mörbiggaebol, Skavistadsbol och 
Tordebybol. Då medeltidsbolen antagas i någon mån åter-
spegla de äldsta bebyggelseenheterna och Mörbybol och. 
Skavistads bol bära namn efter korstågstidevarvets stor-
mannabesittningar, ha dessa ägor förmodligen varit huvud- 

1  Emedan Gereke Skytte 1335 innehade Skavistad, som 1326 såsom 
»curiam Skawastadhe» givits en person »Kysile» (!?), kunde man antaga 
att testamentsavskriftens 'Kysile' varit en feltolkning av originalets »Gerik». 
(Jfr EMU I, s. 130, Neovius, a. a. s. 138.) Neovius har ur 'Kysile' velat 
utläsa ett 'Scytthe', vilket icke förefaller övertygande. Närmare låge det 
väl till hands att i 'Kysile' se ett feltolkat 'Kyrike' (?) (utläst enl. fotost.) 
= Gerike. - Den omständigheten, att namnet Kysile hamnat tämligen 
lågt på rangskalan i testamentet, tyckes emellertid utesluta en identi-
fiering av Kysile med Gereke Skytte. - Att det oaktat testamentets 
»Skawastadhe» betecknat Skavistad i Pojo (belagt 1335), framgår därav, 
att det i testamentet uppräknats i en grupp tillsammans med åboländska 
besittningar i Lundo, Pemar och Halikko och alltså stått att söka i syd-
västra Vinland, där ett namn av denna typ varit tämligen enastående. 

2  Ingvar Andersson, Källstudier till Sveriges historia 1230-1436, 
Lund 1928, s. 101-103 jämte noterna och s. 106. - Alldeles som Matts 
Kettilmundsson, varit en Tyrgils Knutsson närstående person, hade Karl 
Näskonungsson med säkerhet stått Matts Kettilmundsson nära. (Jfr testa-
mentets vittnesbörd.) 
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bygder inom var sitt område.' Medan Mörbybol omslöt en 
god del av Pojovikens västra strand, behärskade Tordebybol 
(Torde by — n. v. Torby) och Skavistads bol de bägge till 
inlandet förande vattenvägarna. Tordebybol, inom vilket 
Degernäs var beläget, låg invid vattenleden till Orijärvi—
Kisko, medan Skavistad omslöt leden in till Loj() sjö. Vid 
vartdera vattendraget har Pojo sedermera haft kapellför-
samlingar, nämligen Kisko och Karis-Lojo.2  

Medan Tordebybol och Skavistadsbol voro rågrannar 
vid Pojovikens norra och nordöstra strand, låg såväl kyrkan 
som prästgården på gränsen mellan Näsby bol och Dalkarla-
bol vid västra stranden av vikens innerända. Avståndet 
mellan Ål-pinne inom Skavistad och kyrkan utgjorde dock 
endast ca 2 % km tvärs över viken. Förekomsten av dal-
karlanamnet i kyrkans omedelbara grannskap tyckes bära 
vittne om en inflyttning från Sverige kyrktraktens bosätt-. 
ning till stöd. Bolen kring kyrkan gränsade till stormanna-
bolen, i det att Näsbybol och Tordebybol lågo invid var-
andra, och Dalkarlabol och Mörbybol voro grannbol. Stor-
mannabolen hade sålunda jämte kyrkobolen tämligen full-
ständigt omslutit Pojovikens stränder i väster, norr och 
nordost.3  

Den bosättning, stormannabolen och Dalkarlabolet vittna 
om, är uppenbarligen korstågstidevarvets medvetet tillrätta-
lagda kolonisation i avsikt att trygga vikhamnarna. I sär-
ställning från dem förblev Näsbybol. 

1  Jfr i den senare avd. avsnittet om bolen. 
2  FMTJ IV, s. 23-24, såsom bol under Pojo voro på 1450-talet upptagna. 

Kisko bol ävensom fyra och ett halvt av de senare under Karis-Lojo ly-
dande bolen. Jfr Greta Hausen, Nyl. ortn. Inledn., s. XIV. Jfr Voionmaa, 
Keskiaik. kirkk. maanomist. Hist. Ark. 31, 1, s. 42-43. Jfr Kimito-
bygdens hist. I: 1, s. 40 Nordanå-Sunnanå — samt Galtarby- Östanå-
bygderna, ävensom s. 46 botteorin. 

3  Jfr härmed ytterligare de uppgifter angående Borgby i Näsbybol, 
som lämnats av Voionmaa i hans artikel om ledungen. Hist. Ark. 34, 2, 
s. 29-30. 
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Karis 

Ehuru Kaxis icke hörde till de egentliga Padissocknarna 
i Västra Nyland, omnämndes under 1300-talet i samband 
med klostret två gods i socknen, nämligen Lakukulla och 
Finnby. Såsom utretts, hade bägge jordarna otvivelaktigt 
såsom klostergods sammanhört med Skavistad. Ännu 
mindre än i Pojo har klosterperioden 
lämnat några påvisbara spår i namn-
skicket kring besittningarna i Karis. 

Anmärkningsvärt är emellertid, att Finnby, som ligger rå 
om rå med Konungsböle, och som givit namn åt ett av sock-
nens medeltidsbol, såsom bol jämte grannbolet Dalkarlabol 
har omslutit trakten kring Läppträsk samt gränsat till Skavi-
stadsbol i Pojo och till Karis kyrksjö. Sålunda hade de bägge 
bolen i Karis kantat den av folktraditionen omtalade vatten-
vägen från Raseborg upp till Karis kyrksjö och Svartå, 
Raseborg-Grabbacka- J unkarsborgsleden .1  

Ingå 

Om ock urkunderna för Padis förutsätta två köpegods-
komplex inom Ingå sockenrår, ange försäljningsbreven endast 
läget för det ena, Ramsö. Invid detta kända klostergods 
återfinnes även socknens enda veterligen kända munk-
namn, Munksund, såsom beteckning för sundet mellan Ramsö 
och fastlandet söderom Notön.2  Ungefär 3-4 km ifrån detta, 
Munksund förekom ett i början av 1400-talet belagt biskops-
namn inom Finnpada, nämligen hemmansnamnet Biskops.3  

Huruvida någon del av de rikliga munk-namnsf öre-
komsterna strax norr om Ingå, mellan övre loppet av Sjundeå 
å och södra stranden av Lojo sjö, äga samband med de felande 
munkgodsen i Ingå eller i Kyrkslätt må tills vidare lämnas 

1  Finlands Svenska Folkdiktning, Kulturhist. Sägner, s. 341, Sv. Lift. 
skpts skrifter 201. 

2 Lmsa Broterus karta av år 1702 över Finnpada, Jutans m. fl. B 12 a 21/1-
FMU II, s. 83 (1409), jfr Brenner, Ingå II, s. 12. 
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därhän. rör huvudbygden i Ingå gäller i varje händelse, 
att den knappast i någon större utsträckning än Pojo-
Karistrakten uppvisar påverkan av klosterperioden. B l a n d 
kulturnamnen i bygden ha de om Padis-
tiden minnande namnen varit av under-
o r d n a d b e t y d e 1 s e, varför enligt namnskicket be-
byggelsen i denna del av socknen har kunnat vara lika fast 
och lika gammal som i de västligaste nyländska socknarna. 

Annorlunda synes emellertid förhållandet ha varit i 
Kyrkslätt. 

Kyrkslätt 

I Kyrkslätt förekomma de av Padisperioden påverkade 
namnen ymnigare och utgöra avsevärt mera betydande 
kulturnamn än i de västligare socknarna. Medan västerut av 
odlingsnamn inom tre socknar kunnat påvisas endast ett 
by-, ett torp- och ett hemmansnamn, vilka härröra från 
klostertidevarvet, finnas inom Kyrkslätt flere bynamn. 

Av de i Kyrkslätt urkundligt kända Padisgodsen bar 
Munkkulla by och bol namn efter sina estländska inne-
havare. Vid Saltfjärden gränsade Estby by och bol till Munk-
kullas forna utjordar. Inte långt från klostergodset Näset 
låg Biskopsböle. 

Vilken rangplats de forna klostergodsen och de med dem 
i tid sammanhörande godsen ha intagit inom socknen, kan 
utrönas endast efter en granskning av deras geografiska läge 
i socknen, sådant det tedde sig under medeltiden. 

Den i hjärtat av socknen, endast en knapp kilometer 
från kyrkan, belägna gården Munkkulla ligger mellan 
Kvarnby (el. Överby) och Jolkby åar, strax innan de 
flyta samman före sitt utflöde i det nuvarande Tolls 
träsk. I socknens låglänta slättbygder har landhöjningen 
verkat grundligt omdanande. Räknar man med en höjning 
om 2 å 3 meter sedan 1300-talet, då Padis' besittningar i 
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Kyrkslätt uppstodo, kommer man till det märkliga resul-
tatet, att munkarnas huvudgård, nu belägen 4-5 km 
från närmaste saltsjöstrand, ursprungligen låg vid en 
vik av saltsjön. 

I den från mitten av 1200-talet härstammande danska 
beskrivningen över farleden utmed Västra Nylands kust 
omnämndes Porkala under beteckningen »ad hane insulam>>.1  
Om den forna kustlinjen i Kyrkslätt skriver Europaeus 
sätt ingående.2  »I den historiska tidens gryning utgjorde 
halvön mellan Pickalafjärden och Esboviken tydligen 
ännu en, om ej två stora öar. Det forna 'Sundet' vars 
högsta ställen, nu ligga knappa 4 m över havet, fanns allt-
jämt kvar, om än ställvis nästan tillandat, och söderut 
stod det ännu möjligen i öppen förbindelse med den då 
mycket vidare Saltfjärden. Från Tollsträsk-trakten sträckte 
sig en grund havsvik till grannskapet av kyrkan. De lågt 
liggande odlingsfälten i kyrkobyn hade likväl redan till 
största delen höjt sig över havsytan, varom bl. a. det år 
1330 för första gången förekommande namnet Kyrkslätt 
bär vittne.» Rosberg påpekar likaså, att sundet mellan. 
Strömsbyviken och Bobäckfjärden. under medeltiden för-
lorat sin karaktär av sund. Det synes dock länge ha för-
blivit djupt och utgjort ett ypperligt fiskevatten. Ännu 
så sent som för ett par hundra år sedan hade, enligt Ros-
berg, Tollsträsket utgjort en saltsjövik.3  Traktens namn-
skick antyder, att tidpunkten för vikens ombildning till 
ett träsk måhända finge förläggas till 1600-talet. På en 
karta av år 1704 förekommer för nuvarande Tollsträsk 
uttrycket »Båtnästräsk».4  Namnet tyckes på samma gång 
minna om den tidigare båtleden, som det avspeglar ledens 
tillandning och träskbildningen. Är 1763 hade redan det 

1  FMU I, s. 42. 
2  Kyrkslätt förr och nu, s. 244. Upps. om Forntiden. 
3  Kyrkslätt socken, Del I: Naturen, s. 46. 
4  Lmsa B 21, Munkkulla kartor, 1704; 1763; 1780; B 2116/1_11. Munk-

kulla m. fl. skogskartor B 2121/1. 
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i det tidigare båt-namnet kvarlevande minnet av sjöfart 
förbleknat, och träsket kallades rätt och slätt Hindersby-
träsket. Den forna havsviken hade sträckt sig från Tavast-
fjärden, mellan Obbnäs och Porkala uddar, genom Sper-
rings in mot Saltfjärden och över Estby in till Munkkulla. 
Genom Estbyslätten rinner än i dag den å, som utgör 
Tollsträskets utflöde i Saltfjärden och motsvarar den sista 
återstoden av havsviken vid Munkkulla. 

Invid klostergodset Edis hade förmodligen den tidigaste 
tillandningen av 'Sundet' skett.' Vare sig Edis under kloster-
tiden hade befunnit sig vid ett 'sund' eller ett 'drag', 
hade bägge vattenvägarna ut till havs, den över Salt-
fjärden och den över Edis- och Strömsbyvikarna av mun-
karna och deras föregångare blivit anlitade som färd-
vägar, ty längs bägge farlederna finner man de övriga 
Padisbesittningarna i Kyrkslätt utströdda. Broböle låg 
tätt intill Munkkulla söderom Kvarnbyån, Edis 2  och 
Strömsby vid de redan omtalade lika benämnda vikarna. 
Såsom en omedelbar fortsättning på Strömsby ägor 
söderut åt Obbnäsudden till lågo Edis' och Munkkullas 
gemensamma utjordar, som sträckte sig från vatten till 
vatten, från Pickala fjärden till Tavastfjärden. Den mot 
Obbnäs gränsande rålinjen genomskar Obbnäs udde på 
dess smalaste ställe, där namnen Dragö och Dragsvik visa 
att en farled fordom dragit fram under utjordarnas land 
söderut till Porkala. Nära utjordarnas sydstrand vid.  
Tavastfjärden ligger i väster Kungsholm och i öster 
Estholm. 

Det sydligaste av de namngivna Padisgodsen i Kyrkslätt 

1  Rosberg anför visserligen efter Karl Wetterhoff, att man i förra 
hälften av 19:de seklet kunde komma från Djupström till Edisviken med 
båt, Kyrkslätt socken, s. 46, men uppgiften tyckes föga överensstämma 
med senaste topografiska karta, enligt vilken en 5 meters höjdkurva skiljer 
de två vattnen åt. 

2  Intill 1588 omfattade Edis även Smedsede, Greta Hausen, Nylands 
ortnamn, s. 330. 
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utgjordes av Näset, beläget på en udde vid Tavastfjärden, 
där fjärden smalnar av till en vik in mot kusten till Salt-
fjärden. Gränsande till Näset befann sig Edö, som ur-
sprungligen har utgjort en utbysjord till Edis .1  Dessutom 
ägde Munkkulla utjordar vid Kattholm på Estbyslätten. 

Granskningen av läget för de estländska klosterbe-
sittningarna i Kyrkslätt ger sålunda vid handen, att Obb-
näs udde med ett uppland, som sträckte sig in mot Kyrk-
slätts kyrka, bildade ett av klosterägor och deras utjordar 
inringat intresseområde. 

Emellertid blev ett av de på 1500-talet omnämnda 
f. d. Padisgodsen i Kyrkslätt aldrig namngivet. Enligt 
listan över prebendegodsen och anteckningen där hade 
hemmanet legat i trakten av Strömsby och Edis. Antingen 
måste därmed avsetts det senare Smedsedet eller ock 
Hellnäs. 1500-talsnamn 'Helgenäs' — 'Helienäs' kan väl 
ha hört samman med klosterägor och klosterfolk. I den 
första jordeboken hänfördes Hellnäs till Munkkulla halvbol, 
alldeles såsom fallet var med den halva skattmarken uthyrs-
jord i Kattholm, som hört Munkkulla till.2  

Anteckningen om Gert Skyttes och Padis' jordför-
pantning år 1347 pekar ytterligare hän mot, att kloster 
godsen i Kyrkslätt ursprungligen varit än mer omfattande, 
än vad i samband med prebendegodsen uppgivits. Pant-
sättningen skedde i Kyrkslätt, bekräftades av konung 
Magnus och berörde utom ett gods i Karis även »Engewigh 
i Kirkesleth». Ängvik gränsade i öster till klostergodset 
Näset och i väster till Munkkullas och Edis' gemensamma 
utjordar och hade alltså utgjort förbindelselänken till 
lands mellan munkgodsen vid Salt- och Tavastfjärdarna 
å ena sidan och munkgodsen vid Pickalafjärden å den 
andra . 

1  Fleege, Kyrkslätt socken, Historia, s. 77. 
2  FRa 2948. 
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Med beaktande av att såväl 1300- som 1500-tals-
handlingar ha gett upplysningar, som antytt vidare om-
råden av klosterbesittningar utöver de namngivna pre-
bendegodsens, torde de ägor, som haft samband med, 
Munkkulla och alldeles särskilt utbysj orden vid Katt-
holm, tarva en närmare granskning. 

På den äldsta bevarade kartan 1  av år 1704 angavs på 
Kattholmsstranden av Estby-bäcken både Munkkullas 
och Tolls' utjordar, och om en del av Munkkullas utjordar 
heter det, att de lytt under Munkkulla, men nu brukats 
av Estbybor. Att traditionen om Munkkullas ägor i trak-
ten av Kattholm var gammal, tyckes framgå därav, att 
medvetandet om besittningsrätten helt hade försvunnit 
hos de avlägset boende Munkkullaborna, medan minnet 
av äganderätten hade bevarats hos de närboende Estby-
borna, 

Vid utredningen år 1704 påstods, att Stor-Estbyfolket 
med orätt tagit hävd över bäcken över Kattholms södra 
åker »till Munckulla urfjäll om 2 tnlandh dhen Erik 
Thomasson skall gifwa Tna hafwra i Arrende förr, men 
Munckulla aldrij flutit ennu i sin lijfstidh eij heller weet 
om han har dher Någon utjordh lijte el. mijcke dhet 
Erick i M100 betygade här in loco d. 26 Aug. 1704, Lijck-
wähl åtog sig dhe Estbyboor att kalla dhen skoggångne 
lindan till Munckulla utfjäll» — i synnerhet Erik Thomas-
son uppvisade några stenar i bäcken, men de andra pro-
testerade, att de ej begärt att komma över bäcken. Huru-
vida Estbyborna haft rätt att taga arv efter Munkkulla 
och komma över bäcken till Kattholmssidan synes inte 
ha blivit klarlagt vid utredningen, däremot torde det år 
1704 otvetydigt framgått, att Munkkulla ägt utjordar vid 
Kattholm, härom voro naborna enstämmiga oberoende 

1  Luisa B 21"/1  Broterus' kartauppå Kattholm etc.,; kartan återgiven 
s. 210. 
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av egna besittningsintressen. Förekomsten i jordeboken 
1540 av en utbysjord på skattmark inom Kattholm, 
lydande under Munkkulla halvbol ger vid handen, att den 
år 1704 omtalade ägotraditionen med säkerhet går till-
baka till 1500-talets början.' Måhända hade Munkkulla 
och Kattholm haft gemenskap med varandra redan under 
medeltiden, under Munkkullas klosterperiod. 

Om Kattholms tidigare öden är känt, att Kattothor 
samman med J aerpsö hade innehafts av Nicolaus Bowitson 
och av honom föryttrats till Laurentius Magnusson, som 
1353 till försäljaren pantförskrivit några gods i Sverige 
som säkerhet för hans 85 mark denarium.2  I Kyrkslätts 
historia meddelas om Kattholm, att hemmanen där oftast 
lågo öde, emedan det var svårt att få någon bonde att 
hållas kvar länge för den höga räntans skull. I en beskriv-
ning av år 1684 skildrades Kattholm på följande avskräc-
kande sätt: »Här skall en å vara, numera igengrodd af 
gräs, rötter och starr, så att ingen fisk kan uppstiga, 
ändock byn tillf örene i anseende till dess fiskevatten skall 
skattlagd blifvit; sankaktiga ängar och åkrar af sandjord; 
ingen timmer- eller brännvedskog. När våta år äro, flyter 
vattnet ifrån Gästerby och de andra grannarna neder 
alt öfver denna bys ängar, så att de månget år blifva där-
igenom oslagna; ingen humlegård eller så mycket skog, 
att man kan få en vidja att slå en häst med. Denna bys 
obeskrifligt elaka lägenhet avskräcker ock folket, att ingen 
vill dit och tjäna, emedan de mista sin hälsa i de sank-
aktiga ängarna.» 

Möjligen hade Kattholms tidigaste besittningsf ör-
hållanden gestaltat sig sålunda, att Kattholm och Järsö 
samtidigt med Lakukulla och Ängvik gått klostret ifrån 

1  Kattholm lydde 1540 huvudsakligen under Grundträsk bol, men 
en utbysjord om 1/2   skattmark hörde till Munkkulla bol. FRa 2948 f. 
89, 96, 97. 

2  FMU I, s. 267; Fleege, Kyrkslätt socken, Historia, s. 118. 
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under dess brydsamma tid i slutet av 1340-talet.' På grund 
av sin 'elaka lägenhet' skulle Kattholm omedelbart ånyo 
bytt ägare 1333. Därvid hade klostret, då Kattothorp ut-
bröts ur Munkkullakomplexet, behållit en del ut,;ordar in-
vid Kattothorp, för att skydda Munkkullas vattenväg ut 
till havet. 

Att Kattholms (Kattothorps) gård i tiden lytt under 
Padis och inte bara legat rå om rå med Munkkullas ut-
jordar, tyckes själva ortnamnet Kattothorp bestyrka. 
Birger Jansson, som behandlat Kyrkslätts ortnamn 2, har 
velat förklara Kattholm såsom ett likhetsnamn, vilket går 
tillbaka på djurnamnet katt, men själv reserverat sig för 
tolkningen. Det äldsta belägget, Kattothorp, talar nämligen 
emot en dylik tydning, då ju leden torp, som betecknar 
en utflyttargård, i regeln sammanställts med ett person-
namn. Emellertid har Westren-Doll i sina estländska 
ortnamnsstudier behandlat i Estland förekommande namn 
på Katku, Katk och Katt och återfört dem till det estniska 
ordet Katk, gen. Katku, som betecknar 'kärr, kärrmark, 
moras' (Bruch, Bruchland, rnorastisches Gebiisch). Såsom 
exempel anges bland annat det estniska ortnamnet Kat-
käla = Katk-käla = 'Bruchdorf.3  Otvivelaktigt passar det 
estniska namnet på naturen vid Kattholm. År 1704 var 
gården likt en holme kringfluten av tvenne armar av 
Estbybäcken, och nordvästra udden av holmen gick under 
namn av Kattholms-flyet. Om thorp betecknat en utflyttar-
gård, kan möjligen gården i dess helhet anses som en 
nyodling 4, upptagen av Munkkullafolket under kloster- 

1  Jfr Johansen, I,CD, s. 402-403, 671 ang. förpantningar och pant-
sättningar av Padisgods åren 1342-48. 

2  Kyrkslätt förr och nu, s. 271. 
3  A. Westr&I-Doll, Beiträge zur estnischen Ortsnamen- und Sprach-

forschung, Sitzungsberichte d. Gelehrten Estn. Gesellsch. 1912-20, s. 164. 
Jfr Johansen, I,CD, s. 417 ang. trakten kring Katku i Estland. 

Upptagandet av nyodlingar var såsom nämnts cisterciensermunkarnas 
specialitet och egentliga uppgift. Jfr i det föreg. s. 7. 
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perioden, varigenom det estländska namnskicket bleve 
förklarligt. Att ett estniskt inslag i namnet kunnat bibe-
hålla sig, torde knappast vara alltför märkligt, då man 
beaktar, att Kattholm har legat inklämt mellan Estbys 
ägor. 

Estby förekom som bol i socknen redan 1451, »Este-
biggebol». Inflyttningen från Estland till Kyrkslätt måtte 
sålunda ha skett under medeltiden. Då Estby hade kommit 
att i socknen bilda en egen bebyggelseenhet, måste kolo-
nisationen ha inträffat antingen på ett så tidigt stadium, 
att sockenbebyggelsen då var i vardande, eller också 
spelade landhöjningen här in, så att esterna kunde taga 
i besittning jord, som havet efter deras ankomst hade 
skänkt socknen. 

Det är sannolikt, att klosterbesittningarna gåvo an-
ledning till inflyttning av ester vid Kattholm och Estby, 
alldeles såsom fallet var vid Finnby i Karis. 

Förutom de traditioner om samhörighet med klostret, 
som kunna spåras vid Kattholm, funnos även i trakten 
av Järsö namn med motsvarande innebörd. Järsö är belä-
get vid Tavastfjärdens smalaste sund, på Porkalasidan 
om sundet, medan klostergodset Näset låg mitt emot 
Järsö på Obbnässidan om sundet. Rosberg påpekar, att 
Friggesbyslätten i vår tid ligger blott 3,2 meter över havet 
och att vida åkerfält med god lerjord sträcka sig i en krans 
från Junkars över Järsö, Häggisböle, Bergstad, Värby och 
Stubbans till Friggesby, medan bergen som kullar höja 
sig över slätten.' Beaktar man, att det nuvarande Berg-
stad fordom har hetat Bergström 2 , torde man kunna antaga, 
att en ström, en vattenförbindelse, fordom har funnits 
i dessa trakter. Namnet Edisholm utanför Värström synes 
antyda, att farleden hade dragit fram från Järsö till Vär- 

KyTkslätt socken, Naturen, s. 64-65. 
2  Bergströms bol 1451; Biergström 1556; Bierkström 1589 samt Björk- 

ström på 1600-talet. Jfr Kyrkslätt förr och nu, s. 270 o. Greta Hausen, 
Nylands ortnamn, s. 323-324. 

6 
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ström och att ett ed, ett näs, otvivelaktigt förekommit där.1-
Samtidigt hade av höjdförhållandena att döma en havs-
vik sträckt sig från Järsö åt nordost till Friggesby, vars 
äldsta belagda namnform 1540-44 lydde Frisby.2  Fris-
namnets förekomst kan möjligen stöda det antagande 
om en forntida handelsplats vid denna ström, vilket gjorts 
av Jansson, då han velat förklara Bergström såsom ett 
berk- eller binka-namn. Hur härmed än har förhållit sig, 
tyckes det i varje händelse klart, att klosterfolket från 
Järsö eller Näset har färdats inåt havsviken i den riktning, 
som nu antydes av Stubbans å i dalgången mellan Järsö 
och Morsfjärden. Vid rån mellan Friggesby och Biskops-
böle—Vårnäs strax intill Stubbans å påträffas nämligen 
på en 1700-talskarta invid varandra två ängar, »Farvägs-
äng» och »Klåstrettäng».3  I uppenbar motsättning till det 
Biskopsböle, som vid samma rå tog vid, måtte betecknin-
gen Klostret tillkommit och sedan såsom odlingsnamn 
bevarats i århundraden. 

Bergströms färdled hade troligtvis över Esbo skärgård 
förmedlat förbindelsen mellan Padis' västnyländska ägo-
komplex och det östnyländska klosterområde, som började 
vid Helsinge. 

1  Voionmaa, Helsingfors medeltidshistoria [i manuskr.] ang. ed. — Björk-
ströms rågångskarta 1766-67 uppvisade mellan vattnen vid Putvik (på 
Järsö-Häggisbölesidan) och vattnen vid Värby en ca 1650 alnar lång sträcka 
(d. v. s. ca 1 km) betecknad såsom bestående av kärrmark, äng, åker och 
äng, nämligen Plyet, Stor äng, Bierkströms åker och Dilläng, belägna 
mellan Skabbträsk på Värbysidan och Träteskjärr på Putviksidan, vilka var 
för sig stodo i direkt vattenförbindelse med havet. Lmsa B 19 3/2  Westermark. 

2  Greta Hausen, Nylands ortnamn, s. 333. 
Lmsa B 19 2/2_5, Hagströms karta av år 1778-79 över Sperrings-

Biskopsböle-Vårnäs. 
En ytterligare antydan om Järsö tidigare samband med Padis' ägor 

i Kyrkslätt kan möjligen spåras vid Järsö utjordar. — Under Järsö lydde 
på 1650-talet enl. uppgift (i Kyrkslätt förr och nu, s. 596 o. 601) Pilkars 
utjordsby i Häggisböle. Till Häggisböles utjordar hörde Lövö holmar, 
vilka rå om rå gränsade till Munkkulla o. Edis utjordar. Hagströms karta 
1780, Dansa B 21 16/9-11. 
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En liknande motsättning mellan klosterägor och biskops-
ägor, som vid Biskopsböle och Järsö kunnat påvisas, före-
fanns vid det urkundligt kända biskopsgodset Överby 
och dess granngods Munkkulla. 

Överby och Biskopsböle — biskopsgods i motsats till 
klostergods — härrörde med all sannolikhet från Padis-
periodens kyrkliga schismer. Förutom dem tyckes ett 
äldre biskopligt bebyggelseinslag kunna spåras i socknen. 
Det »Henricsbiggaebol», som 1451 omnämndes i Kyrk-
slätt, hade som huvudby och namngivare haft nuvarande 
Hindersby, som i nordost gränsade till Munkkulla, medan 
Överby biskopsgods i väster gränsade till Munkkulla. 
Detta Henriksbyggebol tyckes av namnet att döma ha 
utgjort en S. Henriksbebyggelse, som uppstått under 
Åbo biskops hägn. 

Märkligt är att det ytterom Henriksbyggarna ostvart 
från Munkkulla har legat två byar 'Bodekulla' och 'Korck-
kulla' invid varandra. Möjligen tyder detta namnpar på 
ett nybyggarinslag från Kimito, där likaledes inte långt 
från kyrkbyn ett Botekulla och Korkulla ha legat som 
rågrannar.1  Tanken på inflyttning från Kimito stödes 
också av i Kyrkslätt upptecknade traditioner om bebyggel-
sen samt om marknadsfärder från Kimito till Kyrkslätt.2  

1  Greta Hausen, Nylands ortnamn, s. 358-59; 383-84 uppges för Kyrk-
slättsbyarna följande viktigaste variationer: Bodekulla 1540-73, Bodkulla 
1563-90, Botkulla 1579, Båtkulla 1582; — — Korkulla 1540— 96, Korffkulla 
1554-86, Korckulla 1559-99, Kårckulla 1560-96, Korffuekulla 1558-62. 

I Ortnamnskommitt6is samlingar för Eg. Finl. finnas för Kirnitobyarna 
följande viktigaste variationer: Botekulla 1526 (PMU VIII, s. 182-183), 
1550-61, Botkulla 1561-64, Bottekulla 1500, 1563, Bootkulla 1556; 
--Korkulla 1552-64 (sakören), Korckulla 1552-59 (sakören), Korffkulla 
1540-65, Koruekulla 1550, 1553-54. 

2  Angående Pentala i Esbo (som ursprungligen varit kapell under Kyrk-
slätt) heter det, att de första inbyggarna varit en estkvinna och en. kimitobo, 
som gift sig med varandra. Finl. Sv. Polkdiktn. Kulturhist. sägn., s. 36 
ur. 196; jfr s. 8 nr 34. I Kyrkslätt förr och nu, s. 164 omtalar Qvist betr. 
marknaderna, att den år 1723 vid Plckala inrättade marknaden, som var 
synnerligen viktig för Kyrkslättshandeln, besöktes bl. a. av Kimitobor. 
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Förmodligen har en kolonisation från Kimito, om den verk-
ligen ägt rum, tillkommit genom biskopens i Åbo försorg. 

Henriksbyggarna och Kimitoborna måste, om de ha 
bebott och givit namn åt socknens hjärtbygder, ha spelat 
en framträdande roll vid Kyrkslättsbebyggelsens till-
komst. Henriksbyggarna ha då främst bebott trakten 
öster om kyrkan, medan Kimitoborna i sitt till Henriks-
byggarna gränsande I,å.ngstrandsbol bebyggt den östra 
stranden av den havsvik, som fordom sträckte sig ända 
fram till själva Kyrkslätten. Den västra stranden hade 
helt upptagits av de stormannaägor, sedermera kloster-
ägor, som i och med Munkkulla gränsade till trakten kring 
kyrkan från söder. 

Vid Kyrkslättsbebyggelsens uppkomst ha sålunda, tyc-
kes det, stormännens och biskopens jordförvärv sida vid sida 
sökt sig från kusten inåt land och slagit rot vid den 
innersta havsvik, där sockenkyrkan hade grundlagts och 
där vid Vtterkurck och måhända redan vid Finneby-
Kyrkbacken den yttersta utlöparen av den finska bosätt-
ningen hade mött.' 

Då Munkkulla, den stormannagård, som ligger när-
mast till kyrkan, bär sitt bynamn efter de estländska 
cistercienserna, isar detta, att bebyggelsen i socknen 
icke hunnit vinna någon större fasthet, innan munk-
perioden började år 1335. Socknens av klo s-
tertidevarvets namnformer starkt på-
verkade namnskick tyckes tyda på att 
bebyggelsen i Kyrkslätt inte i ålder 
kan mäta sig med bygderna i Pojo, Karis 
och I n g å. Den sena kolonisationen tyckes dels bero på 
socknens säregna geografiska struktur och landhöjningens 
mäktiga verkningar, dels på avlägsenheten från sydvästra 
Finlands äldsta kulturbygder. 

1  Kyrkslätt belagt första gången 1330, Svb., s. 34. Enl. Kronqvist skulle 
kyrkan i dess äldsta form byggnadstekniskt vara att datera till 1200-talets 
senare hälft. Uppsatsen »Ingå kyrka», Finskt Museum 1938. 
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ICKE IDENTIFIERADE PADISGODS OCH 
FOREKOMSTEN AV MUNKNAMN I 'ÖVRIGT 

De gods, som utöver 1500-talets namngivna prebende-
hemman på grund av namnskick och traditioner ytter-
ligare kunna tänkas ha tillhört cistercienserbesittningarna 
i Kyrkslätt, voro alltså Ängvik, Kattholm och Järsö. Den 
för Kattothorp och Jaerpsö angivna köpesumman om 85 
denarer hade under antagande, att summan avsåg svenska 
denarer och med beaktande av myntförsämringen 1353-
1407 i rigiskt mynt motsvarat 85 mrk.1  Kattothorp och. 
Järpsö skulle sålunda ha värderats något högre än Ramsö-
Munkkulla, som med sina sedermera 11 bönder 1407 
såldes för 80 mrk rigiska. För Ängvik saknas alldeles som 
för Lakukulla varje jämförelsetal. I den första jordeboken 
av 1540 upptogs emellertid för Kattholm 2 bönder med 
2 1/2  skattmarker envar och en utbysj ord på 1/2  skattmark 
samt för Järsö 3 bönder om 1 skattmark var. För Ängvik 
upptogs 4 bönder med inalles 4 skattmarker och en utbys-
jord om % skattmark. Beaktar man, att av Ramsö-Munk-
kulla hemmanen endast två av sådden att döma torde ha 
uppnått en skattmarks storlek och att de övriga under-
steg° en halv skattmark är det klart, varför de högre värde-
rade Kattholm-Järsögodsen. till sitt hemmanstal voro 
prebendegodsen underlägsna. Å andra sidan måste Katt-
holms 'elaka lägenhet' betydligt ha minskat dess värde. 
Möjligt är dock att under Järsö tidigare lytt Häggisböle 
och Pukvik, vilka under senare tider hade samfälligheter 
med Järsö.2  Häggisböle och Pukvik om sammanlagt 4 1/2  
skattmarker innehades 1540 av 4 bönder. 

1  Svenska denarer förhöllo sig till rig. mynt som 4: 3 och myntförsäm-
ringen hade fortskridit med 1/61/8 . En jord, som 1353 kostat 85 x 3/4  rig. m. 
betingade sig 1407 4/3  av detta pris i samma mynt. Jfr Voionmaa, a. a., 
Bytesmedel, värdeberäkningar etc. 

2  Lmsa B 20 11/1_2  Gjökers karta över Häggisböle 1724, B 2018/1.-3 
Hagströms karta över Järsö 1783, B 21 18/9_11  Munkkulla-Häggisböle 
holmar 1780, Hagströms karta. 
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I Kyrkslätt skulle på detta sätt måhända ha återfun-
nits 10 å 16 av de felande klosterbönderna, medan i Pojo 
endast 4 bönder i Degernäs och möjligen 4 i Mörby 1  
kunde uppbringas, tillsammans 8 bönder, Lakukulla-
bönderna oräknade. Om det sålunda i Pojo ytterligare har 
funnits ca 10 bönder och i Kyrkslätt 10 eller 16, skulle de 
kända och till orten bestämda böndernas antal ifrån 31 
ha ökats till 51 eller 57, d. v. s. till ett 50- eller 60-tal. 

Hur ägorna i Kyrkslätt fördelade sig på de två stor-
män, som innehade dem före klostret, synes vanskligt att 
utröna. Troligt förefaller i varje händelse, att Edis och 
Munkkulla, som haft gemensamma utjordar, hört till 
samma komplex, under vilket naturligtvis även det till 
Edis gränsande Strömsby har lytt. Under denna förut-
sättning hade den andra stormannabesittningen bestått 
endast av Näset och Ängvik (event. jämte Kattholm och 
Järsö). Beaktar man emellertid, att Edö invid Näset och 
Ängvik ursprungligen ha hört samman med Edis (liksom 
Kattholm förmodligen med Munkkulla), kommer man 
trots allt till den slutsatsen, att samtliga nyssberörda ägor 
söder om Kyrkslätts kyrka, invid Obbnäs och Porkala 
uddar, ha hört till ett och samma ägoområde, som helt 
har behärskat och omslutit socknens uddiga kuster. 

I de urkunder, där stormännens försäljning av godsen 
till Padis nämnas, heter det om vardera av dem, att de 
sålde all sin egendom i Kyrkslätt, Pojo och Ingå socknar. 
Enär den ordningsföljd, i vilken socknarna uppräknas, 
icke grundar sig på deras geografiska läge, måste den 
uppgjorts med avseende fäst vid ägostorleken inom varje 
socken. Förmodligen hade såväl Gereke Skytte som Karl 
Näskonungsson haft sina största besittningar inom Kyrk-
slätt. Då dessa ägor i Kyrkslätt borde överstiga de gods 
om 4 bönder de vardera ägde i Pojo och då det ytterligare 
förefaller, som om endast den ena stormannens gods- 

1 2975. 
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komplex kunde placeras inom nuvarande Kyrkslätts 
socken, synes det antagligt, att ett annat ägokomplex 
(även det till omfattningen för mer än 4 bönder) borde 
kunna påträffas i någon bygd, som tidigare har hört till 
Kyrkslätt. 

Genom en granskning av Västra Nylands övriga munk-
namnsförekomster ha två områden med munk-namn på-
träffats, det ena i Esbo, det andra i Sjundeå. Av dessa 
bägge områden tyckes, på grund av det rikligare antalet 
munk-namn, Sjundeå ha varit det mest betydande. Om 
Esbo vet man, att socknen ursprungligen har varit ett 
kapell under Kyrkslätt och att det på 1450-talet utbrutits 
till egen kyrkförsamling.1  Möjligt är att Sjundeå uppkom-
mit ur Kyrkslätt på ett likartat sätt. 

Sjundeå 

Vid övre loppet av Sjundeå å befinner sig i våra dagar 
en by Munks. Bynamnet förekom första gången belagt 
1472 under formen »Munckaby» 2  men synes vara äldre, 
eftersom redan 1420 bland 12 »insokno synemen»3  i Sjundeå 

1  Ramsay, Esbo, s. 37, 56-57. 
2  Greta Hausen, Nylands ortnamn, s. 675, jfr FIVIU IV, s. 381. 
3  FMU II, s. 253. Jfr H. Bidr. IV, s. 137 (1563), där en Munckens 

Jacob omnämnts i samma trakt och i motsvarande sammanhang. Alldeles 
såsom 1563 med uttrycket Munckens J acop avsågs en man från byn. 
Munks, måtte Anders Munck 1420 betecknat en jordägare i ifrågava- 
rande by. 

Rent filologiskt skulle, enligt benäget muntligt meddelande av professor 
Hugo Pipping (26/11  1937) den tidigast belagda formen »Munckaby» (en 
gen. plur.) tyda på, att »munkarnasby» och icke någon person med namnet 
Munk avsetts. 

Den i Sjundeå 1420 omnämnde 'insockne' synemannen Anders Munck 
kan nämligen omöjligt vara samma man som den Anders Munck, vilken. 
1348 fick frälserättigheter och 1357 uppbar lön från Tavastehus; Sjundeå-
mannen hade i så fall varit minst 90 år gammal. Frälsemannen Anders 
Munck, som 1357 under konung Erik Magnussons besök i Finland erhöll 
bekräftelse på sina tidigare fri- och rättigheter förmedels ett brev dagtecknat 
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en Anders Munck omtalades. Kort förut, år 1417, nämn-
des sockennamnet Sjundeå första gången.' Byn är belägen 
vid den punkt av ån, där tre källbäckar sammanflyta. Av 
dem upprinner den sydligaste inom Lilltötar bys område, 
den mellersta inom Kyrkstad och den nordligaste i trakten 
av Vejby, nära nuvarande Lojo köping. 

Då Munkby år 1472 först nämndes, var det i samband 
med en dom angående kvarnstånd i Sjundeå å. I den 
ström, och fors, som ån bildat invid Munkbys område, 
ägde Munkby rätt till det ena kvarnstället, medan fyra 
byar, Wejans, Mörsbacka, Grönskog och Gårdsböle av 
ålder haft lott i det andra.2  Uppenbarligen hade Munkby-
borna sökt fördriva de övriga byarna från deras del i ström-
men, emedan Munkbyfolket varnas för att överträda 
domen. Då den mellan Wejans och Mörsbacka belägna byn 
Holsten och den mellan Mörsbacka och Grönskog belägna 
Palmbyn jämte Palmgården icke i dombrevet nämnas 
såsom Munkbybornas vederdelomän, förefaller det, som 
om de på var sin sida om Munkby belägna två närmaste 
grannbyarna haft gemensam lott med Munkbyborna i 

i Ingå, torde dateringen till trots knappast varit bofast i Västra Nyland. 
Uppenbarligen hade han från Tavastehus rest ned till kusten för att sam-
manträffa med konungen, som befann sig på återresa från Viborg till Åbo. 
De två i 1500-talskopior bevarade frälsebreven för Anders Munck ställde 
honom uttryckligen i samband med Sarvlax i Pernå, som tidigare burit 
namnet Munkby eller Munkböle. Såvitt det är känt, hade Anders Munck 
möjligen för övrigt innehaft gods i Tavastland. (Jfr Antell, Det Svenska 
Finland I, s. 154; FMU I, s. 213, 278, FMU II, s. 70 ävensom V. M. v. Bom, 
Sarvlaks egendom, s. 5, 8, 36 jämte not 3). I sina Anteckningar om nyländska 
ortnamn, Studier i Nord. fila Bd 18, s. 9 omnämner Rolf Pipping Munkby 
i Borgå och antager, att det är detta bynamn, som uppkallats efter frälse-
mannen Anders Munck, medan Antell, som han hänvisar till, behandlat 
och omtalat Creutz'ska ättens stamgods Sarvlax i Pernå, som tidigare 
benämnts Munkby. Munk-byarna i Borgå och deras namnursprung skall 
i avy at sammanhang behandlas. 

1  Greta Hansen, a. a. s. 647, FMU II, s. 173. 
2  FMU IV, s. 381. 
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deras kvarnställe. Måhända hade Holsten ävensom Palm-
gård och Palmby ursprungligen hört samman med Munks.' 

Av jordaskiften i början av 1600-talet och av råtvister 
i mitten av århundradet framgår, att Munkby bortom 
Holsten innehade utbysjordar i Wejans och likaså utjordar 
i Palmby. — — Munks' utjord i Wejans går med säkerhet 
tillbaka till 1500-talets början eller möjligen till medeltiden. 
Den omtalades på 1750-talet vid en rågång, vid ett lag-
mansting 1603 och fanns uppenbarligen antydd redan i 
den första jordeboken av 1540.2.  — — Även Munkbys 
utjordar åt Palmbyhållet torde ha vait rätt så gamla. 
I ett råbrev av år 1660 hade de tilldömts Munkby, men 
1748 var det inte längre klart, huruvida det var den just 
då tvistiga marken vid landsvägen, som dombrevet om 
utjordarna gällde.3  Här liksom vid Kattholm i Kyrkslätt 

Enligt den första jordeboken. 1540 omfattade Munks 4 bönder om 
sammanlagt 5 skattmarker, Holsten 2 bönder om sammanlagt 1 1/2  skatt, 
Palmby 1 bonde om 1 skatt, Palmgård 2 bönder om sammanlagt 2 skatt. 
FRa 2948, f. 123-133v. 

2  Lmsa B 45 8/1_9  Boney's råkarta 1759 mellan Holsten jämte Vikars 
och Vikarsf all samt Munks och Wejans byar. Av beskrivningen framgår, 
att Munks hade utbysjord i Wejans. Den omtalades redan 1603 vid lagmans-
tinget den 21 febr. (FRa domboken ööl, f. 4). Söderbirkeby och Wejars, 
som senare sammanslogos, förekommo 1540 såsom två särskilda byar. 
Wejgården omfattade två bönder om sammanlagt 2 % skattmark:,r samt 
en utbysjord om 1/2  skattmark, medan det betr. Söderbirke 4 skatter hette, 
att 'utbygges' hade samma jord. 

Enligt Munks' rågångskarta 1734 hade Kyrkvägsåkern mellan Munks 
och Holsten varit stridig mark. Tvisten hade gått tillbaka till år 1660. 

3  Lmsa B 45 a 1/1_2, Fattenborgs karta 1748 över Grönskog, Palm-
gård, Mörsbacka. Enligt rågångsbeskrivningen sade Mörsbacka- och Grön-
skogsborna, att Munks aldrig kommit med sina ägor söder om allmänna 
landsvägen. Munksborna uppvisade ett råbrev av den 13/7  1660, utfärdat 
av lagläsaren Per Tomasson, och gjorde anspråk på en kil söder om lands-
vägen mellan Vikars och Grönskog. Palmborna framhöll°, att Munksborna 
inte kunde bevisa, att det var sina forna utjordar, de tagit. Rätt märkligt 
är, att kartan inom Grönskogs ägor uppvisade odlingsnamnen »Palmhagen» 
och »Palmhagaängen». 

Enär domböckerna för år 1660 saknas, har en närmare granskning av 
de äldsta uppgifterna om Munks' ägor och rår icke varit möjlig. 
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gick måhända ägotraditionen så långt tillbaka i tiden, att 
minnet därav hade försvunnit. 

Det torde vara värt ett särskilt beaktande, att Munks 
hade oklara rår mot sina grannbyar Holsten och Palmby 
jämte Palmgård på 1600-talet, på bägge hållen just vid 
allmänna landsvägen, d. v. s. kyrkvägen. Detta tyder på, 
att kyrkvägen var yngre än Munks' byområde, och att 
vägen förmodligen ursprungligen hade tillkommit inom 
Munkbys ägor, men i en senare tid av grannarna uppfattats 
såsom rå. Då kyrkvägen torde ha varit lika gammal som 
kyrkan, tyckes Munkbybebyggelsen hört till den äldsta 
i socknens norra del, och i varje fall ha gått tillbaka till 
1300-talet. 

Den enda 1300-talsurkund rörande Sjundeåbygden, 
som veterligen bevarats, berör också några byar i Munkbys 
närmaste grannskap. År 1382 skänkte en jordägare i 
Söderbirkeby till 'Lojo kyrka ett bol', som lydde under 
Söderbirke men gränsade till »Norbijggiom» förmedels 
bäckrån (d. v. s. en arm av Sjundeå å).1  På den tiden kan 
Sjundeå icke haft någon egen kyrka, annars hade dona-
tionen till Lojo knappast varit tänkbar. Någon gång kring 
sekelskiftet 1400 tillkom Sjundeå kyrka, förmodligen såsom 
en kapellkyrka under Kyrkslätt, vars bebyggelse synbar-
ligen utvidgade sig upp längs Sjundeå å.2  Efter Sjundeå 

1  EMU I, s. 386, ävensom Neovius, Medeltidsakter, Hist. Ark. 23, I, s. 
230-231. 

2  Vid en granskning av bolen i Sjundeå 1451 samt av bolen och byarna 
där 1540 förefaller det som om den äldsta bebyggelsen vore att söka nere 
vid åmynningen och Vikträsket, därifrån den sedan spritt sig uppför ån 
och dess grenar. Socknen, som fanns 1417, men ännu ej var till 1382, måste 
sålunda 1451 ha varit rätt så ung och fortfarande stadd i utveckling, efter-
som mellan åren 1451 och 1540 två bol tillkommo i socknens hjärtbygd, 
nämligen Tjusterby bol och Kulla bol i kyrkans närmaste grannskap. Till 
bolen vid åmynningen och Vikträsket anslöto sig förmodligen såsom i ålder 
med dem likvärdiga Söder- och Norrbirke bol, vilka även i skattehänseende 
1451 voro ensartade med åminnebolen. Men samtidigt med markbrytningen 
i norr tillväxte hjärtbygden vid ån i makt och välmåga, och de två ursprung- 
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kyrkas tillkomst uppstod av allt att döma också den 
gränsmotsättning mellan kyrksocknen Sjundeå och 'Lojo 
kyrkas bol' i dess utkant, som ännu i slutet av 1600-talet 
kunde spåras vid rån mellan Nackböle (= skänkebolets 
senare namn) och Norrbirke (sedermera benämnt Dans-
backa). På den äldsta bevarade Dansbackakartan finnes 
ca 600 alnar ifrån bäckrån mot Nackböle i sydväst utri-
tade två hus, vilka benämndes »kapell ladhor». I texten 
meddelas, att skoggående äng omgav »kapellsladan». 
På senare kartor av åren 1757 och 1780 äro ladorna och 
namnen försvunna. 

Nackbölebrevet av år 1382, som gett de äldsta beläggen 
för bynamn i Sjundeå, omtalar byarna Söderbirke och 
Norrbirke allenast. De bägge byarnas namnformer ha 
under de följande århundradena i någon mån växlat. Men 
en granskning av 1400- och 1500-talsbeläggen synes ge vid 
handen, att Wejans eller Wejgården byrit ett äldsta namn 
Bierkom, och att förmodligen såväl Söderbirke som Norr-
birke uppstått ur detta.2  Wejans skulle sålunda ha hört 

liga storbolen, Birkebolen, - 1300-talets Birkebyar - uppdelades i flere. 
Från Norrbirke och Söderbirke bol hade, såsom det av bolens byalängder 
av 1540 förefaller, redan före 1451 Bäckby bol utbrutits och före 1540 
ytterligare Kulla bol och Tjusterby bol. Norrbirke bol synes ursprungligen 
ha omfattat all bebyggelse norr om Sjundeå å vid dess översta lopp, medan 
till Söderbirkebol hört all bebyggelse söder om ån. Såsom en kil skiljde 
Bäckby bol (omfattande Förby, Bäck, Munks, Störsby, Holstenes och 
Vikar) Norrbirke och det till dess bol hörande Lämpans åt. Före 1540, 
innan Kulla bol uppstått, måste dess byar Gårdsböle, Palmby, Grönskog, 
Palmgård, Polkebacka, Störsby och Mörsbacka lytt under detta Bäckby 
bol, eftersom byarna legat bra nog inom varandra. 

1  Lmsa  B 44 9/i , Broterus 1695. Betr. Norrbirke-Dansbacka jfr FMU 
VII, s. 472. 

2 Greta Hausen, Nylands ortnamn, s. 696-97 upptager för Wejans 
namnformerna Bierkom (1529), Bierkom (1551), Weijgorden (1540), Weijans-
by (1556). 

För Söderbirke finnas, s. 694-95 formerna Suderbyrkioby (1382), 
Söderbörckeby (1382), Söderbirkebol (1451); endast åren 1540-43 före-
kom Söderbercke såsom by-, senare endast såsom bolnamn. I en not med- 
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till hjärtbygden för den växande bebyggelsen i Nord-
sjundeå. Då odlingarna sedermera vidgades, begynte man 
kalla bygden norr om Sjundeå å 'Norbyggio' — 'Norr-
birkeby' till åtskillnad från den söder om ån belägna huvud-
bygden Bierkom eller Birkeby, som småningom jämte 
namnet Bierkom fick bära namnet Söderbirke. 

Jämte Wejans var förmodligen Munks en av de äldsta 
byarna inom Söderbirke bol. Vid bebyggelsens utbredning 
från Nordsjundeå norrut förde uppenbarligen Wejans och 
Munks i Söderbirke bol jämte Myrans i Norrbirke bol 
fram sina nyodlingar på en gemensam linje upp mot Lojo 
ås, varom de i en rad rå om rå med varandra belägna 
jordarna Munkamaa ur Munks, W efby ur Wefans och 
Myrstäkt ur Myrans bära vittne. 

Kring Munks såsom kärnbygd tyckas samtliga i Nord-
sjundeå förekommande övriga munk-namn låta gruppera 
sig. Uppför envar av de tre källarmar av Sjundeå å, som 
flyta samman vid Munkby, ha munk-namn kunnat spåras. 
En stor del av dem äro med säkerhet att återföra till 
medeltiden, enär de första beläggen för dem dyka upp redan 
i mitten av 1400-talet. 

År 1442 omnämndes i samband med rån mellan Wejby 
i Lojo och Lämpans i Sjundeå »Munkanbroo» i närheten 
av »Moysioquaernen>>1. På den äldsta Laxpojo-kartan av 
delas, att i räkenskaperna till en början upptages såväl Söderbirke som 
Wejans, men att de därefter sammanföras till en by, kallad än Birkiom 
än Wejans. 

För Norrbirke finnas, s. 678 formerna Norbyggiom (1382), Nörbirke bol 
(1451), Nörberke 1540-70. Åren 1558-92 kallas byn tidvis Bierkom 
ävensom 1559-88 Birkeby, i not anges, att byn enl. räk. funnits mellan, 
Lämpans o. Myrans. (Uppgiften i FMU VII, s. 472 ger vid handen, att Dans-
backa och Norrbirke voro identiska.) Namnet Dansbacka förekom redan 
under 1500-talet, tydligen omväxlande med Norrbirke. (Jfr s. 655 o. 678). 

De nuvarande byarna Wejans och Dansbacka tyckas sålunda av de 
växlande namnformerna att döma ursprungligen hört till ett gemensamt 
Bierkom bykomplex, vars namn inom hela det forna Bierkomområdet 
envist bryter fram genom de senare benämningarna. 

1  FMU III, s. 277. 
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år 1682 1  återfinnes ett område benämnt »Munkamaa» 
inkilat mellan Moisio i väster, Vendelä i norr och Wejby i 
söder. Platsen torde av allt att döma befunnit sig i när-
maste grannskap till de trakter, där på 1400-talet Munk-
bron var nämnd. Om Munkamaa hette det, att det var 
»ett stycke skogslandh under Wandala hwilket eij Laxpojo 
är intresserat uthi». På Hagströms karta av 1780 förekom-
mer Munkamaa angivet såsom Wejby ägor.2  Beteckningen 
'ett stycke skogsland' synes ge vid handen, att det på 
1682 års karta upptagna jordstycket Munkamaa vore 
samma jord, som den utmark i 'Wändelleby', benämnd 
än »Munkanskogh» än »Munckma skogh», vilken av konung 
Johan förläntes Johan Boos till Laxpojo.3  Ytterligare 
förekom ett torpnarnn »Munkkulla» på 1780-talet inom 
det område, som ännu vid denna tid betecknades såsom 
»Munckama Urfjeld».4  Förutom de redan anförda munk-
namnen har i samma trakter därtill namnet »Muncks eng» 
kunnat antecknas. Förmodligen för att rättfärdiga 'Munk-
ängen's förvärv under Laxpojo frälse uppgavs år 1588, 

1  Lmsa B 1a ritad av Forssell. 
2  Lmsa B 26. 
3  Greta Hansen, a. a. s. 451-453, jfr s. 704. Formen '1VIunkanskogh' 

anföres hos Hausen i Bidr. IV, s. 392 enl. ett förläningsbrev, daterat 12 aug. 
1569; formen 'Munckma skogh' förekommer i Laguska saml. av Kgl. brev 
i Riksarkivet vol. 1570-75 f. 194, där en avskrift av förläningsbrevet på-
träffas. Avskriften, som uppenbarligen felaktigt daterats 12 aug. 1571 (!), 
är förmodligen gjord 1570 eller 1571 och sålunda att anse såsom samtida 
kopia. Ytterligare kan antecknas formen 'Munkna' eller 'Munkma skoog' 
i en räkenskapskopia av år 1588 av samma brev. FRa 3436 f. 137v. Enl. 
en avskrift bland Laxpojo handlingar i FRa:s Topographica saml. ur Her-
man Flemings Dombok 1578 efter en syn i dessa trakter den 28 aug. 1576 
omtalas den kvarn Moisio låtit uppsätta inom Laxpojo och Vendelä rår. 
Härom heter det: - och ligger samma »quernstånd in wid Munkana 
skogh wthi huilken skog Laxpohia sampt Wendelä oh så hafuer sin an-
deell» 

4  Topographica Laxpojo. I en förteckning av år 1781 över delägarena 
i Laxpojo, Moisio och Wendelä gårdars magasin upptagas strax efter Weu-
delä de bägge anförda namnen. 
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att området förr hade lytt under Laxpojo och varit frälse, 
men av de bönder, som en tid innehaft Laxpojo, försålts 
och förpantats till Lämpans bönder i Sjundeå.1  

Inom ett synnerligen begränsat område söder om Lax-
pojo vid Wendelä-Wejby-Lämpans har sålunda tre munk-
namn kunnat fastställas i 1400- och 1500-talskällor. Den 
rimliga förklaringen till uppkomsten av dessa synes vara 
den, att de ha uppstått såsom beteckning för en ursprung-
lig ägogemenskap med Munkaby. 

Det märkliga med munk-namnen vid Wendelä-Wejby-
Lämpans är, att de befunnit sig i en trakt, som haft vatten-
vägsförbindelse längs Sjundeå å ned till Pickalaviken men 
samtidigt legat i närmaste närhet till Lojo ås och Loj() 
vattensystem. Wejby synes under 1400- och 1500-talen 
ha utgjort tingsplats och måhända även marknadsplats 
för Lojo och Sjundeå.2  Områdets egenskap av knutpunkt 
för förbindelseleder i olika riktningar understrykes ytter-
ligare av det år 1546 belagda namnet >>Kolmenten hara>> 
för en råpunkt alldeles invid 'Munkarna' skog.3  

Icke långt från Lojo sjös utlopp vid Svartå ligga byarna 

1  H. Bidr. V, s. 366. Jfr Laxpojo handl. 
2  Wejby nämnes såsom tingsplats för Lojo 6/3  1417; målet gällde härvid 

Gerknäs-Jönsböletrakten. Senare har, så vitt tingsplatsen utsatts, Wejby 
nämnts. Så t. ex. år 1442, då vid lagmanstinget den 9 juli rågången Läm-
pans-Wejby fastställdes, och 24/4  1563 vid fastställandet av Gerknäs' rår 
mot Orsnäs och Jönsböle utgjorde Wejby tingsplatsen. FMU II, s. 173, 
FMU III, s. 277 samt H. Bidr. IV, s. 133, 134, 136, 138. 

3  Råpunkten skilde Wejby, Moisio och Wendelä å ena sidan och Nyby 
torp under Svedja i Sjundeå å andra sidan. Greta Hausen, a. a. s. 453, 
Erik Flemings Jordebok f. 257. Jfr H. Bidr. III, s. 198, som anför Arw. 
Handl. VI, N:o 140 p. 261-262. 

På Forssells Laxpojokarta av år 1682 återfinnes samma råpunkt »Kol-
men.ther hara» invid Munkarna. Då Hagström 1780 betecknade 1VIunk.amaa 
såsom Wejby ägor, är det antagligt, att jordstycket motsvarat den på den 
moderna ekonomiska kartan utritade Wejby utjord, befintlig mellan två 
armar av den nordligaste grenen av Sjundeå å, där landsvägen mellan 
Laxpojo och Sjundeå kyrka grenar sig. 
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Jönsböle, Tötar och Mårbacka, som enligt den äldsta beva-
rade kartan av år 1709 hade en gemensam råpunkt vid 
namn 'Munkberget'. På en karta över granngodset Gerknäs 
av samma år framträder en äng »Munckbackängen».1  
Bägge dessa namn kunna återföras till medeltiden. Den 
1 juli 1442 fastställdes nämligen redan »Munkabergh» 
som råpunkt mellan Tötar och Jönsböle, och 1455 av-
yttrade munken Sven från Stockholms gråmunkekloster 
jord till ägarinnan av Gerknäs Birgitta Niklisdotter. Jord-
stycket omfattade »VII stenger teegh j en skogh, som ligger 
millan oster engis grijndh ok Mwnka bergh ok vp j Borga-
bergh fore ij mark swenska».2  Av kartan och en råtvist 
med Jönsböleborna att döma torde detta jordköp ha 
berört platsen för den år 1709 omtalade Munkbackängen, 
som antagligen fått sitt namn av Munkbergets grannskap. 
Det förefaller knappast antagligt, att uppkomsten av 
namnet Munkberg skulle kunna återföras till den nämnda 
gråmunken Sven. Såsom råpunkt förekom namnet redan 
13 år tidigare än Sven omnämndes, och att Sven såsom 
munk innehaft stället alla dessa år, är knappast möjligt. 
Troligare är, att han vid sitt inträde i klostret avhände sig 
jorden på egna och arvingars vägnar. Det synes därför 
antagligt, att namnet går tillbaka till ännu äldre tider. 

Munkberget, den gemensamma råpunkten för 'fyra 
bolstäder', förbi vilket stora strandvägen Abo—Viborg 
torde dragit fram, befann sig i närheten av den västligaste, 
inom Stortötars område upprinnande armen av Sjundeå å.3  
Denna arm, som når till knappa 2 3 km:s håll från södra 
ändan av Loj() sjö, flöt samman med Wejbyarmen vid. 
Munks. Munkberget torde otvivelaktigt ha legat vid färd-
vägen mellan Skavistad i Pojo och Nordsjundeå. 

I,msa B 24, B 25 Broterus' kartor. 
FMU III, s. 275, FMU IV, s. 73. 

3  Betr. landsvägen jfr 1600-talets militärkarta över Nyland, publ. 
av Roos i hans avhandl. om  Finlands militieboställen. 
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Vetskapen om felande  icke iden- 
tifierade — munkgods gör, trots saknaden av-
urkundliga vittnesbörd, det antagandet sann o-
1 i k t, att munk-namnen i Sjundeå, i lik-
het med de övriga munk-namnen i Västra 
Nyland ha tillkommit såsom en följd 
av Padis' jordbesittningar i landsändan. 
Emedan själva Munkbyn sålunda förmodligen burit namn 
efter Padismunkarna, synes bebyggelsen i kärnbygden 
i Nordsjundeå inte ha varit särskilt fast vid Padisperiodens 
inbrott. I överensstämmelse härmed tyckes tidpunkten för 
uppkomsten av Birkiom-Wej ansbygdens nyodlingar nära 
Lojogränsen böra förläggas till själva Padisperioden eller 
tiden rätt kort före densamma, d. v. s. till stormanna-
skedet. 

En sak, som måhända kan bestyrka antagandet av 
ett estländskt inslag i Sjundeåbebyggelsen, framträder 
i samband med namnskicket hos de ostliga grannbyarna, 
till Munks. Alldeles såsom fallet var vid Kattholm i Kyrk-
slätt, uppvisade Palmby och Palmgård invid Munks i 
Sjundeå namn, främmande för svenskt ortnamnsskick. 
Veterligen har ingenstädes inom Finlands svenskbygder 
eller i Sverige liknande namn kunnat påvisas. Inte heller 
synas av de omgivande orternas namn att döma något 
finskt inflytande ha gjort sig gällande. Söder om Finska 
viken finner man emellertid motsvarigheten till dessa 
egendomliga Palm-namn. Palms och Palmse voro varie-
rande namnformer för en ort, som låg invid Kolk och där 
Roma gotländska cistercienserkloster hade besittningar 
från 1220-talet till 1519. Under 1400-talets senare hälft 
hade vid Kolk till och med ett kloster varit uppfört. Kolk 
och Palms, där gotlänningarna gjorde sig bofasta, lågo 
på Estlands kust mitt emot Borgå på den finländska sidan.' 
Palmgård och Palmby i Sjundeå räknades år 1540 till 

1  Paul Johansen, LCD, s. 784-85; 367-370 (obs. noten sid. 369) 
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Kulla bol, som uppkommit under 1400-talets senare eller 
1500-talets förra hälft. (Jfr noten om Sjundeåbebyggelsen.) 
Grönskogby, inom vilken odlingsnamn, sammansatta med 
förleden Palm- förekommo, lydde likaledes under Kulla 
bol. Såväl för Palmby som för Palmgård funnos på 1500-
talet att anteckna namnformerna Palmas och Palmans.1  

Om Munks verkligen fordomdags varit ett Padisgods 
och motsvarat det ena av de bägge stormännens, Karl 
Näskonungssons och Gereke Skyttes, ägoområden inom 
det forna Stor-Kyrkslätt, hade godset uppenbarligen inte 
utgjort den enda stormannabesittningen i norra Sjundeå. 
Brevet angående Nackböledonationen tyckes ge vid han-
den, att även andra av tidens mäktiga varit jordägare i 
trakten. Nackböleurkunden har till våra dagar bevarats 
i två 1500-talsavskrifter. Enligt den ena, den Flemingska, 
betecknas jordinnehavaren på följande sätt: » 
helsom wij Nicles bonde ij Suderbijrkiobij, och mijn 
hustrv Torlaff ».2  Av den andra kopian, den Tottska, 
framgår det fullt tydligt, att donatorn vid avskriftens 
kopiering uppfattades såsom medlem av Bondeätten, 
»— — — helssom wij Niels Bonde, i Söderbörckebij, och 
min hustru Tårloff, ». Yttermera heter det i över- 

1  Greta Hausen, a. a. s. 681-682. 
Palmby: 1540-44, 1573-87; Palmeby 1537, 1457-80; Palmas 1551, 

1559, 1581, 1588; Palmans 1583-88. Noten meddelar, att byn enl. räk. 
före 1574 stundom uppgår i Grönskog, efter 1574 i Gårdsböle, 1572 i Palm-
gård, och 1581 är Palmas det gemensamma namnet på Palmby och Palmgård. 

Palnigård: Palmegord 1534, 1540-71; Palmegordh 1549-72; Palm-
fintz 1558; Palmfins 1588; Lappans 1578, 1583, 1584, 1586, 1593; Palmas 
1580, 1581; Palmars 1587, 1589. 

(Formen Lappans torde haft samband med det i senare tid förekom-
mande hemmansnamnet Labbas. Slutleden -fins, som funnits i två belägg, 
tyckes understryka ett medvetande om Palm-leden såsom varande ett 
främmande inslag, vilket uppfattats som finskt.) 

Hemmansnamnet Palm i Nedervetil i Österbotten är ett sentida namn, 
belagt först efter 1810. Karsten, Svensk bygd i Österbotten II, s. 230. 

2  FMU I, s. 386, där dock kommatecknet efter Nicles bör utelämnas 
såsom i pergamentkopian obefintligt. Jfr FR.a, Pergamentbrevsamlingarna. 

7 
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skriften till den senare avskriften: »Copia aff Niels Bondes 
breff om Nackeböle.»1  Den av Erik Fleming bevittnade 
pergamentkopian synes lämna oavgjort, om ordet 'Bonde' 
bör uppfattas såsom givarens titel eller namn, men ute-
sluter eller motsäger inte tolkningen i den Tottska varian-
ten. Hela brevets karaktär tyckes emellertid ge vid han-
den, att den Tottska uttolkningen bör kunna anses såsom 
den riktiga. Redan den utvalda samlingen av skötnings-
män tyder på, att givaren knappast hörde till allmogen, 
utan var en man av förnämlig börd. Vid sockenstämman 
närvoro Jöns Djekn, Kettil lagman, prosten i Lojo herr 
Peder, kyrkoherden i Karis herr Vilken m. fl. och till 
stadfästelse blev brevet bekräftat med biskop Hans', 
Hans Djekns och Kettil lagmans sigill. Det förefaller 
sålunda otvivelaktigt som om en medlem av Bondeätten 
varit jordägare i Nordsjundeå.2  Huruvida Bondeätten 
spelade någon roll, när Munks i Sjundeå återbördades till 
Finland, torde knappast kunna avgöras.3  

1  Återgiven av Neovius i hans Medeltidsakter i Hist. Ark. 23. I, s. 
230-231. 

2  Även om en Nils Bonde icke tidigare varit känd, torde hans samband 
med Bondeätten därför icke vara uteslutet. Inom ätten Båt, som förde 
Bondevapnet och förmodligen haft gemensamt ursprung med Bondeätten, 
förekom förnamnet Nils. (Nils Jonsson Båt -1440, Erengisle Sunesson 
Båt innehade gods i Pyttis. Jfr Elgenstiernas Ättartavlor.) 

Den egentliga Bondeätten hade under 1300-talet förbindelser med Fin-
land. Under Bo Jonsson innehade Tord Bonde fogdebefattningen på Rase-
borg, där han, omnämndes 1378. (FMU I, s. 373.) Antagligen hade han 
redan 1371 beklätt samma ämbete, enär han vid denna tid i Reval ingått en 
uppgörelse med ryssarna. (FMU I, s. 493.) 

Bondeättens förbindelser med Finland torde dock kunna anses gå 
ytterligare ett släktled tillbaka i tiden. Tord Bondes fader Rörik var näm-
ligen genom sin moder fru Margareta Röriksdotter halvbroder till Harald 
Älg, som i början av 1300-talet var fogde i Finland. Jfr Jaakkola, 1200-
luvun ylimystömme, Hist. Ark. 39, 1. 

3  Möjligen kunde Tord Bondes besök i Reval 1371, vilket inföll under 
Padis' förföljelseperiod, ställas i samband med förvärv av klostergods 
till Bondeätten redan vid detta tidiga skede. 
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Emedan Gereke Skytte 1347 hade pantsatt Ängvik i 
Kyrkslätt, förefaller det som om han av de två stormännen 
var den, som stod huvudbygden i Kyrkslätt närmast. 
Donationen av Skavistad-Finnby antydde ju redan, att 
Skytte innehade lejonparten av de västnyländska egen-
domarna. Munks i Nordsjundeå hade i så fall varit Karl 
Näskonungsson tillhörigt. 

Om Söderbirke-Wejans innehafts av Nils Bonde och 
Munks av Karl Näskonungsson, finner man, att av de 
tre huvudbyar i Nordsjundeå, som ägde nyodlingar nord-
över under 1300-talet, två hade varit i stormannaägo. 

Munks jämte Holsten, Palmby och Palmgård, vilka 
såsom utretts torde ha ägt gemenskap med Munks, om-
fattade år 1540 sammanlagt 9 bönder. De urkundligt 
'felande' och genom granskning av namnskicket återfunna 
klosterägorna torde sålunda jämte de kända hemmanen 
ha närmat sig ett 70-tal, d. v. s. det ungefärliga antal, som 
Padisgodsen på grund av prisuppgifterna av 1335 kunna 
beräknas ha uppgått till. 

Esbo 

Helt olika mot i Sjundeåbygden utgjorde m u n k-
namnen i Esbo inte några odlingsnamn. 
Inom den redan på 1500-talet befintliga byn Moisio i Esbo 
ligger i det hörn av Moisioby, som sammanstöter med 
Mårtensby och Sökö, en holme, som än i dag bär namnet 
Munkholmen. På en rågångskarta över Kaitans-Sökö, 
uppgjord 1766 av lantmätaren Nils Westermark, åter-
finnes namnet. Två små holmar, »Munckholmarna», äro 
angivna vid Moisiofjärden mellan Moisö, Svinö och fast-
landet, och stranden vid fastlandet bär på denna 1700-
talskarta namnet »Munckstranden». I kartbeskrivningen 
omtalades »Munckstrandsrå» såsom en 'vatturännell ifrån 
skogen ned uti sjöviken'. Samtidigt anfördes, att denna 
råpunkt enligt Gjökers karta av år 1735 var en ostridig 
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råpunkt. De ifrågavarande namnen voro alltså av gammalt 
ursprung. Tätt intill den nämnda råpunkten vid vattu-
ränniln gick enligt samma karta Kåtans kyrkväg från 
Munkstranden norrut.' I detta sammanhang må anföras, 
att folktraditionen förtäljer om Pentala i Moisioby, att 
gårdens första inbyggare varit från Estland.2  Själva by-
namnet, belagt redan 1540, torde knappast jäva traditio-
nens riktighet.3  Att märka är även, att Mårtensby, den 
by inom vars rår Kåtans ligger, i norr haft att uppvisa 
en råpunkt, som 1698 kallades »Estmalms rån» men 1766 
»Malmbergs rå».4  Namnförskjutningen understryker åldern 
hos det estländska inslaget. 

Grannby till Mårtensby var Finnå-Frisans, som i sin 
tur gränsade till Gräsa. Angående Gräsa frälse är det känt, 
att en del av egendomen i mitten av 1400-talet hade till-
hört personer, bosatta i Reval.5  Nämnas kunde måhända, 
att i de tidigaste skatteregistren över Esbo hade upptagits 
ett 'Biskopsby', omfattande endast en gård;  vilken seder-
mera sammanslogs med Mattby.° Biskopsbyn tyckes av 
Mattbys läge att döma legat inkilad mellan Gräsa och 
Frisans ca 4 km från munk-namnsförekomsterna. 

Emedan bebyggelsen i Esbo torde vara ungefär lika 
gammal som i Sjundeå och munk-namnen i Esbo det 
oaktat endast uppträdde i form av naturnamn, ha för-
modligen inga Padisbesittningar funnits där. Munkhol-
marna och Munkstranden kunna måhända i likhet med, 
Munkskär och Munken vid Hangöudd erinra om Padis-
munkarnas färder längs den nyländska kusten. Troligtvis 

1  Lmsa B 7 13/5. 
2  Tidigare anfört i samband med Kyrkslätt. Jfr Fint. Sv. Folkdikt. 

Kulturhist. sägn., s. 36 nr. 196. 
Greta Hansen, Nylands ortnamn, s. 163, 179. 
Lmsa B 7 11 /1  o. följ. 
Ramsay, Esbo, s. 54-57. 

6  Ramsay, a. a.. s. 45. 
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har den för stormar skyddade Munkstranden utgjort en 
lämplig hamnplats vid den farled, som munkarna begag-
nade, då de färdades mellan sina västnyländska besittnin-
gar och sin östnyländska patronatssocken. 

OSTNYLÄNDSKA ORTNAMN PÅVERKADE 
AV PADISPERIODEN 

Borgå 

Såsom i det föregående antytts, har patronatsrätts-
skedet i Östra Nyland alldeles som munkbesittningarna 
i Västra Nyland lämnat spår i ortnamnsskicket. Uppenbart 
ha namnen kring Borgå kyrka härrört från de munkar, 
som enligt patronatsrätten voro socknens sj älasörj are. 
Med stöd av Hartman anför Allardt, att icke mindre än 
tre av Borgå stads åkrar, två av dem belägna nära den 
s. k. Kyrkoåkern, »buro namnet Munkåkern».1  

Sammanhanget mellan namnen och socknens enda 
munkperiod förefaller yttermera bestyrkt, om man be-
aktar de sparsamma uppgifter, som finnas om de bägge 
Munkbyarnas tidigaste kända ägare. Av allt att döma var 
det inte enbart i Västra Nyland munkarna innehaft jord-
besittningar. Vid en närmare granskning av munknamns-
förekomsterna i Östra Nyland synes det framgå, att 
munkarna under patronatsrättstiden uppenbarligen även 
förvärvat jordegendomar inom sitt patronatsrättsområde. 
Då biskop Magnus Tavasts systerson Olof Bengtsson 1413 
fick frälse på Väster-Munkby, var det förmodligen, såsom 
redan antytts, frälse på ett godsförvärv från Padis till 
ätten Dufva. I tid hade detta förvärv av allt att döma 
sammanfallit med Tord Bondes uppköp av västnyländska 
Padisgods. Förrän Borgå patronatsrätt antastades, tyck- 

Allardt, Borgå sockens historia I, s. 66. Jfr Greta Hausen, Nylands 
ortnamn, s. 78, Munkåkern 1586. 
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tes det, som om man bemödat sig att återvinna de gods, 
klostret förvärvat i socknen. Därvid förefaller det, som 
om Tord Bonde, sedan 1403 hövitsman på Viborg, hade 
utsträckt sina i Västra Nyland 1408 inledda återköp av 
Padis' klosterjord även till gods i Östra Nyland. Enligt 
uppgift ur Karl Knutssons jordabrevsförteckning hade 
Tord Bonde den 15 mars 1412 köpt 8 stänger jord i »Munka-
berg» i Borgå socken för 10 svåra nobler och 8 mrk rigiska 
av Elin Jakobsdotter, Farens Olofsson och dennes hustru 
Anna Elinadotter. Myntsorten såväl som köparens person 
låter en ex analogia med tillgången i Västra Nyland för-
moda, att det här hade varit fråga om ursprungliga Pa-
disgods. Högst antagligt var det samma Laurens jämte hans 
hustru Anne, med hemort i Piaputtis (Pepot), vilka till 
Tord Bonde den 21 juli 1414 ytterligare försålde 10 
stänger jord i Ekenäs i Borgå för 89 Åbomark, så att 5 
Revalska utgjorde »en ore en pen. minne».2  Det må i detta, 
sammanhang påpekas, att Pepot, varunder såväl Munka-
berg som Ekenäs enligt dessa köp tidigare skulle ha lytt, 
ligger i närmaste grannskap till och i äldre tid hört 
ihop med Gammelbacka och Estbacka.3  Genom sitt 
namn ger Estbacka stöd för antagandet om samband med 
Padis. Hela bykomplexet torde dessutom genom sitt 
läge invid Borgå åmynning knappast ha kunnat undgå 
kontakt med klosterfolket. Om Munkabergs och Ekenäs' 
senare öden är vidare att anteckna några data, som stödja 
jämförelsen mellan dem och de västnyländska munk-
godsen och därmed öka sannolikheten, att de nämnda 
godsen tidigare tillhört Padis. År 1556 uppgavs i Teitts 
klagomålsregister, att av S. Anne eller S. Katarine pre-
bendes gods i Viborg 2 gårdar i Ekenäs och 2 gods i Munkby 
i Borgå socken en tid hade legat under skolmästaren i 

1  FMTJ II, s. 123; enl. fotostat Munkaberg. 
2  FMU II, s. 156. 
3  Allardt, Borgå sockens historia, s. 270, 278 o. 281. Pepot och Est-

backa ha hört ihop; Gammelbacka och Pepot ha haft samfällda marker. 
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Viborg.' I vardera byn funnos två landbönder, som var 
och en ägde 4 stänger jord. De nämnda prebendegodsen 
omfattade alltså vartdera 8 stänger jord. En gång omtalas 
hos Teitt 2  dessa samma Munkbybönder som S. Katarine 
landbönder. Saken är dess märkligare, som det av Tord. 
Bonde av samtliga västnyländska f. d. Padisgods instif-
tade prebendet var ett S. Katarine prebende. Ett samband 
mellan Munkby—Ekenäs prebendegods och Tord Bondes 
egendomar tyckes ha föresvävat Teitt. Ett antagande, 
att de av Tord Bonde 1412 och 1414 inköpta Munkaberg 
om 8 stänger och Ekenäs om 10 stänger vore identiska 
med Öster-Munkby och Ekenäs prebendegods om 8 stänger 
var, kan knappast anses för djärvt. Jordabrevsförtecknin-
gens »Munkaberg» måste sålunda utgöra ett Munkberg 
inom Öster-Munkby.3  Att godset vid Munkberg i Munkby 
jämte Skenäs av Tord Bonde i likhet med övriga av honom 
i Västra Nyland uppköpta Padisgods donerats som pre-
bendegods till Viborg torde få anses utrett.4  Och härige-
nom har det med större beviskraft än den blotta namn-
uttolkningens blivit klarlagt, att klosterbröderna inne-
hade jord i Borgå socken. Det geografiska läget av de 
sannolika Padisgodsen låter en ana en mening bakom 
klostrets jordpolitik i Nyland. Alla de platser, där munk-
namn förekomma inom Borgå socken, ha ett mer eller 
mindre likartat läge: Munkåkrarna inom stadens ägor 
vid Borgå åmynning, likaså Estbacka-Pepot, och Väster- 
Munkby 3 4 km inåt land från Svartå åmynning även- 
som Öster-Munkby 3-4 km från bill-Pernåvikens inner- 

1  Teitt, s. 12-14, 169; jfr Allardt, a. a. s. 123 o. s. 411. 
2  5. 151. 

Personnamn Munkberg förekomma på 1700-talet i Borgå bouppteck-
ningar, se B. Åkerman. Geneal. Samf. Skrift. X, s. 54 o. 61. 

4  Måhända var det bl. a. just dessa gods i Borgå, som underförstodos 
i Bondes stiftelseurkund till S. Katrineprebendet i Viborg i orden 'och 
därmed allt det gods, som jag köpt av Padis — — annanstädes i Nyland'. 
Jfr i det föreg. s. 10. 
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ända uppåt Illby-Sannäs å. Padismunkarna hade alltså 
genom jordförvärv satt sig fast vid socknens alla tre 
infartsvägar från saltsjön med dess rika fiskemöjligheter. 

Ännu återstår ett sakförhållande att framhäva. Förut-
sättningen för donationen 1351 var, att Borgå församling 
av konung Magnus Eriksson ansågs som regal. Voionmaa 
har ådagalagt, hurusom prästgård och kyrka verkligen 
befunnit sig inom den kungliga borgens område och 
staden alltså sedermera uppkommit på kronans mark.' 

De till socknen inflyttande klosterbröderna kommo 
sålunda att vid Borgå åmynning slå sig ned omedelbart 
invid eller inom kungliga jordområden. Vid de ägor, 
munkarna hade vid Öster-Munkby inte långt från Lill-
Pernåvikens innerända, skymtar likaså konturerna av 
en tidigare kungsgård fram. Såsom rågranne till Öster-
Munkby söderut mot kusten voro Sannäs, Haga och 
Haraldsnäs samfälligheter belägna, och möjligen anslöto 
sig även Kräppelby och Renum till dem. Enär alltjämt 
så sent som 1785 inga rågångar mellan godsen förefunnos, 
hade de förmodligen tidigare bildat en enhet.2  Namnet 
Haga skulle enligt Voionmaa3  häntyda på en fordom före-
fintlig kungsgård. Den äldsta kända jordägaren i denna 
trakt var, uppger Allardt enligt Jully Ramsay, »gamle 
Peder Svärd», en man av baltisk ade1.4  På Haga kulle, 
meddelar Allardt vidare, har man förmodat en gammal för-
svarsställning, till läge och form minnande om borgen vid 
Borg-ån, men ursprungligare, enklare, utan vallar och 
gravar. Då inga försöksgrävningar gjorts på platsen och 
inga urkundliga vittnesbörd funnits, lämnade Allardt 
frågan öppen.5  

1  Suomen vanhimpien kaupunkien synty, s. 12-13. Historian aitta I. 
2  Allardt, a. a. s. 397. 
3  Muinaishistoriallinen Häme, s. 14. 
4  S. 397-398. 

Jfr härmed uppgifterna om forntida försvarsanordningar på Hus- 
holmen i I411-Pernåviken. (Anfört i dagspressen hösten 1934.) 
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Av det föregående har framgått, hurusom krono- och 
munkägor såväl vid Borgå å som vid Illby å ha legat 
rå om rå. I Västra Nyland hade inte några kungliga dona-
tioner förefunnits, endast munkliga jordförvärv med stor-
mannastöd och -bistånd. 

Sibbo 

I Borgå kapellförsamling Sibbo kunna munk-namn 
skönjas om än färre till antalet och obetydligare än i 
moderförsamlingen, som var munkarnas högborg. I Sibbo 
förekomma Stor-Munkholm och Lill-Munkholm. Öarna 
äro belägna strax söderoro Norrkullalandet och förblevo 
fram till 1807 allmänningar.' Om prästbolets tillkomst 
levde på 1600-talet den tradition om härmästarväldet, som 
redan berörts. 

Helsinge 

Vad Helsinge beträffar, kunde man vänta sig, att genom 
dess laxfiske tydliga spår av munkperioden skulle ha upp-
stått. Likväl inskränka sig källorna utöver donations-
urkunderna blott till dombrevet av år 1417. Av detsamma 
framgick emellertid, att munkarna vandrat omkring på 
Forsby marker och håvat efter laxar i Helsinge å, vadan 
det tyckes tämligen klart, att klosterfolk tidvis måste ha 
varit bofast i socknen. Var munkarnas hemvist i Helsinge 
varit beläget, därom upplysa inga urkunder, men måhända 
kunde såsom i Borgå ortnamnen ge en fingervisning. 
Märkligt nog är det väster om Helsingenäs socknens två 
munk-namn återfinnas: Munksnäs vid Hoplaxvikens inner-
ända och Munkholm, markerande infarten till viken söder-
ifrån. Det kunde ju förefalla motsägande, att namnen 
antyda en bosättning i annan trakt än vid åminnet, vid 

1  Nyberg, Sibbo sockens historia, s. 34-35. 
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Vik, med dess laxfiske. På den nyaste topografiska kartan 
påträffas invid Drumsö östra udde benämningen »Lax-
varp udden», vilket måhända innebär en anvisning om, 
hur den skenbara motsägelsen mellan bosättningsområdet 
och fiskeintressena vore att uttyda. Namnet kan inte 
vara av färskt datum, utan måste gå tillbaka till de tider, 
då laxfisket i Helsinge ännu var av betydelse, alltså för-
modligen till 1500-talet eller längre tillbaka.' Laxvarpet 
talar om laxfångst även väster om Helsingenäs åt Hoplax-
hållet och förutsätter sålunda en åmynning därstädes. 
Den nya topografiska kartan uppvisar även under namn 
av »Ruti ån» en i Hoplaxviken utrinnande å, som hämtar 
sitt vatten i närmaste grannskap av nuvarande Vanda å 
vid »Sillböle kröken». Ån förefaller att ha haft samband 
med Helsinge å.2  Såsom namnskicket Laxvarpudden ger 
vid handen, hade förmodligen under medeltiden en åter-
stod av ett laxfiske förefunnits vid Ruti ån eller den för-
krympta åarrnen. År 1351 hette det om Helsinge fiske, 
såsom tidigare återgivits, att till Padis skänktes de kung-
liga rättigheterna till laxfisket »inferius et superius», både 
till det nedre och det övre. Härtill fogades genom ett sär-
skilt brev de fiskerättigheter, som voro förenade med 
prästbolet. Med det nedre fisket avsågs åmynningen eller 
årnynningarna, med det övre forsarna vid åns övre lopp, 

1 Kungsgårdens laxfiske sinade under 1500-talets senare hälft; trots 
utökade och förbättrade fångstredskap (1551 omnämnes 1 mjärde, 1557 
2 mjärdar, 1561 2 laxnät, 2 vidjemjärdar och 1 håv) nedgick avkastningen 
från ett medeltal om 5 tunnor per år under kungsgårdens första decennium 
till ett medeltal om 3 tunnor under det andra decenniet. Gunvor Kerkkonen, 
Helsingfors kungsgård 1550-1572, Hist. Ark. 45, s. 99-101. 

2  Det har också ådagalagts, att just denna Ruti å för ca 1400-1600 
år sedan var det ursprungliga och verkliga utloppet för Helsinge å, medan 
utflödet vid Vik härrörde enbart från Kervo å, innan Helsinge å förenade 
sig med densamma. (E. G. Petterson, Har Vanda å tidigare utmynnat i 
Stor Hoplaxviken? Terra 1925 hft 1, s. 29-34.) Sålunda hade 300-500 
e. Kr. Helsinge å enbart haft sitt utlopp i Hoplaxviken och först därefter 
brutit sig en annan fåra österut. 
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främst naturligtvis Kvarnbacka.1  Trots sin obetydlighet 
måtte i varje fall den västra åarmen i någon mån förmått 
förmedla samfärdseln den kortaste vägen mellan de övre 
forsarna och Munksnäs. En 1600-talskarta över Munksnäs 
uppvisar, att gården vid Hoplaxån haft gemensamt kvarn-
stånd med Tali.2  Munkarna eller innehavarna av Munks-
näs hade sålunda bevisligen haft del i Ruti-åns vatten och 
därmed såväl fiskerätt i ån som färdmöjligheter norrut 
längs densamma.3  Med hemvist i Munksnäs hade mun-
karna således utan större svårighet kunnat nå såväl de 
övre, som de nedre laxfiskena. (Avståndet Munksnäs-
Vik 5 km, Munksnäs-Kvarnbacka 10 km fågelvägen.) Att 
de gjort sig bofasta vid den mindre åarmen, kunde ha 
samband med biskopens i Åbo tidigare omtalade angrepp 
mot patronatsrätten (1362-74). Denna period tyckes 
nämligen av namnskicket att döma satt sina spår i Hel-
singe. I dombrevet av 1417 påpekades, hurusom Padis-
bröderna uttryckligen tillkom endast laxfisket vid 'konungs-
land'. Ingenting säges vid denna tidpunkt om det 1351 
donerade prästbolsfisket, möjligen beroende därpå att 
biskopen redan efter Tessjögodsens förlust hade övertagit 
prästbolets andel i laxfisket och eventuellt därmed hade 
fördrivit munkarna från de bästa fiskevattnen. Det i när-
maste grannskap till Kvarnbacka fall belägna Biskopsböle 
betecknade kanske, att biskopen önskade hävda sin rätt 
vid detta övre laxfiske, medan ett Konungs i Fastböle 
nära Dickursby fors antydde, var de kungliga övre fiske- 

1  Enär enligt uppgift forsen därstädes bildats, först efter det ån antagit 
det nya utflödet, (Terra a. a.) får man i och med omnämnandet 1351 av 
det övre fisket ett bevis för, att den västra åarmen vid denna tidpunkt varit 
obetydlig. 

2  Munksnäs 1681 av Forssell. Lmsa mappen B 11. 
Betr. Tall, må nämnas, att byn var den enda av Hoplaxfjärdings kust-

byar, som under 1500-talets bondesegiationstidevarv hade såväl släktskaps-
som handelsförbindelser med Reval. Jfr Gunvor Kerkkonen. Några drag 
ur förhistorien till Helsingfors stads grundläggning, Hist. Tidskr. för Finl 
1933 lift 4. 
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vattnen stodo att finna, samtidigt som ett ännu på 1500-
talet förefintligt, sedermera försvunnet Konungsböle väster 
om Helsingenäs utvisade kungsjordarnas läge nere vid 
kusten.' Vid tiden för vänskapligare relationer mellan 
Åbo och Padis torde munkarna knappast ha underlåtit 
att ånyo göra sig hemmastadda vid åminnet vid Vik, vilket 
nogsamt framgick av Porsbybornas klagomål och det därav 
föranledda ofta refererade dombrevet 1417. Det är må-
hända ännu värt att framhäva, att Helsinge kyrka, första 
gången omnämnd 1401 i samband med Räckhalsdona-
tionen 2, antagligen har tillkommit under Padisperioden, 
och att kyrkan innehaft landområden nära intill Munks-
näs, nämligen Lövö, och att denna besittning förmodligen 
har uppkommit under medeltiden. Vidare uppges kyrkan 
ha blivit uppförd på kronomark.3  Sålunda hade i Helsinge 
alldeles som i Borgå både munkarnas och kyrkans ägor 
anslutit sig till kungliga jordområden. 

Namnskicket i Borgå med kapell har 
uppvisat flere betydande odlingsnamn på-
verkade av Padisskedet. På grund härav tyckes 
bebyggelsen i Östra Nyland till ålder och ,fasthet snarare 
böra jämställas med Kyrkslättbygden än med västligaste 
Västra Nyland, måhända dock själva åminnet vid Borgå 
undantaget. 

i Allardt, Borgå län, s. I, Tabl. VIa. Om konungsnamnen jfr Voion-
maa, Kruunun uudisasutustoiminnasta Suomessa keskiaikan a, Hist. 
Aikak. 1926 hft 1-2, s. 118. 

2  FMU II, s. 10. 
3  Voionmaa: Keskiaik. kirkk. maanomistukset,. Hist. Ark. 31, 1, 

52-53. 
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PADISGODSENS EGENSKAP AV FORNA 
STORMANNAGODS 

För så vitt Padisgodsen i Västra Nyland kunnat åter-
finnas och ortfästas, uppvisa de i sin egenskap av forna 
stormannagods, var den svenska kronans maktutövare i 
Finland haft sina jordbesittningar inom landskapet Nyland. 

I Pojo lågo dessa egendomar vid stränderna av vikens 
innerända nära kyrktrakten och vid vattenvägarna därifrån 
till inlandet  från Pojoviken längs Fiskarsån upp mot 
Degersjön och längs Svartån upp mot I,* sjö. I Ingå 
lågo de vid inloppet till Fagervik, i Kyrkslätt vid de bägge 
vattenvägarna från saltsjön in mot socknens hjärtbygd, 
från Pickalaviken in över Edis upp mot kyrktrakten och 
från Tavastfjärden upp mot Tolls träsk i kyrkans närhet. 
Strax söder om Lojo sjö hade likaså ett ägoområde be-
funnit sig vid vattenvägen mellan Lojotrakten och Kyrk-
slättägorna. (Jfr kartan s. 270-271.) 

Munkgodsen och därmed stormanna-
godsen lågo sålunda i Västra Nyland 
id de mera betydande vikhamnarna 
ch vid de därifrån inåt landet le-

dande vattenvägarna. 
Inom Östra Nyland hade Padismun-

karnas godsförvärv anslutit sig till 
kronans ägor och hört samman med 
ikar, där inlandets vattenstråk ut-

mynnade. 
Då man sålunda överblickar de forna stormannagodsens 

läge i Västra Nyland och kronojordarna i Östra Nyland, 
måste man draga den slutsatsen, att det har legat e n 
medveten strävan bakom stormännens 
ch kronans jordförvärv. Om man vidare 

beaktar tidpunkten, då stormännen besutto godsen, finner 
man, att det varit under 1300-talets första årtionden. 
Det var det tidsskede efter det tredje 
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korståget, då besittningen av det er-
övrade Karelen slutgiltigt skulle be-
fästas och då förbindelsen mellan Åbo 
och Viborg längs sydkusten för all 
framtid skulle tryggas. Stormännens gods-
förvärv hade av allt att döma blivit slutakten i den med-
vetet bedrivna svenska kolonisering av Nylands kust-
land, som hade påbörjats vid 1200-talets mitt i samband 
med det andra korståget. Då godsen sedermera en tid 
efter Nöteborgsfreden gingo kronans makthavare ifrån 
och tilldelades ett främmande munkkloster, måste ur 
svensk maktsynpunkt deras uppgift ha varit fylld i och 
med att Karelens inlemmande i det svenska väldet full-
bordades. Konflikterna kring Padis' inflytande i Nyland 
ge dock vid handen, att Åbo stifts kraftfullaste biskopar 
knappast delade de svenska maktsynpunkter, som hade 
vedervågat sydkustens säkerhet och splittrat dess enhet 
genom främmande intrång. 

Måhända var det en bitter erfarenhet av faran från 
öster och inte enbart klerikal ambition, som förestavade 
biskoparna i Åbo deras hållning i Padisfrågan i Nyland 
på 1300-talet. 



HANGETHE PURKAL, 
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VÄSTNYLÄNDSK 
MEDELTIDSBYGD 

NYLANDS ÄLDSTA INDELNING OCH BE-
BYGGELSE 

Bofen i Nyland 

Om 1300-talets Nyland, sådant det tedde sig som ett 
avgränsat förvaltningsområde, föreligga inga omedelbara 
uppgifter. Först i mitten av det följande seklet framträdde 
landskapets västra del i markgäldslängden av år 1451 fullt 
tydligt i sitt senmedeltida omfång. 

Under Raseborg lydde enligt denna längd i följande sam-
manställning nämnda socknar med ett visst antal till namnet 
angivna bol inom varje socken. 

1451 1540 1549 1451-1549 

(FMU IV, s. 19 ff) (FRa 2919; 2948) (FRa 2975) Förändring 

Ingå 14 bol 14 1/2  bol 14 Y2   bol (+1 - 1/2) Ing. 
Maris 14 » 14 
Loj() 11 » 11 
Sjundeå 9 1/2  » 11 
Kyrkslätt 9 » 10 
Esbo 9 1/2  » 8 
Tenala 17 » - 
Pojo 14 1/2 » 

Nyland 98 1/2  summa bol 101 bol (+3 1/2-1/2  --1/2) .Nyl. 

Nylands första fullständiga mantalsbok, som upptar smör-
skatten för landskapets västliga socknar, är från år 1549 och 

» 
» 

14 
11 

» ( - - 
( - - 

- - ) 
- - ) 

Ka. 
Lo. 

» 11 (+2  -I/2) Sj• 
1/2  » 11 1/2  » (+2+1/2  - -) Ky. 
1/2  7 1/2  » ( - - - 2) Esb. 

17 » ( - - - -) Ten. 
14 1/2 » ( - - - -) Pojo 
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företer, såsom synes, endast obetydliga förändringar i bolens 
antal jämfört med år 1451.1  Sålunda hade samtliga 
bol till namn och antal 1451-1549 för-
blivit oförändrade i socknarna Tenala, 
Pojo, Karis och I,ojo.2  Först från och med 
Ingå österut synes man böra räkna med 
en något mindre fast bolindelning än i 
det västligaste Nyland. 

Redan i den första jordeboken av år 1540 hade i Ingå 
socken Bakumbergs bol tillkommit, såsom det uppgavs ur 
Tordeby bol 3, medan Bolstad från helbol 1451 hade sjunkit 
till halvbol 1540, synbarligen på den grund att frälsejorden 
hade ökats.4  I Sjundeå funnos 1540 två bol, vilka icke hade 
nämnts 1451, nämligen Kulla och Tjusterby bol, medan Svidja, 
som 1451 varit helbol, till år 1540 hade sjunkit till halvbol. 
Förmodligen hade här liksom i Ingå nedgången från hel- till 
halvbol förorsakats av utvidgade frälserättigheter, som ned-
satte bolets skatteförmåga.5  

I och med Ingå och Sjundeå ha de viktigaste förändrin- 

1  FRa 2975. I jordeboken av år 1540 (FRa 2948), den första egentliga 
jordeboken för Nyland, saknas Tenala och Pojo, som voro förlänta. 

2 I Pojo är visserligen att märka, att 1451 års 'E(!)kaerye bol' 1549 
gått under namn av 'Skäri bol'. Det förefaller uppenbart, att benämningen_ 
bägge åren varit densamma och att 1451 års form beror på en f eltolkning. 

3  Brenner, Ingå I, s. 128-129. 
4  Brenner, Ingå I, s. 128-129. »Bollstadbol åter har nu [1540] redu- 

cerats till Bollstad bol beroende på att två frälsehemman i Bollstad 
by och Torp försvunnit från skatteboken. Vi torde knappast fara vilse, 
om vi antaga, att detta beror på inflytande av fogden på Raseborg Jeppe 
Olofsson, som under 1400-talets senare hälft ägde en stor del av Bollstad, 
och häradshövdingen i länet Björn Ragvaldsson, som samtidigt var ägare 
till Torp.» 

5  Svidja, som under 1500-talet tillhörde Flemingarna, hade genom 
mödernearv tillfallit dem ifrån Björn Ragvaldsson, som 1457-1478 (F1VIU 
IV) omnämnes såsom häradshövding i Raseborgs län. En skatteändring 
för Svidja under mellantiden 1451-1540 kan i likhet med den vid Bollstad 
i Ingå bli förklarlig. (Om Flemingarna se Elämäkerrasto II, s. 53). 
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garna i den nyländska bolindelningen mellan åren 1451 och 
1540 blivit angivna. 

I Kyrkslätt och Esbo anslötos de förefintliga bolen 
skiftesvis till vardera socknen, så att Örmero och Brende-
bergs bol än båda hörde till Kyrkslätt, än till Esbo, än 
tidtals tillhörde var sin socken. Bolens antal och namn för-
blevo emellertid oförändrade med undantag för Munkkulla 
halvbol, som hade tillkommit under perioden 1451 1540. 

Vid reduktionen till halvbol försvann bolens övriga 
halvparter icke ur bebyggelsen, utan de endast nedskrevos i 
skattehänseende. Om man bortser från dessa bol finner man, 
att de 1540 för första gången namngivna, således helt nytill-
komna bolen voro 3 y2  till antalet. I Nyland utgjorde där-
med för hela Raseborgs län år 1549 summan av de kända 
och namngivna bolen 102. Den år 1549 uppnådda summan 
av 102 bol var så till vida märklig, som den fullkomligt mot-
svarade den summa, som i Johan Bures utdrag ur Erik av 
Pommerns jordebok upptagits såsom summan av antalet 
bol i Raseborgs län 1413.1  

Likheten mellan bolsummorna för åren 1413 och 1549 
berodde av allt att döma icke på en tillfällighet. Inom hela 
det svenska bosättningsområdet i sydvästra Finland, på 
Åland, i Egentliga Finland och Västra Nyland hade enligt 
Voionmaa bolen betecknat gamla, hävdvunna områden 2, som 

väl kunna tänkas ha bevarat sig oförändrade från 1413 till 
1549. 

Då mantalet år 1413 uppgavs till 1011, medan bolen. 

1  H. Bidr. I, s. 305. Utdraget inskränkte sig beträffande Nyland allenast 
till följande korthuggna uppgift: »Rasborgz län Nyland Sokner --- 8 - Bol 
- 102 mantal 1011 man.» 

2  Suomalaisia keskiajan tutkimuksia, s. 146. »Ruotsalaiset bolit olivat 
vanhoja, maahan juurtuneita alueita, joilla usein oli itsenäiset nimet». 
Härmed avses uppbördsområdena, skattebolen. Den ursprungliga bety-
delsen av ordet bol i såväl Sverige som Danmark och Norge var boplats, 
bostad, gods (prästbol, klockarbol), a. a. s. 186-190; jfr om Norge Sem 
Austrumdal, Boltal i Rogaland, s. 1-67. Skrifter utg. av Det Norske Viden-
skaps-Akademi i Oslo II Hist. Filos. klasse 1938 N:o 8. 
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utgjorde 102, synas bolen vid denna tid i genomsnitt ha 
omfattat 10 skatteenheter med mantalet såsom skatteenhet. 
År 1451 voro bolen däremot 98 1/2. Den förändring av bolen 
till i regel 20 skatteenheter, såsom jordeboken. 1540 antyder, 
torde ha genomförts redan före 1451. Mellan åren 1413 och 
1451 hade uppenbarligen en ny skattläggning ägt rum, som 
grundade sig på skattmarken såsom enhet.' Bolen hade därvid 
lagts tillrätta så att de omfattade tämligen jämnt 20 skatt-
marker, och dessutom hade frälsejorden utelämnats. Vid 
jämkningen hade synbarligen det ursprungliga boltalet 102 
nedgått med 3 1/2  till 98 1/2  mellan 1413 och 1451.2  

Då de bevarade skatteböckerna åren 1540 och 1549 
vidtaga, var alltså summan av Västra Nylands bol åter 102. 
Huruvida de 102 bolen av år 1413 voro alldeles desamma, 
som de 102 bolen av år 1549, låter sig naturligtvis inte avgöra, 
men det förefaller sannolikt, att så vax fallet. Om sedan 
gammalt i bebyggelsen fast rotade bol funnos, synes deras 
antal i Nyland vid den första egentliga världsliga socken-
indelningen kort efter 1405 ha utgjort 102 med ungefär 10 
mantal per bol.3  Vid den nya skattläggningen omkring år 
1435 skedde synbarligen en jämkning i de trakter, där de 
gamla 10-mantalsbolen ej fyllde måttet av 20 skattmarker 

1  Voionmaa, a. a. s. 147 och anm. 2 därst. samt s. 151 och 155. 
2  Skatteändringen torde inträffat omkr. år 1433 kort efter Engelbrekts 

resning. (Jfr Jaakkola, Suomen asemasta puolituhatta vuotta sitten, s. 14. 
Hist. Aikak. 1936 hft. 1.) Om skattelindring och frälsen jfr Svb., s. 353. 

Prälsenas uteslutande medverkade till boltalens nedgång — mark-
gäldslängden av 1451 angav slutsummorna med frälsena frånräknade och 
uteslutna — alldeles såsom i en senare tid (mellan 1451 och 1540) fräl-
sena förorsakat Svidja och Bolstad helbols nedgång till halvbol och 1555 
Esbo kungsgårds tillblivelse förorsakat Esbo halvbols uppkomst ur hel-
botet. 

3  Om övergången från en indelning i kyrksocknar till en indelning i 
länsmanssocknar med avseende på skatter och annan världslig förvaltning 
jfr Oja, Varsinais-Suomen hallintopitäjäjaon iästä, s. 58, Hist. Aikak. 
1936 hft. 1. Oja anser, att övergången i Eg. Finland skedde eller åtminstone 
begynte genomföras mellan 1405 och 1410. För Nylands vidkommande 
synes tidpunkten infallit efter räfsttingen 1405 (FMU II) men före 1413. 
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per bol. En del bol jämkades och sammanslogos så, att bol-
talet nedgick, men sedermera, då de odlade jordarna vidgats 
så, att samtliga gamla bol fyllde måttet, återupptogos de 
alla i längden för 1540. I de trakter, där en sådan utvidgning 
skedde, hade av allt att döma också bebyggelsen ökats. 
Detta hade alltså skett i Ingå, där ett bol hade tillkommit, 
men framför allt i Sjundeå, där 2 bol hade återupplivats. 

Det förefaller således sannolikt, att Västra Nylands 
område vid sekelskiftet 1400 var lika stort, som det fram-
trädde vid jordeböckernas tillkomst år 1540. I landsändans 
av allt att döma yngsta bygder Ingå och Sjundeå hade 
odlingstätheten under perioden 1451-1540 ytterligare till-
tagit. Socknarna Tenala, Pojo, Karis och Lojo visade sig 
däremot, såsom redan påpekats, oföränderliga till sin bol-
indelning och torde därför kunna anses såsom äldre och 
fastare i sin bebyggelse. 

Bol, samfälligheter och byar 

Bol 

Vill man komma frågan om den nyländska bebyggelsens 
uppkomst närmare in på livet och avväga socknarnas inbördes 
ålder, är en ytlig granskning av boltal och bolsummor icke 
tillfylles. 

De senmedeltida bolen utgjorde förvaltningsområden, 
som jämkats och tillrättalagts enligt vissa kamerala grund-
satser. De voro sålunda skattebol och det märkliga är, att 
benämningen bol för ett skatteuppbördsområde i Finland 
inskränker sig allenast till Egentliga Finland och Västra 
Nyland.' Dessa skattebol voro emellertid inte sammanställda 
enbart med beaktande av skattesynpunkter, utan bildade 
enligt Voionmaa i terrängen fast rotade jordområden.2  
Granskar man de nyländska skattebolen under 1500-talet, 

1  Jfr Oja, Kirkkopitäjä ja hallintopitäjä, s. 73-74. 
2  Voionmaa, Keskiajan tutkim., s. 146. 
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finner man, att de hopjämkats kring vissa jordfasta skatte-
bolskärnor, som föga rubbades under årens lopp. Däremot 
kunde bolens yttre delar skifta anslutning från ett år till 
ett annat. Bundenheten vid marken understrykes ytterligare 
av att skattebolen inom Västra Nyland oftast buro namn 
efter någon storby inom eller invid skattebolets område. 
Då ordet bol hade blivit benämning för de västnyländska 
uppbördsområdena, innebär det, att ordet hade ett levande 
innehåll, som hörde samman med områdena själva eller 
med någon väsentlig del av dem. Skattebolens kärnor, som 
ofta gett skattebolen deras bebyggelsenamn, ha uppenbar-
ligen varit bebyggelsekärnor, från vilka nyodlingsarbetet 
senare har utgått och vid vilka bolbeteckningen i dess ur-
sprungliga betydelse varit oupplösligt förbunden.' 

Ursprungligen har ett bol betytt en bostad, en bruks-
enhet.2  Thulins noggranna utredning om bolets ursprungliga 
betydelse överensstämmer med Voionmaas uppfattning, 
som kanske närmast grundar sig på Steenstrups. Thulin 
framhåller, att jorden till en början var odelbar. Under 1000-
talet och till en del även under 1100-talet omnämndes nästan 
endast hela bol. Thulin ser i bolet beteckningen för den 
egendom, som på grund av arvslagarna bibehållits ostyckad. 
Då jord fanns i överflöd var det inte fråga om huru stort ett 
bol kunde bliva, utan allenast huru stort det borde vara för 
att svara mot en enskild familjs behov och arbetskraft. 
Man såg därvid inte enbart till den odlade jorden. Huvud-
saken var, allt enligt Thulin, att bolet skulle motsvara vad 
som behövdes för en familjs underhåll och därvid togs hän-
syn till sammanfattningen av allt vad egendomen kunde 
lämna till livets uppehälle.3  

1  Jfr Gardbergs bolteori i Kimitobygdens historia I: 1, s. 46. 
2  Jfr Hildebrand, Sveriges medeltid I, s. 245-247, Voionmaa, Keski-

ajan tutkim., s. 187 o. f. ävensom Studier i Ålands medeltidshistoria. s. 
94 o. f. samt Veropiirijärjestelmästä Suomessa uuden ajan alussa, Hist. 
Ark. 21, II, 5, s. 3-6. 

3  Thulin, Om mantalet, II, s. 14-15. 
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Bolen ha alltså ursprungligen avsett bruksenheter, men 
senare i överförd betydelse kommit att beteckna skattebol, 
d. v. s. uppbördsområden. 

Det vore därför av intresse att skilja ut boleri såsom ur-
sprungliga bebyggelseenheter från deras sentida kamerala 
motsvarigheter, för så vitt de haft samband med varandra. 
En jämförelse mellan de äldsta kända odlingsenheterna, 
odlingssamfälligheterna, och den äldsta kända bolindelningen 
vore ägnad att i någon mån klarlägga frågan om 'kärnbolen' 
och därmed skänka en inblick i landskapets äldsta bebyggelse-
historia. 

Samfälligheter 

Enligt A. G. Fontell återspegla byarnas, ja till och med 
socknarnas samägor, deras samfällda skogar, utmarker och 
allmänningar, de samägande byarnas ursprungliga samhörig-
het och uppkomst ur en gemensam odlingsenhet.' De äldsta 
förefintliga ägokartorna, som i Nyland härstamma ungefär 
från sekelskiftet år 1700, upplysa om de samfälligheter, som 
intill denna tid hade förblivit oskiftade. Ägogemenskapen 
vittnar sålunda omedelbart om en tidigare samhörighet 
mellan byarna. 

För att belysa bebyggelsens uppkomst bör en detalj-
granskning av jordeböckernas uppgifter om bol och byar 
förenas med en granskning av det äldsta kartmaterialets 
uppgifter om ägogemenskap mellan byarna. 

Byar och bynamn 

En undersökning icke allenast av bol och samfälligheter 
utan även av byalag visar sig nödvändig, då man söker spåra 

1  Fontell, Jordens i Egentliga Finland besittningstagande för odlings-
ändamål, Finlands Kulturhistoria, Medeltiden, s. 78-86. Den äldsta gemen-
samma odlingsenhet, som i S. Karins kan spåras, är socknen själv. Jfr 
Fontell, Forn-, sol- och hammarskiftet i Finland, s. 11-22. rennia 52 
N:o 1. Jfr Hist. Ark. 43, prot. 27/3  1935 Tallgrens uttalande, s. 34-35. 

Jfr Oja, Maarian pitäjän hist. I, s. 98-107, 120—.138. 
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den äldsta bebyggelsen. Sina erfarenheter för Danmarks 
vidkommande på detta område har Johannes Steenstrup 
och efter honom P. Lauridsen framlagt i sina studier över 
danska bebyggelseförhållanden.' Därvid ha de kommit till 
vissa allmängiltiga slutsatser. Bynamn, som utgå på -by, 
ha jämte en del andra ålderdomliga danska odlingsnamn 
(-lose, -inge, -lev) utgjort namn på byar, som varit gamla 
bebyggelseanläggningar, vilka legat på goda eller mellan-
goda jordområden och i allmänhet utgjort stora byar. Där-
emot ha byar med namn på -böle och -skog (-torp, -rod) i 
regel varit mindre byar, som uppstått senare under medel-
tiden och icke ha haft utrymme för en frodigare utveckling. 

Den danska ortnamnsforskaren Gunnar Knudsen under-
stryker med hänvisning till Steenstrup, att byar med namn 
på -by genomgående omfatta stora jordområden, vilket 
»tyder paa, at det maa vare forholdsvis gamle Byer». Knudsen 
anser, att huvuddelen av de danska ortnamnen på -by 
härröra från vikingatiden och den närmast föregående 
perioden.2  

Steenstrups metod har nyttjats vid namn- och byunder-
sökningar för olika bygder och kulturområden i Sverige. Där-
vid har senast Gösta Franzen påvisat, att »namntyper som 
-hem, -inge, -stad och -by höra till ett helt annat storleks-
och följaktligen även åldersskikt än sådana typer som -torp, 
-säter och -boda.» För namn på -stad och -by har man kunnat 
fastställa, att en hel del stad-gårdar tillhöra den äldsta 
bebyggelsen och att by-bosättningarna som regel äro utflytt-
ningar från äldre bebyggelser, vilka inte sällan äro inge- och 

1  Steenstrups studie ingår på danska »Nogle Bidrag til vore Lands-
byers og Bebyggelsens Historie», i Dansk Hist. Tidsskr. 6 R. Bd 5, 8.313-
366, på franska »Quelques audes sur l'histoire de nos villages et de la colo-
nisation du Danemark» i Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes 
Selskabs Forhandlinger 1894, s. 267-302. - Lauridsen, Den gamle danske 
Landsby, i Aarbog for Dansk Kulturhistorie 1899, s. 126 ff. 

2  Knudsen, Gunnar, De danske Stednavne. Nordisk Kultur bd 5, 
Ortnamn, s. 86. 
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stad-gårdar. Då namnen på -stad tillhöra gamla bygder, 
gäller detsamma också i stor utsträckning om namnen 
på -by. Typerna -boda, som från början beteckna fäbodar, 
-bol (-böle), som avse utflyttargårdar och nybyggen samt 
-ryd och -sved, som vittna om nyröjningar, träffas i skogs-
bygder och på områden, som äro mindre fördelaktiga ur 
jordbrukssynpunkt.1  

Det är sålunda tydligt, att även inom Sverige namnen 
på -by ha varit förbundna med storbyar, som haft armbågs-
utrymme.2  

I sin utredning om den svenska befolkningens ålder i 
Finland har Ralf Saxen3  visat, att namnen på -by och -böle 
inom det svenska bosättningsområdet i Finland represen-
terat det vanligaste namngivningssättet. 

För namnskicket i Nyland visa sig Steenstrups iakt-
tagelser tillämpliga så till vida som inom de västnyländska 
socknarna bynamn på -böle aldrig nå upp till så höga skatt-
markstal som de större och största byarna på -by. Vid en 
granskning av bystorleken med avseende fäst vid bynamnens 
slutändelser framgår det tämligen undantagslöst, att inom 
varje socken byarna med de största arealerna stå att söka 
inom gruppen av namn på -by, så vitt de över huvud taget 
bära odlingsnamn.4  

Hur skattmarkstal och slutändelser höra ihop, framgår 
ur följande sammanställning enligt de äldsta överkomliga 
jordeböckerna. Siffrorna ange lägsta till högsta skattmarks-
tal för de byar, som låta hänföra sig till de nämnda namn-
typsgrupperna. 

1  Gösta Franz61, Sverige, Nordisk Kultur bd 5, Ortnamn, s. 127-129. 
2  Jfr Hellquist, som uttryckligen har påpekat, att by-namnen äro all-

männast på slättbygderna. De svenska ortnamnen på -by, s. 100. 

3  Saxål, Om den svenska befolkningens ålder i Finland belyst af ort-
namnen. Fornminnesföreningens tidskr. bd  21 nr. 3, s. 20, 30. 

4  Jfr Rolf Pipping, Anteckningar om nyländska ortnamn, s. 1-3, där 
det utrönts, hurusom efterlederna -by och -böle växlat för samma ortnamn; 
därför har vid den följande sammanställningen de äldsta namnformerna 
beaktats. 
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-by 

Tenala  
Pojo (utom Karis 

Karis  
Ingå  
Kyrksl ätt  
Sjundeå  
Esbo  

1-10 3/4--7  

1-7 1--5 
1/2_9 1/4--3 1,2 

2 1/,--10 1/2 1/2-5  3/4  
1-101/2 1/2-4 1/6 

%-73/4 1/9-4  
1/3-8 1/2-4 3/4  

-böle -bolstad -går 

3 1/, 

2--5 3/4 1/2  
5 4 

8 2 1/2-2 % 

I regeln nå de högsta värdena för de övriga namngrup-
perna inte upp till de inom by-gruppen förekommande högsta 
skattmarkstalen. Det förefaller alltså som om i Finland 
åtminstone i Nyland namnen på -by hört samman med bya-t, 
vilka enligt Lauridsens uttryck haft gott om 'armbågs-
utrymme', d. v. s. i allmänhet ha omfattat stora jordom-
råden och sålunda i stort sett ha motsvarat det ålderdom-
ligaste skiktet av den nuvarande bebyggelsen.' 

I Finland omfattar gruppen av byar med namn på -by 
inte enbart de medelstora och största odlingsområdena inom 
socknarna, utan också rätt små byar. Saxen har påpekat 2  
att de personnamn, som ingå i sammansättningarna med 
-by och -böle, i allmänhet motsvara det namnskick, som var 
rådande i Norden under 11:te, 12:te och 13:de århundradet. 
Förmodligen har namnbildningen på -by länge varit livs-
kraftig. Under den svenska inflyttningens äldsta tid upp-
trädde den som en förhärskande namnform för att sedan 
jämsides med yngre namnbildningsändelser fortleva fram 

1  I de fall, där inom en socken den avgjort största byn inte uppvisat 
by-namn, ha byarna av denna namntyp vanligen i storlek överträffats 
av byar med naturnamn, vilka alltså inte lämna någon, som helst upp-
lysning betr. odlingens ålder. Enda undantaget från denna iakttagelse för 
Nyland utgöres av Billskog med dess 121/2 sktm. Det synes som om odlingen 
i östligaste .Ingå varit så ung, att armbågsutrymmet räckt till ända intill 
skog-namnen. 

2  a. a. s. 30. 



-arv naturnamn -backa 
-kulla 

1/2--10 

14_6 1/2  i 
1-8 

1/2-12 
1/8 5 1/8  
%-11 
1/4-7  

2 

5-9  1/2  

2 % 

1-2 

3 1/4 

1 Y3-3 1-2 

1 %-5 34-2 

1-3 1 (Svidj a) 
2 %-7 12 1/2 

1-7 21/6-514 
1/2-6 11/4-43/4  
1--23/4 14-2 

-skog -kila 
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mot nutid. Att ett bynamn slutar på -by, utgör sålunda inte 
ensamt för sig ett oavvisligt tecken på hög ålder, men det är 
ett bevis till de andra, i synnerhet om byn är stor; dock 
kunna till exempel gamla byar med namn på -by genom 
utspjälkade dotterbyar ha förlorat sitt ursprungliga höga 
skattmarkstal. — Namnet, storleken och de äldsta kända 
ägoförhållandena böra därför sammanställas vid bedöman-
det av byarnas ålder. 

De stora skattmarkstalen; de mångdelade skattmarkstalen 

Det är inte bara de ursprungliga odlingsenheternas storlek, 
sådana de kunna spåras i skattmarkstalen, som antyder 
odlingens ålder på en ort. För de fall då enheterna redan tidigt 
spjälkats sönder, återspegla de mångdelade skattetalen en 
lång följd av delningar och sålunda även en hög ålder för 
odlingen. 

Voionmaa har påvisat, hurusom de ursprungliga odlings-
enheterna, det allmäntskandinaviska bolet, d. v. s. bo[l]staden 
för en bondefamilj, har utgjort den ursprungliga skatte-
enheten.2  Skatten för ett fullt bol var en full mark. I samma 

1  [Skenäs 10] 
Voionmaa, Suomalaisia keskiaj an tutkimuksia, s. 115; 186-190. 

För Sveriges vidkommande har J. Sandström i artikeln »Den nuvarande 
bebyggelsens uppkomst» i Fornvännen 1910, s. 94-97, påstått, att den 
nuvarande bebyggelsen föregåtts av en bebyggelse i enstaka gårdar. 
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betydelse som det allmäntskandinaviska uttrycket bol och 
det svenska uttrycket markabol användes på Åland ordet 
markland. Den äldsta kända skatteenheten i Egentliga Fin-
land och i Raseborgs län var densamma som på Åland, näm-
ligen markskatten eller skattmarken .1- För de finska bygderna 
representerade kroken den ursprungliga odlingsenheten. 
Genom arv och nyodlingar inom byalaget uppdelades små-
ningom den ursprungliga kroken i bråkdelar. Tidigast omta-
lades endast halva krokar, medan mot slutet av medeltiden 
jorddelningar intill en tolftedels krok funnos att anteckna.2  
Uppdelningen av skattetalen i brutna tal med hög nämnare 
framstår sålunda såsom ett tecken på bebyggelsens ålder, 
vare sig skatteenheten gått under namn av krok, bol, markabol 
eller skattmark .3  

Jord- och skattmarkstalen för byarna inom Raseborgs 
län upptogos i Gustav Vasas första jordeböcker över länet 
'såsom skatterna efter gammal hävd brukade utgå, men 
ingalunda efter någon ny skattläggning' .4  Såsom tidigare 
omtalats hade skatteenheten i Raseborgs län mellan åren 
1413 och 1451 nära nog fördubblats från 1011 mantal till 
1878 skattmarker (d. v. s. 939 gamla skattmarker).5  Ur den 
fördubblade skatteenhetens skattmarkstal, som grundade 
sig på den äldre skatteenheten, framgår i varje fall skatt 
markstalens starka uppdelning, d. v. s. tecknet på bebyg-
gelsens ålder. Enär skattmarken i Raseborgs län efter skatt-
markstalets fördubbling förblev oförändrad fram till Gustav 
Vasas tid, återspegla sålunda de första jordeböckerna i sina 
skattmarkstal äldre tiders skatteindelning.6  

Voionmaa, a. a. s. 115, 117, 123, 148. 
2  Voionmaa, a. a. s. 190-200. 
3  Voionmaa, a. a. s. 199 jfr 200, 198, 189. 
4  Ramsay, A., Skattmarkstal på 1500-talet. Hist. Ark. 31, Nr. 2, s. 

6-7. Anförandet återges även av Rosenborg, Bidrag till jordbeskatt-
ningens historia under medlet av sextonde seklet. H:fors 1860, s. 29. 

Voionmaa, a. a. s. 147, 151, 155. 
Jfr FRa 2974 1540-49: sktm 1938, mant. 2351. 
6  Voionmaa, a. a. s. 151. 



125 

Skattmarkstal under skatteenheten 

Samtidigt som Voionmaa åberopar den långt drivna upp-
delningen av skattetalen i brutna tal såsom ett bevis för 
bebyggelsens ålder, framhåller han också, att byar, som 
inte nå upp till en hel krok, d. v. s. som stanna under den 
ursprungliga odlings- och skatteenheten, måste ha upp-
stått i senare tid såsom »avgärdabyar».1- I Raseborgs län, 
där skatteenheternas summa fördubblades under förra hälf-
ten av 1400-talet, innebär detta, att byar, som i de första 
jordeböckerna på 1500-talet upptagas med skattetal under 
2 skattmarker, måste betraktas såsom tillkomna under 1400-
talets senare hälft eller i början av 1500-talet. 

Vid bedömandet av byarnas ålder bör man räkna med, 
att geografiska och topografiska faktorer utöva en väsentlig 
inverkan på bebyggelsen. Hemmansklyvningen har sålunda 
i hög grad befordrats, om möjligheter att utvidga odlingarna 
ha saknats. Om alltså skattetalens uppdelning i brutna tal 
för jordområden på utskärsöar eller vid gränsen till skogs-
bygden är lika långt driven som för hemman på slättbygden, 
måste odlingen på slättbygden vara äldre än i skogen och 
på öarna, där klyvningarna synbarligen ha befordrats av 
trängseln. På öar och invid skog där utrymme saknats har 
jorden uppdelats inom kortare tid i samma grad som på 
slättbygden, varest utrymme fritt stått till buds. 

Jordeböckern a 

Då man genomgår jordeböckerna för Västra Nyland och 
granskar uppgifterna om jordskatten socken för socken och 
by för by, finner man, att materialet inte är likformigt för 
hela området. För socknarna Karis, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt 
och Esbo föreligga de äldsta detaljuppgifterna för år 1540, 
medan jord- och skattmarkstal för Tenala och Pojo anges 

1  Voionmaa, a. a. s. 199--200. 
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noggrant först år 1574. Jordeboken för år 1540, i vilken 
Tenala och Pojo saknas, återger jordtalet för byarna och 
hemmanen i skattmarker och bråkdelar av dessa, medan 
1574 års jordebok uppger byarnas jordtal i skattmarker och 
delar därav, men hemmanens jordtal i stänger och aln. 

Medan skattmarken och dess uppdelning i viss mån åter-
speglar den fortgående delningen av de ursprungliga skatte-
enheterna och sålunda ger en antydning om bebyggelsens 
utveckling, utvisar däremot stång- och alntalen endast de 
enskilda hemmanens kvot av hela byns odlingar.' Det blir 
sålunda möjligt att i området Karis Esbo granska bebyg- 
gelsens ålderdomlighet ända intill hemmanens skattmarksupp-
delning, medan värdesättningen för Tenala—Pojo måste 
stanna vid en granskning av byarnas skattmarkstal. 

Alldeles ojämförbara bli inte resultaten för de bägge om-
rådena. Av allt att döma har i Tenala och Pojo under åren 
1540-1574 ingen större förändring av jordskatten inträffat, 
emedan socknarna voro förlänade.2  Slutsummorna av skatt-
markstalen, som för Tenala och Pojo i räkenskapssamman 
dragen uppgåvos redan tidigare än de egentliga jordeböc-
kerna från och med 1574 taga vid, uppvisa knappast nämn-
värda förändringar. För Pojo upptogs år 1549 3  en summa 
om 258 4  / 6  skattmarker, vilken 1574 hade nedgått till 256 34, 
medan för Tenala den år 1555 4  uppgivna slutsumman om 
312 skattmarker fram till 1574 hade ökats till 312 5  / 6  skatt-
marker. 

1  Ramsay, A., Skattmarkstal på 1500-talet, s. 7. Hist. Ark. 31 Nr. 2. 
Jfr Pontell, Eg. Finl., s. 83. Beräkningen enligt stång och aln innebar, att 
solskiftet genomförts. 

2  Nikula, 0., Tenala och Bromarf socknars historia I, s. 92-93. Jfr 
Almquist, Den civila lokalförvaltningen, Del II hft 2, s. 443-444. 

3  FRa 2974. 
4  FRa 3033. 
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STOR-KAKIS 

De äldsta urkundliga beläggen 

De äldsta urkundligt belagda ortnamnen i Nyland ge an-
tydningar om bebyggelsens ålder. Tidigast av alla de väst-
nyländska kustsocknarna omnämnes K a r i s. Hösten 1 3 2 6 
den 24 oktober har kyrkoherden Laurentius i Karis jämte 
Åbobiskopens uppbördsman för Nyland Lindwidus utf är-
dat ett brev till Reval om sjöförbindelserna mellan staden 
och den nyländska kusten, varvid de som brevvisare nämna 
Laurentius Skyoldaerae.1  Tre år senare, år 1 3 2 9, dyker det 
första belägget för Tenala upp samtidigt med ett andra 
belägg för Karis. Den 12 juni voro prästerna Winaldus i 
Tenala, Olaus i Karis och Olaus i Uskela jämte biskop Bengt 
och kaniken Hemming sigillvittnen, då Krakanäs kalkberg i 
Kimito skänktes till Åbo domkyrka. Vid detta för kyrkan 
betydelsefulla avtal märktes alltså såsom biskopens närmaste 
vittnen prästerna i Kimitos grannsocknar Uskela och Tenala 
samt prästen i Karis.2  

Ås 1 3 3 0 finner man prästen i K y r k s 1 ä t t, herr 
Ervast, första gången omnämnd, även han som sigillvittne 
för biskop Bengt vid en uppgörelse rörande Vånå gård.3  
En prästson från Ingå socken nämnes år 1 3 3 7 i en 
böteslängd i Reval.4  Sockennamnet Pojo finner man 
urkundligt belagt först 1 3 5 9, då kyrkoherden Birger i 
Åbo skänkte sitt mödernegods i Skum i Pojo till domkyrkan.5  

FMU I, s. 139-140. 
2  Svb., s. 31. 
3  Svb., s. 34. 
4  FMU VIII, s. 450. Senare belägg för Ingå äro av år 1357, EMU I, s. 

278, o. av 1369 d:o, s. 328. 
5  Svb., s. 110. 
Bynamn för Pojo, vilka tidigare nämnas i urkunderna, ha hänförts 

till andra socknar, varom närmare längre fram. Varken för Ingå, Pojo eller 
Kyrkslätt ha Padisuppgifterna av år 1335 kunnat beaktas som verkliga 
belägg, emedan de härrört ur en andrahands källa, tillkommen under 
1400-talet. Jfr i det föreg. s. 8-9. 
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Av en urkund 1382 om en donation som berör Nackböle 1  fram-
går, att Sjundeå kyrka vid denna tid knappast förefann.s, 
eftersom gåvan gavs till Loj() kyrka. Genom ett dombrev 
av år 1 4 1 7 dyker S j u n d e å sockennamn upp för 
första gången.2  

De äldsta beläggen för de västligaste nyländska socken-
namnen tyda således, med undantag för Pojo och 
Sjunde å, på att kyrksocknarna här ha existerat under 
1300-talets förra hälft och att de ha uppstått i början av 
1300-talet eller ännu tidigare. Sockennamnet Karis visade sig 
vara äldst och samtidigt med det första egentliga belägget för 
landskapsnamnet Nyland, i urkunden om fredsslutet med. 
Reval.3  De senare 1300-tals beläggen för Karis betona ytter-
ligare socknens egenskap av bebyggelsehärd för det äldsta 
Västra Nyland. 

I slutet av 1300-talet framträder det tydligt i urkun-
derna, att Karis jämte Tenala utgjorde medelpunkten för 
den kyrkliga förvaltningen i landskapet. Då Nylands inbyg-
gare hotades med bann för utebliven skattebetalning, med-
delade den i Borgå 1 3 6 2 daterade urkunden, att uppbörden 
ankom på Johannes de Tenala och Rembold de Karis.4  År 
1 3 7 3, då biskop Johan förrättade officiell visitation i Nyland, 
var sammankomsten med prästerskapet och folket i Nyland 
förlagd till Karis kyrka, där även brevet angående tilldra-
gelsen utfärdades 17!  2, medan till urkunden fyra dagar senare 
vid Tenala kyrka »in commvni placito» fogades Nylands 
sigill.5  Ytterligare framgår av ett brev av år 1345, att den 

1  FMU I, s. 385-386. 
2  FMU II, s. 172-173. 
3  EMU I, s. 132. 
Vid belägget för Nyland 1310 ur odat. källa har härvid lika litet av-

seende blivit fäst som vid Padisbeläggen för sockennamnen. FMU VIII, 
s. 355. 

4  Svb., s. 114. 
5  Svb., s. 145-146. 
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Linwidus, som 1326 omnämndes såsom 'exactor domini 
Aboensis super Nylandie' var hemma i Tenala.1  

Uppenbart voro Karis och Tenala under 1300-talet de i 
kyrkligt hänseende förnämsta socknarna i Västra Nyland. 
Sannolikt ha därför dessa socknar bildat den kärna, varur 
de övriga socknarna ha blivit avsöndrade. 

Karis forna omfattning 

Hur gränserna mellan Tenala och Karis urgamla kyrk-
socknar ha gått, innan Pojo socken uppstått, ställer sig 
svårt att klarlägga, men tre urkundliga belägg finnas, som 
ge en viss antydan därom. Det tidigaste är det redan nämnda 
brevet av den 24 oktober 1326.2  Det är ställt till rådet i Reval 
och handlar om ett skeppsbrott. Uppenbarligen har en 
Revalsfarare, Laurentius Skyoldaerae, till Nyland bragt 
rådets meddelande om den timade sjöolyckan. Samme man 
befullmäktigades av kyrkoherden Laurentius i Karis och 
uppbördsmannen Linvidus från Tenala att i Estland taga 
vara på godset från skeppsbrottet. Det förefaller klart, att 
namnet Skyoldaerae bör sättas i samband med nuvarande 
Sköldargård i Pojo (n. v. Skenäs landsförsaml.), vars äldsta 
beaktade form Skiöldaraby är belagd 1405.3  Lika uppenbart 
synes det, att skepparen i sitt viktiga värv vänt sig till sin 
sockenpräst som brevskrivare. Sköldargård tyckes alltså 
i äldsta tid ha räknats till Karis. 

Antagandet bekräftas av ett räfstebrev för Ingå, Loje. 
och Karis år 1405. Här omtalas 3 skattmarker i Skiöldaraby 
som till kronan indragna frälser', och byn hänföres uttryck- 

1  Jfr FMU I, s. 139 och Svb., s. 67. 
2 FMU I, s. 139. 
3  Jfr Greta Hausen, Nylands ortnamn, s. 120, FMU II, s. 48. Skioldare 

var förmodligen en yrkesbeteckning med betydelsen 'sköldmakare', se 
Hellquist, De svenska ortnamen på -by, s. 74; Rolf Pipping, Nyländska 
ortnamn, Studier i Nord. filologi 18, 1, s. 12. 

9 
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ligen till Karis.' Såsom Aulis Oja har klarlagt för Egentliga, 
Finlands område, skedde Iäfsten enligt den gamla indelnin-
gen i kyrksocknar, utan avseende på den nyinförda världs-
liga sockenindelningen..2  Då räfstebrevet för Tenala och 
Pojo nämner Björn Älgemo såsom nämndeman, visar detta, 
att Elimo i kyrkliga ting hänfördes till Tenala.3  Sockengrän-
sen synes ha gått mellan Sköldargård och Elimo och sålunda 
bör hela den sydligaste delen av det nuvarande Pojo med 
hela dess skärgård från Hangö udd österut fordom lytt under 
Karis (d. v. s. nuv. Skenäs och Snappertuna skärgård). 

Även vid granskningen av kartmaterialet och gränserna 
för de gamla samfälligheterna framkomma vittnesbörd, som 
stämma överens med antydningarna i de äldsta urkunderna. 

Hur gränsen längre norrut har gestaltat sig, därom finnas 
endast obestämda antydningar. I brevet av den 14 maj 
1351 angående biskopsfrälsena i västligaste Nyland 4  heter 
det i överskriften »Litera libertatis super Henelax, Gretar-
waby, Swartaa et Poyo, in parrochia Thenala». I förteck-
ningen över Svartbokens brevinnehåll lyder motsvarande 
anteckning »Littera libertatis super Heynelax, Gretarwaby, 
Swartoo & Poyo in parrochia Tenala». I själva brevtexten 
däremot nämnes intet sockennamn alls. Innehållsförteck-
ningen grundar sig uppenbarligen på brevöverskriften, som 
måste ha tillkommit vid den äldsta och ursprungligaste 
grupperingen av breven, som skedde enligt sockenindel-
ningen och som förmodligen uppgjordes rätt snart efter 
brevgruppens tillkomst.5  Man finge sålunda räkna med, 

FMU II, s. 47-48. 
2  Varsinais-Suomen hallintopitäjäjaon. iästä. Hist. Aikak. 1936, hft 1, 

s. 58. 
3  FMU II, s. 49. 
4  Svb., s. 91 samt Svb. XVIII. 
5  Jaakkola har i sin Vanhimmat historialliset kopiokirjamme, sid. 91 

anm. 2 och sid. 92-93 ävensom sid. 92 anm. 4 påpekat, att ett senare utfört 
ordnande av arkivet enligt lagmansdömen omkr. 1435-1450 icke förut- 
sätter ett oordnat domkyrkoarkiv dessförinnan. - »lähdesaines seuraa 
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att godsens fördelning efter socknar har gjorts redan på 1300-
talet. Enligt Teittl hänför des Åminnet, Estböle och Bengtby 
i nuv. Pojo 1555 alltjämt till Tenala. 

Även kartmaterialet och uppgifterna om samfällighe-
terna ge, såsom av den följande detaljgranskningen framgår, 
vid handen, att Pojo av allt att döma ursprungligen har lytt 
under Tenala och att endast skärgården och förmodligen 
också odlingarna öster om Pojoviken ha utgått ur Karis-
bygden. Namnskickets utbredning över Gammelboda—Ny- 
boda Bockboda stöder detta antagande. Minnet av ur- 
sprunget från Karis forna storsocken för de bägge Padis-
godsen Skavistad och Pinnby låg måhända till grund för, 
att de sammanfördes i ett och samma köpebrev utan om-
nämnt sockennamn, medan de övriga godsen angåvos endast 
som alla gods i de namngivna socknarna Pojo, Ingå och 
Kyrkslätt. Heinlax, Gretarby och Pojo i frälsebrevet av år 
1351 kunde väl ha räknats till Tenala. Inför åtgärden att 
rycka in Svartå inom Tenala forna kyrkliga område ställer 
man sig emellertid tvivlande, då Svartå ligger bortom Karis 
kyrka och kyrksjö. Räfstebrevet av år 1405 hänför också 
uttryckligt Svartå till Karis.2  

Men det var inte enbart åt Pojo- och Tenalahållet, som 
Karis kyrkliga storsocken sträckte sig utöver de klara grän-
ser, man från 1500-talet känner för Karis äldsta administra-
tiva socken. Sockennamnet Karis-Lojo bär vittne om att 
Karis har sträckt sig långt inåt land. Neovius har till och 
med förmodat, att Loj() utspjälkats ur Karis kyrksocken, 

suhteellisen tarkkaan pitäjäjakoa, mikä kuten tunnettua menee 
kauas 1400-luvun laamannikuntajakoa varhaisemmas ja minkä mukaan, 
ilmeisesti myöskin lähdeaines alkuperäisimmin on järjestynyt.» s. 91 
anm. 2. På tal om Stensbölegodsen och deras brev framhåller Jaakkola 
vidare: »Se seikka, että viimeinen lähde on vuodelta 1383, edel- 
lyttää jo sinänsä koko asiakirjaryhmän varhaista joutumista yhteen.» 

1  FRa 215 j f. 21 & 215 k f. 39. 
2  FMU II, s. 47-48. 
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och påpekat, att Loj() pastorats regala natur är ett bevis för 
den forna samhörigheten med Karis.' 

Österut synas rätt så stora delar av västligaste Ingå 
ha ägt samband med Karis kyrkliga storsocken. Omedelbara 
urkundliga belägg för detta antagande finnas endast två. 
Enligt ett kungligt brev av den 28 juli 1461 förlänade kung 
Kristian ön Ramsö, utanför inloppet till Fagervik, till herr 
Gregers Mattsson med följande ord »wor oc kronens öö 
Ramsöö i Karusokn met wor koningxgardh».2  Det andra 
belägget — i någon mån osäkert — är ur Ficks handels-
böcker i Reval. Den enda gång Karis socken nämnes i sam-
band med Ficks handel på Finland, är det fråga om Lång-
viksby, förmodligen Långvik innanför samma Ramsö invid 
Fagerviks mynning; Fick hade vid pingsttiden 1518 för-
bindelser med en man Andreus Larspocke »in Rassborch 
len in Kerse suckken in Lanckwijck buw».3 Omnäm- 
nandet av orter i Ingå såsom hörande till Karis vid en tid-
punkt, då Ingå socken redan förefanns, torde knappast kunna 
förklaras annorlunda, än att de vittna om ett tidigare sam-
band, som vid den tiden måhända icke så alldeles helt upp-
hört eller alltjämt kvarstod som ett levande minne. 

Vid rannsakningar under långt senare tider tycktes räfste-
områdena alltjämt gå igen, sådana de förekommo redan 
1405, och då beroende av den gamla kyrksockneindelningen. 
Så sent som i rannsakningsregistret av år 1616 återfinnas vissa 
spår av Tenala och Karis medeltida storsocknar och antyd-
ningat om dem. Alldeles som vid 1405 års konungsräfste-
ting Karis, Lojo och Ingå rannsakades gemensamt vid 

1  Neovius, Loj() sockens kyrkliga förhållanden. Kyrkohist. samf. prot. 
VI, s. 79-82. 

2  FMU IV, s. 179. 
3  FRa fotostatsaml. F. I. fol. 56 v. Möjligen kan här vara fråga om 

Långvik i Nord-Karis, grannbyn till Romsarby. Bondens finska namnform 
tyckes tyda härpå. Men om man beaktar, att hos Fick t. ex. en bonde i 
Bobäck i Esbo betecknats såsom 'steffen joperpocke' kan Långvik likaväl 
avse Ingå Långvik som Nord-Karis Långvik, isynnerhet som Långvik i Ingå 
låg betydligt närmare till för Fick. 
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Sannäs tingsplats i Karis, hölls räfsten 1616 för Karis och 
Ingå gemensamt vid ett ting, som hölls inom Karis, denna 
gång på Karis länsmansgård. Tenala och Pojo, som hade 
gemensamt räfsteting 1405 vid Fastarby, rannsakades också 
1616 gemensamt men vid ting i Immola by i Lohiantaipale 
bol, som redan 1451 räknades till Pojo administrativa 
socken.' Karis-Lojo, som alltså administrativt lagts under 
Pojo, hade i varje fall tidigare kyrkligt lytt under Karls 
och utgjort en del av Karis medeltida storsocken. Att själva 
hjärtbygden av Pojo hade lytt under Tenala storsocken, 
framgår förutom av 1405 års räfsteting av de klagomål, 
som framfördes vid räfsterna 1616. Menige man i Karis 
klagade över, 'att när de skjutsade åt Pojo socken, där icke 
blivit någon ombytning, utan de varit tvungna att skjutsa 
över Pojo och till Tenala' .2  Klagomålen av år 1616 tyckas 
sålunda besanna de tidigare nämnda vittnesbörden om att 
Pojo har uppstått ur eller ursprungligen hänförts till Tenala, 
ävensom förmodandet, att delar av Ingå ha hört till Karis 
medeltida storsocken. 

I klagomålen över skjutsfärder år 1616 meddelas, att 
Fagervik och Svenskby bol liksom Bolstad halvbol och 
Linkulla bol i Ingå socken tidigare 'legat till Karis läns-
mansgård med skjutsfärder', och att de även framgent, trots 
att de hörde till Ingå, borde läggas till Karis länsmansgård 
för fullgörandet av skjutsen.3  

Uppfattningen om bebyggelsen i västra Ingå som en 
utlöpare från Karisbygden vinner stöd även av -språkliga, 
skäl. Wessman har betonat, att en språklig överensstäm- 

1  Jfr IMU II, s. 48-49, FMU IV, s. 24 samt Vuoden 1616 valitus-
luettelo, s. 276. 

Jfr Vuoden 1616 valitusluettelo, s. 233. Då Karis-Lojo 1614 blivit 
eget pastorat, klagade menige man i Karis socken 1616 över att sedan 
biskopen i Åbo skiljt kapellet i Karis-Lojo ifrån »murkyrkio Karis», Karis 
socken inte mäktade hålla kyrkan vid makt. 

2  Vuoden 1616 valitusluettelo, s. 229. 
3  Vuoden 1616 valitusluettelo, s. 228-229. 
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melse förefinnes mellan västligaste Ingå och Karis. I väst-
liga Ingå uppvisar dialekten en språkgräns, som rätt så 
nära sammanfaller med den östliga gränsen för Ors eller 
'skäribolet', Fagervik bol, Svenskby bol ävensom Bolstad 
och Linkulla bol. Dialekten här har motsvarat språket inom 
Snappertuna, Karis och Skenäs skärgård, medan målet i 
östra Ingå och Degerby visar likhet med Lojo-, Sjundeå-
och Kyrkslättmålen.1  Gränsen för Ingå skjutsningsgemen-
skap med Karis, omtalad 1616 och sannolikt uppkommen 
genom tidigare sockensamhörighet, sammanfaller anmärk-
ningsvärt nog alldeles med dialektgränsen, så när som på 
Ors bol, som naturligtvis intet har haft med skjuts att 
skaffa. Men just detta Ors bol, onämnt i fråga om skjutsen 
1616, låg rätt utanför det Ramsö, som urkundligt belagt 
1461 sades höra till Karis. 

En granskning av Ingå samfälligheter är ägnad att inga-
lunda minska utan hellre understryka möjligheten av att 
västra Ingå fordom hört samman med Stor-Karis socken. 

Karis samfälligheter 

Urkunderna ha otvetydigt visat, att Karis jämte Tenala 
varit centrum för den kyrkliga förvaltningen i Västra Nyland. 
För bygden öster om Hangö udd utgjorde Karis den egent-
liga odlingskärnan, och inom det forna Stor-Karis ha uppen-
barligen delar av sedermera Pojo och Ingå socknar uppstått. 

Granskar man så Karistraktens äldsta kartmaterial, 
Broterus' sockenkarta från början av 1700-talet och de tal-
rika bevarade bykartorna, i de flesta fall även de av Broterus, 
finner man tämligen omedelbart, att inom socknen före- 

1 V. E. V. Wessman, Äldre bebyggelse och nutida dialektgränser, s. 5 
o. 15-17. Folkmålsstud. V 1937. 
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komma vida samfällda marker i trakten mellan Raseborg 
och Karis kyrka ävensom rätt norr om kyrkan på andra 
sidan Karis kyrksjö. 

I bygden västerut från Raseborg ha visserligen ägorna 
ofta i någon mån varit stridiga byarna emellan, men spår 
av ägogemenskap i forna större odlingsenheter ha icke kunnat 
iakttagas på samma sätt. Särskilt tydligt synes detta framgå 
av Broterus' karta över huvudbygden i Karis, där den väst-
ligaste delen nedåt Dragsviken och Broviken år 1703 visar 
sig väl uppdelad med rågångarna för små byområden upp-
dragna, medan trakten österut vid Läppträsk—Raseborgs 
ådal uppvisar väldiga sammanhängande odlingsenheter med 
påfallande få rågångar .1  

Bykartorna upplysa mer ingående om motsättningen 
mellan kärnbygdens stora odlingssamfälligheter och utkants-
bygdernas mindre och fristående enheter, detta särskilt 
västerut. Österut, åt Ingåhållet, synas de stora samfällig-
heterna omedelbart stöta samman med de väldiga samfällig-
heterna i västligaste Ingå kring Fagervik. 

Grabbacka samfällighet 

De två stora samfälligheter, som ännu på 1700-talet 
bestodo mellan Karis kyrka och Raseborg, omfattade byar, 
som vid jämförelse mellan jordeboksuppgifterna om dem år 
1540 och kartuppgifterna på 1700-talet voro tämligen oför-
ändrade. 

Enligt Broterus' karta av år 1703 över Karis och övriga 
därmed samstämmiga kartor i lantmäteristyrelsens arkiv 
bildade Kroggården (1540 Krogsby), Finnbacka, Visant-
backa (1540 Visantby), Vestanby, Gösbacka (1540 Giösby) 
tillsamman med Grabbacka en samfällighet. Dessa byar, 
Grabbacka frälse undantaget, skattade år 1540 för samman-
lagt 12 1/6  skattmarker och omfattade 9 bönder.2  

1  FRa, lantmäterikartor. 
2  FRa 2948. 
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Krogsby 

1540 

1 bd 

1540 

1 3/4 sktm 
1703 

1 hemman 
Finnbacka 2 » 2 » 3 » 
Visanteby 1 » 1 2/3  » 1 
Vestanby 3 » 4 3/4  » 3 
Gösby 2 » 2 1 

Vid återgivandet av jordeboksuppgifter är förkortn. bd  = bonde och 
sktin = skattmark. 

Bykartan av år 1702 meddelade om samfälligheten 1  att 
'Finnbacka är särskilt i åker ifrån de andra grannar som 
Västanby, Visanbacka, Giösbacka men skog och ängar 
samf[ällda]'. I 1500-talets och förmodligen även medel-
tidens bolindelning hade samfällighetens byar varit fördelade 
på tre bol, såsom ur nedanstående framgår. 

Finneby bol om 19 3/4  skattmarker 

(mångdel.) 
(912) Grabbacka samf. 

Finnby samf. 

(1/12) » 
» 

V estanby 3 bd 4 3/4  sktm 
Göösby 2 2 » 
Konungsböle 2 2 » 
Antby 5 » 5 » 
Bergby 1 » 3 » 
Fagernes 3 » 3 » 

Dalkarsbol om 17 314 skattmarker 

Finneby 2 bd 2 sktm Finnby samf. 
Torskulla 1 » 1/2  

[sedermera ock 

4 » (1/24) 
1/6 » (1/24)] 
% » 

» 
1/3 ,) 

1/2  + 1 /6  sktm Grabbacka samf. 
1/2  + 1,-4 » » 

1  Lmsa B 16 22/2. 

Kureby 2 » 1 
Svidja 3 » 1 

Degerby 1 » 1 
Kärrbacka 2 » 2 
Läpp 3 » 4 
Kila 6 5 

Visanteby 1 » 1 
Krogsby 1 » 



Sannäs bol om 16 skattmarker 

Finnebacka 2 bd 2 skin: 
Krogsby utbys 1 
Skuggeböle 2 bd 2 
Lillsannäs utbys 2 3/4  
Storsannäs 7 bd 5 y, 
Starkorre 4 » 2 3/4  
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Grabbacka sand. 

Västanby med sina 3 hemman år 1703 och 3 bönder om 
4 3/4  skattmarker år 1540 utgjorde den till skattetalet största 
skattejorden inom samfälligheten, samtidigt som ett av 
dess tre hemman uppvisade ett skattetal, uppdelat intill 1/12  
skattmark. Byn var sålunda stor och visade i det starkt upp-
delade skattetalet en åldrig prägel, belägen som den är nere 
på slättbygden. Själva namnet Västanby förutsätter emel-
lertid, att en annan by, antingen lika gammal eller äldre, låg 
öster om det vattendrag, på vars västra sida Västanby ligger. 
Av allt att döma har just Västanby tillsamman med dess 
tvillingsby, dess  'Östanby'  bildat samfällighetens 
kärna. Österom ån från Västanby räknat ligga inom samfällig-
heten Grabbacka, Finnbacka och Gösby. Såsom frälse 
tillåter Grabbacka inte någon uppskattning av storlek och 
skattläggning i äldre tid. Finnbacka och Gösby omfattade 
1540 vartdera 2 bönder och 2 skattmarker, medan år 1703 
Finnbacka sades omfatta 3 hemman och Gösbacka blott ett. 
Själva namnet Gösby förefaller äldre än de bägge namnen. 
på -backa (såframt de äro de ursprungliga och ingen för-
skjutning har skett för dem som från Gösby till Gösbacka). 
Ehuru Gösbys namn redan 1392 finnes belagt som nämnde-
mans namn genom Anders Göter 1  och Grabbacka dyker upp 
först 1450 genom nämndemannen Lars Grabbe, förefaller 
det dock, som om huvudbyn inom samfälligheten har legat 
vid Grabbacka—Finnbacka rätt österom Västanby och inte 
vid det sedermera enstaka hemmanet Gösbacka, vars namn 
Gösby—Götesby snarast synes tala om en inflyttning från 

1  FMU I, s. 437, jfr Solstrand, Namnet Karis, s. 21-22. 
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Sverige och måhända även om en medveten och uppenbar 
motsättning till grannbyn Finnby. 

Antagandet att Grabbacka Finnbacka jämte Västanby 
har bildat samfällighetens kärna tyckes besannat därav, 
att endast Grabbacka och Västanby haft utjordsägor vid 
saltsjön och långt utanför 1500-talets sockenrår. Västanby 
hade enligt kartorna sin utjord vid Broviken, medan enligt 
en uppgift på 1700-talet under gamle Nils Grabbes tid en 
äng vid Pojo kyrka hade lytt under Grabbacka.1  Dessa ägor 
voro förmodligen av gammalt ursprung. 

Finnby samfällighet 

Den andra stora samfälligheten. mellan Karis kyrka och 
Raseborg spåras på 1700-talet omedelbarast i Antby, Bergby 
och Konungsböle, som lågo inom samma rår. Enär emellertid 
Finnhy ägde jord inom Bergby 2, torde Finnby, som år 1703 
helt befann sig inom egna rår, det oaktat ursprungligen ägt 
samband med Antby, Bergby och Konungsböle. Därom 
vittnar även, att Antby-Bergby-Konungsböle samt Finnby 
byars gemensamma råpunkt vid sedermera Karis Ingå 
sockengräns har burit namnet Finnholmen. 

Samfällighetens byar förblevo tämligen oförändrade 
mellan 1540 och 1703. 

1540 1540 1703 
Antby 5 bd 5 sktm (2 bd ti111//2) 4 hemman 
Bergby 1 » 3 » 2 » 
Konungsböle 2 » 2 » 2 
Finnby 2 » (+ 

4 klostergods) 2 » (+ uppskattningsvis 4 
sktm klostergods) 2 + 4 hemman 

Sammanlagt fanns det år 1540 10 bönder eller hemman om 
12 skattmarker, Finnby 4 klostergods om ungefär 4 skatt-
marker oräknade. 

1  Åbo Tidningar 1785 N:o 21, s. 164--167. 
2  lansa B 15 n/1  och B 152/2, Broterus 1703. 
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Utöver de år 1540 i skattboken upptagna två skatte-
hemmanen i Finnby fanns inom byn fyra forna klostergods, 
såsom i det föregående har blivit utrett. Byn omfattade 
alltså, såsom även 1703 års karta utvisar, inalles 6 hemman, 
vilka på 1500-talet enligt beräkning motsvarat 6 skattmarker 
jord. Av allt att döma hade just de kyrkliga besittningarna 
inom byn förorsakat dess utbrytande ur ägogemenskapen 
måhända redan under tidig medeltid. 

Finnby med sina 6 bönder och Antby med sina 5 bönder 
framstå i storlek såsom samfällighetens huvudbyar. Av dem 
var Finnby till namnet belagt redan år 1335 enligt en från 
slutet av 1400-talet stammande andrahandskälla.1  Antbys 
namn skymtar veterligen tidigast i nämndemansnamnet 
Aun Antesson 1424.2  Uppenbarligen är det här fråga om 
samma nämndeman, som redan 1392 förekom under namn 
av 'Aun i Furaby'.3  'Furaby' torde som bynamn i Karis knap-
past kunna uppfattas annorlunda än som en felskrivning 
eller feltolkning av Finnby.4  

Nämndemansnamnen synas således ge vid handen, att 
Finnby varit den äldre av de två byarna och att Antby 
uppstått ur och inom densamma. För de bägge byarnas ålder 
svarar förutom beläggen även den omständigheten, att två 
hemman inom Antby uppvisa en stark uppdelning av skatte-
talen allt intill en tolftedel (1112) oaktat byn ligger på slätt-
bygden. Man torde sålunda med skäl kunna kalla den andra 
stora samfälligheten Finnby samfällighet. 

Inom de medeltida boleri var Finnby samfällighet för-
delad på två bol, med Konungsböle, Antby och Bergby inom 
Finnbybol och med Finnby självt inom Dalkarlabol. För 

1  Se i det föreg. s. 8— 9, FMU I, s. 492. 
2  FMU II, s. 317. Byn var väl uppkallad efter Auns far, som hette Ante. 
3  EMU I, s. 437. 
4  En granskning av pergamentoriginalet i Riksarkivet i Stockholm 

enl. fotosts. uppvisar ett »Finnabr>, där emellertid det ena n-et saknar en 
stapel. Denna felskrivning har uppenbarligen gett anledning till uttolk-
ningen 'Furaby' i stället för det alltjämt kvarlevande bynamnet 'Finnby'. 
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övrigt voro vid bolindelningen Grabbacka och Finnby sam-
fälligheter sammanblandade och boljämkade på ett sätt, som 
måhända låter en ana, att utbrytningen av Finnby kloster-
gods inom egna rår inte allenast lösgjort Finnby från dess 
ägosamband med Antby, Bergby och Konungsböle utan 
också kluvit en enda stor ägogemenskap från Karis kyrka, 
till Raseborg i två hälfter, den nordliga  Grabbacka sam- 
fällighet, den sydliga — Finnby samfällighet. 

Hade verkligen Grabbacka Finnby storsamfällighet varit 
en enda sammanhängande ägogemenskap, bör den ursprung-
ligen ha haft ett avsevärt omfång.' Inom 1540 års Finnby bol 
var den norra hälften företrädd av Västanby och Gösby, me-
dan den södra genom Konungsböle, Antby och Bergby var 
tämligen fullständigt representerad. Vad som återstod av 
moderbyn Finnby som skattejord utöver klostergodset, 
hade däremot jämte Visantby och en del av Krogsby för 
boljämkningens skull överförts till Dalkarlabolet, medan 
en annan del av Krogsby jämte Finnbacka hade överförts 
till Sannäs bol. Så väldig hade den forna samfälligheten 
varit, att den vid bolindelningens införande i början av 
1400-talet räckt till att fördelas på tre bol om sedermera 
20 skattmarker. 

Ytterligare kan möjligen spåras en antydan om att den 
sydliga samfälligheten, Finnby samfällighet, varit den äldre. 
I varje fall måtte Finnbys Antby ha varit äldre, eftersom 
den nordliga samfällighetens Antby fått den förklarande 
förstavelsen Visantby.2  

Märklig är även den urfjällsäng inom Domargård, som 
har lytt under Antby, Bergby och Konungsböle samfällighet.3  
Medan den norra samfälligheten Grabbacka hade sina utjor-
dar vid saltsjön, lågo Finnby samfällighets kända utjordar 
inom det närmaste grannskapet på andra sidan om Läpp- 

1  Enligt Fontell, hade »hela St. Karins socken, en gång i tiden utgjort 
en enda stor byasamfällighet.» Finl. kult. hist. Medeltiden, s. 79. 

2  Belagt såsom Anders Vise 1466, FMU IV, s. 262. 
3  I,msa Broterus 1703 B 15  2/2. 
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träsk. Måhända ha de äldsta bygderna haft sina utjordar 
närmast, emedan 'armbågsutrymme' fanns rikligast i äldre 
tid 

Hade en dylik antydd stor ägogemenskap söderorn Karis 
kyrka förefunnits, synes det sannolikast att Finnby varit 
dess huvudbygd. På var sin sida om Finnby gå finn-namnen 
igen. Inom den nordliga samfällighetshalvan förekom hem-
manet Finnbacka och inom den sydliga råpunkten Finn-
holmen. I Läppträsktrakten i Karis hade Finnby bois namn 
framkallat, såsom motsättningsnamn, grannbolets namn 
Dalkarlabol; på andra sidan om Finnholmens råpunkt 
Fagervik gränd inom sedermera Ingå , hade Finnpada 
och Svenskby, Finnby och Svenskby bol uppstått som mot-
sättningsnamn. Ramsö kungsgård, inom sedermera Ingå 
låg i ena ändan av denna bebyggelselinje, medan Skavistad, 
inom sedermera Pojo, låg vid andra ändan av den. Bägge 
dessa voro jämte Finnby Padisgods och därmed gamla stor-
mannagods från tredje korstågets tidevarv. Här skymtar 
sålunda en »finn»-bebyggelse, som senare fått medvetna 
stormann ainslag. 

Denna »finn»-bebyggelse, som så envetet återspeglas i 
namnskicket, torde knappast till sin uppkomst kunna för-
klaras ur egennamnet »Finn», utan måste uppenbart gå till-
baka på en finsk bebyggelse.' Den omgivande svenskbygden 
har skapat det namnskick för den finska bebyggelsen, som 
blivit bestående, medan det egna namnskicket fallit i glömska. 
— Närmare bevis för denna tankegång framkomma i sam-
band med granskningen av utskärsägorna. Det vikande 
finska namnskicket och den därmed förbundna bebyggelsen 
voro givetvis de äldsta, och märkligt nog låg Finnby sam-
fällighets urfjällsjord under Domargård inom det område, 
som enligt den forna bolindelningen kallades Dalkarlabol. 
Dalkarlabolets bosättning hade alltså 

1  I nutid har beteckningen finnbyn nyttjats såsom appellativ av all-
mogen i Österbotten. Meddelat av prof. Gabriel Nikander. 
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skett på Finnby -bosättnings utmarker 
uppåt Lojo ås, på sidan om Finnbybygden, men samtidigt 
norrut åt det håll, där Karis kyrka är belägen. 

Dalkarlabolet, Finnby storsamfällighets grannbol 

Dalkarlabolet i Karis fötekommer endast som bol och 
bolnamn utan någon motsvarande by och bynamn som 
grund. Inom bolet har inte heller enligt 1700-talets kartor 
någon samfällighet kunnat spåras. Bolet omfattade 1540 
följande byar: Finnby, Torskulla (med de däri inbegripna 
senare två byarna Kureby och Svidj a), ytterligare Degerby, 
Kärrbacka, Läpp, Kila, Visantby och Krogsby. Att Finnby 
som bolfyllnad hänförts just till Dalkarlabolet har uppen-
barligen skett, emedan Finnby samfällighets -urfjällsäng 
under Domargård bildade ett verkligt ägosamband mellan 
Finnby och Dalkarlabolet.1  Boljämkningen torde även ha 

1 Här framträder sålunda ett tydligt belägg för att samband mellan 
bolindelning och samfällighet förekommit. Medan Antby, Bergby och 
Konungsböle samfällighet, inom vilken även Finnby innehade ägor, besatt 
en urfjällsäng under Domargård, räknades samtidigt själva Finnby, som 
gett namn åt Finnby bol, inom vilket alla Finnby samfällighets övriga byar 
(Antby, Bergby o. Konungsböle) lågo, till Dalkarlabol, inom vars område 
Domargårds frälse var beläget. 

Ett annat motsvarande fall inom Karis socken förekommer inom Bobb-
näs bol, där Svidja trots att det territoriellt var alldeles fristående från 
bolet och beläget helt utanför det i varje fall hänfördes till detsamma. 
Samtidigt framgår av det senare kartmaterialet (Lmsa B 1C"/2  Broterus 
1703), att Svidja ägde en utjord inom Åssenby i Bobbnäs bol. 

(Jfr Fontell, som konstaterat likartade fall betr. Eg. Finl. jord, Finl. 
Kult. hist. Medeltiden, s. 85, dito betr. fornskiftet, Fennia 52, 1, s. 19.) 

Där det varit fallet, att utjordarna beaktats vid bolindelningen, måste 
uppenbarligen ägoförhållandet eller samfällighetsägandet förefunnits redan 
innan bolindelningen tillkommit eller, som Voionmaa påpekat, bolindel-
ningen fotat på gamla ägosamband och ursprungliga bebyggelseförhållan-
den. Dessa ägoförhållandens tillkomst kan alltså dateras till tiden före 
den kamerala bolindelningen, det är före 1400. Naturligtvis förekomma ofta 
rent kamerala boljämkningsfall, men där boljämknin.gar och utjordsägor 
samstämma, där har alldeles uppenbart bolindelningen tagit hänsyn till 
bestående ägoförhållanden. 
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spelat in, när Visantby och Krogsby hänfördes till Dal-
karlabolet, eftersom de bägge på 1700-talet alltjämt hörde 
ihop med Grabbacka samfällighet. Dalkarlabolets kärna 
skulle sålunda ha bestått av Torskulla (Kurby Svidj a), 
Degerby (samt därinvid frälsegodset Domargård), Kärr-
backa, Läpp och Kila. Inom Läpp fanns på 1500-talet 1  en 
sockenallmänning och år 1405 lydde ett hemman under 
kyrkan; detta ävensom Finnby samfällighets urfjällsäng 
inom Domargårdens frälse synes ge vid handen, att Dalkarla-
bolets bebyggelse inom socknen varit rätt ung. I varje fall 
måste Dalkarlabolets bebyggelse ha varit yngre än de förut 
nämnda samfälligheternas. Att en åldersskillnad har före-
funnits mellan Finnbybygden och Dalkarlabolet, antydes 
även genom de bägge bebyggelsernas utmarks- och öbesitt-
ningar. Finnbys utmarker lågo på fastlandet, dels inom det 
område, som sedan ingått i Dalkarlabolet, och dels vid 
Broviken invid Horsbäck i form av Västanby urminnes 
ödesjord. Däremot stå Dalkarlabolets egna utmarker att 
söka ute i skärgården vid Dalkarö, varom närmare i annat 
sammanhang. 

Övriga ägosamband i grannskapet 

Utom de nu behandlade två stora samfälligheterna mellan 
Karis kyrksjö och Raseborg funnos enligt kartmaterialet 
från 1700-talet söderom kyrksjön knappast några mer an-
märkningsvärda samfälligheter. Vissa ägosamband kunde 
spåras mellan byarna i den dalgång, som leder ned till Bro-
viken, saltsjön och Dragsviken, men något större oförtydbart 
odlingssamband från fordom torde här knappast kunna på-
visas.2  

1  1549 FRa 2974. 
2  Broterus' karta över trakten av år 1703 upptog gemensamt kullars- 

böle (1540 2 bd, 1 sktm), Åssenby (1540 Osmundsby 3 bd, 3 1/2 1/3  
sktm), Gebbelby, Harparbacka (1540 1 bd, 2 sktm), Ripubacka (1540 
1 bd, 1 sktm), Bro (1540 3 bd, 31/2  sktm 1/12) och Baggård. (Lmsa B 
16 a 32/2.) Emellertid var det endast Harparbacka, Ripubacka och Bro, som 

10 
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Likaså skymtar ett dylikt lösare ägosamband i trakten 
mellan Raseborg och saltsjön. Det förefaller nämligen som 
om till Bredslätt (1540 1 bd, 1 sktm), Huskvarn och 
Fagernäs (1540 3 bd, 3 sktm) 1  ytterligare hört Alho (1540 
1 bd, 1 % sktm + 1 utbys) med mulbete inom gräns med 
Bredslätt och samfällig därmed i skog och äng.2  Om Bars-
gård hette det att den alls intet (1540 utbys 3 sktm) mulbete 
haft 'om ej de få de ägor, som Fagernäs och Grönhammar 
vill tillegna sig'. Bredslätt och Alho lydde under Bobbnäs 
bol. — — Fagernäs däremot räknades märkligt nog till 
Finnby bol och detta måhända icke så alldeles enbart av 
kamerala skäl, varom närmare i samband med behandlingen 
av utskärsägorna. 

Esby samfällighet 

Medan de hittills behandlade två verkligt stora samfällig-
heterna, eller om man så vill kalla det Finnby ursamfällig-
het, låg söder om Karis kyrksjö, funnos även norr om kyrk-
sjön två samfälligheter, som i storlek motsvarade eller t. o. m. 
överflyglade de södra. 

hade samfälld skog. Närmare gemenskap företedde sinsemellan Kallbacka 
och Baggård, som hade åker och äng i lika tegskifte. Dessutom hade Broby 
och Baggård äng i tegskifte. (Lmsa B 16154.) Inom Åssenby hade Svidja en 
utjord. Gebbelby och Baggård hade en stridig betesmark och Åssenby hade 
ett kvarnställe, som Gebbelby hävdat. 

Det tyckes som om Broby med sina 3 bönder och 3 skattmarker samt 
sina starkt uppdelade skattetal har varit moderby för Kallbacka, Bagg-
gård, Ripubacka och Harparbacka. Om dessa byar verkligen ha bildat en 
samfällighet, hade denna vid bolindelningen varit fördelad på Persö och.  
Bobbnäs bol. Ripubacka och Harparbacka med sina enstaka hemman 
om 1 1/2  och 2 % skattmark voro alltför små för att vara av äldre ursprung. 
Dessa byar lågo jämte Broby inom Persö bol. Åssenby jämte Rullarsböle 
hörde till Bobbnäs bol, och av dem var uppenbarligen Osmundsby den större 
och äldre. 

1  Huskvvrn var torp av Bredslätt och Fagernäs bröstmarker, Lmsa B 
15 12/1  Broterus 1703. 

2  Lmsa B 15 1/1  Broterus 1703, B 15 1/3  Malmström 1778. 
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Enligt Broterus' karta av år 1703 1  voro Heimos, Österby 
och Kasaby (=Esby 1540) samfällda i skog och mark, och 
Joddböle hade dessutom 1 skattmark jord i Heimos åker. 
Jordeboksuppgifterna om byarna voro 1540 följande: 

---> Heimos 2 bönder 6 skattmarker 
Österby 3 » 7 » 
Esby 3 » 4 4- '/„ sktm (mångdel. 1/12) 
Joddböle 2 » 1 1/2  sktm. 

Samfälligheten hade efter 1500-talsmått omfattat samman-
lagt 10 bönder om 18 1/2  + 1/12  skattmarker. Vid bolindel-
ningen hade samfälligheten varit fördelad på Esby och 
Österby bol, till vilka även den andra samfälligheten norr 
om kyrksjön hänförts. 

Boleri omfattade 1540 följande byar: 

Esby bol om 19 + 1/4  + 1/6  skattmarker. 

Esby 3 bd 
(nuv. Kasaby) 

4 + 1/12  sktm 
(mångd.el.) 

(1/12) Esby samf. 

Joddeböle 2 » 1 1/2  » dito 
Torsböle 1 » 1 1/2  » 
iEintzbacka 1 
(nuv. Kansbacka) 

» 1 + 1/4  + 1/8  sktm Brasby samf. 

Loffuabacka 2 » 3 + 1/8 + 1/8 » dito 
Backaby 4 » 3 + 1/12 » (1/12) dito 
Smetzby 5 » 3 + 1/8  » (1/16) 
Osmundsböle 2 » 1 1/2  » 

Österby bol om 20 sktm. 

Heimos 2 bd 6 sktm 
Österby 3 » 7 » 
Brasby 4 » 3 » 
Päsarby 3 » 2 1/2  sktm 
Romsarby 1 » 1 1/2  » 

Romsarby i Rasabol (-1- 3 bd 3 lA sktm.) 
Päsarby i Öyabol (-1-- 2 » 2 sktm.) 

1 Lmsa B 16 17/2. 

Esby samf. 
dito 

Brasby samf. 
dito 
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Joddböle namn och skattmarkstal ge vid handen, att 
byn har varit yngst och obetydligast i samfälligheten. Att 
Joddböle haft en skattmark jord i Heimos åker visar, att 
Joddböle uppkommit på Heimos utmarker och bibehållit 
rätt till en del av bolbyns bröstjord.1  Heimos by har alltså 
innan Joddböle utbrutits varit större än Österby med dess 
7 skattmarker. Om också Österby varit stor nog att vara 
samfällighetens huvudby, framgår dock redan av bynamnet, 
att en 'Västerby' funnits före den. Österbyn är belägen 
ytterst ostvart inom samfälligheten och har väster om sig 
haft närmast Heimos och nordväst om Heimos Esby. Då 
Esby legat mellan Joddböle och Heimos, ur vilken Joddböle 
utgått, förefaller det som om Esby och Heimos ursprung-
ligen ha hört ihop.2  Vid bolindelningen hade Esby och Jodd-
böle räknats till Esby bol, medan Heimos och Österby lytt 
under Österby bol. Vilken av de bägge byarna Heimos eller 
Esby som varit moderbyn är knappast möjligt att avgöra. 
Heimos har visserligen haft gamla utskärsägor, men emedan 
Esby uppvisat en uppdelning av skattetalet intill 1/12  och 
dessutom gett Esby bol dess namn, har samfälligheten i detta 
sammanhang fått bära Esby namn.3  

Backaby—Brasby samfällighet 

Den andra mer betydande samfälligheten norr eller rättare 
sagt väster om Kyrksjön var den vid Backaby—Brasby. Av 
de äldsta kartorna för denna trakt framgår 4, att Lågbacka 
och Kansbacka voro samfälliga i åker, äng, skog och mark. 
Därjämte framgår, att Päsarby hade två tegar i byns bästa 
äng, medan Brasby hade tegar i Lågbacka åker. Vidare 

1  Jfr Fontell, Eg. Finl., s. 85 och not 1. 
2  Jfr Greta Hausen, a. a. s. 253, 256, där byn uppges i räkenskaperna 

än bära namnet Heimos, än Esby. 
År 1451 voro bolens namnformer Espa boll o. Osterbigge boll, FMU 

IV, s. 19-20. 
4  I,msa B 16 16/1  Broterus 1703; B 15 3/1  Broterus 1693; B 15 3A. Ihn. 1772. 
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uppgavs, att Kansbackaborna nyttjade två åkergärdor inom 
Backaby. 

Är 1540 voro jordeboksuppgifterna om de nämnda byarna 
följande: 

Brasby 1 bd 3 sktm 

-±fLågbacka 2 » 3 % skin] 
--11,'intzbacka (nuv. Kansbacka) 1 » 1 + 1/, sktm 
----> Backaby 4 » 3 + 1/12  sktm 

 Päsarby 5 » 5 sktm. 

Sammanlagt funnos sålunda 16 bönder om inalles i det 
närmaste 15 34 skattmarker. 

Uppenbart är, att Lågbacka och Kansbacka äro yngre 
byar och Brasby, Backaby och Päsarby äldre. Kansbacka 
och Lågbacka hade av tegägorna att döma uppstått på 
Päsarby och Brasby utmarker men såsom utflyttargårdar 
från Backaby, i vars bröstmarker Kansbacka alltjämt hade 
åkergärdor kvar. Backaby, Brasby och Päsarby måste såle-
des ursprungligen ha varit samfälliga. Backaby med dess 
starkt uppdelade skattetal är måhända att räkna som sam-
fällighetens huvudby. Då Backaby jämte Lågbacka och 
Kansbacka räknades till Esby bol, är det kanske inte ute-
slutet att Backaby samfällighet har haft ett tidigt ägosam-
band med Esby samfällighet. 

I Karis' kärnbygd, i trakten närmast söder och närmast 
norr om Karis kyrksjö ha således fyra stora fram till sen tid 
bestående samfälligheter kunnat fastställas. 

Söder om sjön lågo: 

Grabbacka med 9 bd + frälse om 121/6  sktm + frälse 
Finnby » 10 » + 4 klosterbd » 12 » + 4 sktm klosterjord. 

Norr om sjön lågo: 

Esby med 10 bd om 18 % + 1/12  sktm 
Backaby » 16 » » 15 3/4  sktm (i det närmaste). 
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Det förefaller som om armbågsutrymmet 
för Grabbacka, Finnby och Esby varit 
störst, varför de förmodligen böra anses 
som de äldsta bygderna i Karis. 

Till dessa fyra stora samfällighetsområden inom det forna 
Stor-Karis ansluta sig, till den norra bygden Skavistads 
väldiga samfällighet om 16 bönder inom sedermera Pojo 
sockens område, samt till den södra bygden samfälligheten 
vid Fagervik gränd i sedermera Ingå socken. Till dessa sam-
fällighetsförhållanden i grannsocknarna gäller det att åter-
komma, sedan en granskning av utskärsägorna i Karis 
blivit genomförd. 

Karis utskärsägor 

Vid behandlingen av samfälligheterna i Karis' kärnbygd 
ha för flere huvudbyar skymtat utjordar och utägor fjärran 
från huvudbyn. I fråga om Satakunta har Ruuth utförligt 
utrett inlandets strandägor.' I Helsinge var inlandets fiske-
rätt vid saltsjön omtalad 1347.2  Enligt Wessman ha i Sibbo 
alla byar, till och med de nordligaste, haft holmar och fiske-
vatten vid saltsjön.3  Så omfattande synes företeelsen inte ha 
varit i Karis, men de urkundligt belagda fallen äro i varje 
händelse många nog, och utöver dem skymta spåren av 
ännu flere. 

För att utgå från den samfällighet, som verkar som den 
förnämsta mellan kyrksjön och saltsjön, Finnby samfällighet, 
har dess utjord inom Domargård redan omtalats. Finnby 
samfällighets utmarker befunno sig alltså i kärnbygdens 

1  Jfr J. W. Ruuth, Satakunnan asutusoloista keskiajalla. Hist. Ark. 
15, s. 1-28. 

2  FlVIU I, s. 210, jfr Nikander, Det svenska bosättningsområdet under 
historisk tid. Det Svenska Finland II, s. 81-82. 

Om de förhistoriska borgnamnen i Sibbå socken. F. V. S. Bidrag 
88: 2, s. 71. 
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omedelbara grannskap, i utkanten av slätten mot Lojo ås, 
rå om rå med Läpp, som inom sig i början av 1500-talet 
hyste en allmänningsjord. 

Västanby inom Grabbacka samfällighet hade såsom 
redan nämnts sin 'urminnes ödesj ord' vid Broviken, sam-
fällig med Gropen (1540 Sockaböle) och rågranne med 
Horsbäck. Västanby innehade, i motsats till Finnby med dess 
hittills omtalade utjord inom Domargård, strand- och salt-
sjöägor, sådana som Finnby samfällighet att döma av kart-
beläggen inte omedelbart hade att uppvisa. 

Av Broterus' översiktskarta av år 1703 över Karis fram-
går, att vattendraget från Läppträsk till saltsjön haft två 
utflöden, varför alltså en rak vattenväg funnits mellan 
Västanby invid Läppträsk och dess utjord vid Broviken. 
Det ena utflödet rann nämligen ut vid Broviken, medan det 
andra nådde saltsjön förbi Raseborg. Dessutom ledde en 
vattenväg mellan Raseborg och Fagervik.1  

Horsbäck 

Förutom uppgifterna om de två stora samfälligheternas 
utjordar vid slättbygd och saltsjö förmedlar kartmaterialet 
en märklig uppgift om utskärsägor, vilken berör Horsbäck, 
grannbyn till Västanby urminnes ödesjord. — Den när-
mare granskningen av Horsbäck utskärsägor, vilken av-
slöjar märkliga medeltida utskärsbesittningar, måste emel-
lertid föregås av en utredning om de äldsta kända ägoför-
hållandena inom Karis socken och särskilt om utskärsägorna. 

Vid frälserannsakningarna 1405 i Karis befanns det, att 
en jordägare Niclis Djäkn, som innehade 1 1/2  skattmark i 
Sannäs, 1/6  mindre än 2 skattmarker i Läpp och 3 skatt- 

Denna sistnämnda endast delvis utritad av Broterus. Jfr härmed 
J. E. Rosbergs text och karta angående tillandningarna i en del av västra 
Nylands skärgård i Geogr. Fören. Tidskrift 1, 1889, s. 178-179; 183-184. 
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marker i Sköldaraby, försökt göra dem till frälse.1  Senare, 
1412, nämndes, att Nils Djäkn var frälseman och riddare 
samt bland andra gods innehade Domarby och Köpeskog.2  
Otvivelaktigt måste denne Niclis—Nils Djäkn, frälsemannen, 
varit samme man som domhavanden i Nyland Nils Ingesson, 
omnämnd 1395, 1402 och 1404. Ett ägobrev av år 1392 
röjer sambandet.3  I brevet heter det, att Olaf Ingesson i 
Rösund på sin sysslings, Gesta Kristins, vägnar avslutat ett 
jordköp med Niclis Ingesson. Gesta Kristin hade för xxx nirc 
penningar till Niclis sålt sin ägolott i Sannäs i Karis, omfat-
tande en fjärding mindre än 2 skattmarker. Uppenbarligen 
är det här fråga om förvärvet av den jordlott, som Niclis 
Ingesson sedermera försökt göra till frälse, men vilken 1405 
åtelindrogs under kronan. Detta, att Sannäs köpts av 
Niclis Ingesson, att det gjorts till frälse av Niclis Djäkne 
och att samtidigt Nils Djäkne innehaft 14 skatt i Domarby 
(sedermera Domargård) och Köpskog som frälse, bevisar, 
att Niclis Ingesson och Niclis Djäkne varit samma person 
som domaren i Västra Nyland Nils Ingesson4  och att Domarby 
uppenbarligen fått sitt namn efter honom. 

Ytterligare framgår det av brevet, att en annan Ingesson, 
Rötger Ingesson, sigillvittnet vid köpet, vax underlagman i 
Nyland vid denna tid. Om den tredje Ingessonen Olof, som 
nämnes i brevet, framgår, att han varit jordägare i Rösund 
och släkt med Gesta Kristin, som av namnet att döma inne-
haft det invid Rösund befintliga Gestersö eller det längre 
utskärs belägna Gestans Att dessa tre Ingessöner stått i 
ett närmare eller fjärmare släktskapsförhållande till varandra 
förefaller oavvisligt, likaså att de haft sitt hemvist i Karis. 

Vid sekelskiftet omkring år 1400 uppträdde i Karis och 
dess omnejd en syneman Ingels Deekn i Lojo 1402 5, en 

1  EMU II, s. 48. 
EMU II, s. 134, jfr FMU IV, s. 178. 
EMU I, s. 437-438. 

4  FIVIU I, s. 444 (1395); EMU II, s. 13 (1402); EMU II, s. 38 (1404). 
5  EMU II s. 13. 
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tillförordnad lagman i Clas Flemings ställe Ingwlf Dixkn 
år 1400 i Ingå 1  samt en häradshövding Ingolf Diegen i 
Borgå 1413 och 1414.2  Därjämte hade just en Ingolff Diäkens 
rätt så omfattande frälsegods i Karis indragits under kronan 
1405 — nämligen en fjärding mindre än 2 skattmarker i 
Horsbäck, 4 1/8  skattmarker i Degerö Söderby, och 1 1/3  i 
Degerö Norrby samt 2 1/3  i Svartå. — Man finner sålunda att 
en Inge och Ingessönernas stora domarsläkt var rotfast inom 
socknen och huvudsakligen hade sina besittningar vid dess 
kustremsa. 

Märkligt är att alldeles som domaren Nils Ingesson inne-
haft Domarby, tjänstförrättande lagmannen Ingolf innehaft 
Degerö Norrby, där ännu omkring år 1700 ett lagmans-
boställe kan påvisas, och Horsbäck, där likaså i ett Langans-
böle ett gammalt förvanskat Lagmansböle går igen.3  Då 
dessa båda lagmanshemman i Horsbäck och Norrby hade 
hört till det år 1405 indragna frälset, som hade tillkommit 
efter konung Albrekts tid, äro lagnransägornas stambesitt-
ningar, för vilka frälset var oomtvistligt, att söka i det 
närmaste grannskapet. Så synes även vara fallet, och vittnes-
bördet pekar hän mot trakten vid själva Raseborg. De äldsta 
lantmätarkartorna omförmäla ett hemman Lagmans rakt 
öster om Raseborg. Namnen 'lagmans' äro att döma av 1405 
års uppgifter uppenbart av medeltida ursprung. Enbart av 
»tjänstförrättande» och »under»-lagmän härrör väl namn-
skicket inte. Sannolikare tyckes, att det uppkommit ur en 
och samma släkts långa lagmanstradition, enligt urkundernas 
vittnesbörd inledd av den Inge lagman, som levde och 
verkade i Nyland på 1320-talet, den mäktige fredsstiftaren 
med Reval.4  Under 1300-talets senare hälft hade måhända 
hans ursprungliga lagmansgods vid Raseborg av de efter- 

1  IMU II, s. 83. 
2  FMU II, s. 143, 150, 156. 
3  På 1500-talet i räkenskaperna belagt endast såsom Böle enligt Greta 

Hausen, a. a. s. 711-712. 
4  FMU I, s. 133. 
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följande släktleden ökats med de frälsen, som 1405 indrogos. 
Att lagmanssläktens nya frälsen lågo dels vid kusten, dels 
på öarna strax utanför, sammanhängde måhända med 
domhavandenas traditionella rätt till allmänningar.1  

Huruvida Inge Lagmans hemort öster om Raseborg gett 
upphov till namnet för Ingå forna, av allt att döma ur Karis 
utbrutna kapellförsamling, är ett förmodande, vars sanning 
knappast mer än så kan bestyrkas, men vars möjlighet 
därför inte bör förnekas. 

Beaktas må även, att spåren av lagmansbesittningarna 
inom Karis inte ha berört Finnby storsamfällighets område, 
men väl Dalkarlabolet och, såsom vidare skall framgå, dess 
utskärsägor. Därjämte ha lagmansspåren snuddat vid 
Gestersö eller Gestans, vars på 1540-talet belagda form 
»Gesteland» 2  likaväl som dalkarlanamnen tyder på infly-
tande från Sverige. 

En karta över Horsbäck år 1780 3  ger vid handen, att 
Horsbäck innehaft Nötön som urfjällsägor inom Dalkarlö. 
Ett brev av år 1461 belyser de äldsta kända ägoförhållan-
dena på Dalkarlö och närliggande öar. Emedan det ger en 
märklig inblick i Karis utskärsbesittningar, torde det vara 
skäl att närmare gå in på detsamma.4  Då Jöns Djäkn den 
26 mars 1461 höll lagmansting i Karis, kom för rätta Ingevald 
Nilsson och skötte under Henrik Dönesson dessa efterskrivna 

1  Jfr Voionmaa, Suomal. keskiajan tutkim., s. 239, märk även s. 238 
att lagmännen varit häradshövdingarnas föregångare. Jfr Pirinen, Lappeen 
talonpoikaiskapina vv. 1551-1553, Hist. Aikak. 1939, s. 47. Jfr Hemmer, 
Några blad ur den svenska rättens äldre historia i Finland, s. 329-338. 
Jurid. Fören. tidskr. 1931 hft 4-5, ävensom d:o, Finlands rättsordning 
vid slutet av 1300-talets förra hälft, s. 143-147. Jurid. Fören. tidskr. 1943 
hft 2 

2  Greta Hausen, a. a. s. 714. 
3  ',lusa B 15 55/4  av Malmström. 
4  FMU IV, s. 175. 
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öar som äro: »Torsöö, Dalakarlaö, Nötaholm, med alla de srdå 
öijar och hålman, som under the af ålder tillhört hafwa [för] 
LXVII marker för sig och sine ärfwom oklandrat för ber:de 
Hendrich och hans arfwa till ewärdelig ägo, undantagandes 
Skåldö, 4 lass äng, liggiande i Toröö, som hörer Hendrich 
Akila till — — —». Hausen har i registret till FMU förmodat, 
att med Nötaholm avsetts Nothamn, men troligare förefaller 
det, att Nötaholm av år 1461 är att sammanställa med 
Nötön av år 1780. Emedan ön var förbunden med Horsbäck 
genom urminneshävd, som alltjämt bestod vid 1700-talets 
slut, måste Nötholm, om därmed avsetts samma holme som 
Nötön, vid tiden för dess överlåtelse till Henrik Dönesson 
haft ägosamband med Horsbäck. Horsbäck hade 1405 till-
hört Ingessönernas släkt och en del öar hade såsom allmän-
ningar tillfallit lagmännen. Det bevarade ägobrevet berörde 
visserligen endast utskärsägorna, men den som 1461 avhände 
sig Nötaholm var Ingevald Nilsson, måhända även han av 
Ingessönernas släkt. Det ligger alltså nära till hands att 
antaga Nötön vara detsamma som Nötaholm, i synnerhet 
som Nötön på 1700-talet trots sitt ringa omfång bildade 
ett eget avgränsat område alldeles som Torsö och Dalkarlö 
byar. 

Dalkarlö 

Från överlåtelsen av Torsö, Dalkarlö och Nötaholm 
undantogs en Skåldö underlydande äng om 4 lass hö, lig-
gande inom Torsö. Denna Skåldö äng inom Torsö hörde 
antingen med eller utan själva Skåldö till Henrik av Kila. 
Här möter alltså ett ytterligare vittnesbörd om utskärs-
besittningar. Brevet ger vid handen, att en bonde i Kila 
1461 ägde jord inom Torsö. Samme Henrik i Kila var en i 
socknen känd och betrodd man, eftersom han 1466 och 1472 
förekommer som nämndeman. Kila var beläget inom Dal-
karlabol, en bonde från Dalkarlabolet innehade sålunda ut-
skärsägor på Torsö, grannön till Dalkarlö. Namnanknyt- 
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ningen mellan Dalkarlabol och Dalkarlö och det jämsides 
därmed urkundligt belagda ägosambandet mellan Kila i 
Dalkarlabol och Torsö invid Dalkarlö bevisar uppenbar-
ligen, att dalkarlanamnet på 1400-talet hade en verklig 
innebörd, var ett namn med levande betydelse. D a 1 k ar 1 ö 
och kringliggande öar hade ursprung-
ligen utgjort Dalkarlafolkets utskärs-
ä g o r. Senare tyckes en stor del av dem ha uppfattats 
såsom öallmänningar och övertagits av Ingessönerna, så 
att slutligen endast Skåldö äng på Torsö åtkgrstått för. Kila-
bonden, då Ingessönerna i sin tur avyttrade sina holmägor 
till den under 1400-talet uppdykande Dönsbysläkten. Men 
eftersom folket i Kila vid skatteuppbörd betecknades såsom 
dalkarlar och bolet kallades Dalkarlabol och en ö i den 
trakt, där Kilafolket hade sina utjordar, kallades Dalkarlaö, 
är det uppenbart, att medvetandet om Kilabornas ursprung 
såsom dalkarlar kvarlevde vid tiden för utskärsägornas och 
botindelningens tillkomst. Bolindelningen förefanns vid 1400-
talets början och gick, såsom Voionmaa påpekat, redan då 
tillbaka på gammal hävd.' Utskären togos i besittning för 
fiske samtidigt som bygd bröts på fastlandet. Dalkarla-
bygdens tillkomst måste dateras senast till 1300-talet och 
förmodligen något tidigare, till korstågstidevarvet. 

Den omständigheten att Sk å 1 d ö h a f t ägor in o m 
Torsö, utvisar att utskärsbebyggelsens 
utbredning har gått från väster till 
öster. 

Såsom av det föregående framgår, synes det uppenbart, 
att ett nära och levande samband har förefunnits mellan 
ortnamnsskick och jordägoinnehav. Dalkarlabolets urkund-
ligt belagda utskärsägor invid Dalkarlö ge osökt anledning 
till en närmare granskning av övriga namnlikheter mellan 
utskärsägor och inlandsjord. 

1  A. a. s. 116. 
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Finnby utskär och övriga finnamn 

Egendomligt vore, om Finnby storsamfällighet helt 
hade saknat de fiskemöjligheter, som innehavet av utskärs-
ägor tryggade. Även om Finnby haft armbågsutrymme nog 
att skaffa sig utmarker invid slättbygden och innerst i 
vikarna vid saltsjön, måste byn därjämte såsom den förmod-
ligen äldsta samfälligheten i bygden ha ägt både tillfälle 
och behov att förvärva fiskelägen i utskären, i synnerhet 
som de inre fastlandsägorna inte kunde ersätta frånvaron 
av utskärs fiskevatten. Svårligen saknade Finnby samfällig-
het de utkomstmöjligheter, som det yngre Dalkarlabolet 
hade förskaffat sig. 

Det gäller alltså att utsträcka letandet efter ortnamn, som 
erinra om finnbebyggelsen ut över de tidigare omtalade fast-
landsmarkerna, mot kusten och skärgården. 

Spåren av Finnbys utskär ha icke nått fram till kart-
materialet från 1700-talet, endast till 1500-talets ortnamn. 
Greta Hansen upptar bland by- och naturnamn i Karis och 
Snappertuna Finnenäs—Finnäs och Finnholmen.' 

Finnäs anges åren 1551 2  och 1559 3  i länsräkenskaperna 
som odlingsmark under Raseborgs ägor. Efter det Raseborg 
hade upphört att vara kungsgård, bar ett hemman nära 
Snappertuna kyrka 1561 namnet Finnäs, Finnenäs 4. Må-
hända hade Finnäs utgjort en fiskeudde i Raseborgs å som 
nyttjades av Finnbyborna. Det var kanske inte helt utan 
skäl som Fagernäs, i vars närhet Finnäs tyckes ha legat, 
vid bolindelningen räknades till Finnby bol. Finnholmens 
utskärsägor förutsätta nämligen, såsom det skall framgå, 
sedan Finnholmens läge blivit klarlagt, att Finnbyborna 
tämligen regelbundet ha färdats till saltsjön, inte enbart 
genom Broviken utan ock rätt söderut längs Raseborgs å. 

Beläggen för namnet Finnholmen äro ännu sparsammare 

1  Nylands ortnamn, s. 713, 734-735. 
2  FRa 2989 f. 54. 

FRa 3159 f. 52 och 3160 f. 39. 
4  FRa 3205 f. 46, f. 50. 
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än för Finnäset och utgöra veterligen tre. 1  Namnet före-
kommer i flöteskatten för Karis 1451 2  en gång samt hos 
Teitt i hans klagomålsregister två gånger i farledsbe-
skrivningen. Hos Teitt uppräknas Finnholmen bland övriga 
holmar kring farleden Hangö Porkala så tydligt, att intet 
tvivel kan råda därom, att det var fråga om en skärgårds-
holme. Att sammanställa de tre 1400- och 1500-talsbeläggen 
för namnet Finnholmen med den råpunkt Finnholmen, som 
enligt Broterus' karta av år 1703 var råpunkt mellan Finnby 
i Karis och Fagervik i Ingå, är därmed uteslutet.3  Men vet-
skapen om, att den medeltida Finnholmen låg i skärgården, 
ger ingen säker upplysning om dess läge, då namnet icke 
mera kunnat återfinnas vare sig på kartor eller i annat ur-
kundsmaterial från senare tid. 

År 1451 uppbars i Karis flöteskatt av 
Donius Magnusson xx ore; 
Almadd i Halfskiffto viij ortuger; 
Strömsö v ore; 
Paeder Rawalson iij mrk viij ortuger; 
Fynnaeholm xiiij peningar; 
Hans Trondh ore 
samt av staden ix och av kvarnen v mrk.4  

Hos Teitt 5  nämnes Finnholmen två gånger i beskriv-
ningen över farleden mellan Åbo och Helsingfors. Invid 
sträckan Halfskiftesö Torstholm, tydligt betecknad såsom 
belägen inom Karis socken, omtalas som kringliggande öar 
Strömsö och Svartö på den ena sidan samt Kelkö, Finnhol-
men, Svartö, Amundsö och Grundsö på den andra sidan. 
Från Finnholmsbelägget inne i själva ledbeskrivningen hän-
visas till en randanteckning. »På Finneholmen haffver till- 

Greta Hausen upptager dem under naturnamn, s. 734. 
2  FMU IV, s. 20. 
3  Jfr Westman, Nyländska önamn, s. 114. 
4  FMU IV, s. 20. 
5  I tryck s. 149-150; i orig. urk. FRa 215 j & k f. 39. 
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förende bott Kon:ge M:ttz landboe, och otte 10 köör, men nu 
haffver Oleff Jacobsson udi Ingå samme öö, och fick henne 
i Per Swenskes tijd, effter han haffver hans stiudotter.» 
Om Strömsö hette det blott »Strömsöö boar haffve någen 
åker, men gott fiske waten». 

Av uppgiften hos Teitt framgår, att holmen med dess 
10 kor inte kunde vara alldeles obetydlig. Att en holme med 
det namnet kunnat försvinna, kan därför knappast för-
klaras ann3rlunda än genom att en namnförskjutning ägt 
rum. Då holmen varit bebodd av kronans landbo, synes 
det föga troligt, att försvinnandet kunnat ske alldeles spår-
löst. En granskning av såväl flöteskatte- som landbolängder 
kunde måhända ge någon ledning. 

År 1451 uppbars såsom nämnts flöteskatt för vissa be-
stämda orter i Karis. Motsvarande längder för senare år 
upptaga i stort sett samma orter. En sammanställning av 
dessa uppgifter uppvisar följande bild: 

1451 [1405] (PMU) Halfskiftesö Strömsö (Ped.Rawals.) Finneholm [Leppi 
1540 (FRa 2919 Halfskiftes -- Ramsholm Veckesaar öö Lepp 

f. 70 flöte Veckosaar 
f. 75v kronolandbo) Veckosaar 

(Gesteland 2 bd 
Nothamn 1 bd) 

1549 (FRa 2974 Halfskiftesö - Ramsholm Veckosaar Lepp 
f. 1 sockenallor. 
med flöteskatt) 

1560 (molemen) Halfskif esö Strömsö Veck- sar 
(5 Dalkaröbd 3 bd 3 bd + 
Dalkarö Longö 1 bd 
Nothamn 
Rösund) 

(Strömsö flöte oron. 3129 f. 3; 3165 f. 3; 3219 f 3; 3234 f 2.) 

Sammanställningen av flöteskattelängderna visar, att 
ni ed Finnholmen och Veckesaar avsågs 
samma ö. År 1540 omtalades på öarna under Vecke-
saar 3 'slotzens landbönder', två i »gesteland>> och en i 
»noteharnpn», medan Teitt uppgav, att genom Peder 
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Svenskes åtgärder själva Finnholmen gått kronan ifrån 
och Oloff Jacobsson tillhanda. Per Svenske var fogde 
på Raseborg 1547 just innan Raseborg övergavs till för-
mån för Helsingfors kungsgård och Raseborgs ladugård. 
I 1500-talets flöteskattelängder återfunnos alltså på 
utöarna Veckesaar underlydande kronobönder men ej den 
landbonde, som funnits på själva huvudön. 1  Finnholmen 
hade förmodligen blivit kronans i sin egenskap av Finnby 
utö. Finnby blev som prebendegods indraget till kronan 
och därvid medföljde dess utö. 

Finnholmen hade sålunda under medeltiden i flöteredo-
visningen och sedermera hos Teitt benämnts Finnholmen, 
uppenbarligen emedan den hörde till Finnbybebyggelsen, 
utan att avseende fästs vid det ursprungliga finska namnet, 
som slutligen ändå visade sig livskraftigt nog att bli det helt 
förhärskande och alldeles undantränga den svenska, må-
hända blott tillfälliga benämningen. Naturligtvis måste 
också själva Finnbys fastlandsbebyggelse ursprungligen haft 
ett eget finskt namn, som emellertid sjunkit i glömska för 
det kringboende svenskfolkets allmänbeteckning 'Finnby' 
för den finska bebyggelsen. Namnet >>Veckesaar öö» uppdyker 
första gången i 1540 års kronoredovisning över landbön-
derna. 1540 års jordeböcker utgöra den första ingående, 
ort för ort uppgjorda redovisningen för Nyland, medan såväl 

1  År 1540, då de nyländska skatteböckerna började, upptogos för Karis 
i förklaringen på grund av särställningen i skatteväg förutom flöteskat-
tema yttermera tre kronolandbönder, om vilka det hette i två särskilda 
förklaringar följande: (FRa 2918 f. 20) »Jtem är vetandis ath påå Veckesäär 
öö äre 3 Cronolandbor som hwarken haffwe åker eller Engh ytan hielpe 
sik med fiskeley J skären ther före vtgiör hwardere årligen en t:ne saltt 
torsk löper saltat torsk - - - 3 t:nor.» (FRa 2919 f. 70) »Jtm är vpp-
buret aff iii slotzens landböndher (boend ij Karis sochn vndh:r Veckesaar 
öö) theris års affrad pro anno 1540 

aff staffan i gesteland i tn salt torsk 
aff michel ibm i tn. » » 
aff jöns ij nottehampn i tn » » » 
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1451 års flöteskattelängd som 1555 års klagomålsregister 
voro mera allmänt hållna. 

Finnbys utskärsbesittning Väckskär låg mitt för Rase-
borgs åmynning, då man beaktar, att vid tiden för Finnby 
utskärsägors tillkomst Rösund alltjämt torde ha varit far-
bart, och sålunda en rätt led mellan Gestersö och Trångsund 
samt mellan Väster- och Öster-Rösund av allt att döma 
förefanns.1  

Men det var inte endast vid Finnholmen-Väckskär, som den 
finska bebyggelsen i Finnby i ortnamnsskicket hade lämnat 
spår av såväl Finn-namn som finska namn. I närmaste grann-
skap av Västanby utjord vid Broviken påträffas det finska, 
ortnamnet Totala. Att namnet var av finskt ursprung fram-
går av de två äldsta kända nämndemannabeläggen från 
orten. I ett dombrev av den 31 januari 1424 omtalas i sam-
band med en råtvist mellan Högben och Sannäs i Karis 
bland andra nämndemän »Josse Synne aff Thotala».2  Dom-
brevet finnes blott i en 1500-talsavskrift, varför felskriv-
ningar självfallet kunna vara att räkna med. Namnformen 
»Synve» förefaller misstänkt och verkar närmast som en fel-
skrivning eller feltolkning av »Fynne». S och f voro i skriv-
tecknen lätta att förväxla med varandra. Att nämndeman-
nens binamn verkligen var »Finne», framgår med full tydlig-
het av ett senare namnbelägg för samme man. I ett dombrev 
av år 1427 3, vilket gällde rågången Sannäs—Mjölbollstad, 
upptogos bland nämndemännen »Josse Finnro» . 

Det finska namnskicket kring Finnby 
utskärsägor tyckes sålunda besanna an-
tagandet, att Finnby samfällighet varit 
en kärnbygd för en uråldrig finsk bebyg-
gelse inom Karis. 

1  Jfr Rosberg, Tillandningarna etc., s. 179. 
2  FMU II, s. 317. 
3  FMU II, s. 364, även detta återgivet efter 1500-talsavskrift. 

11 
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Elgö, Ellie-Karrieser-Karienkaskx 

En utskärsjord vid samma stråk som Pinnby—Finn-
holmen och Dalkarlabol—Dalkarlö utmed Raseborgs å. 
uppvisade Prästholmen i åmynningen rätt ytterom Raseborg.' 
Holmen måtte av namnet att döma haft samband med 
prästbolet uppe vid Karis kyrksjö. Såsom väg till denna 
utskärsjord nyttjades förmodligen Raseborgs å. De övriga 
av kyrksjöns strandbyggare tyckas endast ha litat till 
vattenvägen över Pojoviken till utskärsbesittningarna. Två, 
märkliga namnsamband tyda sålunda på att tebyggarna.  
kring Karis kyrksjö ha haft sina fiskelägen i skärgården 
utanför Pojovikens mynning. 

Nordväst om Elgö befinner sig en liten holme Heimus-
holm, som otvivelaktigt äger namnsamband med Heimos, 
gamla, ansenliga by inom Esby samfällighet. Heimusholm 
tyckes ha utgjort utskärsfiskeläge för Esby—Heimos sam-
fällighet. Namnet Heimos, för vilket även formerna Hemes 
och Hemmos förekomma under 1500-talet 2, är belagt genom 
ett nämndemannanamn under 1400-talet, »Magnus Hemmes-
son» 1461, »Magnus Hemus» 1466 och »Mons i Hemus» 1472.3  
Namnet är uppenbarligen av finskt ursprung.4  

Det andra namnsambandet mellan fastland och utskär 
i dessa samma trakter berör Elgö och utgör en hel liten 
historia för sig. Egendomligt nog har för Elgö, som i våra 
egna urkunder här hemma enbart burit sitt svenska namn, 
ur estländskt urkundsmaterial dykt upp en finsk namnform 
såsom ett jämsidesnamn. I en visserligen odaterad men av 
stilen att döma under senare hälften av 1500-talet tillkom 
men förteckning över nyländska sjöfarande bönder, förvarad 
i Revals stadsarkiv 5, upptages bland öarna inom Pojo,  

1  FMU V, s. 199 år 1488. 
2  Greta Hausen, a. a. s. 253. 
3  FMU IV, s. 175, 262, 381. 
4  om namnet bör härledas ur något finskt personnamn eller måhända 

har samband med Häme, må finska filologer avgöra. 
5  I bunten BC 5. 
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socken Elgö under dubbelnamn »Ellie—Karriesen. För-
teckningen förefaller att vara uppgjord i Finland eller av 
någon person, som rätt väl har känt nyländskt språkbruk. 
Ellie är upptaget som huvudnamn, och så synes det som om 
dessutom dubbelnamnet Karrieser intecknats efteråt, ovanpå 
och trots det redan dragna förbindelsestrecket till antalet 
bönder. Måhända har vid estniska kusten det forna finska 
namnet bibehållit sitt burskap. De estniska kustborna till 
vägledning hade därför antecknats, att med Ellie avsågs en 
av dem vid överfart till nyländska sidan sedan gammalt 
känd ort. (Förteckningen jämte delförstoring s. 164-165.) 

Utan att närmare önska ingå på den språkliga uttolk-
ningen av det finska önamnet Karrieser må i detta samman-
hang framhållas, att skärgårdsöarna Heimusholm och Kar-
rieser befunno sig invid varandra alldeles som uppe på fast-
landet Heimosby och Karis kyrkby lågo på var sin strand 
av Karis kyrksjö. Då man sammanställer detta med alla 
övriga förut anförda fall av namnsamband mellan fastlands-
byar och utskär, tyckes det naturligt, att ön fått sitt namn, 
emedan den varit utskärsjord under Karis by—(Kariaan 
kylä)--Karfaari, saari. 

Men utöver detta ger dubbelnamnet Ellie-Karrieser en 
ledtråd för bedömandet av bebyggelsens ålder i Karis. Under 
antagande av Karrieser såsom en utskärsbesittning under 
Karis kan man inte undgå att sammanställa 1500-talets 
Ellie-Karrieser med den danska sjöfartsledens mångom-
tvistade Karienkaskae. 

Om man avfärdar allt tal om felskrivningar av Karien-
kaskae och alla försök att förbyta det till ett meningslöst 
keski, för vilket ingen urkundlig grund finnes, utan fast-
håller vid textens oförtydbara Karienkaskae, framstår det 
som uppenbart, att såväl 120 0-talets som 15 0 O-
talets namnform bär vittnesbörd om en 
jordbesittning, om Karisbygdens jor d-
besittning i skärgården. 1200-talsnamnet erinrar 
om ett svedjebruk, om en stubberätt på en utskärsö, 1500- 
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taisnamnet om en öbesittning rätt och slätt. Härmed har 
inte någon ny tanke blivit framförd, långt tidigare har Neo-
vius påpekat, att sockennamnet Karis ingår i namnet Karien-
kaskae 

1  Neovius, Lojo sockens kyrkliga förhållanden, Kyrkohist. Samf. 
prot. VI, s. 82 noten. Om stubberätt jfr Martti Kerkkonen, Maan omis-
tusta ja käyttöoikeutta koskevia riitaisuuksia etc., s. 10 o. f. 
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Varför namnet på Karis' öbesittning kunnat få plats i 
sjöfartsbeskrivningen och likaså varför det kommit att 
kvarleva som berömt och känt i Estland, kan naturligtvis 
inte förklaras genom öns ägogemenskap med vårt fastland 
utan självfallet enbart genom öns egenskap av en hamn. 
Med beaktande av de i farledsbeskrivningen angivna del-
sträckorna har Aspelin framfört såsom sin åsikt, att Karien-
kaskae bort befinna sig i trakten av Elgö.1  Vid själva Elgö 

1  J. R. A. i Turistföreningens årsbok 1901, s. 1-17, särsk. s. 13. 
I den danska beskrivningen över färdvägen sjöledes från Danmark 

till Estland uppräknas utmed nyländska kusten med angivande av avstån-
den »et de Hangethe, que finvice dicitur Cuminpe, usque Lowicsund II; 
inde usque Karienkaskae I; inde usque Juxarae II; inde Horinsarae, quod 
Danice dicitur Hestö, II; inde usque Purkal III.» (FMU I, s. 42. Jfr den 
fotografiska återgivningen ur Cod. Holm. A 41 hos Jaakkola, Varhais-
historia, s. 152-153.) Identifieringen av Lowicsund, Karienkaskae och 
Horinsarae har berett svårigheter, orternas läge har diskuterats och disku-
teras alltjämt. 

I den utförliga utredning om sjöfartsledens nyländska hamnar, som 
framförts av Jonatan, Reuter, tyckes frågan om Lowicsunds läge ha blivit 
slutligt löst. Sannolikast förefaller enligt Reuters granskning, att Krog-
hamnen vid Tvärminne ö haft att uppvisa det Gloviksund, med vilket 
Reuter velat sammanställa ledbeskrivningens danskt uppfattade återgiv-
ning 'Lowicsund'. (Reuter, Medeltida hamnplatser. Finsk Tidskrift 1937 
hft 4, s. 238-239.) 

Vill man med stöd av beskrivningens egna avståndsbeteckningar granska 
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huvudö har emellertid veterligen inte någon nämnvärd hamn 
funnits. Däremot har sydväst om Elgö Hästö förträffliga 

möjligheten av Lowicsunds sammanställning med Kroghamnen, finner 
man, att Kroghamnens avstånd från Hangö tulludde bäst överensstämmer 
med uppgiften om två veckosjöar. Hur mycket en veckosjö ungefärligen 
motsvarat i nutida längdmått - för så vitt seglingslängd och -tid över 
huvud taget kan återges i längdmått - framgår klarast av uppgiften, att 
avståndet Karlö-Revalburg varit en halv (1/2) veckosjö och avståndet 
Nargö-Karlö en och en halv (1 1/4). Mäter man upp dessa bägge avstånd 
på en nutidskarta, finner man att de bägge uppgifterna stämma väl över-
ens sinsemellan, ty hållet Karlö-Revalburg utgör ca 6 km och Nargö-
Karlö ca 18 km, varför veckosjön torde motsvarat ca 12 km. Avståndet 
Hangö-Lowicsund var uppgivet till 2 veckosjöar och blir verkligen, upp-
mätt på den ekonomiska kartan enligt farleden något så när 24 km. Följer 
man vidare den på den ekonomiska kartan angivna farleden, finner man 
avståndet från Kroghamnen till Elgö Västerfjärd motsvara 11-12 km 
d. v. s. rätt väl överensstämma med sjöfartsledens 1 veckosjö = 12 km. 
Utmed farleden utgör likaså avståndet Elgö Västerfjärd-Jussarö 24 km. 
Enligt de uppmätta avstånden synes det av Aspelin framställda förslaget, 
att Karienkaskae legat i trakten av Elgölandet väl hålla streck. Hittills 
har emellertid Aspelins tanke lämnats alldeles obeaktad. 

Om Karienkaskae torde meningarna varit mest stridiga. Det har gällt 
både namnet självt och ortens läge. Hultman har godtagit ett föreslaget 
Busö såsom motsvarande Karienkaskae = boskapssved. (Hbl. 1901 26/6.) 
Rolf Pipping har antytt ohållbarheten i Hultmans tolkning. (rikskröni-
kans ljudlära, s. 50-51 samt noten 2 till s. 51.) Sax&i. har (i Finl. vattendr., 
s. 59) uppfattat namnet såsom Karjankaski och ansett det motsvara Skär-
landet, medan Ojansuu velat utläsa det som Karienkaeskae och ansett att 
därmed avsetts Mellanskär. (Suomalaista paikannimitutkimusta, s. 106-
107, Turun suomal. Yliopistoseuran, julk.) Nu senast ha Jaakkola i sin 
Varhaishistoria (s. 154) och Westman i sina Nyländska önamn (s. 171-173; 
187; 251.) ånyo tagit saken till tals. Bägge ansluta sig till Ojansuu i hans 
identifiering av Karienkaskae som Mellanskär på följande grunder: »Karj an-
kaskae asussa on kyllä kirjoitusvirhe, mutta ei edellisessä vaan jälkimäi-
sessä osassa; edellinen osa Karien on selvä mon.gen. sana kari. Loppuosa 
kaskae on, nähdäkseni pro Kaeskae, s. o. keske, keski». 'Mellan Hangö och. 
Jussarö finns en ö Mellanskär'. (Ojansuu, a. a. s. 107.) Varför textens oom-
tvistliga kaskae (jfr den fotografiska återgivningen, hos Jaakkola, a. a. s. 
152-153) måste förklaras som skrivfel, förstår man knappast, då utred-
ningens slutsats Mellanskär så föga lämpar sig för segelledens avstånds-
uppgifter. Antagandet om Mellanskär, som ligger 2 km rätt söderom Krog-
hamnen utanför allt vad farleder heter och alldeles i avsaknad av hamn, 
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hamn legat tätt därin.till.1  På Lars Forssells karta av år 
1690 över Raseborgs läns skärgård 2  har Hästö hamn alldeles 
särskilt utmärkts såsom ankarplats. Förutsättningen för 
att begreppet hamn skall kunna förknippas med Elgö synes 
således vara, att Hästö fordom skulle lytt under Elgö. 
Broterus' karta av år 1706 över Elgö3  vet visserligen inte av 
något ägosamband mellan Elgö och Hästö, men däremot 
upptaga 1500-talets räkenskaper Hästö och Elgö så inom 
varandra, att man tycker sig kunna spåra ett fordomtima 
samband. I matskotts-, komåls- och näbbeskattslängden 
av år 1560 4  anges uppbörden i följande ordning: 

Eliöö 3 bd 
Hestöö 4 « 
Skatan 2 » 

Då med Skatan avsågs Räcknäs på Elgö-landet, befinnes 
alltså Hästö inryckt mellan den östra och den norra delen av 
Elgö. Att Hästö hamn under sådana förhållanden under 
tidigaste tid burit namn efter det närmaste ö-landet och dess 
besittare, synes rätt sannolikt. 

Om den närmare dateringen av farledsbeskrivningen — 
och därmed även dateringen av namnet Karienkaskae — 
har Reinhold Hansen förmodat, att den vore från mitten av 
1200-talet.5  Paul Johansen har i sin Estlandslista av I,CD 
ägnat en ingående undersökning åt dateringen av farleds-
beskrivningen. Enligt honom måste dess tillkomst förläggas 
till åren 1240-1260 eller till tiden för biskop Torkels epi- 

är fullständigt meningslöst. Utom att tolkningen Mellanskär visat sig såväl 
ur textens som avståndens synpunkt ohållbar, uppenbarar 1500-talsbelägget 
för Ellie-Karrieser, att Aspelins fullkomligt förbisedda tanke om Kaden,-
kaskae-Elgö varit den riktiga. 

1  Muntligt meddelande av prof; Hugo Pipping. 
2  Svenska Sjökartekontoret, Stockholm. 
3  Lmsa B 40 21/1. 

4  FRa 3180 f. 31 v-32. 
5  Jfr FMU I, s. 41, jfr Pennia 14, 6, s. 4, Navigationen vid Finlands 

sydkust. 
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skopat i Reval, och beskrivningen troligen leda sitt ur-
sprung tillbaka till biskopen själv, som under sin 20-åriga 
ämbetstid kom att göra minst 5 resor av och an längs 
farleden .1  

1  a. a. s. 144-145-147, 152, 162--163. 
Den danska ledbeskrivningens datering har ånyo tagits under om- 

prövning av Ivar MoUer i hans uppsats i Namn och Bygd 1937, 
s. 88-98, Något om namnformerna i seglingsbeskrivningen i Kung 
Valdemars jordebok. Mocker framhåller, att det genom Marius Kristensens 
och Erik Kromans undersökningar förefallit sannolikt, att handskriften 
tillkommit först omkring år 1300. Kristensens forskningar gälla uppen-
barligen Loland-Falsterlistan. (s. 90) 'Vad förlagan till Codex Holmiensis 
A 41 beträffar, ha de skilda styckena haft mycket olika ålder.' — »Åtskilligt 
talar för att originalet till segelledsbeskrivningen varit endast obetydligt 
äldre än den bevarade avskriften.» Kroman hade påpekat ett skrivare — »co 
från 1300. — Det förefaller som om vid dessa undersökningar, som gällt 
avskriftens men inte materialets tillkomst, Johansens sakliga, uttömmande 
utredningar om Estlandslistan inte nog beaktats. 

Paul Johansen har nämligen kommit till synnerligen märkliga, oom-
tvistliga resultat. Emedan ortnamnslistorna gruppera sig i enlighet med de 
tre missionskretsar, den danska, den tyska och den svenska, från vilka det 
kristna omvändelseverket i Estland utgick, härstamma listorna ursprung-
ligen från de präster, som under åren 1219-1220 förrättade hedningarnas 
dop i Estland (a. a. s. 50-72). Den lilla Estlandslistans uppkomst återför 
Johansen till åren 1230-31 och till den påvliga legaten Balduin av Alna 
eller kretsen kring honom (s. 103-112). Nyredaktören för den stora Est-
landslistan har varit en dansk och ingen mindre än biskopen i Reval Torkel, 
som var biskop därstädes åren 1238-1260, d. v. s. till sin död (s. 113-
116). Listans tillkomst kan noggrant dateras till 1241 och konstateras vara 
ett privatarbete av biskop Torkel (s. 144-146). Samlingsbandets avskrift 
har Johansen daterat till 1260-1290. Skillnaden i avskriftens datering hos 
Johansen och hos Kroman skulle alltså gälla tio år. Det förefaller emellertid 
som om avskriftens datering tio år förr eller senare vore en oväsentlighet 
jämfört med det faktum, att Estlandslistans upphovsman kunnat fast-
ställas och därmed originallistans tillkomst kunnat tidfästas till 1241. 
Johansen anser, att de delar av samlingsbandet, som beröra Estlandslistan, 
uppgjorts av kungliga kanslister på basen av biskop Torkels kvarlåtenskap 
(s. 157-161). Johansen uttalar sig därefter om farledsbeskrivningen på 
följande sätt (s. 162): >>Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Stiicke 
des Sammelbandes aus Bf. Thorkills Nachlass stammen. Zum Beispiel die 
R e i s e r o u t e von Dänemarks Ostgrenze (Utlengi) nach Reval. Was ist 
wahrscheinlicher. als dass sie aus dem Besitze des Bischofs stammt, der in 
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Det namnskick för Nyland, som framträder i den danska 
segelledsbeskrivningen, återspeglar bebyggelseförhållandena 
vid tiden för eller kort före det andra korståget; det är i det 
närmaste ett sekel innan de nyländska sockennamnen dyka 
upp i de urkundliga medeltida beläggen. För Karis vidkom-
mande är alltså i och med Karienkaskae att anteckna ett 
finskt odlingsnamn, som hänvisar till en finsk bebyggelse 
innanför på fastlandet. För övrigt utgör Karienkaskae, nu-
varande Elgö, det enda odlingsnamnet i sjöfartsledens ny-
ländska ortnamnsbelägg, och detta namn erinrar om Karis 
finnbygds svedjebruk i skärgården. Även om segelledens 
övriga finska namn inom Stor-Karis skärgård inte såsom 
Karienkaski genom sin namnform omedelbart kunna ankny-
tas till Karis, vittna dock Juxarce och Horinsarce alldeles 
som Finnholmen—Veckesaar om hur långt ut i skärgården 
finnbygden i Karis sträckt sitt inflytande. 

Granskningen av samfälligheter och utskärsägor i Karis 
ger såsom slutsats vid handen, att det på var sin sida om 
Karis kyrksjö vid Heimos och i trakten av Karis kyrkby 
liksom även öster om Läppträsk har funnits en finsk bebyg-
gelse och att den fanns där redan under 1200-talets förra 
hälft samt att till den hört ägor nere i skärgården på öarna. 
En senare tillkommen dalkarlsbosättning väster om Läpp-
träsk var inträngd mellan träsket och I,* ås. A t t 
såväl dalkarlar som finnar i namn-
skicket betecknats efter sin särart, 
förutsätter emellertid en rotfast och 
namngivande svensktalande befolk- 

seiner etwa zwanzigjährigen Amtszeit allermindestens fiinfmal die Reise hin 
und zuriick gemacht hatte? Textlich lässt sich aus der Reiseroute allerdings 
nichts erschliessen, bis auf des Verfassers Kenntnis der finnischen Sprache 
(Hangethe, que finnice dicitur Cuminpe . . Horinsarae, quod danice dicitur 
Hesto), was gut zu Thorkill passen wiirde.» Det är uppenbart, att farleds-
beskrivningen, som gällt färderna till Estland, till sitt ursprung måste haft 
samband med Estlandslistorna. I överensstämmelse härmed har den av allt 
att döma tillkommit vid mitten eller möjligen redan under förra hälften 
av 1200-talet. 
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ning, som varit så förhärskande, att den 
fällt det avgörande ordet vid ortnam-
nens tillkomst. 

Med avseende på de svenska och finska ortnamnens för-
delning vid den nyländska kuststräckan uppvisar farleds-
beskrivningen från väster till öster: 

svenskt Hangeth e finskt Cutninpe 
Lowicsund Karienkaskae 

(Gloviksund) Juxarae 
Horinsarae (Danice die. 

Hestö) 
Purkal 

De svenska namnen och dubbelnamnen finnas vid farledens 
västra del, de enbart finska med en uttryckligen dansk 
dubbelform österut. De ge sålunda en antydan om att från 
Egentliga Finlands skär en svensk bebyggelse brett ut sig 
mot öster över Hangö udd. 

Inom Karis skärgård vittna utjordsägor skärgårds-
öarna emellan om en insilande svensk skär-
gårdsbebyggelse västerifrån österut. Här 
må blott erinras om Skåldö mångomtalade äng på Torsö, 
nämnd år 1461, samt om att Rådsböle fordom lytt under 
Kopparö, enligt Broterus' karta av år 1703.1  

Att uttala sig om tidpunkten för en dylik insilande svensk 
kustbebyggelse är ett vanskligt företag. Sjöfartsledens 
namnskick bevisar i varje fall, att den vid tiden före andra 
korståget överskridit Hangö udds gräns allt intill Gloviksund. 
Kartbeläggen avslöja, att den pågått långt in under medel-
tiden. Ännu längre östvart kvarlever minnet av denna 
insilande bebyggelse i folktraditionen, men därom längre 
fram. 

1 Lmsa B 15 21/r 
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Ingåbygdens samfälligheter inom Stor-Karis 

Pojo socken, gränsmarken mellan bygden väster och 
öster om Lojo ås och Hangö udd, visar måhända inom sina 
landamären spår av en västerifrån insilande inhemsk svensk 
bebyggelse, spår som möjligen kunde avslöja något om tid-
punkten för denna inhemska, svenska, slutgiltigt namn-
givande bebyggelses tillblivelse. Före granskningen av Pojo-
trakten må i korthet några ord ägnas Ingåbygden, som i det 
föregående skymtat fram såsom ett nybygge från Karis' 
kärnbygd. 

Granskar man samfälligheterna i Ingå sådana de fram-
träda enligt Hans Hanssons jordrevningsbok och karta av.  
år 1651 1  finner man, att de största sammanhängande sam-
fälligheterna i Ingå legat i socknens västra del invid gränsen 
mot Karis, varigenom huvuddelen av området omedelbart 
har anslutit sig till Karis' kärnbygds stora samfälligheter 
mellan Kyrksjön och Raseborg. 

Samfälligheten kring Fagervik 

Den största samfällighet man enligt dessa 1600-talsupp-
gifter synes kunna återuppspåra är det ägoområde, som inne-
fattar Svenskby, Västerby, Finnpada, Backaby och Illans 
(1500-talets Ermedal). Enligt 1540 års jordebok omfattade 
denna bygd i allt 21 bönder om 20 34 + 1/12  skattmarker. 

Svenskby 5 bd 6 1/2  sktm (Svenskby bol) 
Västerby 6 » 6 1/2  » (Fagervik » ) 
Finnpada 4 » 3  3/4  + lin » (Svenskby » ) 
Backaby 3 » 2 » ( » » ) 

(Fagervik) 
Illans 3 » 2 » (Ors bol) 

Samfälligheten berörde äng, skog, fiske och fiskevattn; åkerjordarna 
voro alldeles inom varandra. 

1 Karta jämte text publicerad av Brenner i Ingå, Fagervik, Degerby 
II, s. 385-426. 
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Därutöver synes Hirdal haft gemenskap med Backaby, 
medan Olof Staffansby, sedermera Knopans, haft gemen-
skap med Illans. 

Påfallande är, att Finnpada har att uppvisa det mest 
uppdelade skattetalet och sålunda inom samfälligheten kring 
Dagervik företer den åldrigaste prägeln. Jordrevningsbokens 
text ger märkliga upplysningar om byarnas inbördes för-
hållanden. Det framgår, att såväl Finnpada som Västerby 
haft i aln uppgivna ägor inom Svenskby åkrar, medan 

Svenskby 
Västerby -11  / 

.- Finnpada 

Finnpada och Backaby haft vissa stänger inom Västerby 
åkrar. Och omvänt, om Finnpada meddelas, att byn inne-
haft utjordar inom Svenskby och Västerby, medan Backa 
haft sådana inom Västerby och Hirdal. Det förefaller sålunda 
som om Finnpada och Backaby varit bolbyarna, på vilkas 
utmarker avgärdabyarna Västerby, Svenskby och Hirdal ha 
uppkommit. Västerby ägor inom Svenskby göra det troligt 
att Svenskby är yngre än Västerby, som då uppenbart 
måste ha fått sitt namn i förhållande till Finnpada. 

Motsättningarna i nationalitetsnamnen äro beaktans-
värda. Liksom finn-namnen inom Karis gå tillbaka på finsk 
bebyggelse, torde Finnpada böra anknytas till denna. Nam-
net har av Freudenthal förklarats såsom en antydan om en 
färdväg, för såframt efterleden bör uppfattas som svensk.' 

1  Om svenska ortnamn i Nyland, s. 21-22 i FVS Bidrag hit 8. 
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Finnpada vore sålunda att tolka som ett vittnesbörd om en 
finsk färdväg, förmodligen mellan den finska bebyggelsen 
i Karis' kärnbygd och saltsjön vid Fagervik. Ty att Fager-
viken har varit en anlitad infartsväg till inlandet, därom 
vittna de många sjöfartsbeläggen från äldsta tider. 

I samband med den finska färdvägen till saltsjön före-
fanns spår av en finsk bebyggelse strax norr om Fagervik. 
Även här skulle den finska bebyggelsen ha varit äldre än 
den svenska, eftersom Svenskby har uppkommit på Finn-
padas utmarker och innanför Finnpada, som jämte sin 
Västerby på bägge sidor har omslutit åminnet i Fagerviken. 
Att det svenska namnskicket har blivit fullständigt för-
härskande och att intet finskt namn har kvarlevat inom sam-
fälligheten, synes vittna om att den finska bosättningen vid 
Fagervik varit svagare än i Karis' kärnbygd. Då svenskfolket 
här betecknats endast som svenskt till åtskillnad från finskt 
utan betonande av någon särart, förefaller det sannolikast, 
att svenskarna ha utgjorts av de över 
Hangö udd insilande skärgårdsborna 
från Egentliga Finlands övärld. — Medan 
den finska bosättningen hade sitt stöd i Finnbybygden i 
Karis, måste den svenska ha kommit från Karis' kustremsas 
och den närmaste övärldens svenska inslag, befordrad av 
Ingessönernas lagmanssläkt och måhända ställvis ökad 
med främmande svenska inslag, såsom namnen Gestersö 
och Gestans låta förmoda. (Lagmans strax öster om Rase-
borg befinner sig endast 8 km från Fagervik.) 

De första beläggen för namnet Fagervik och en del andra 
ortnamn däromkring i samband med traktens sjöfartsför-
bindelser i början av 1320-talet tyda på att den svenska 
bebyggelsen nått namngivande och förhärskande styrka i 
varje fall senast vid 1300-talets ingång.' 

1  I 1500-talets första jordeböcker växlade namnen för Backaby. Än 
hette byn Backa, än Fotebacka, än Fagervik. (Greta Hausen, a. a. s. 223-
224). Trots att intet av de tre j ämsidesnamnen ger någon antydan om finsk 
bosättning söder om Dagervik, kan sådan ha funnits, om man får döma av 
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Linkulla samfällighet 

Störst näst samfälligheten kring Fagervik var Linkulla 
samfällighet med Lappby (Västanby), Förby, Gumböle och 
Jefursböle, samfälliga i åker, äng, fiske och fiskevatten. År 
1540 omfattade samfällighetens byar inalles 13 bönder om i 
det närmaste 12 skattmarker. 

Lappby (Västanby) 1 
Linkulla 9 bd 9 2/3  sktm (Linkulla bol) 
Förby 
Gumböle 2 » 1 1/4  » » » 
Jefursböle 2 » 1 » » » 

Näsby samfällighet 

Vidare omfattade Näsby samfällighet inalles 9 bd om 
10 sktm. 

Näsby 2 bd 2 sktm (Bolstad 1/2-bol) 
Västankvarn 1 » 1 1/4  » » » 
Gårdsböle och 

kyrkoj ord 4 » 4 1/2  » » » 
Vars (Grönhed) 2 » 2 1/4  » » » 

Samfälligheten gällde egentligen blott mulbete och skog, 
men inom Gårdsböle låg Vars' en utjord. 

I östra Ingå omfattade Degerby (7 bd 6 sktm) sam-
fällighet med Botans och Gumarbacka (2 bd — 3 sktm) 9 bd 
och 9 sktm. För övrigt synas byarna inom Degerbys område 
rätt ofta ha haft sina ägor inom varandra. Sålunda hade 

det äldsta nämndemannabeläggets vittnesbörd. I ett dombrev, utfärdat 
vid Ingå ting den 5 juli 1452 uppräknas bland nämndemännen »Witika j 
Fagherwic» (FMU IV, s. 35). Namnet torde knappast kunna uppfattas 
såsom svenskt. A. V. Forsman fastslår, att det allmänt nyttjats som finskt 
mansnamn under medeltiden och förmodar det vara antingen av finskt 
eller tyskt ursprung. (Forsman, Tutkimuksia Suomenkansan persoonalli-
sen nimistön alalla I, s. 83--84, 87.) - Voionmaa anför tecken på finskt 
språkbruk i Ingå på 1400-talet. Jfr Uudenmaan lappalaiset, s. 89. 
Suom. Tiedeakat. Esit. ja Pöytäk. 1943. 
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Degerby en utjord inom Prålsbacka, vidare hade dessa byar 
gemensamma ängar sinsemellan. Gemensamma ängar före-
kommo likaledes för Degerby, Haldensby och Stobböle samt 
Torbacka. Torbacka hade i sin tur gemensamma ängar med 
Domarby och Malmby. 

Åkersamfälligheter uppvisade 

JKocksby ochl Toraby, fVästerkullai 
Bergby J samt Domarby och ävensom loch Haga j. 

Strandby 

Ingåbygdens uppkomst ur Stor- Karis 

Granskningen av Ingå samfälligheter ger sålunda vid 
handen, att de tre största och märkligaste samfälligheterna 
lågo västligast i socknen. 

Samfälligheten kring Fagervik omfattade delar av Svensk--
by bol, Fagervik bol och Ors bol. Linkulla samfällighet om-
fattade i huvudsak Linkulla bol, medan Näsby samfällighet 
alldeles motsvarade Bolstad halvbol. De tre stora västliga 
samfälligheterna sammanfalla sålunda fullständigt med de 
bol Wessman uppräknat såsom område för Karis folkmål 
inom Ingå, nämligen Ors, Fagervik, Svenskby ävensom. 
Bolstad och Linkulla bol.' Då Ingåbygdens tre västliga sam-
fälligheter uppvisa en enhetlig dialekt, samhörig med Karis 
svenska folkmål, ligger häri ett rent språkligt bevis såsom 
ett ytterligare vittnesbörd för uppfattningen, att den be-
byggelse, som blivit namngivande och förhärskande i Ingå, 
har utgått från Karis svenska bebyggelse. I dessa bygders 
tillkomst har av allt att döma det svenska inslaget från 
Sverige varit av underordnad betydelse. 

I sin mån utgör Ingåbygdens uppkomst ur Stor-Karis en 
måttstock för bebyggelsens ålder och stadga i Karis. Då 

Wessman, Äldre bebyggelse och nutida dialektgränser, Folkmåls-
studier V 1937, s. 15-16. 
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Ingå redan i början av 1300-talet förefanas såsom en egen, 
från Karis avskild kyrksocken och Ingå äldsta kyrka arkeo-
logiskt kunnat dateras till 1200-talets senare hälft,' synes 
kärnbygden Karis kunna återföras förmodligen till 1100-talet. 

Det äldsta belägget för Ingåbygdens avskiljande från 
Karis kyrksocken är av år 1337 och härstammar från Reval.2  
En av rådsherrarna i Reval, herr Detmarus de Unna, hade 
gått i utläggning för böter, som för våld ådömts kyrko-
herdens i Ingå son: »pro filio sacerdotis de Engha». 

De äldsta Revalbeläggen för Karis—Ingå 

Alldeles som namnet Karis första gången finnes urkund-
ligt belagt genom förbindelserna med Reval, framträder 
Ingå i samma källor. Men bortom prästsonens från Ingå 
uppdykande som skyddsling hos rådsherren de Unna i Reval 
vidgar sig synkretsen att omfatta också andra förbindelser 
mellan Karis—Ingå gränsbygd och Reval. Somliga av dem 
äro tydliga och uppenbara, andra skymta såsom osäkra 
antydningar. Mångfalden av belägg för de nyländsk-revalska 
förbindelserna vid en tidpunkt, då nyländskt urkundsmaterial 
är ytterligt sällsynt, ger likväl vid handen, att det livliga 
utbytet inte kunde bero på en nyckfull tillfällighet, utan 
måste bygga på täta förbindelser mellan hansastaden och 
en gammal nyländsk strandbebyggelse. 

Beläggen gälla Fagervik, Snällböle, Långö och möjligen 
därutöver ytterligare Raseborg, Illans och Hermansö samt 
infalla mellan 1320- och 1370-talen. 

Simpa. I Revals äldsta stadsbok, dess Wittschopbuch 
1312-1360 3  finnes för år 1326 en anteckning om en försälj- 

i Jfr. i det följ. s. 196; 222-223; Kronqvist, a. a. s. 45-52. 
2 Jfr FlVIU VIII, s. 450, och Publ. Revaler Stadtarchiv Nr. 8 (19351, 

Libri de diversis articulis, s. 15 nr. 142. 
3  Arkivsignum Aa 1, (utgiven av Arbusow i Archiv f.d. Geschichte Liv-

Est- und Curlands III P. Bd I) som innehåller »Auflassungen und Pf and-
verschreibungen». 
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-ning, som en viss »Snepel» med sin hustrus begivande gjort 
till en Johannes Longus, sedermera rådsherre.' Av en föl-
jande anteckning av år 1329 2  framgår i samband med ett 
annat köp, att den man, som gått under namn av Snepel, 
till sitt ursprung var nylänning samt att han i Reval inne-
haft en fastighet invid S. Olofskyrkan.3  Det hette nämligen 
om den ena parten vid uppgörelsen 1329 »de Johanne de 
Nylande, filio dicti Snipel». Samme man nämnes ytterligare 
vid ett uppgjort avtal år 1331 såsom »Johannes, filius Snipel», 
varvid rådsherrn Th. de Unna närvarit som vittne.4  År 1333 
återfinnes »Johannes Nilant» som bötfälld i Reval.5  År 1334 
bötfälldes återigen »Johannes Nilant iuxta beatum Olavum» 
och jämte honom en Henricus Ylsen.6  Omkring år 1340 finns 
för »Johannes Snepel» en anteckning om hans borgarskatt, 
samtidigt har Johannes Langhedes ådömts böter för våld.7  

Ur de talrika anteckningarna framgår tydligt, att Snepels 
son Johannes och således även Snepel själv varit hemma 
från Nyland, men att de samtidigt innehaft fastighet i 
Reval. Av allt vad som hittills blivit utrett om den äldsta 
bebyggelsen i Nyland har framgått, att Stor-Karis var be-
byggelsehärden i 1300-talets Nyland, och att dess utskär 
berördes av den gamla sjöfartsleden. Det ligger då närmast 
till hands att söka Revalsfararen Johannes de Nylands hem-
trakt inom Stor-Karis sockens område, isynnerhet som samme 
rådsherre de Unna, som haft förbindelser med Ingåprästens 
son, varit Snepels köpvittne. 

Snällböle. I 1300-talets Nyland sammanföllo mestadels 
bondnamnen med ortnamnen. Snepels hemort står sålunda 

1  FMU I, s. 140, Arbusow a. a. nr. 371, jfr Publ. Reval Nr. 8, s. XXXVI. 
2  FMU I, s. 150 jfr Arbusow, a. a. nr. 317. 
3  Att med kyrkan skulle avsetts någon sockenkyrka i Nyland såsom 

antytts i Tenala hist. II, s. 362 not 2 torde vara uteslutet. 
4  FMU I, s. 154 jfr Arbusow, a. a. nr. 345. 

FMU VIII, s. 449 jfr Publ. Reval Nr. 8 nr. 25. 
6  FMU VIII, s. 449 jfr Publ. Reval Nr. 8 nr. 37. 
7  Fotografi ur Aa 2 f. 10 v, jfr Publ. Reval Nr. 8 nr. 229. 

12 
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att söka i ett likalydande eller motsvarande ortnamn inom 
Stor-Karis. Härvid är naturligtvis att beakta den förvansk-
ning ett nyländskt ortnamn undergått i gammal lågtysk 
återgivning. Ficks Schuldbiicher lämna rikliga prov på, huru 
svenska ortnamn i Finland återgivits i skrift i Reval. Slut-
stavelsen -pel leder med kännedom om skrivarvanorna i 
Reval osökt tanken till ett svenskt -böle.1  Hos Fick återgavs 
i början av 1500-talet t. ex. Kabböle i Pernå med Kabbel 
och, då innebörden av -böle inte var begriplig, med en upp-
repning Kabbelbuw = Kabböleby. Det ortnamn, vars för-
vanskning blivit Snepel, Snigel, måste otvivelaktigt vara.  
Snällböle vid Kvarnträsket i Karis-Ingå gränsmark. Namnets 
tidigaste här hemma belagda former ha varit Snellceboice 
1479 2  och Snelleböle 1532, Snelböle 1534, Snilleböle 1541.3  

Alldeles i början av den tidrymd, åren 1326 till omkr. 
1340, då Johannes Snepel från Nyland förekom i Revals 
rådshandlingar, finnes ytterligare en anteckning om en 
Johannes. På grund av de kamrater, i vilkas sällskap han 
omnämnes, är av allt att döma även denna uppgift att hän-
föra till Johannes Snepel. Anteckningen är av år 1328 och 
lyder »Notandum quod pueri Fagerwyc, Johannes et Ermeke, 
separati sunt et divisi in omnibus bonis mobilibus et inmo-
bilibus, Quod neuro alium poterit amplius quoquomodo 
inculpare».4  

1  Enligt uppgift av prof. Gabriel Nikander uttalas i Kimito -böle som 
-bel 

2  FMU IV, s. 506. 
Greta Hausen, a. a. s. 263-264. 

Frågan, huruvida möjligen Snepels kamrat Henr. Ylsens namn vore 
att förbinda med Ulans må lämnas öppen. Enligt Greta Hausen förekom-
mer Mans belagt 1594 (sid. 228). I varje fall har i återgivning av våra ort-
namn i Reval omkastning av bokstäverna förekommit. Sålunda har hos Fick 
Peesböle i Pojo återgivits med Presbuw, Karleby i Kökar med Kralbuw och 
Kyrkslätt med Kerckselte (FRa fotostatsaml. FII pag. 40, 155). 

4  Fotografi Aa 1 f. 45, Arbusow, a. a. nr. 300. De övriga namnen ha av 
Arbusow återgivits »Bagremit» och »Everike» men fotografi ur Aa 1 ger 
intet stöd för en sådan tolkning. 
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Fagervik. Före den närmare granskningen av denna an-
teckning må ett belägg av år 1337 för namnet Fagervik ytter-
ligare anföras. I Revals bötesregister »Liber de diversis 
articulis» heter det »It. Fagerwyc primo negauit postea in 
iudicio recognouit» och så angives bötessumman 1 mark i 
silver.' Utgivaren Paul Johansen har omnämnt namnet, som 
han tolkat Fagervit, och i förordet sid. XIII påpekat »Mancher 
Zuname birgt interessantes altnordisches Sprachgut, so 
Fanter = der Landstreicher, Fagerwyt = »schön weiss».» 
Otvivelaktigt äro bägge orden av gammalt nordiskt ursprung, 
och den geografiskt närmast belägna förmedlaren av det 
nordiska språkgodset var uppenbarligen Nylands kustremsa 
och skärgård. Men att tolka namnet såsom Fagervit, då det 
inom närmaste nordiska språkområde förekommer ett ort-
namn Fagervik är naturligtvis förfelat. I medeltida skrift 
äro t och c så förvillande lika, att då senare delen av ordet 
lika väl kan utläsas -vic som -vit, tolkningen vic fölle sig 
betydligt enklare och omedelbarare. För jämförelsens skull 
må samtidigt påpekas, att även Fanter (1342) haft samband 
med det nordiska språkområdet i Nyland, nämligen med 
Fant och Fantsby i Isbo, belagda genom Revalsförbindelser 
hos Fick.2  

Om sålunda såväl Johannes som Fagervik i anteckningen 
av år 1328 varit nylänningar, synes utredningen om att 
de i ägor såväl till löst som fast varit delade och åt-
skilda från varandra, ha dess mer fog för sig, då den 
gällt främlingar, vilka nära nog varit grannar, ifall med 
denne Johannes avsetts den förut nämnde Johannes 
Svepel = Snällböle. Huruvida den tredje mannen, sorb i 
denna egendomsförsäkran omnämndes, såsom granne än 
vidare haft samband med Ermedal (Ermedal by i Ingå), 

1  Fotografi ur Aa 2 f. 26v, jfr Johansen, Publ. Reval Nr. 8 nr. 148. 
2  På 1500-talet var Fagervik i Reval belagt »Varewick Enga souck», 

Reval ark. Aa 18. Om Fantsby jfr i det följ. s. 219. 
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är så pass osäkert, att det blott kan stanna vid en an-
tydan därom.1  

Men för att återkomma till Fagervik må vidare nämnas 
de senare beläggen i Reval för samma namn. De äro från 
1340-talet. Det förefaller som om Fagervik förvärvat egendom 
i Reval och Estland, och märkligt nog har i bägge fallen råds-
herrn Detmarus de Unna, Ingåbornas särskilda beskyddare, 
för gossen Fagerviks del förmedlat uppgörelserna. Erläggan-
det av avkastningen till Fagervik skulle i bägge fallen ske 
omkring den 8 september. År 1344 omnämnes namnet full-
ständigare.2  Det heter då »filio Nicolai Fagerwic». De lejder, 
som åren 1365 68 årligen beviljas Nicolaus Nygeland (Nye- 
land, de Nylandia, Villant) kunde möjligen ha samband med 
nylänningen Nicolaus från Fagervik eller hans arvingar.3  

Rasseborgh. Även för en Hinricus Rasseborgh, som ägt 

1  Ett till formen likartat namn som Ermeke återfinnes hos den Henrik 
Tetteke från Borgå, som omnämnts i Reval 1346 och 1348, (EMU I, s. 197 
jfr Arbusow, a. a. nr. 737 samt EMU I, s. 222.) och vars namn till sitt ur-
sprung kunde tänkas ha samband med tetom. (Jfr inom Borgå bynamn-
formerna Norike och Ylike). 

2  Anteckningarna rörande Fagervik äro enl. foto och Arbusow: 
1343 nr. 558. Notandum quod dominus Detmarus de Unna emit redditus 

y2  marc arg. ad  manus pueri Fagerwic et suorum heredum in hereditate 
Michaelis de Libre pro quinque mrc. arg. dictos redditus in festo nativitatis 
beate Marie virginis singulis annis ad manus pueri Fagerwic predicti persol-
vendos. 

1343 nr. 561. Ceterum notandum quod dominus Detmarus de Unna 
emit redditus 1/2  mrc. arg. ad  manus pueri Fagerwic et suorum heredum 
in hereditate Vilgepeue pro [4 1/2] 5 mrc arg. dictos redditus in festo nati-
vitatis beate Marie virginis singulis annis persolvendos. Foto ur Aa 1 fol. 35v. 

1344 nr. 592. Notandum quod ciuitas tenetur filio Nicolai Fagerwic 
non magis quam 5 mrc. arg. Foto ur Aa 1 fol. 87v. 

Vilgepeue var enligt uppgift hos Johansen (Geleitsbuch register, s. 
90 och enligt en Geleitsnotis) »Este aus Mien Hurienkulle 1380-83. Huuru, 
Huer enligt 1_,CD, s. 14 en ort vid Huerjogi ett stycke inåt land rätt söder-
om Nargös sydspets mittemot Porkala. Samma Villyepeue omnämndes i 
Geleitsb. under nr. 416 år 1380 i samband med Ghodeke Rasseborgh nr. 415. 

3  EMU VIII, s. 446; Publikationen, Revaler Stadtarchiv Nr. 4 nr. 12, 
20, 36, 98, 115. 
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fastighet och varit borgare, finnas belägg i Revals äldsta 
stadsböcker för åren 1337, 1341, 1344, 1353 1  samt 1354, 
1356 och 1357.2  Lejd beviljades 1379-80 Ghodeke Rasse-
borg. Om Hinrik hette det att han var »Koldunewesscher».3  
Raseborgsbeläggen sammanställer Johansen utan några 
som helst förbehåll med ortnamnet Raseborg i Nyland.4  

Hermansö. Den mångomtalade böteslängden nämner 
år 1334 om en »Hermannus, qui solet versus Nilandiarn veli-
ficare».5  I skärgården utanför Pojoviks mynning är Hermansö 
beläget. Namnet Herman förekom knappast alls eller också 
ytterst sparsamt i 1300-talets Finlands 

Långö. Då av allt att döma män från Fagervik och Snäll-
böle haft handelsuppgörelser och ägt fastigheter i Reval 
och Estland, torde det knappast vara för djärvt att antaga, 
att den i samband med Sr epel år 1340 i Reval nämnda, 
Johannes Langhedes också vore en revalsfarare, hemmahö-
rande i Stor-Karis, i Långö. Rent språkligt vore Langhedes—
Långö, tyckes det, endast en parallell utveckling till 
Hangethe—Hangö. En bosättning på Långö så tidigt som 
på 1340-talet måste förmodligen ha funnits. Till jämförelse 
härmed skall endast erinras om, att besittningsrätten till 
ett gods i Rösund, på grannön till Långö, år 1369 redan 
länge hade varit omstridd och slutligen återdömts till rätte 
innehavaren Jönisse Panzarae. 7  

Om Snällböle bör i detta sammanhang nämnas, att det i 
jordeboken av 1540 uppvisade ett skattetal om 2 + + 1/ 6  
sktm och att hemmanens skattetal voro uppdelade till 
tolftedelar. Byn är alltså äldre än den av Voionmaa på- 

1  Aa 1 jfr Arbusow, a. a. nr. 471, 527, 582, 844. 
2  Aa 2 jfr Johansen, a. a. Publ. Reval Nr. 8 nr. 522, 524, 525. Jfr FMU 

VIII, s. 450. 
3  FMU VIII, s. 446. Publ. Reval Nr. 4 nr. 389, 415. 
4  Johansen, a. a. Nr 8, förordet s. 
5  FMU VIII, s. 459, Publ. Reval Nr. 8 nr. 94. 
6  Anthoni, Personnamnens vittnesbörd etc. Hist. Tidskr. f. Finl. 1944. 
7  FMU I, s. 328. Här må blott antydas, att Panzaroe möjligen kan 

avse ett »saarb-namn. 
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pekade skatteförmedlingen och företer trots sitt böle-namn 
åldriga drag. 

Sålunda synes det som om i Stor-Karis en böle-by och 
en skärgårdsö, vilka befunno sig i bygdens utkanter, vunnit 
sådan stadga och rotfasthet, att deras bebyggare kunnat 
inleda Revalsförbindelser och innehaft ägor söderom Finska 
viken redan 1326 och 1340. Det blir då knappast möjligt 
att betrakta Karis' kärnbygd såsom någon egentlig nybygd 
vid 1300-talets ingång. Tvärtom måste Fager vik me d 
omgivning ha förmedlat förbindelser mel-
lan Revat och en åldrig fast bosättning 
över Finnpacl a inåt Karis. 

Nyland förblir sålunda visserligen ur Egentliga Fin-
lands och Sveriges synvinkel samt därmed ur beskattnings-
synpunkt ett nytt land men icke ett kort före ingången av 
1300-talet nybebyggt land. 

I detta sammanhang må ägnas några ord åt målamännen i 
anledning av Maajokis förtjänstfulla undersökning. 1 

Stödjande sig på den av Jaakkola i Varhaiskeskiaika (s. 409 
—410) anförda åsikten om tiondebeskattningens införande i det 
nyländska kolonisationsområdet åren 1257 1266, har Maajoki 
byggt upp en studie. angående de nyländska målamännen. Om-
sorgsfullt och samvetsgrant har han ur 1500-talets räkenskaper 
hopletat allt, som berör målamännen och den skatt, som benämnts 
målamanspengar. Av största intresse för kustremsans bebyggelse 
är hans utredning om skärgårdens målamän, vilka endast före-
kommo i Pojo och Karis. Maajokis slutsats om målamännen är, 
att de utgjorde de nybyggare, genom vilkas försorg de obebodda 
öarna i skärgården vunno fast bebyggelse. 

Av Maajokis forskningar framgår, att en väsentlig skillnad 
förelegat mellan Pojo och Karis skär med avseende på målamän-
nen. I Pojo Skäribol har endast skattebenämningen målamans-
pengar förekommit, medan i Karis beteckningen målamän nytt- 

Väinö Maajoki, Län.si-Uudenmaan malamanit ja malavero. Hist. 
Ark. 48. 
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jats såsom omedelbar benämning på vissa bestämda skattedragare 
(Maajoki, s. 13). 

Man finner alltså, att i Karis ett visst begränsat antal bönder, 
1560 utgjorde de 15 (3182 f. 4), för de tre åren 1558, 1560 och 1565 
betecknats som målamän. I Pojo däremot ha inga bönder namn-
givits som målamän, men ur socknens Skäribol har såsom kyrklig 
skatt utgått målamanspengar, medan i huvudsak samma Skäribol 
till kronan erlade stadgeskatt. Såsom Maajoki utförligt påvisat, 
voro såväl beteckningen målaman (någon gång ersatt med hus-
man) som skatteformen målamanspengar av medeltida ursprung, 
omnämnda i Nyland under 1300-talets senare hälft. 

Av det sätt, på vilket målamanspengarna i Pojo enligt Maa-
jokis noggranna utredning utgingo under 1500-talet, framgår, att 
de i sin 1500-talsform inte mera kunna betraktas såsom en ur-
sprunglig, från 1300-talet oförändrat kvarlevande medeltidsskatt. 
De uppgifter för olika år, som Maajoki sammanställt (s. 81 87), 
avslöja alldeles uppenbart för öarna Sommarö, Danskö, Odensö 
och Kopparö, att en del bönder här tidigast erlagt 
matskottssmör men senare övergått till att 
erlägga målamanspengar.' Målamanspengarna ha på 
dessa öar alltså inte kunnat vara deras ursprungliga, dem på 
grund av deras nybyggarskap tillmätta skatt, utan utgör en 
senare skatteform, till vilken de hade övergått från den 
tidigare matskottsavgiften. För utöarna Busö, Alglo, Getskär, 
Tovö, Espingskär, Elgö, Hästö-Busö, Kurö, Grevö, Skåldö, 
Backa, Nabben och Sundom har däremot enbart målamans-
pengar erlagts. Samtliga här nämnda öar betalade kronoskatten 
i stadgeskatt. Skäribolets särställning i såväl krono- som kyrko-
skatt betingades naturligtvis av dess egenartade näringsfång. 
Då de stora öarna inomskärs från att ha erlagt matskottssmör 
övergått till målamanspengar, avslöjar det en senare tids strävan 
antingen att från naturapersedlar övergå till penningskatt eller 
måhända blott en strävan att förenhetliga kyrkoskatten.2  

Att ur uppgifterna om målamanspengarna i Pojo få ut några 
andra slutsatser om skärgårdens nybyggen, än att utöarna be-
folkats senare än landen inomskärs, ställer sig alltså rätt vanskligt.' 

1  Matskott på 1540-50-60-talen, men målamanspengar på 1570- 80-
90-talen. 

2  Heckscher, Sveriges ekon. hist. I, s. 81. 
3  Jfr Voionmaa påvisar att flötemännen i Pojo såsom nybyggare äro 

att förlägga till tidig medeltid. Voionmaa, Kruunun uudisasutustoiminnasta 
Suomessa keskiaikana, Hist. Aikak. 1923 hft 1-2, s. 133. 
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För Karis med dess mer påtagliga målaman blir förhållan-
det ett annat. Då målamännen i Karis voro som talrikast, räkna-
des till dem inbyggarna på Väcksär, Halfskiftesö, Strömsö, Långö, 
Dalkarlö, Svartkam och Nothamn samt Rösund (upptaget 1560 
men icke nämnt av Maajoki).1  Av dessa nämnda öar erlade 
Väckskär, Halfskiftesö och Strömsö redan 1451 flöteskatt till 
kronan. På 1500-talet utgjordes alltjämt flöteskatt för Väcksär, 
Halfskiftesö och Strömsö. Däremot hade varken förr eller senare 
målamännen på Långö, Dalkarlö, Svartkam, Nothamn och Rö-
sund erlagt flöteskatt. 

Emedan inbyggarna på de nämnda öarna i Karis uttryckligen 
betecknats som målamän, har Maajoki särskilt understrukit 
deras egenskap av nybyggare på utöarna. Maajoki anser, att 
genom målamännens försorg bygd blev bruten på obebodda öar, 
och att på 1500-talet till exempel Strömsö, Halfskiftesö och 
Väcksär i Karis sålunda blevo bebodda. 2  Likaså uppger Maajoki 
om Långö, att den fick sina bebyggare 'redan på 1540-talet'.3  
Maajoki har avgjort uppfattat flöteskatten som en utjordsskatt 
och därför ansett, att Väcksär, Strömsö och Halfskiftesö i mer 
än 100 år erlagt utjords- eller allmänningsskatt utan att vara 
bebyggda. 

Gentemot detta må emellertid anföras Ruuths uppfattning 
om flöteskatten i Nyland. Ruuth fastställer, att medan i Egent-
liga Finland flöteskatten huvudsakligen utgick av gamla frälsen 
och endast undantagsvis av utjordar, det i Nyland förhöll sig 
tvärtom. I Nyland var flöteskatten från utjordar regel, medan 
flöten från frälsen utgjorde undantag.4  Ruuth reder med ledning 
av en hjälpgärdslängd av år 1561 ut, vilka flötemän i Nyland, 

1  Ur Maajokis uppgifter om Svartkam (s. 28 o. 89), jämförda med upp-
giften ur räkenskapsboken 1540 (2919 f. 70) om slottets landbönder under 
Väckskär, framgår, att med Svartkam och Gesteland måtte ha avsetts 
samma utskärsögrupp nämligen Gestans. 

2  »Malamaneja koskevissa tutkielmissa on korostettu heidän uutis-
asutustoimintaansa ja onkin ilmeistä, että se on ollut varsin merkityksel-
linen. - - On valaisevaa tässä suhteessa tarkastella heidän osuuttaan asu-
tuksen ja viljelyksen leviämiseen saaristossa, koska sen eri vaiheita voi- 
daan siellä selvästi seurata. Niinpä nähdään, kuinka siellä malamanien 
toimesta syntyi uusia tiloja asumattomille saarille, siten että he asettuivat 
niille pysyvästi asumaan. Näin tapahtui 1500-luvulla esimerkiksi Karjaan.  
Strömsön, Halfskiften ja Väcksarin saarilla.» (s. 99). 

3  »Se sai asukkaansa jo 1540-luvulla, -» (5. 93). 
4  Ruuth, Flöteveroista, Hist. Ark. 12, s. 53-55. 
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som erlagt sitt flöte på grund av gammalt frälse och inte på grund 
av utjordar. Hjälpgärden skulle av bönderna erläggas med 2 
mark för varje skattmark, men flötemän, landbönder, frälsemän 
och präster skulle betala den enligt register. Registret i fråga 
upptog då inte andra flöteskattemän i Nyland än de på Germundby 
och Trollshofda flötejordar i Tenala samt 'skärikarlarna' på 
Väcksär, Strömsö och Halfskiftesö i Karis samt Nils Näbb i 
Esbo.1- Ruuth anser, att flötemännen i Germundby och Trolls-
hofda innehade gamla frälsegods, men han har en annan förkla-
ring om Karisborna. Han jämställer dem med flötemännen vid 
Pickala i Sjundeå, om vilka det hette, att de erlade sin flöteskatt 
för det de fört hästar och folk över Pickalaån. Ruuth uppfattar 
detta flöte som en lindrig stadgeskatt i gengäld för flötemännens 
tjänster åt kronan vid färjstället, alltså såsom en form av frälse. 
Flötemännen på Ramsholm, Väcksär och övriga öar i Karis ha, 
enligt Ruuth, förmodligen i likhet därmed åtnjutit flötet såsom 
ett halft frälse för den lotstjänst de gjorde kronan.2  

Några omedelbara belägg för fast bebyggelse på Väcksär, 
Strömsö och Halfskiftesö finnas veterligen inte från äldsta tider. 
Räkenskapernas och därmed även sakörenas belägg äro från 
1540-talet. Men det sätt varpå de på Reval seglande öborna 
omnämnas tyder på lång bofasthet. År 1541 dömdes Mats i halff-
skiiffthe för att han fört salt fisk till Reval 'i förbud'.3  År 1546 
omnämndes såsom sakfällda för segling i förbud Peder i Hal-
skiptöy ävensom Anders och Jöns i Weckeser, alla för flere resor, 
samt Erik i Strömsöy jämte Erik och Mats i Rödsund såsom en 
gång sakfällda för segling i förbud.4  Av alla dessa nämnda öbor 
finns endast Jöns i Väcksär upptagen av Maajoki som målaman 
redan 1540. 

Ur allt det, som här sagts om Karis utskär i annat samman-
hang, torde det framgå, att en god del av övärlden i Karis har 
fått sin bebyggelse långt före 1500-talet. Här må blott erinras om 
att svedjebruk förekom på Elgö redan på 1200-talet, att Långö 
uppenbarligen enligt Revalsbelägget var bebott redan i början 
av 1300-talet, att Gestersö hade ägare redan i slutet av 1300-talet, 
Gesta Kristin av lagmanssläkten, och att Skåldö (som jämte 
Elgö räknades till området för målamansskatten i Pojo) innehade 

1  Ruuth, a. a. s. 62, 63 o. 69. Jfr härmed Ros&is uppfattning om flöte i 
Veckelax, Vehkalahden pitäjän historia, s. 161-162. 

2 Ruuth, a. a. s. 69. 
3  FRa 2926 f 11 v. 
4  FRa 2952 f 66 v. 
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ängar inom Torsö år 1461. Rösund omtalades likaså som bebott 
under 1300-talet. Alla dessa öar voro enligt uppgifterna från 
1500-talet besuttna av målamän = nybyggare efter 200 300 år.1  

Målamännens nybyggarskede i skärgården, som Maajoki velat 
förlägga till 1500-talet, måste i varje fall till största delen för-
skjutas ett par tre århundraden tillbaka i tiden, även om vittnes-
börden om dem dyka upp först i 1500-talets skatteböcker. Natur-
ligtvis har bebyggelsen i skärgården mångenstädes fortskridit och 
utvecklats genom målamännens försorg ända in på 1500-talet. 
Men så obebyggd fram till nya tidens ingång, som Maajoki velat 
göra Karis skärgård, har den med all sannolikhet inte varit.2 

Samfälligheterna i Pojo 

Sådan Pojo socken framträdde under 1500-talet hade 
den såsom i det föregående blivit utrett, av allt att döma 
uppkommit senare än de äldsta medeltidssocknarna Tenala 
och Karis. Genom att den uppstått på dessa bägge gamla 
socknars gränsmarker, spåras inflytande av dem vardera på 
bebyggelsen i Pojo. 

Vid granskningen av Pojo sockens äldsta kartmaterial 
jämfört med dess äldsta jordeböcker framträder det alldeles 
påfallande, att inom Pojo de största samfälligheterna så gott 
som enbart befunno sig vid innerändan av Pojoviken. Längs 
vikens stränder kunde samfälligheter om 2 eller 3 byar på-
träffas, medan vid vikens innerända samfälligheterna om-
fattade intill 7 byar eller enstaka hemman, varvid ytter-
ligare smärre samfälligheter hade sina ägor inblandade i 
storsamfälligheten. De väldiga samfälligheterna vid vikens 
innersta ända uppdelade sig på två skilda samfällighets-
områden. Det ena i öster omfattade det av Svartå genom-
flutna landet mellan Karis kyrka och innerändan av Pojo-
viken, det andra västerut omfattade trakten kring Pojo kyrka. 

1  Jfr härmed Rosen, a. a. s. 249-250; 265 ff. 
2  Voionmaa förlägger målarrännens nybyggarskede till den äldre medel-

tiden. Jfr Kruunun uudisasutustoiminnasta Suomessa keskiaikana, Hist. 
Aikak. 1923, lift 1-2, s. 125-126. 
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Näsby samfällighet 

Inledes granskningen av Pojo samfälligheter vid kyrk-
trakten, finner man omedelbart av Broterus' karta av år 
1701 över Näsby samfällighet 1  ävensom av hans karta av år 
1705 över Gumnäs och kyrkbacken2, att själva kyrktrakten 
var inbegripen i Näsby samfällighet, som omfattade Rams-
kulla, Djekenkulla, Näsby, Kyrkbacka, Gumnäs, Sonabacka 
och Prästgården. Såsom frälse- och kyrkogods saknades de 
flesta av samfällighetens enheter i 1500-talets jordeböcker, 
vilka upptog() endast Djekenkulla, som med 2 bönder och 
2 skattmarker hörde under Dalkarbol och med en halv 
skattmark som utbysjord under Näsby bol, och Ramskulla 
med 2 bönder om 1 1/4  + 1/ 6  skattmarker under Näsby bol, 
Någon närmare avvägning av byarna eller de enstaka hem-
manen sinsemellan i äldsta tid är alltså inte möjlig, men ort-
namnen med deras utgångsled på -gård, -kulla, -backa och 
-näs torde ge vid handen, att Näsby är att anse som sam-
fällighetens kärna. Kartuppgifterna meddela, att Gumnäs 
och Kyrkbacken lågo i tegskifte och att av de övriga somliga 
voro separerade i åker och äng. Uppenbarligen ha frälse-
hemmanen fått sin frälsenatur efter bolindelningens till_ 
komst, eftersom de två bol, på vilka samfälligheten varit 
fördelad, uppvisade ett lågt skattmarkstal i jämförelse med 
övriga bol om i huvudsak 20 skattmarker. Dalkarbol hade 
16 skattmarker och Näsby bol 15 1/4. 

Måhända märkligare än kartuppgifterna om själva de 
samfällda ägorna förefalla de spår av samfällighetens infly-
tande på omgivningen, som kartmaterialet förmedlat. Dal-
karby och Spakanäs, om vilka det enligt Broterus' karta av 
år 1705 3  hette, att de voro separerade i åker och äng men 
sarnfälliga i skog, uppvisade sålunda en viss ägoblandning 
med Näsby. Dalkarbyborna klagade nämligen, att Näsby 

1  Lmsa B 41 14/1  
2 Lmsa B 41! 15/1. 
3  Lmsa B 40 6/1. 
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brukade 4 tegar och ett hopstycke i Nyängen inom Dal-
karby. Samtidigt ville Västerby rusthåll återfå Västerby-
åkern, som brukades under Dalkarby. Det tyckes alltså som 
om Dalkarby hade uppkommit på Näsbys utmark, medan 
Västerby, som uppenbarligen hade fått sitt namn av sitt 
läge väster om Dalkarby, i sin tur uppkom på Dalkarbys 
utmark. Broterus' uppgifter om Björnsby och Helskulla 1  
avslöja alltjämt ytterst intrasslade ägoförhållanden. Det 
hette att Helskulla ägde Bondängen i Björnsby som utbys-
äng. Dessa utägor hade vid bolindelningen uppenbarligen 
beaktats, då Björnsby (Björsby) utbysjord om 6 stänger 
hänförts till Dalkarbol, dit även Helskulla räknats. Om 
Björnsby lämnades uppgifterna, att Hermanjorden, som 
Västerby rusthåll brukade, lytt under Björnsby. Vidare 
meddelades, att inte mindre än 12 hemman nämligen Hels-
kulla 6 hemman, Västerby 2 hemman, Dalkarby 2 hemman, 
Prästgården ett hemman och Sonabacka ett frälsehemman 
hade del i Bondängen i Björsby. 

Jordägorna kring Pojo kyrktrakt hade sålunda samband 
med varandra inom ett rätt vidsträckt område. 

bönder skattmarker 

1  I samband med Dalkarby och Näsby kartor. 
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Särskilt märkliga verka uppgifterna om de jordbesitt-
ningar, som befunno sig innanför Dalkarbys strandägor. 
Det meddelas sålunda om Helskulla, att råtvister med 
Västerby och Tomasböle förekommit. Västerby- och Tomas-
böleborna uppvisade Bro som rå, men Helskullaborna dispu-
terade. Helskullaborna krävde Saltsjönshöj den som rå 
mellan Västerby, Tomasböle och Helskulla. Ensam för sig 
tyckes uppgiften föga betydelsefull, men ställd i samband 
med Tomasbölebornas motsvarande krav framträder bilden 
annorlunda. På Dalkarby karta uppgavs, att tolvmannen 
från Tomasby försökt få strand, men Dalkarbyborna och 
Spakanäs bestredo, att rån nått saltviken. Såväl Helskulla 
som Tomasböle hade strävat till strandägor. Helskulla, 
som att döma av kulla-namnet och av ägorna inom Björnsby 
förefaller att vara jämnårigt med Näsby samfällighet, har 
uppenbarligen av Dalkarby utestängts från stranden och 
sitt forna saltsjöfiske, alldeles som Tomasböle. Utmed 
Bondträsk, Sidsbacka träsk och Långträsk har sannolikt en 
utlöpare av Tenalabygden trevat sig fram till saltsjön vid 
Pojoviken. I Näsby samfällighet har denna utlöpare bibe-
hållit sin strandrätt, men den sydligare delen av densamma, 
bygden vid Helskulla och Tomasböle, utestängdes från salt-
sjön genom den av Dalkarby intagna strandremsan. Ytter-
ligare ett kulla-namn skymtar i fråga om utestängd strand-
rätt. I samband med Skarpkulla karta av Broterus 1706 1  
omtalas, att byborna måste anlita »låss» (lott) att komma till 
saltsjön med sina tillstötande grannar i Pojoviken. 

Granskningen av samfälligheten vid Pojo kyrka synes 
ge vid handen, att Näsby samfällighet jämte omgivning har 
varit en utlöpare av Tenalabygden och att en del av den-
samma avsnörts från sin tidigare strandrätt i saltsjön genom 
en något senare tillkommen strandbebyggelse. De inom 
varandra blandade ägorna tyda på att knappast någon 
alltför lång tidrymd hunnit förflyta mellan Näsby- och 

1  Lmsa B 41 a 5/1; Skarpkulla omfattade 3 bd om 51/12  sktm. 
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Dalkarbybygdernas tillkomst. Uppenbart förefaller, att 
Näsbybygden var äldre än Dalkarby, och då 
kyrkbacken och prästgården voro in-
ryckta i Näsby samfällighet, synes det som 
om Pojo kyrka skulle ha uppkommit i samband med 
Näsbybygden. Alltså finge man räkna med kyrkbygden som 
en utlöpare från, senare som ett kapell under Tenala, och 
att kort därpå en Dalkarbybygd skjutits in vid den innersta, 
ändan av viken vid dess västra strand till stöd för kyrk-
trakten. Den västliga bebyggelsen i Pojo skulle sålunda, 
senast i början av 1200-talet ha uppkommit såsom en ut-
vidgning av Tenalabygden, för så vitt Dalkarbyinslaget 
vore att förlägga till tiden för det andra korståget. Märk-
ligt är, att inga finska namn kunna antecknas i bygden 
på västra stranden av Pojoviken, varför den från Tenala 
insilande bebyggelsen uppenbart varit svensk och inte heller 
torde ha utträngt någon tidigare finsk. Att Dalkarlabornas 
särart trots allt utan någon förefintlig finsk motsättning 
understrukits i ortnamnet, visar, att de nya inflyttarna från 
Sverige i en förmodligen från 1100-talet stammande finlands-
svensk bygd uppfattats såsom ett främmande inslag. Detta 
är i sin mån ett belägg till för förefintligheten av den finlands-
svenska bebyggelse kring Hangö udd vid 1200-talets ingång 
som sjöfartsledens Gloviksund antytt. 

Skavista d 

Den andra mäktiga samfälligheten inom 1500-talets 
Pojo omfattade trakten kring Svartås utlopp i Pojoviken. 
Enligt Eattenborgs och Westermarks kartor av åren 1754 
och 1778 1  bildade Skogäng, Klintbacka och Lillfors norr 
om Svartå en samfällighet och likaså Åminne, Gammelby, 
Bengtby och Forsby söder om ån. Dessa två samfälligheter 
utgjorde på 1300-talet en enda stor jordbesittning Skavi-
stad, som efter att ha varit i stormannaägo övergick till 

1  Lima B 41f 71i-11* 
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Padis kloster. Allt detta har påvisats i det föregående. 
Emedan munktiden inte har efterlämnat andra spår i namn-
skicket än Munkbacka torp, synes bebyggelsen vid Skavi-
stad vid 1300-talets ingång ha varit rätt fast rotad om också 
inte fullt så stark som i Karis' huvudbygd, där Finnbytrak-
tens munkskede inte har lämnat några spår i ortnamnen. 
Då Skavistad äldst var förbundet med Finnby, har området 
med all sannolikhet hört samman med Karisbygden i äldsta 
tid förrän Pojo socken utformats. Skavistad utgör veter-
ligen det enda stad-namnet i Västra Nyland. Namntypen 
har i Sverige uppfattats härröra från folkvandringstid.1  

Strax norr om Pojoviken mellan de bägge stora västliga 
och östliga samfälligheterna hägnade Borgby samfällt med 
Bolstad strandängarna vid saltsjön.2  Ytterligare voro norr 
om vikens innerända Böle och Brunkom samfälliga i skog 
och äng 3  och Böle samfälligt med Järnvik i skogsmarken.4  
Skogskartan över Böle, Brunkom och Skuru5  uppvisade en 
egendomlig råpunkt Antkärrsr ån och Antkärrsrödjan, som 
skiljde Skuru, Böle och Brunkom åt. Märkligt är, att Ant-
kärr vid Pojovikens östra strand haft något inflytande på 
bygden norr om Skuru vid vikens innerända. Skuruby hade 
dessutom tvistiga rår mot G esterby.6  Ytterligare må näm-
nas, att Slickobys förnämsta ängsstycke brukades av Beger-
näs.7  

Medan Dalkarby, det ena inflyttarnamnet, betecknade 
bygden sydväst om kyrkan, befann sig Gesterby,  , byn med det 
andra inflyttarnamnet, nordost om den. Medan Dalkarby 
i någon mån hade sina ägor blandade med kyrksamfällig- 

1  Jfr i det följ. s. 255--256; Franz63., Sverige, Nordisk kultur bd 5, 
s. 130; 140. 

2 Lmsa Broterus 1705 B 40 9/1. 
3  Lmsa Broterus 1706 B 40 10/1. 
4  Lmsa Broterus 1702 B 41 a 12/1. 

5  Lmsa Broterus 1706 B 40 "lp 

6  Lmsa Broterus 1706 B 41 a Djekenkulla kartas baksida. 
7  Lusa Broterus 1702 B 41 a 12/1  baksidan. 
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heten, låg Gesterby strax norr om Skuru mellan de bägge 
stora samfälligheterna och gränsande till vattenvägen från 
Degersjön genom Borgby träsk ned till Pojoviken. 

Vikstränderna 

Bygderna på var sin sida om Pojoviken ha visserligen 
inte haft några större samfälligheter att uppvisa, men kart-
materialet har dock en del uppgifter, som tyckas kasta ljus 
över bebyggelsens uppkomst och utbredning i dessa trakter. 

Utöver vad som anfördes om Helskulla, Tomasböle och 
Skarpkulla och deras egenskap av utlöpare från Tenala-
bygden, må ytterligare påpekas, att Grännäs ägt ett hop-
stycke åkerland inom Sissbacka by ävensom vissa tegar 
inom samfällda ängar.' Om Grabbskog och Skrittskog sam-
fällighet bör nämnas, att Grabbskog haft skogssamfällighet 
med Gennarby i Tenala.2  

Längre söderut mot vikmynningen vittna kartorna all-
deles oförtydbart om traktens egenskap av gränsmark mellan 
Tenala och Karis. Enligt 1500-talets jordeböcker räknades 
övärlden utanför Pojo viks mynning från och med Tvärminne 
i väster till och med Gullö och Kopparö i öster uppenbart 
till Pojo Skäribol och hade så räknats redan från 1400-talets 
ingång. Kartmaterialet från och med Sköldargård-Ekenäs 
söderut ger nästan det intrycket att Pojo socken då inte alls 
funnits till. Så omedelbart tyckas Tenala- och Karisbygderna 
övergå i varandra. 

Skärgårdskartan över Raseborgs län, uppgjord 1690 av 
Forssell, återger liksom jordeböckerna Pojo skärgård från 
och med Tvärminne till och med Gullö-Kopparö. Men denna 
gräns mellan Pojo skärgård och Tenala skärgård, samma 
gräns, som i nutid skiljer åt Bromarv-Tenala från Skenäs 
landsförsamling, visar en egendomlig tvekan om, till vilken- 

1  'nsa Broterus 1705 41! 3/3. 
2  Nikula, Tenala sock. list., s. 29-30. 
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dera socknen, Tenala eller Pojo, själva delaren Hangö udd 
skall hänföras. Efter att först ha följt edryggen mellan 
Gennarby och Pojo vikar ungefär längs dess mitt, söker sig 
sockengränsen efter Leksvall ned till den östra stranden, 
och för näset i dess helhet till Tenala, löper så ett stycke framåt 
men åtrar sig, viker åter upp nära nog mot edryggens mitt 
och lämnar Tvärminne på Pojosidan; yttersta ändan av 
Hangö udd blir slutligen förbehållen Tenalasidan. 

Såsom i det föregående på tal om de nyländska sock-
narnas ålder enligt de äldsta urkundsbeläggen antytts, före-
faller det som om Sköldargård i början av 1300-talet hän-
förts till Karis. År 1405 räknades byn uppenbart och uttryck-
ligt till Karis. Utgår man från dessa förutsättningar, bli 
kartmaterialets vittnesbörd om de sydvästliga byarna i Pojo 
inte så överraskande, som det i förstone kunde förefalla. 
Enligt 1500-talets jordeböcker räknades till sydligaste Pojo 
förutom Skäribolet även Ekenäs bol, som omfattade Ekenäs, 
Leksvall, Ytterby, Birknäs och Dragsvik, samt Lappvik 
bol, till vilket bland andra byar Västerby, Sköldargård och 
Trollböle räknades. Redan Forssells skärgårdskarta av 1690 
hänförde emellertid Ekenäs till Karis. Broterus' karta av år 
1695 över Ekenäs ladugård, Nyboda, Gammelboda, Båssböle, 
Skräddarböle, Dragsvik, Gropen, Böhle och Västanby ur-
minnes ödesjord uppräknar alla dessa såsom belägna i Karis 
socken.' Vid Pojovikens mynning skulle sålunda allt fastland 
öster om viken ha räknats till Karis. Det märkligaste är 
emellertid, att förutom Sköldargård, som under medeltiden 
före den nya sockenindelningen räknats till Karis, enligt 
kartmaterialet ytterligare Trollböle förts till Karis. Såväl 
Sköldargård som Trollböle ligga på västra stranden av Polo-
viken. Kartan över Trollböle är uppgjord av Broterus 2  och 
där heter det »Trollböle belägit i Kariss sochn och Rassborgz 
länss Wästra Dehl afmätt åhr 1695». Det är uppenbart, att 

1 Lmsa B 40 19/1' 

2  Lrnsa B 41a  27/1. 
13 
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anteckningen återgår på den äldsta sockenindelningen. Troll-
böle har jämte Leksvall i sydväst en gemensam råpunkt, 
som skiljer dem bägge från Hylta i Tenala. Märkligast är, 
att det strax öster om Trollböle byåkrar och öster om bäck-
mynningen vid saltsjön på Västerbyrån finns en odlingsjord 
benämd »Hyltagjärden».1  Samtidigt som Trollböle hänfördes 
till Karis, låg inom dess ägor vid stranden av Pojoviken ett 
gärde, som bar namn efter Hylta i Tenala. 

Vid Trollböle ha sålunda spåren av en omedel-
bar beröring mellan Tenalabygden och 
Karis bevarat s. Här har alltså den bro lett över, 
som förmedlat svenskfolkets småningom skeende insilande 
bebyggelse i Karis skärgård och yttersta kustremsa, där 
Karis-Finnbybebyggelsen nyttjade svedjeland och utskärs-
fisken vid 1200-talets början. 

Såsom redan i det föregående har påpekats, antyda de 
boda-namn, som från Gammelboda och Nyboda i Karis skär-
gård spritt sig upp till Bockboda på östra stranden av Pojo-
viken, att bebyggelsen nämnda väg nått östra vikstranden. 
Vid tiden för kartläggningen av dessa trakter omtalas, 
att Bockboda och Antkärr hade stridiga rår 2  Huruvida före-
komsten av namnen Antkärrsrån och Antkärrsrödjan norrom 
Skuru kan tolkas som ett belägg för att den östra vikstran-
dens bygd har medverkat vid bebyggandet av vikens innersta 
strand, kan knappast med säkerhet avgöras. Det förefaller 
dock sannolikt, att så varit fallet. 

Till Pojo socken räknades på 1500-talet Karis-Lojo 
kapell med 4 bol och därutöver Kisko bol, vilka nära nog 
i sin helhet hade finskt namnskick. Av ett 50-tal byar och 
ett 20-tal skär inom det egentliga Pojo förekom vid 1500-
talets mitt inte ett enda namn, som förefaller att vara av 

Om Sköldargårds rår hette det på Broterus' karta av år 1701, att 
Råholmen skiljde Grabbskog och Skellargård från Gennarby och Granböle 
i Tenala. Gamle Matz Hylta hade uppvisat för en syneman Karlsson i 
Skåhlö laggill rå mellan Västerby och Skellargård. B 41. 11/2. 

2  Lmsa Broterus 1701 B 40 7/1. 
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finskt ursprung. Det är rätt egendomligt, att en trakt med 
rent svensk huvudbygd, där inga finska namnspår påträffas 
bland bynamnen, bär ett sockennarnn, som inte kan tydas 
annat än som finskt. Såsom IEreudenthal påpekat 1, leder 
sockennamnet Pojo sitt ursprung från det finska Pohja—
'Vikbotten' .2  

Den finska benämningen på 'vikbotten' — Pohja måste 
således ha varit inrotad, innan nybyggarna kommo till orten, 
och av dem uppfattats såsom ett namn. Men hur har en 
bygd kunnat bära namn innan den blivit bruten och tagen i 
besittning? Den har i detta fall burit namn 
inte såsom bygd och ägoområde utan 
såsom färdväg, obesutten men flitigt 
nyttja d.3  Detta antagande torde också väl gå ihop med 
uppgiften om Antkärrsrödjan i Skurutrakten. 'Vikbottnen' 
har, då den trots sin egenskap av färdväg äntligen tagits i 
besittning, blivit röjd av svenskt bygdefolk söderifrån, från. 
Karissidan av Pojo vik. 

Den omständigheten, att i äldsta tider skärgården utan-
för Pojo viks mynning räknats till Karis och att vid vik-
mynningen Tenala och Karis bygder mött varandra under-
stryker kraftigt Pojo bebyggelses egenhet av ursprungligen 
enbart 'vikbotten'bebyggelse, samt att Pojo förmodligen 
varit yngre än Tenala och Karis. 

Det kan knappast råda något tvivel om, att färdemännen, 
som nyttjat och namngivit men ej besuttit 'vikbottnen' — 
Pohja — varit inlandets tavaster. Förekomsten av färd-
vägsnamn innanför viken inåt land bekräfta vägarnas rikt-
ning mot Tavastland. Voionmaa, som granskat stigarnas 

1  I sin uppsats Om svenska ortnamn i Nyland, FVS Bidrag 8, s. 5. 
2  Godtaget även av Hultman i »Socken- och Kapellnamn i Sv. Nyland», 

Sv. Eolkskol. Vänners Kalender 31 (1916), s. 23 ff. 
3  En färdväg från inlandet till fiskelägen och erämarkslotter. Jfr 

Kimitobygdens hist. I: 1, s. 12. Jfr principiellt Magnus Olsen, lEtte—
gård og Helligdom (Oslo 1926), s. 16 ff. 
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namnskick, har tolkat Pohja som slutet på en sjöled.1  Namnen 
synas ha följt de bägge vattenvägar, som från Pojoviken 
lett till inlandet, såväl leden över Degersjön som den längs 
Svartå till Lojo sjö och längre bort. Vid Laxpoio-Lahden-
pohja mötte för andra gången en slutpunkt för en längre 
sjöfärd. Bolnamnet Lohjantaipal 2  minner om en väg, som 
dragit fram genom den uppenbarligen rätt gamla Lo jo-
bygden, där den mött den förmodligen lika gamla Karis-
bygden i den trakt, som fått bära namn av Karis-Loj o, de 
bägge åldriga storsocknarnas gemensamma gränsmark. Ytter-
ligare skymtar ett Taipale vid Pääsklahti i Vichtis. 

I sin undersökning om namnskicket i Karis har S Åstrand 
kraftigt framhävt vattenvägen Karis kyrksjö—Karisjärvi 
såsom upphov till sockennamnet Karis .3  

STOR-KYRKS LÄTT 

Samfälligheterna i Kyrkslätt 

Karis och Pojo hade genom inflyttning från Sverige 
vissa trakter närmare eller fjärmare från sockenkyrkan 
befolkats. I intetdera fallet hade emellertid själva kyrk-
bygden omedelbart berörts av nybyggarinslaget från andra 
sidan Bottenhavet. Bebyggelsen i Karis och Pojo bör därför 
uppenbarligen anses såsom äldre än från tiden för andra 
korståget, i samband med vilket inflyttningen från Sverige 
anses ha skett.4  Annorlunda synes förhållandet ha varit med 
Kyrkslätt, där en inflyttarbygd med ett från Sverige stam-
mande namn visar sig vara samfällig med kyrka och prästgård. 

1  Jfr Voionmaa »Liikenne ja kauppa» i Suomen Kulttuurihist. I, s. 439 
-440. 

2 Belagt inom Pojo 1451. 
3  Solstrand, Namnet Karis, Karis socken II, s. 12, jfr Karisjärvi i 

Pusula s. 11. 
4  Jfr Jaakkola, Varhaiskeskiaika, s. 305-310. Eirik Hornborg, Det 

fornfinska utmarksbruket, Itist. o. litt. hist. stud. 17, s. 99-100. 
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Gesterby samfällighet 

Då man genomgår det äldsta kartmaterialet för Kyrk-
slätt, fäster man sig vid tre samfälligheter av påfallande stor-
lek. Främst bland dem bör säkerligen Gesterby samieillighet 
nämnas, till vilken enligt Broterus' karta av år 1704 1  hörde 
Gesterby, Pulkus, Jolkby, Prästgården och Finnbacka 
(d. v. s. kaplansbolet). År 1540 omfattade 

Gesterby 4 bönder om 7 skattmarker; 
Dolkby 2 bd om 2 1/2 skattmarker; 
Finneby 2 bd om 2 skattmarker. 

Uppenbarligen har Gesterby varit kärnbyn i samfälligheten. 
Det heter i kartmaterialet om byarna, att de voro »samfällte 
i skog och mark, men i åker och äng mest separerade». Vad 
detta innebar, förtydligades genom en hel del uppgifter, som 
ådagalägga, att separeringen i åker och äng ingalunda var 
fullständig. Sålunda hade enligt kartorna Prästgården åker-
stycken strax sydost om Gesterby mangård. Vidare heter 
det för Jolkby om en ödesåkerlinda på östra åstranden, att 
den var samfälld med Prästgården, Gesterby och Pulkus. 
Om stora kyrkängen säges det för Prästgården, att den var 
samfälld med Gesterby, Pulkus, Jolkby och Finnbacka. 
På Böle ödesjord hade Gesterby- och Pulkusbor tillsammans 
med Smedsbybor haft höslag. Enligt Smedsby karta av 
Broterus 1704 2  låg Bölsängen, där Smedsby och Gesterby 
samfällt hade del, norr om ån. Söder om den var antecknat 
Prästgårdens hopstycke. Utmed åstränderna fanns beteck-
ningen »åå kerr stångfall med Gesterby, Jolkby, Pulkus samt 
Prästgården». Gesterby samfällighet hade sålunda i någon 
mån utsträckt sitt inflytande norrut så att en viss ägogemen-
skap med Smedsby förelåg. 

Vid socknens utfartsväg över Saltfjärden till Tavast-
fjärden har Gesterby samfällighet varit företrädd med ord- 

1 B 21 a 11/8_9, baksidan. 
2  Lmsa B 21 a  11/7. 
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Kyrkslätts kyrka inom Gesterby samfällighet. Broterus' karta 1704. 
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innehav för prästgården. Inom Långstrand l  fanns på. Lång-
strandssidan. om  Estby å Prästgårdens torp, torpåker samt 
Prästgårdens »Dörakalls» utbysåkrar och -ängar. Likaså 
hade Prästgården ägor på Granholmen. Enligt Broterus' 
karta av år 1704 hette det 2, att Granholmen lydde under 
bill och Stor Estby med Prästgården och Kärrans. Ytter-
ligare hade kyrkoherden höland i Tranängen vid Kattholm.3  

Enligt senare kartor upplöstes Gesterby samfällighet 
genom storskifte år 1758.4  År 1897 uppgavs ytterligare, att 
Räfsö holme vid Porkalafjärden lydde under kyrkoherde-
bolet.5  År 1909-41 6  meddelades om Prästgårdens utskiften 
utöver de hittills nämnda, att Prästgården innehaft strand-
ängen mellan Långstrand och Gunnarsby samt inom Sperrings 
(Sperrings = Domarkulla 1540) Sperrings äng ävensom 
Storängen inom Stor Kantskog samt ett skogsskifte vid. 
Vitträsk jämte Haukkas mellan Överby, Wohls och Ytter-
kurk. — Om Prästgårdens äng eller hopstycke vid Gun-
narsby uppges enligt Westermark 1768 7 , att den av ålder lytt 
under prästbolet och att den 1698 vid skattläggningen 
upptagits såsom Prästgårdens. Av Hagströms karta av år 
1780 över Saltfjärden 8  framgår ävenså, att Prästgårdet. haft 
en ängsteg mellan Gunnarsby och Långstrands strand-
ängar. På denna karta är utritat, att vintervägen över Salt-
fjärden hade gått längs prästtegen mellan Sperrings och 
Gunnarsby. Uppenbarligen hade även den äng inom Sperrings-
Domarkulla, som lytt under Prästgården, haft samband med 
denna vinterväg och i tillkomst och ålder varit att samman-
ställa med den förenämnda ängen invid Gunnarsby. 

1  Lmsa B 21 "/i  Westermark 1774. 
2  Lmsa B 21 21/1. 
3  Dito 21/2. 
4  1attenborgs storskifteskarta 1758 och senare Lmsa B 20 2/1_5- 

5  Dito 2/10. 
6  Dito 2/15. 

7  Lmsa B 20 2/4' 
8  Lmsa B 19 23/2. 
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Medan dessa uppgifter ha varit ägnade att belysa Gesterby 
samfällighets omfattning, dess förmodade färdvägar och 
utfartsleder, finnes en anteckning, som ger en antydan om 
bebyggelsen före eller vid Gesterbybygdens uppkomst. 
Man tycker sig här skymta spåren av en äldre, norrifrån 
kommande bebyggelse, som mött de söderifrån kommande 
Gesterbyggarna och på vars sydligaste utmark Gesterby 
slagit rot. Inom Gesterby har funnits en utmarksjord under 
Koskis. Uppgiften härrör från Broterus' karta av år 1700 
över Koskis och Navala.1  Om själva Koskis och Navala med-
delas, att Hapjärviborna uppgjort en utåker inom byns rår. 
Så heter det vidare: »En upföres i Cronones Jordebok een 
vtbyssjordh om skattmark som intet finnes hwarken på 
Koskis elr Nafwala by ägor, hwilket forna tijdher till höö-
slagh skall wara lagdt under Koskis hwilken vthbyssjordh 
berättas wahra i Giästerby och till behagl. tijdh förundt 
Pastoren i Kyrkslet som dher samastädes sit Rusthåll hafr 
att nyttja som med skäll ährbjudes att bewisa.» — — Har 
utj orden verkligen varit urgammal, skulle dess förekomst 
ådagalägga, att Gesterby har tillkommit på 
den norra finnbygdens yttersta utlöpare 
mot söder. 

Förekomsten av namnet Finneby 1540 — sedermera 
kapellansbolet Finnbacka — antyder i överensstämmelse 
med det vittnesbörd Koskis utjord lämnar, att Gesterby-
bebyggelsen tagit arv efter en verklig finnby.2  I detta sam-
manhang må påpekas, att i nutiden invid Gunnarsby före-
kommer namnet Finnäs.3  Det var här vintervägen över 
Saltfjärden gick fram och här, som prästgården hade sina 
jordar. Det förefaller som om Gesterbybebyggelsen inte enbart 

1  Lmsa B 20 9/2  Lappböle karta av Broterus 1700 med rågång enligt 
Hans Hanssons attest 1660; baksidan utgöres av Broterus' karta av år 
1700 över Koskis och Navala. 

2  Jfr Pinnby i Karis och enligt Ruuth Pinnby i Norrmark i Satakunta, 
Satakunnan asutusoloista keskiajalla, Hist. Ark. 15, s. 13-14, 

3  Upptaget på den senaste topografiska kartan. 
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tagit arv efter själva finnbygden, utan som om Gesterbyggarna 
även hade övertagit finnarnas färdvägar. Söder om Salt-
fjärden öppnade sig Tavastffeirden, norr om Saltfjärden låg 
Finnäs. Inom Gesterby samfällighet befann sig Finnby och 
förmodligen en Koskis utjord. De tavastländska inlauds-
bornas färdväg till saltsjön kan sålunda rätt väl utstakas 
enligt de spår den efterlämnat i namnskick och ägorester. 

Märkligt är även, att Smedsby, som i någon mån hade 
gemensamma ägor med Gesterby, av namnskicket att döma 
hade haft sina saltsjöutjordar både vid Tavastfjärden och 
vid Pickala viken. Edet gick under 1500-talet upprepade 
gånger under namn av Smedsby och först 1588 dök samman-
sättningsnamnet Smedsede upp.' Edö invid Tavastfjärden 
hade samband med Edis.2  

Gesterby samhällighet hade som sagt sträckt sitt infly-
tande i norr mot Koskis och i söder ner till holmarna och 
stranden vid Saltfjärden. S a mfällighet en i n n e-
slöt inom sitt område såväl kyrka som 
prästgård och kapellansbol och företrädde 
i fullaste mening hjärtbygden i Kyrkslätt. Gesterby sam-
fällighet hade vid bolindelningen hänförts till Henriksby bol 
och uppfyllde så gott som hela bolet. Såsom kyrkojord var 
en stor del av samfälligheten obeskattad. Det förefaller 
nästan som om delar av Henriksby samt delar av Överby 
hade införts i Henriksby bol endast såsom bolfyllnad i stället 
för de obeskattade delarna av Gesterby samfällighet, medan 
Smedsby räknades till Evitskogs bol. 

Ägosambanden kring Henriksby, Henriksby bygdelag 

Medan Gesterby samfällighet utfyllde Henriksby bol så, 
att själva Henriksby tycktes förekomma där endast såsom 

1  Greta Hansen, Nylands ortnamn, s. 330-333. Alltjämt så sent som 
vid 1700-talets ingång hette det om en råpunkt, att den åtskiljde »Smedsby»,.. 
Kuritas och Estby. (Broterus' karta 1704. Lmsa B 21 21/13.) 

2  Jfr Fleege, Kyrkslätt socken, Historia, s. 77. 



Kolsarby 
Kurteby 

6 bd 5 sktm. 

(Loviselund) 1 » 1 » 
Mathareby 

(Knopps) 2 » 1 % sktm 
,det 1 » 1 sktm 
Strömsby 2 » 2 
Ubbenes 2 » 1 % » 
Kantvik 2 » 1 » 
Getheberg 3 » 
Botthevik utbys 1 » 
Överby 5 bd 4 + 1/6  » 

(1/z) (Henriksby bygdelag) 

(Henriksby bygdelag) 
(Henriksby bygdelag) 

(Henriksby bygdelag) 
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bolfyllnad, hörde de byar, med vilka Henriksby enligt det 
äldsta kartmaterialet hade ägosamband, huvudsakligen till 
Överby bol och Munkkulla halvbol. År 1540 omfattade 
boler följande byar: 

Henriksby bol 20 sktm 
( ångdel. ) 

3 % 1/4  sktm (1/4) (Henriksby bygdelag) 
2 1/2  + 1/4  » (1/4) Gesterby samf. 

1 % 
7 (1/1) Gesterby samf. 
2 (1/8) Gesterby samf. 
3 (116) (Henriksby bygdelag) 

Henriksby- 2 bd 
Jolkeby 2 » 
Thamikylä 

(Ytterkurk) 1 » 
Gesterby 4 
Finneby 2 » 
Överby 1 » 

Överby bot 20 sktm 

Munkkulla hahbol 10 sktm 
Överby 7 bd 3 I/3  sktm 
Munkekulla 1 » 3 1% » 

Alsböle {
Hilabäck 1 1 » 1 % » 
Hila,per 

Kattholm utbys » 
Helgenes 1 bd 1 + 1/4  + 116 sktm (Henriksby bygdelag) 

(1112) (Henriksby bygdelag) 
(Henriksby bygdelag) 

(Henriksby bygdelag) 

Longstrand bot 20 sktm 
Hwys (Kvis) 2 bd 3 + y3  + 1912  sktm (1/12) 
Gillobacka 1 » 1 + 1 /8  » 



J öruebacka 
(Jorvas) 1 bd 1 + 1/3  142  sktm 

Bodekulla (Tolls) 3 » 2 1/2  + » 
Korkulla 2 » 1 1/2  + » 
Wools 1 » 2 + 1/8  » 
bongstrand 2 » 4 + 1/8  >> 
Hinriksby 1 >> 3 » 

Grundtresk bol 20 sktrn  
Grundtresk by 2 bd 41/2  + 1/4  sktm 
Kattholm 2 » 5 » 
Ull Estby 3 » 5 » 
Krok 2 » 2 1/2 » 
Matthaby 1 » 2 1/2  ± % sktm 
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(1/12) 
(1/8) (Henriksby bygdelag) 
(1/8) (Henriksby bygdelag) 
(14) (Henriksby bygdelag) 
(98) 
(1/1) (Henriksby bygdelag) 

(1/4) (Henriksby bygdelag) 
(1/2) (Henriksby o. Estby) 
(1/2) Estby samf. 
(1/2) Estby samf. 

(Henriksby bygdelag) 

Även om Överby och Munkkulla hade gett namn åt 
bolen, vittna bynamnen själva om, att byarna inte kunna 
vara de äldsta i trakten. Överby förutsätter en nedanom 
liggande by, och Munkkulla har fått sitt namn efter sin 
1300-talsinnehavare. Medan Överby omfattade 13 bönder 
om 10 % skattmarker och Munkkulla 1 bonde om 3 skatt- 
marker de forna klostergodsen obeaktade — och Kolsarby 
6 bönder om 5 skattmarker, innehade Henriksby 3 bönder 
om 6 3/4  skattmarker. Det förefaller som om Henriksby 
jämte Munkkulla varit de av de äldre byarna inom bolen, 
som haft det största armbågsutrymmet. Henriksby, som gav-
namnet och bolfyllnaden till det bol, där Gesterby samfällig-
het låg, synes själv ha varit huvudbyn för en annan stor 
odlingsenhet.' Denna andra ursprungliga odlingsenhet i 
Kyrkslätts kärnbygd, Henriksby bygdelag, är inte så tyd-
ligt skönjbar vid sekelskiftet år 1700 som Gesterby sam-
fällighet. Men spår av märkliga forna ägosamband kvar-
stå i det äldsta kartmaterialet. 

De tydligaste ägosambanden inom byarna i Henriks-
bys grannskap framträder mellan Överby och Munkkulla. 
Främst är då att nämna, att Överby Abrams och Munkkulla 

1  Jfr förhållandena vid Finnby i Karis. 
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hade haft sina ägor inblandade inom varandra.1  Enligt 
karttexten ägde Överby utbysjord i Munkkulla, och enligt 
kartan innehade Munkkulla Långkärrsängen inom Överby 
rår. Samhörigheten mellan Överby och Munkkulla måtte 
ha haft gamla anor, vilket bekräftas därav, att vid bolindel-
ningen Överby hade fördelats på Munkkulla bol och Överby 
bol. Vidare ägde Överby Abrams och Munkkulla gemensam 
utjord vid Munkkulla-Edis' utjordar vid Obbnäs udde invid 
Pippornviken.2  Ytterligare innehade Munkkulla Laggars 
och Munkkulla Bro ävensom Överby Abrams alltjämt så 
sent som 1851 3  ängar inom Kolsarby ägor. Uppenbarligen 
voro dessa ägosamband av gammalt ursprung, eftersom 
Kolsarby 1540 räknades till Överby bol. Förutom all denna 
gemenskap med Munkkulla och Kolsarby innehade Överby, 
jämte Kolsarby, Hilapers (Alsböle 1540) och Knopps 
(Matharby 1540) byar, ängar inom Hellnäs rår. I Hellnäs 
Storängen hade Överby tegar samman med Knopps (Mathar-
by), och i Hellnäs Marsängen voro Överby, Kolsarby och 
Hilapers (Alsböle) samfälliga. Dessa ängar inom Hellnäs 
hade Överbyborna sedan urminnes tider innehaft.4  Knopps 
(Matharby) å sin sida var i övrigt jämte Mattby samfälligt 
med Grundträsk. Knopps (Matharby) var 1540 fördelat på 
Grundträsks och Överby bol. Enligt Christeens karta av år 
1776 över Knopps och Grundträsk 5  fanns inom byalagets 
rå nära Kattholm en äng, som lydde under Överby. 

På Hilapers' (Alsböle) karta av Broterus 1704 6  uppgives, 
att byborna hade att 'nyttja en stång jord med de Hindersby 
bor på denna sida träsket, så i äng som skog och mark'. 

1  Lmsa Munkkulla karta av Boney 1762 B 21 16/4. 
2  Lmsa Broterus' karta 1704 B 21 21/1, Munkkulla karta av Hagström 

1780 B 21 16 /9  och Lindgren 1828 B 21 16/6. 
3  Lmsa Brenner, Kolsarby karta 1851 B 21 2 /1. 
4  Lmsa Hellnäs' karta av Wickz&I 1763 B 20 12/1  samt Westermark 

1776 B 21 a 26/19-20• 
5 Lmsa B 21 1 /1. 
6  Lmsa B 20 4/1. 
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Ytterligare uppgavs, att 'här varit en liten utjord om 2 
stänger med de Munkkulla bor emot Obbnäs, och att det 
vore nödigt, att de finge bruka den ensamma med de Munk-
kullabor' — uppenbarligen så att Hindersbyborna inte 
borde göra anspråk på den. Alltså synas Munkkulla, Hin-
dersby och Hilapers (Alsböle) fordom haft gemensamma 
ägor. För Hindersby vet Broterus' karta av år 1692 vidare 
omtala en Korkulla utbysjord inom Hindersby ägor och att 
denna utbysjord (34 alnar) i forna tider revats till Kor-
kulla.1  Såväl Korkulla som Alsböle voro små byar, bägge 
under 2 skattmarker, och sålunda sent tillkomna. Det är 
då att förmoda, att de bägge hade uppkommit ur Hindersby 
och som sådana uppenbarligen bibehållit rätt att ha del i 
Hindersby utmarker. Korkulla lydde 1540 under Lång-
strands bol, dit även den över boltalet i Henriksby bol skju-
tande delen av Henriksby hänförts. Alsböle räknades 1540 
till Munkkulla bol. 

Ytterligare förefaller det, som om Tolls-Botekulla 1540 
stått Henriksby bygdelag nära. Vid Kattholm på Est-
byslätten hade Munkkulla ett urfjäll .2  Inom samma Katt-
holmsområde hade ävenså Tolls eller det forna Botekulla 
utjordar, men därom närmare i samband med Estby sam-
f ällighet.3  

Alla de ägoförhållanden, som här anförts från äldre tid, 
uppvisa i sammandrag följande bild. 

Henriksby och Alsböle — gemensamma ängar och gemen-
sam skog; 

Munkkulla och Alsböle — gemensam utjord mot Obbnäs, 
enl. önskan i fred för Henriksby; 

Munkkulla, Edis och Överby — gemensam utjord mot 
Obbnäs; 

Munkkulla och Överby — ägorna inom varandra; 
Munkkulla och Överby -- ängar inom Kolsarby; 

1  Lmsa B 20 5/1. 
2  Lmsa Broterus 1704 B 21 "/I 3. 
3  Jfr Broterus' karta över Estby 1693 Lmsa B 19 15/5  6. 
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Överby, Kolsarby, Alsböle och Matharby — ängar inom 
Henri/els; samt 

Överby — ängar inom Grundträsk. 

Av de nämnda byarna voro att döma av skattmarkstalet Als-
böle med dess 11/2  sktm, Edet med 1 sktm och Hellnäs med 1 1/4+ 
1/6  sktm skattlagda efter 1400-talets ingång. 

Beaktar man byarnas inbördes läge, sammanställt med 
tidigare anförda fakta, synes det framgå, att Munkkulla 
och Henriksby jämsides ha utsträckt sina jordinnehav på 
var sin sida om vattnen vid Hindersby träsk, Djupströms 
träsk och Edisviken för att jämte Överby förenas i Munk-
kulla-Edis' gemensamma utjord mot Obbnäs. 

Munkkulla och Henriksby ha av allt att döma ursprung-
ligen hört ihop. Munkkulla utbröts förmodligen ur gemen-
skapen med Henriksby, sedan det blivit ett klostergods. 
I förhållande till en Henriksby, som omfattade även Munk-
kulla, låg 'Överbyn' räknat längs den nuvarande Kvarnbyån 
från Humaljärvi, 'över' Henriksbyn. Så som Överby och 
Munkkulla ägor gingo inom varandra såväl inne i byn som 
i utjordarna, måste de båda byarna ha haft gemensamt 
ursprung. 

Henriksby-Munkkulla-Överby synas ha bildat kärnan 
i de väldiga ägosammanhangen kring Henriksby, i 'Henriksby 
samfällighet', Henriksby bygdelag. 

Uppenbara ägosamband kunna således uppvisas inom 
det område, som här för korthets skull kallats Henriks-
by bygdelag. Gesterby samfällighet bestod odelad intill 
1700-talets mitt. Bägge samfälligheterna gränsade till var-
andra alldeles i kyrkans närhet, men inga som helst spår 
av någon ägogemenskap från fordom ha kunnat skönjas 
mellan Gesterby samfällighet och Henriksby bygdelag. 
Uppfattningen, att samfälligheterna motsvarade ursprung-
liga odlingsenheter och odlingsenheterna bebyggelseenheter, 
leder i detta fall omedelbart till antagandet, att bebyggelse-
enheterna motsvarade bebyggelsevågor. Gesterbyvågen, som 
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åstadkom samfälligheten kring kyrkan, måste då med sitt 
namn med ursprung från ett landskapsnamn i Sverige ha 
gått tillbaka på ett korstågsföretag, andra korståget såsom 
förmodats. 'Henriksby samfällighet' med sitt S. Henriks-
namn skulle däremot ha tillkommit genom en från västra 
Finland och biskopen i Åbo utgående, kyrkligt understödd. 
nybyggarverksamhet. Gesterby samfällighet med sin kors-
tågsbebyggelse, sin karaktär av engångsföretag med främ-
mande inslag, förblev längre en obruten enhet — en 
samfällighet kring kyrkan. Henriksby bygdelag — 
Henriksby bebyggelsen, som tillkom genom en små-
ningom skeende inflyttning från Egentliga Finland, hade 
utvidgat sig efter hand och var därför såsom odlingsenhet 
mindre fast än Gesterby. 

Av en del ortnamn att döma har Kimitobygden lämnat 
bidrag till nybyggarvågen från Egentliga Finland. Namn-
parallellen Botkulla-Korkulla i Kimito och Botkulla-Kor-
kulla i Kyrkslätt, för två grannbyar i bägge fallen, antyder 
möjligen ett samband. Såväl Botkulla som Korkulla hade 1  
beröringspunkter med Henriksbybebyggelsen. Även före-
komsten av Rilaxby (1540) invid Tavastfjärden inom Kyrk-
slätt tyckes erinra om inflyttning från trakterna väster om 
Hangö udd. 

Till Karistrakten hade bebyggare västerifrån nått fram 
med sin småningom skeende inflyttning, innan nybyggar-
inslaget från Sverige kom. I Kyrkslättstrakten tyckes för-
hållandet ha varit omvänt. Den småningom skeende inflytt-
ningen från sydvästra Finlands kulturbygder och utskär tog 
vid först efter det gestrikarna hade grundat sin samfällighet 
kring Kyrkslätts kyrka på finnbygdens utmarker. 

Estby samfällighet 

I samband med ägogemenskaperna kring Henriksby 
berördes helt flyktigt Munkkullas och Tolls' utjordar invid 

1  Se s. 205, jfr även s. 83. 
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Kattholm. Tolls innehade ävenså utjordar vid Estby, som 
bildade kärnan i den tredje stora samfälligheten i Kyrkslätt. 

Kattholm befann sig som en holme kringfluten av två 
åarmar och avskild från den övriga Estbyslätten. Estby 
samfällighet omfattade enligt 1600-1700-talskartor bill 
Estby och Estön, Stor Estby, Kärrans och Sevals.1  Katt-
holm lydde sålunda inte under samfälligheten, men inom 
Kattholm hade jämte andra även Estbyborna jordstycken. 

Medan de två tidigare granskade samfälligheterna Gester-
by och Henriksby förefalla att inte ha haft någon ägogemen-
skap sinsemellan, var Estby samfällighet inte lika av-
skild i detta avseende. Enligt Broterus' karta över Estby 
av år 1693 uppgavs, att Tolls innehade en utbysäng om 8 
parmas på bill Estby holmen, 'item på samma holme finnes 
ock under Tolls till 1 Tneland utsäde varav bolbyn tager 
icke ringa avsaknad'. Hos Giöker omtalades 1735 uppen-
barligen samma holme under namn av Estön. År 1782 var 
Tollsängen upptagen inom Estby rår gränsande till Katt-
holm. Nära invid denna Tolls äng fanns nordligast en äng 
ritad invid ån; om den ängen hette det, att den låg i stång-
fall mellan Estby och Tolls. De två ägostycken av Tolls, 
som funnos inom Estby rår, torde alltså ha legat invid bill 
Estby och gränsande till Kattholm. Tolls måste sålunda ha 
haft utjordar såväl inom Estby som inom Kattholm. 

Inom Kattholm hade förutom Tolls även Munkkulla 
såväl åkerland som äng.2  På 1700-talet innehade Munkkulla 
alltjämt sin ängsmark Kaldängen. Åkerlandet tyckas Est-
byborna övertagit 'i arv' efter Munkkullaborna, för vilka 
jordinnehavet inom Kattholm fallit i glömska .3  Inom om-
rådet för själva den kringflutna Kattholmen hade utöver 

1  Lmsa Stor och 1411 Estby karta av Broterus 1693 B 19 15/5__6; bill Est-
by karta av Giöker 1735 B 21 "h; Samf. skogskarta över Stor och bill 
Estby, Kärrans och Sevals av Hagström 1782 B 21 10/3. 

2  Lmsa Broterus' karta av år 1704 över Kattholm B 21 21/1-3• 
3  Jfr i det föregående betr. Kattholm och utjordarna i avsnittet om 

Padis 5. 78. 
14 
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Kattholm enligt Broterus 1704. 
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Tolls och Munkkulla både Stor och 1411 Estby var sitt åker-
land. I de Kattholmsägor, som befunno sig utanför åarmarna, 
hade prästgården del i Tranängen. Förmodligen gick besitt-
ningen av alla dessa utjordar tillbaka på ytterst ålderdomligt 
ursprung. Det framgår inte bara av den omständigheten, att 
Munkkullaborna hart när glömt sin äganderätt, redan vid 
bolindelningen var Munkkullas utjord inom Kattholm 
beaktad. Medan huvuddelen av Kattholm, 2 bd om 5 skatt-
marker, räknades till Grundträsks bol, upptogs en utbysj ord 
om 1/2  skattmark under Munkkulla halvbot. Inom själva 
Kattholm var Tolls utjord så belägen i förhållande till Munk-
kullas utjordar, att intet i dess läge antyder, att den vore 
av yngre ursprung. Redan av läget för Estbys jordstycken 
inom Kattholm framgår tydligt, såsom karttexten meddelar, 
att Estbyborna tagit arv efter Munkkullaborna. Även de 
stycken Estby innehade oberoende av Munkkullaarvet tyckas 
ur tillandningssynpunkt oförtydbart yngre än Tolls- och 
Munkkull aj ordarna. 

Att döma av alla de här granskade jordinnehaven och 
utjordarna inom Kattholms och Estby rår förefaller det 
uppenbart, att Estbybebyggelsen måste anses yngre än 
både Gesterby- och Henriksbybebyggelserna. Något annat 
har ej heller geografiskt varit möjligt, då Estbybebyggelsen 
jämförd med den övre bygden utgör en senare tillkommen 
bebyggelse på tillandnings- eller landhöjningsjord. 

Så vitt Estby samfällighet hade utjordar, voro de belägna 
på de tre saltfjärdsholmarna Kattholm, Håkansholmen och 
Granholmen, vilka såsom utägor i sin egenart för Kyrkslätt 
utgöra motsvarigheten till utskärsägorna i Karis. 

Estby samfällighet var vid bolindelningen uppdelad på 
Estby bol och Grundträsks bol. 

Estby bol 20 skin 
(mångd.el.) 

Estby 3 bd om 5 % sktm (%) Estby samf. 
Sevalsböle 1 » 2 + 1/8 Estby samf. 
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GudelösbEtle 1 bd 2 + 1/8  gktm 
(Domvik 1) 

Engeviksby 4 » 4 + 1/4  (1ls) 
Rilaxby 1 » 1 
Junkarby 1 » 1 
Hila 3 » 3 + 1/8  (1/12) 

Grundtresk bol 20 sktm 
Grundtresk by 2 bd 4 1/2  + 1/4  sktm (1%) (Henriksby bygdelag) 
Kattholm 2 » 5 » (1/2) 
bill Estby 3 » 5 » ( 1/2) Estby samf. 
Krok (num. 

bill Estby) 2 » 2 ( 1/2) Estby samf. 
Matthaby 1 » 2 1/2  + (Henriksby bygdelag) 

Saltfjärdsholmarna 

De tre holmarna inom Saltfjärden, Kattholm, Håkans-
holmen och Granholmen voro till åtskillnad från övärlden i 
Karis inte en utskärsövärld med utskärsfiskelägen. Hol-
marna voro belägna rätt nära invid Kyrkslätts hjärtbygder, 
men voro inte i vanlig bemärkelse bebyggda och bebodda. 
Vid dessa landhöjnings- eller tillandningsholmar hindrade 
flödvatten och översvämningar den omedelbara uppkomsten 
av en rotfast bebyggelse. Holmarna måste i den mån de 
blevo till land av sockenborna ha tagits till nyttjomarker. 
Holmarna företrädde trots sitt läge mitt i socknen ett slags 
allmänningar utan att dock vid 1700-talets ingång uttryck-
ligen bära detta namn. Men delägarnas stora antal ävensom 
osäkerheten angående jordinnehaven, varom de första kartorna 
bära vittne, synas ge vid handen, att holmarna hade varit 
allmänningar för den äldsta sockenbygden. Främst torde 
holmarna naturligtvis nyttjats för höslag, men också fiske 
hade med säkerhet förekommit. Tavastfjärdens rikedom på 
fisk var enligt Rosberg välbekant.2  

1  Domviks namn belagt 1549, Greta Hausen, a . a. s. 329-330. 
2  Rosberg, Kyrkslätt socken, Naturen, s. 116. 
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Granholmen och Håkansholmen enligt Broterus 1704. 
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En ungefärlig uppskattning av tidpunkten för holmarnas 
tillblivelse och en granskning av jordinnehaven på dem blir 
i sin mån belysande för socknens tidigaste bebyggelseskeden. 

Av de tre holmarna återfinnes endast Kattholm på en 
nutida karta under sitt 1500- och 1700-talsnamn. Håkans- 
holmen, vars namn är belagt på 1580 90-talen 1  och i 
1700-talets kartmaterial utgjorde ett levande namn, synes 
vara försvunnen ur nutida språkbruk och kartor. Att döma 
av Broterus' karta av år 1704 2  hade Håkansholmen jämte 
Granholmen varit belägen vid Saltfjärdens utlopp genom 
Sperringssund i Tavastfjärden. Håkansholmens sydspets 
befann sig vid linjen Sevals-Biskopsböle, medan Granholmen 
låg ungefär mitt emellan Hommas och Sperrings. 

Enligt den nutida topografiska kartan utgör Estby-
slättens höjd över havet 2-3 meter. Invid Sperringssund 
söder om Hommas är höjden uppgiven till 3 meter, invid 
Långstrand endast till 2 meter och norr om Kattholm likaså 
endast till 2 meter. Vid Håkansholmen och Granholmen 
kunde man alltså räkna med 3 meters höjd över havet, vid 
Kattholm ställvis blott med 2 meter. Emellertid höja sig 
vissa delar av Kattholm uppöver 5-metershöjdkurvan, likaså 
vissa delar av den forna Håkansholmen. 

Emedan Kattotorp = Kattholm i Kyrkslätt blivit om-
nämnt på 1350-talet såsom bebyggt och bebott 3, måste 
Kattholm redan vid 1300-talets början varit land. Det-
samma måste då varit fallet med Håkansholmen, som i höjd 
över havet visat sig likvärdig med Kattholm. Granholmen 
var måhända i någon mån yngre. 

1 Greta Hausen, a. a. s. 396 belagt 1589-1595. 
2  Lmsa B 21 21/1  3. 

3  Om landhöjningen i Nyland uppskattas till ca 50 cm under århundra-
det, hade nu berörda delar av Estbyslätten vid 1300-talets ingång höjt 
sig över havsytan. Tillandningen vid Saltfjärden, har av Rosberg (exkl. 
landhöjningen) beräknats till 30 cm på 100 år. Rosberg, Tillandningarna i 
Nylands skärgård, s. 175. 

PMU I, s. 267, 
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På Kattholm voro, såsom i det föregående utretts, alla de 
tre stora samfälligheterna företrädda. Av samfälligheternas 
jordinnehav förefaller Munkkullas och Tolls utjordar, såsom 
påpekats, att vara äldre än Estbys åkerland inom Kattholms 
rår. Märkligt nog var prästgårdsdelen i Kattholms Tranäng 
belägen utanför holmen i den trakt, där höjden över havet 
nu är betecknad såsom endast 2 meter. Det kunde härav före-
falla, som om Gesterby samfällighets andel i Kattholm även 
den varit yngre än Henriksby samfällighets andel. Henriks-
byggarna skulle sålunda varit föregångarna med avseende på 
utägorna på holmen. 

På Håkansholmen var det likaledes Henriksbyggarna, 
som tycktes ha haft största anparten. Enligt Broterus' karta 
innehades största andelen i Håkansholmen av Grundträsk-
borna, varjämte Estbyborna och Sevals hade var sin andel, 
samt likaså Vårnäs' rusthåll och Ravals i Överby. Dessutom 
sade sig Hilaborna ha en stång jord i vart skifte med Grund-
träskborna, även om de på långa tider inte brukat den utan 
avstått den mot lega. Av de stora samfälligheternas inne-
havare voro alltså Henriksbyggarna företrädda genom 
Överby och Grundträsk, Estbyggarna genom Estby och 
Sevals. Märkligt är, att Hila krävde gemenskap med Grund-
träsk, som tidigare visat sig ha samband med både Hilaper 
och Hellnäs. De tre byarna skulle förutom enhetligheten i 
namn haft att uppvisa spår av någon gemenskap i ägor.' Inom 
Kattholm hade endast de tre stora samfälligheterna haft 
andel. Vid Håkansholmen voro utöver Vårnäs på östra sidan 
om Sperrings sund två av storsamfälligheterna företrädda. 

Granholmen innehades enligt Broterus av bill och Stor 
Estby, Prästgården och Kärrans. På denna förmodligen den 
yngsta av Saltfjärdsholmarna voro alltså Estby och Gesterby 
samfälligheter företrädda, medan Henriksbyggarna saknades. 

1  Namnet .Hilaper för Alsböle dök upp på 1580---90-talen enl. Greta 
Hausen, a. a. s. 322-323. Möjligheten, att Hila och Hell gått tillbaka på 
några helignamn, helgonnamn, måhända S. Henriks namn, och att byarna 
stått under biskopens i Åbo beskydd, må här blott antydas. 
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Inom Kattholmen och Håkansholmen, de bägge äldre 
Saltfjärdsholmarna, företräddes Henriksbyggarna sålunda 
av Munkkulla och Tolls inom Kattholmen, samt av Överby 
och Grundträsk inom Håkansholmen. Inom den låglänta, 
yngsta Granholmen voro de mer fjärran boende Henriks-
byggarna inte längre med. Holmarnas grannar Estbyggarna 
voro med på alla tre holmarna, men gestrikarna, även de 
bosatta långt borta, hade fått nöja sig med Kattholms 
yngsta marker och del i den av Saltfjärdsholmarna yngsta 
Granholmen. Men Granholmen låg tydligen i linje med präst-
gårdsägorna vid Långstrand och Sperrings, vid vintervägen 
över Finnäs. 

Det förefaller vid en granskning av samfälligheternas 
utägor på Saltfjärdsholmarna, som om Henriksbyggarna i 
högre grad än gestrikarna behärskat bygden och tryckt sin 
prägel på den, trots att kyrkan låg inom gestrikarnas rår. 
Även om svenskbygden i Kyrkslätt har fått sin första upp-
rinnelse i samband med ett korstågsföretag, tyckes det, som 
om den för bygdens tillblivelse verkligt väsentliga nybyggar-
stammen utgått från Egentliga Finland, och kommit så 
småningom. 

Vårnäs samfällighet 

Ytterligare vore att tillägga några ord om Vårnäs, den 
enda by utöver de tre granskade stora samfälligheterna, som 
hade jord på Saltfjä.rdsholmarna. Enligt Hagströms karta 
av åren 1776-1778 1  voro Sperrings, Biskopsböle och Vårnäs 
samfälliga. År 1540 voro Biskopsböle med 2 bönder om 21/2  
skattmarker, Vårdnäs 1 bonde om 4 skattmarker och Domare-
kulla (= Sperrings) 1 bonde om 2 1/2  skattmarker fördelade 
på Bergströms och Gunnarskulla bol. Att samfälligheten 
hade fått fast fot på Håkansholmen jämte Henriksbyggare 
och Estbyggare tyckes tyda på, att den knappast var mycket 
yngre än de övriga innehavarna av andelar. 

1  Lmsa B 19 2/1-4' 
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Vårnäs synes ha varit huvudbyn, medan Biskopsböle och.  
Domarekulla i sina namn minna om kyrkliga och världsliga 
myndigheters inflytande. Härmed blir yttermera bebyggelse-
inslaget från Egentliga Finland understruket, det må sedan 
ha kommit under Padis' tid eller redan därförinnan. 

I grannskapet av Vårnäs fanns vid Jä.rsö-Hä.ggisböle-
Bergström en del samfälligheter. 

Att Vårnäs av delägarna i Saltfjärdsholmarna var den 
enda från stranden öster om vattenstråket Saltfjärden-
Tavastjärden tyckes starkt framhäva, att socknens tyngd 
punkt hade legat i väster och att bygden i Kyrkslätt utbrett 
sig österut.' 

Esbo 

Esbo kapell har under historisk tid bevisligen uppkommit 
-ur Kyrkslätt, såsom en östlig utvidgning av Kyrkslätts-
bygden.2  

Det förefaller även, som om i Kyrkslätts sockens östra del 
svenskbygden varit yngre; ortnamnen hade att uppvisa flere 
spår av finskt namnskick än i väster. I förbigående må blott 
erinras om Leivosböle (1556) — Ottebacka (1540), Outebacka 
(1569) — Hullos 1540, Hullus (1558) — Wittkala (1540) (nu 
Torsvik) — Finnby — Pentala — Hirvisall (1540) — Tavastö, 
såsom alldeles påfallande oförtydbara exempel.3  

Likaså förefaller det på grund av namnskickets osäkerhet 
och ombytlighet som om Kyrkslätt hade varit en yngre bygd 
än västligaste Västra Nyland. I slutet av sin Kyrkslätts 

1  Medan Broterus' karta 1704 vid Granholmen uppvisade delägare 
endast från socknens norra och västra del, från de tre granskade samfällig-
heterna, hade enligt Boneys karta av år 1760-61 (Lmsa B 19 15/8) en del 
av Granholmen övergått till Gunnarskulla, förmodligen Kärrans' del. De 
gamla ägotraditionerna fingo senare vika för andra uppdelningsprinciper._ 

2  Ramsay, Esbo sockens historia, s. 11 och 56. 
3  Greta Hausen, a. a. s. 319-397. 
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historia har Fleege sett sig föranledd att anföra en mängd 
av dessa dubbelnamnformer bland ortnamnen, ända upp till 
ett antal av 24 fall. In i enskildheter återgivna finnas dubbel-
namnen i Greta Hausens arbete, för såvitt de förekomma 
på 1500-talet. 

Sjundeå 

Skogskartan över gränsmarken mellan Sjundeå och Kyrk-
slätt, uppgjord av Broterus 17041, synes visa, att Sjundeå 
och Kyrkslätts bygder ha stått varandra nära i ägoförhål-
landen. Kartan omfattar Smedsby, Pulkus, Gesterby, Jolkby, 
Ytterkurk, Ingels och Kvarnby i Kyrkslätt samt Karsko, 
Kynnar, Klefbacka, Båsarby, Bålsta, Fall, Gjöks och Nordan-
vik i Sjundeå. Förmodligen hade Sjundeåbygden, innan den 
utformades till en egen socken vid 1400-talets ingång, lytt 
dels under Lojo, såsom i Padisavsnittet berörts, dels under 
Kyrkslätt. 

Medan i västligaste Västra Nyland Karis visat sig vara 
huvudbygden, ur vilken Pojo utgått västvart och Ingå 
östvart, har vid Obbnäs och Porkala uddar Kyrkslätt varit 
huvudbygden, ur vilken Sjundeå utgått västvart och Esbo 
östvart. 

De äldsta förbindelserna Kyrkslätt—Reval 

Urkundliga belägg för förbindelser från Kyrkslätt söderut 
över Finska viken finnas veterligen endast för tiden efter 
det Padis' besittningar i socknen kommit till. En Revals-
borgare Johannes Clippiator hade på 1340-talet uppställt 
en S. Olofsbild i Kyrkslätts kyrka och anstiftat bråk vid 
bildens avlägsnande.2  Alldeles vid samma tid 1342 meddelar 

1  lansa B 21 a 11/8  framsidan. 
2  FMU I, s. 179, Hausen anger datum omkr. 1340, men enl. Revals 

stadsarkivs publikationer Nr. 8 torde mellanfallet ha inträffat 1342, enär 
-vid denna tid Johannes Clippiator i Reval bötfälldes för bråk (s. 25). 
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en anteckning i Reval 1  att Nicles Fanter blivit dömd till 
böter. Namnet tyder, såsom av utgivaren Paul Johansen 
påpekats 2, på nordiskt ursprung och kunde kanske ställas i 
samband med det i Esbo, d. v. s. i det forna Stor-Kyrkslätt, 
förekommande bynamnet Fanns by Fanns by, i all synner-
het som i Esbo i början av 1500-talet en Jöns Fanten före-
kom, den där hade gemensamma handelsförbindelser med 
en Vichtisbonde, som ofta i bolag med Esbobönder bedrev 
handel på Reval.3  År 1433 förekom som nämndeman vid 
ett ting i Esbo Anders Fantt.4  I Reval Kämmereibiicher 
1363---74 5  förekom åren 1369 och 1372 namnet Bubeken. 
Enär namnet på 1500-talet användes i Reval och därmed 
tydligt avsågs Bobäck i Kyrkslätt, är det inte uteslutet, att 
namnet redan på 1300-talet avsåg Bobäck och Kyrkslätt. 
Nära nog samtidigt med anteckningen om Bobäck hade an-
tecknats Jakob van Tavesten. Möjligt är, att samband fun-
nits mellan de bägge revalsfararnas färder. Den Vichtis-
bonde, med vilken Esboborna på 1500-talet hade handels-
förbindelser, förmedlade bevisligen samtidigt Revalsvaror 
till Tavastland.6  Det kan gott antagas, att på 1300-talet vid 
handeln mellan Tavastland och Reval samma färdvägar 
och motsvarande mellanhänder nyttjats, som på 1500-talet. 

År 1350 var en släktskapsförbindelse mellan en Revals-
borgare Niclis gjutare och Rörik från Kyrkslätt 7  att an-
teckna, vilket naturligtvis gick tillbaka på långvariga och 
nära förbindelser i övrigt. 

1  a. a. s. 25. 
2  s. XIII i inledningen. 
3  FRa F I fol. 34 v. 
4  FMU III, s. 45. 
5  Publ. Reval Nr 3, s. 12 o. 35. 
6  FRa F I fol. 35 v-36, 63 v. 
7  FMU I, s. 230. 



KUSTBEBYGGELSE OCH 
SÄRNAMN 

DE TIDSBESTÄMDA ORTNAMNEN 

Munknamnen 

Avsikten med undersökningen av munknamnens före-
komst i Västra Nyland har varit att fastställa omfånget och 
betydelsen av Padis' jordbesittning i vårt land. Där klostrets 
godsinnehav förmått lämna spår i ortnamnsskicket, bör 
munkarnas inflytande ha varit djupgående. Förmodligen 
ha dessa namn uppstått i en bygd i vardande, där munkarna 
såsom de första märkligare odlarna ha efterlämnat namn, 
som levat kvar till eftervärlden. 

I Västra Nyland har det visat sig, att munknamnens före-
komst som bynamn, erinrande om bygdbrytaren, ha inskränkt 
sig till enbart Sjundeå och Kyrkslätts socknar. Fastän kloster-
gods bevisligen ha förekommit i Pojo, Karis och Ingå, är det 
endast i Kyrkslätt och Sjundeå, som munkgodsen gett upphov 
åt viktiga odlingsnamn, åt bynamn. Man måste därför an-
taga, att på 1330-talet bygderna i Pojo, Karis och Ingå till 
sin bebyggelse varit så fasta, att det främmande munk-
inslaget inte för bygden och odlingen har tett sig så bety-
dande, att det blivit namngivande. Bygden var redan bruten 
och odlingarnas namnskick så pass fast, att de gods, som 
munkarna fingo övertaga, redan hade sitt givna namnskick. 
I dessa västliga socknar finnas munknamn endast i benäm- 
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ningar på torp och åkrar samt i skärgårdens färdenamn 
vid hamnar och sund. 

Munknamnen, som kunna tidsbestämmas till 1300-talets 
förra hälft, ge vid handen, att odlingen i Sjundeå och Kyrk-
slätt inte vid 1300-talets början hade nått samma fasthet 
som i Pojo, Karis och Ingå. 

Tillblivelsen av kyrksocknarna Sjundeå och Esbo har 
historiskt kunnat följas genom bevarat urkundsmaterial. 
Därför har- inte samfälligheterna och bolen där underkastats 
någon närmare granskning, då frågan om deras ålder och 
tillkomst synts klar. 

På samma sätt klarlägger urkundsgruppen kring Padis 
patronatsrätt för mitten av 1300-talet de östnyländska sock-
narnas inbördes ålder och ger därmed en utgångspunkt för 
bedömande av den östnyländska bebyggelsens ålder över 
huvud. 

År 1351 omnämndes, att patronatsrätten gällde Borgå 
socken med dess två kapell. I utredningen om de regala och 
biskopliga gällen i Finland uppgavs år 1352, att Borgå 
sockens två kapell voro Sibbo och Pernå. Att Helsinge lax-
fiske lades under Padis innebar att Helsingebygden, utan 
att vid denna tid ha bildat vare sig egen socken eller eget 
kapell, lydde under Borgå prästbol. På grund av sitt läge 
bör Helsinge alltså vid 1300-talets mitt ha utgjort en del av 
Sibbo kapell under Borgå socken. 

Uppenbarligen hade Padis munkar haft betydligt mer att 
göra med Östra Nyland än med Västra. Trots det har munk-
tiden vid själva Borgå inte lämnat andra spår av odlings-
namn än åkernamn. Borgå sockens bebyggelse var på 1350-
talet fast nog att inte mottaga munkpräglade bynamn i 
kärnbygden, men väl både väster och öster om den. By-
namnen Väster och Öster Munkby tyda på att endast trakten 
kring Borgå åmynning ägde en tät bebyggelse, medan om-
nejden såväl väster- som österut måtte ha varit nära nog 
lika känslig för munknamnen som Kyrkslättsbygden. 

(Jfr kartan s. 270-271.) 
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Särnamnen 

Vid granskningen av samfälligheter, bol och byar i Västra 
Nyland har särskilt avseende blivit fäst vid nationalitets-
namnen, vid svensk- och finn-namnen ävensom vid namn, 
erinrande om inflyttning från vissa landskap i Sverige, vid 
dalkarla-, gestrike- och helsing-namnen. Vid jämförelsen 
av så benämnda orters läge och förhållande till varandra 
kunna drag framkomma, som upplysa om de olika bebyg-
gelseskikten och deras inbördes ålder. I de västliga väst-
nyländska socknarna synas tre bebyggelseskikt framträda; 
äldst finnar, därnäst svenskar och sist (och såsom det mången-
städes förefaller svagast) inflyttare direkt från vissa land-
skap i Sverige. I det följande betecknas inflyttare ur denna 
sistnämnda grupp med uttrycket 'särbetecknade svenska 
inflyttare' och namn, som hänföra sig till dem med 'sär-
betecknande namn' på svenska inflyttare eller kort och 
gott 'svenska särnamn'. 

För möjligheten att fastställa de tre bebyggelseskiktens 
ålder har det varit av stor betydelse, att de svenska sär-
namnen kunna dateras till tiden för det andra korståget. 
Vid granskningen av odlingen i Kyrkslätt framgick det, att 
namnet för byn Gesterby och bebyggelsen där tyckas återgå 
på den inflyttning från Sverige, som skedde i samband med 
andra korståget. Odlingsnamnen och den arkeologiskt-
byggnadshistoriska undersökningen av Kyrkslätts kyrka 
avge härvid samstämmiga vittnesbörd. 

Själva sockennamnet Kyrkslätt ger vid handen, att byg-
den blivit uppkallad efter sitt läge på slätten kring kyrkan, 
och att bygdens uppkomst sålunda varit förbunden med 
kyrkans tillkomst och därmed även med kristendomens infö-
rande. Då det framgått, att Kyrkslätts kyrka har legat inom 
Gesterby samfällighet, synes det klart, att inflyttare från 
Sverige ha medverkat vid socknens bebyggande och kyrkans 
tillblivelse. Inflyttning så omedelbart förbunden med en kyrk-
bygds uppkomst måste leda tanken till ett korstågsföretag. 
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I en studie över Ingå kyrka och dess medeltida byggnads-
skeden har Kronqvist berört Kyrkslätts kyrka och tidpunkten 
för dess tillkomst. Han fastställer, att den byggnadstyp-
Ingå och Kyrkslätts äldsta kyrkor representerar hos oss 
är tidig och sällsynt.1  Den uppträder både i Jomala och 
Hammarlands kyrkor på Åland, som bägge härstamma från 
1200-talet. I överensstämmelse me Gerda Boahius' forsk-
ningar hänför Kronqvist dem till 1200-talets senare hälft 
och sammanställer dem med en grupp gotländskt påverkade 
kyrkor i Roslagen.2  Den byggnadshistoriska dateringen av 
Kyrkslätts äldsta kyrka sammanfaller sålunda med tiden 
för det andra korståget. 

Enligt Erikskrönikans uppgift om Birger Jarls tåg upp-
kom i samband med företaget en bestående 'efterkorstågs-
bosättning', en medvetet befrämjad inflyttning från Sverige 
i korsfararnas spår. 

»The crisne bygdo ther eth feste 
ok satto ther i vine ok neste. 
Thet hws heyter Taffwesta borg; 
the hedno haffua ther än fore sorg. 
The satto thet land met • crisna men, 
som iak väntar at thet star oc än. 
Thet sama land thet vart alt cristith; 
jag tror at rytza konungen mistit.>>3  

Sambandet mellan Kyrkslätt-Gesterby inflyttarbygd och 
andra korstågets 'besättande av landet med kristna män' 
måste anses uppenbart. Inom det forna Karis kunna Gestersö 
och Dalkarlö genom urkundliga belägg återföras till 1300-
och 1400-talen, likaså det genom ägosamband med Dalkarlö 

i Finskt Museum 1938 bd 45, s. 49. 
2  Kronqvist, a. a. s. 45-52. Jfr K. K. 1Vleinander i avsnittet Konsten i 

Finlands Kulturhistoria, Medeltiden, s. 148-149; 150-151. 
3  FMU Y, s. 40. Kursiverat här. Jfr Rolf Pipping, Kommentar till 

Erikskrönikan, s. 75-101. Sv. Lift. sällsk. Skrifter 187. Även Voion-
maa, Kruunun uudisasutustoiminnasta Suomessa k -'skiaikana, Hist. 
Aikak. 1923, hft 1-2, s. 118. 
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förbundna Dalkarlabolet. Ungefär lika sannolikt som Gesterby 
i Kyrkslätt kunna dessa åldriga inflyttarnamn i Karis hän-
föras till det andra korstågets tid. Då man beaktar hur 
begränsat västliga Västra Nylands område är, synes 
man kunna antaga, att den datering till andra korståget, 
som för Gesterby i Kyrkslätt kunnat ledas i bevis, även gäller 
för likartade, särbetecknande namn på svenska inflyttare, 
för Dalkarby, Dalkarbol och Gesterby i Pojo, belagda på 1400-
och 1500-talen. 

De tidsbestämda ortnamnen 

De tidsbestämda ortnamnen i Nyland synas således om-
sluta tiden från 1250-talet till 1350-talet. Dalkarla- och 
Gesterby-namnen inleda tidsavsnittet, och munk-namnen av-
sluta det. Den danska farledsbeskrivningens tidsbestämda 
ortnamn föregripa i någon mån korstågets. 

Genom att iaktta läget för byar med tidsbestämda ort-
namn, om de inom en socken befinna sig i dess kärnbygd 
eller i dess utkanter, och huru de förhålla sig till andra byar 
i ålder och betydenhet, vinner man en inblick i bebyggelsens 
fasthet dels vid tiden för det andra korståget, dels vid kloster-
periodens ingång. (Jfr kartan s. 270-271.) 

I Stor-Karis socken finner man då, att de ortnamn, som 
erinra om inflyttning från Sverige, förekomma i bygdens 
utkanter. I huvudbygden förhärskade Finnby samfällighet, 
och Dalkarlabolet låg visserligen inte långt från kyrkan, men 
i odlingshänseende i bygdens utkant upp mot Lojo ås. Jord-
besittningen i dessa trakter vittnar uppenbart om Finnby- 
bebyggelsens högre ålder jämfört med Dalkarlabebyggelsens. 
Dalkarlö och Gestersö voro i sin egenskap av 'skäriägor' 
tydligen yngre än fastlandsbebyggelsen. 

Om sålunda i Karis de åldriga svenska särnamnen ha 
tillkommit på 1250-talet i samband med andra korståget, 
så ha likväl de nybyggare, som medföljt korsfararna, i Karis 
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mött en färdig bygd. I kärnbygden, där de kristna männen 
skulle trygga kyrktrakten, funno de utrymme endast invid 
allmänningarna i utmarkerna upp mot Lojo ås och där-
utöver blott utskärsmarker. 

Då de nyländska Padisgodsen, innan de övergått i det 
estländska klostrets ägo, hade tillhört stormän såsom fogdar 
eller ståthållare, finner man, att i Karis stormannaägor 
blivit inkilade i kärnbygden, i själva den äldsta Finnby-
bebyggelsen vid 1300-talets början; detta skedde antagligen 
samtidigt med, att Ingessönernas lagmanssläkt befäste sina 
öbesittningar i kustbrämet. Man tycker sig skönja ett med-
vetet stärkande av det svenska inflytandet i den gamla 
Karisbygden under den tid, som har föregått det estländska 
klostrets besittningsperiod. 

Ingå tyckes såväl ur odlingshistorisk som ur språkhisto-
risk synpunkt vara en utlöpare av Karisbygden. Enligt 
Kronqvists undersökning av den äldsta kyrkan bör den 
dateras till tiden för andra korståget. På arkeologisk väg 
kommer man alltså för Ingå-Karisbygden till en tidsbe-
stämning, som väl sammangår med resultatet av odlings-
historien. — — Om man sålunda kan räkna med att Ingå 
äldsta kyrka har kommit till under 1200-talets senare hälft 
och att Ingå tyckes ha varit en 'kapellförsamling' under 
Karis, måste Karis huvudbygd vara betydligt äldre och 
förmodligen kunna dateras till 1100-talet. Att efter det 
andra korståget även från Ingåhållet det svenska inflytandet 
på Karisbygden medvetet befästes, bevisa Padisgodsens läge 
i Ingå. I och med tillkomsten av Ramsö kungsgård behär-
skade kronan vid 1300-talets ingång Fagerviks mynning. 

I Pojo befann sig Dalkarlabyn med Dalkarlabolet i 
kyrkans omedelbara närhet, men inte inom kyrkbygdens stora 
samfällighet Näsby utan såsom yngre underordnad Näsby. 
Dalkarlabebyggelsen tyckes här ha utgått från sjösidan, från 
stranden mellan kyrksamfälligheten och vikens innerända, 
men uppenbarligen hade den tillkommit senare på kyrk-
samfällighetens utmarker. Om Pojo sockens dalkarlar här- 

15 
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stammade från andra korståget, måste Pojo kyrkbygd vid 
Näsby ha förefunnits därförinnan. Gesterby i Pojo låg norr 
om Skuru invid vattenvägen mellan Degersjön och Pojoviken. 

Särnamnens svenska namngivare i Karis, Näsbytraktens 
svenska bebyggelse vid Pojo kyrka ävensom farledens 
svenska namn kring Hangö udd, Hangethe och Gloviksund, 
synas ge vid handen, att de bygder, som här blivit brutna 
redan före det andra korståget, inte hade varit enbart finska. 
Det förefaller rätt så klart, att innan det andra korstågets 
inflyttare kommit från Sverige, svensk bygd funnits i Västra 
Nyland. 

Den bild granskningen av de tidsbestämda ortnamnen 
ger av bebyggelsens uppkomst och ålder i Västra Nyland 
blir då, att trakten mellan Hangö udd och Fagervik uppen-
barligen varit bebyggd före andra korståget, och att i denna 
bygd, Stor-Karis, såväl finsk som svensk befolkning före-
funnits. När med det andra korståget inslaget från Sverige 
kommit, har det i Karis' kärnbygd betytt mindre än i den 
del av socknens utkant, som sedan blev Pojo församling. 
I trakten kring Porkala och Obbnäs uddar synes däremot 
korsfararna gett upphov till Stor-Kyrkslätts socken och dess 
svenskbygd, som sedan vuxit till sig och utvidgat sig genom 
inflyttning från Egentliga Finlands skär. Socknen, som upp-
kommit i samband med andra korståget på 1250-talet, upp-
visade såväl i socknens kärnbygd i Kyrkslätt vid Munk-
kulla, som i den västliga gränsbygden i Sjundeå vid Munkby 
vid munktidens ingång på 1330-talet alltjämt ett ofullgånget 
namnskick, som var känsligt för munknamnen. 

Det förefaller sannolikt, att Borgå åmynning med sin 
fasta 1300-talsbebyggelse har ägt en bosättning av äldre 
ursprung än från det andra korstågets tid, om av äldre svenskt 
eller danskt ursprung må lämnas därhän. Men Borgå sockens 
utmarker ha också rönt påverkan av det andra korstågets 
inflyttare. Därom vittna bynamnet Gesterby söder om Sibbo 
kyrka och sockennamnet Helsinge. 
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Gesterby i Sibbo utgjorde en av de äldre byarna i sock-
nen. Dess namn var under formen »Gxstrighisby>> belagt 1442, 
och i 1540-talets jordeböcker framstår byn som ett stadge-
hemman av halvt frälse natur.' För övrigt är det just detta 
första belägg för Sibbo Gesterby, som i sin form Gestrikisby 
— jämte motsvarande namn på Åland och i Bjernå — bevi-
sat, att Gesterbyarna minna om inflyttning från Sverige.2  

ingen nyländsk bygd synes den svenska korstågsinflytt-
ningen lämnat så kraftiga spår som i Helsinge, där inflyttar-
namnet gett upphov åt själva sockennamnet. 

De vittnesbörd, som skänkas i de västnyländsk a, 
svenskbygdernas odlingshistoria, ge först 
och främst vid handen, att åldersskikt inom, 
odlingen kunnat påvisas vid tiden för 
det andra korståget. Detta innebär, att byg-
den har uppstått genom en småningom 
sk e e n d e inflyttnin g, varvid uppodlarna långsamt 
under en längre tid brett ut sig över bygden, så att ålders-
skikt byarna emellan ha kunnat utbildas. — — Därnäst 
framgår såsom väsentligt, att man kan fastställa e n i n-
silande bebyggelse västerifrån — öst-
v a r t. Odlingen har alltså västerifrån sipprat in över Hangö 
udd och Loj() ås in mot Nyland och där brett ut sig såväl i 
skärgården som längs kustremsan samt från skärgård och 
kust norrut djupare in mot land.3  

Då det sålunda är tydligt, att odlingen har nått Väst-
nyland småningom och från väster, frågar man sig om svensk-
bygderna närmast västerut varit kraftiga nog för att åstad-
komma det folköverskott, som Västra Nylands bebyggande 
har betingat. 

Man bör då erinra sig, att i Egentliga Finlands skärgård 
inga gravfynd äro kända, som skulle vittna om förkristen 

1  Nyberg, Sibbo sockens historia, s. 36-37, 204-205. 
Nyberg, a. a. s: 24 jämte not 59, s. 338. 

3  Jfr Väinö Wallin, Den svenska befolkningens i Finland härstamning, 
Fin'skt Museum 1894, s. 43-44, 79-80, 
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svensk bebyggelse, med undantag möjligen för Korpo, 
Dragsfjärd° och Västanfjärd.1- I varje fall synes en förkristen 
svensk bebyggelse med starka expansionsmöjligheter mindre 
sannolik. Men även om Egentliga Finlands skär inte i sig 
själva kunnat åstadkomma folk för utflyttning, har denna 
övärld utgjort bryggan och förbindelselänken mellan Nyland 
och svenska bebyggelsehärdar längre västerut. 

Svenskbygderna tyckas i Västra Nyland och i Egentliga 
Finlands sydliga övärld vara rätt så jämngamla och sena 
jämförda med Åland, som har ägt en svensk befolkning allt 
sedan 500- och 600-talen. Men även Åland har varit en öbygd 
med rätt begränsade odlingsmöjligheter. Sannolikt har därför 
under en senare tid befolkningsöverskott, som i form av 
kolonisationsströmmar2  från Sverige riktats mot Åland, sökt 
sig vidare till sådana orter österut, där folktoma trakter 
funnits, först till Egentliga Finlands yttre skärgård, och 
så vitt finsk bygd mött där, vidare till Västra Nyland. 

DALKARLA-, GESTRIKE- OCH HELSING-
NAMNENS VITTNESBURD OM SVENSK 
BOSÄTTNING I FINLAND 

Ortnamnsskicket både i Västra och 
Östra Nyland visar, att spåren av direkt in-
flyttning från Sverige erinra om dalkarlar, 
gestrikare och helsingar.3  I den stora mängden av 

1  Tallgren, Suomen muinaisuus, s. 161, Ett skattfynd i Pargas; dito 
Varsinais-Suomen Esihistoria, s. 86, jfr Cleve, Kimitobygdens forntid, 
Kimitobygdens hist. II: 1, s. 18. 

2  Om orsakerna till vikingatidens kraftiga expansion jfr A. W. 
Brogger, Jernet og Norges eldste okonomiske historie, s. 18-20. Av-
handlinger II kl. 1940 N:o 1. Norske Vid.-Akad. Oslo. 

3  Karsten har i allmänhet förnekat helsing- och gester-namnens karak-
tär av inflyttarnamn. (Jfr Till frågan om den finlandssvenska nationali-
tetens uppkomst. Finsk Tidskrift Tom 89 - 1920 - s. 303.) De medeltida 
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svenska ortnamn i Nyland utgöra dessa inflyttarnamn emel-
lertid ett försvinnande litet antal. Men uppkomst en av 
ett dylikt namnskick förutsätter svenska 
namngivare, till åtskillnad från vilka de 
nämnda landskapsmännen särbetecknats. 
Vid granskningen av odlingarna har det påvisats, att de 
med särnamn betecknade inflyttarbyarna i regel förefallit 
yngre än den omgivande bygden. Åldersskikten utvisa då 
uppenbarligen, att de flesta inflyttarbyarna särbetecknats 
snarare såsom inflyttaröar i en äldre bygd än enbart i för-
hållande till varandra. 

Meningsutbyten om särnamnens innebörd har tidigare 
huvudsakligen skett inom språkmännens krets. Hultman 
uppfattade dalkarta-, gester- och helsting-namnen såsom minnen 
av »en från det nordligare Sverige utgången bosättning i 
Finland». Karsten har däremot förklarat, att dessa namn 
icke bevisa »i någon händelse mer än att på sin höjd de så 
benämnda gårdarna eller byarna — — — uppkallats efter 
från Sverige inflyttade personer, och de enstaka sveriges-
svenska inflyttarne framstå blott såsom undantag från 
regeln, att ej hela bosättningen härstammat från detta håll.»1  
För att förtydliga sitt tidigare uttalande har Hultman när- 

riamnbeläggen Gestrikaby och Gestrikisby för Gesterbyarna i Sund och 
Sibbo ävensom nutidsnamnet Kestriikinkylä i Bjernå visa tydligt namnens 
egenskap av inflyttarnamn. Yttermera har Hultman påvisat det språkligt 
omöjliga i att härleda »Gester»- från det svenska ordet »gäst» och därmed 
avfört alla uttolkningar i den riktningen. (Jfr Grotenfelt, Paikannimistö-
aineksia keskiajalla Hist. Ark. 27, 2, s. 14.) Sin uttryckliga åsikt om dessa 
namngrupper uttalar Hultman på följande sätt: »Och vi kunna därför utan 
tvekan fastslå, att alla de ortnamn, hvarom här är fråga, vittna för en från 
det nordligare Sverige utgången bosättning i Finland.» (Härstamma Fin-
lands svenskar från Sverige? Finsk Tidskr. 88 - juni 1920 - s. 435. Denna 
sin åsikt har han upprepat i artikeln Finlandssvenskarnas härkomst. P. T. 
91 - juli/aug. 1921 - s. 51-53). 

1  Karsten, a. a. s. 303. Teorin om den germanska invandringen till 
Finland söderifrån under tidig förhistorisk tid, som Karsten, härvid hän-
syftar på, behöver i historiskt sammanhang inte diskuteras, i synnerhet 
som den blivit vederlagd av såväl filologer som arkeologer. 
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mare utrett, hur han tänkt sig särnamnens förhållande till 
omgivningen. Alldeles såsom Karsten understrukit äro 
dessa namn också enligt Hultmans uppfattning antingen 
motsättningsnamn eller särnamn. »I de fall, där ett Gästerby 
(1. Gästerö) eller ett Dalkarby (1. Dalkarlö) uppträder i våra 
bygder, utan att något namn i närheten antyder en motsätt-
ning, få vi väl ock däraf sluta, att den omgifvande befolk-
ningen icke bestått af gästrikar resp. dalkarlar.»1  Ålders-
skikten i odlingarna tyda närmast på att »landskapsnamnen» 
böra uppfattas såsom särnamn på inflyttaröar i motsats till 
huvudbefolkningen. Uppenbarligen har en sådan tankegång 
föresvävat Hultman då han tillägger: »I en omgifning af t. ex. 
svear i trängre mening, (d. v. s. folk från Mälarlandskapen), 
eller af hälsingar, kunna sådana namn mycket väl tänkas 
hafva uppkommit.»2  

Erfarenheter om särnamnsförekomster i Sverige ha fram-
förts av Wiklund. Wiklund understryker, att gestrika-, 
dalkarla- och hälsing-namn särbeteckna sina bebyggare i för-
hållande till en huvudbefolkning. »Ett Gestrikaby, Dalakarlaby, 
Helsingaby visar alltså, att den ifrågavarande byn till skillnad 
från andra byar i trakten är grundad av en gästrike, dalkarl 
eller hälsing, och det visar då på samma gång, att traktens 
huvudsakliga befolkning icke består av gästrikar, dalkarlar 
eller hälsingar, utan tillhör någon annan svensk stam. Detta 
framträder med all önskvärd tydlighet vid ortnamnen inom 
det egentliga Sveriges gränser. Dalkarls-namn finnas icke 
inom Dalarna, hälsing-namn icke i Hälsingland, jämt-namn icke 
i Jämtland, utan endast ut anför dessa respåtive land-
skap, i trakter, där dalkarlar, hälsingar och jämtar äro främ-
lingar.» — — — »Jag kan nu inte tro annat än att samma 
regel måste tillämpas även i fråga om motsvarande namn i 
Finland. Gestrikaby, Dalakarlaby, Helsingaby o. dyl. visar 
enligt min mening, att traktens egentliga, gamla befolkning 

1  Hultman, Finlandssvenskarnas härkomst. F. T. 91 (juli/aug. 1921), 
5. 55. 

2  Hultman, a. a. s. 55. 
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räknade sig tillhöra en annan svensk stam eller andra svenska 
stammar än gästrikar, dalkarlar och hälsingar.>>1  

Av språkmännen synas sålunda särnamnen tämligen 
enhälligt uppfattats såsom beteckning för främlingar i mot-
sats till namngivarna. Den omständigheten, att särnamnen 
äro svenska, förutsätter självfallet svensktalande namn-
givare. 

För att kunna utreda frågan om de här förutsatta svenska 
namngivarnas ursprung, bör först en flyktig översikt ges av 
dalkarla-, gestrike- och helsing-namnens förekomst för övrigt 
i Finland. Förutom i Nyland förekomma, tyckes det, så-
dana namn i större omfattning och såsom medeltida odlings-
namn endast i Egentliga Finland och på Åland.2  

Egentliga Finland 

Egentliga Finland förekomma dessa landskapsnamn 
eller särnamn så gott som uteslutande i Söderfinne lagsaga, 
det är i den del av Egentliga Finland, som gränsar till 
Nyland.3  I By ernå socken fanns sålunda ett Gesterby, belagt 
i första 1500-talsjordeboken 4, vidare i Kimito ett Dalckalby ,5  
belagt i första jordeboken, ävensom ett Gesterby rätt nära 

1  K. B. Wiklund, Ett par ord i frågan om Finlandssvenskarnas här-
komst, Namn och Bygd 1920, s. 141-442. 

2  1 Österbotten förmår Karsten i sin namnundersökning uppvisa endast 
två medeltida odlingsnamn av särnamnstyp, nämligen Helsingby i Musta-
saari, belagt 1543, och hemmansnamnet Dalakar i Koskeby i Vörå, belagt 
1551. Karsten, Svensk bygd i Österbotten II, Kulturnamn, s. 86 o. 158. 
Sv. Litt.sällsk. i Fint Skrifter 171; jfr även J aakkola, Uusia päätelmiä 
Uuden.maan ruotsalaisen saaristoasutuksen iästä. Hist. Aikak. 1944, s. 
175-176. 

3  I varje fall påträffas inte i de i tryck utkomna jordeböckern,a för Eg. 
Fin,l. nr. 485 a och 485 några sådana namn i Norrfinne men väl i Söder-
f inne. Suomen vanhimmat maakirjat I. 

4  a. a. fol. 206v. 
5  fol. 224. 
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därinvid 1, i Nagu ett Dalkarby 2  och i Pargas ett Gesterböle.3  
Utöver dessa bynamn förekommer i Kimito ytterligare en 
Helsingholm. Mot dessa sex namnförekomster i Söderfinne 
svarar veterligen endast Helsinge by i Tö/sala i Norrfinne 
lagsaga, belagt år 1386.4  

En flyktig granskning av det äldsta kartmaterialet ger 
vid handen, att ingen av dessa byar på något sätt haft 
ägogemenskap med kyrkby eller prästgård, såsom fallet var 
i Kyrkslätt i Västra Nyland. Byarna synas sålunda liksom 
i det västligaste Nyland ha betecknat ett nybyggartillskott 
i en redan förefintlig kärnbygd. 

Dalkarby i Kimito ligger visserligen endast 2-3 km 
fågelvägen från Kimito kyrka, men något spår av ägosam-
band mellan dem kan inte förmärkas. Dalkarby äldsta karta 5  
uppvisar däremot ägogemenskap med Skarpböle. Kyrkbyn 
å sin sida hade samband med Korkulla.6  Botkulla i Kimito 
var samfälligt med Flugböle, Hova, Larvkulla och Elmdal 7  
invid Gammelby fjärden, som utmynnar mot Finnby vatt-
nen, där ock,5å. Helgeå, som genomflyter Gesterby i Bjernå, 
utmynnar. Gesterböle i Kimito (nu Gesterby) och Dalkarby 
ligga knappt ett par km från varandra fågelvägen. Gesterböle 
hade ägogemenskap med Mattböle och Träskböle och där-
med sin närmaste sjöförbindelse till Lappdalsfjärden norr om 
Kimito. Dalkarby och Gesterböle i Kimito ha sålunda sina 
vattenvägar till saltsjön norrut mot fastlandet vid Karuna 
och Sagu, medan samfälligheterna vid kyrkan och Kor-
kulla ävensom vid Botkulla vetta österut mot fastlandet 
vid Bjernå. I Kimito finnes ytterligare en Helsingholm 

1  inte upptaget i den nämnda jordeboken, emedan det förmodligen 
varit frälse. 

2  fol. 255v. 
3  fol. 263v. 
4  FMU 1, s. 402. 

I,msa Wetterviks karta 1693 A 2a 22. 
6  I,msa Pont6is karta 1766 A 87 26/3. 

7  I,msa Fontns karta 1787 A 90 14/2. 



233 

invid en Hamnholme strax västerom Dragsfjärdslandets 
sydspets .1  

Bjernå Gesterby är redan genom sitt läge i söder rätt 
nära Helge åmynning uteslutet från ägogemenskap med 
bygden i kyrktrakten, som är belägen ett gott stycke norr-
över vid bifloden Bjernå ås övre lopp. Endast med Breitsböle 
synes Gesterby haft något ägosamband.2  I byns nuvarande 
finska namnform Kestriikinkylä spåras tydligare än i den 
svenska namnformen från 1500-talet sambandet med Gestrik-
land. Gesterby i Bjernå visar sig sålunda vara en senare 
tillkommen strandbyggarby jämfört med Bjernå sockens 
kärnbygd och uppland med dess rika järnålderskultur.3  

Varken Dalkarby i Nagu eller Gesterby i Pargas ha haft 
något ägosamband med större bygdeenheter. I bägge fallen 
synas de särbetecknade svenska inflyttarbyarna snarare ha 
legat vid sjöfartsleder än i något sammanhang med kyrka 
och kärnbygd. Gesterböle i Pargas befinner sig sålunda invid 
Pemarfjärden vettande mot Karuna fastland. Dalkarby i 
Nagu ligger i den del av Nagu som vetter åt Pargas till. 

I fråga om läge i förhållande till kyrka och kärnbygd 
förete de särbetecknade byarna i Egentliga Finland stor 
likhet med dem i västligaste Nyland. 

Åland 

På Åland förekomma enligt Greta Hausens Ålands ort-
namn endast fyra namn av det slag som det här är fråga 
om. I Jomala socken ligger strax norr om Mariehamn ett 
Dalkarlaby, belagt redan 1330.4  I grannskapet låg fordom 

1  Jfr Lmstyr. generalkarta samt Allan Gustafsson, Dragsfjärd en 
etappstation på en urgammal färdeväg i österled. Åbo Underrättelser 
1935 Nr. 165. 

2  Lmsa Björkboms karta 1784 A 8e 34/3. 

3  Jfr Tallgren, Suomen muinaisuus, s. 168. 
4  A. a. s. 82. 
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Gesterbo marklag, belagt i jordeböckerna för åren 1537 och 
1539.1  Vidare fanns i Sunds socken Gesterby by och marklag, 
namnet var belagt redan 1397 under formen Gestrikaby.2  
Därutöver är endast att anteckna Kökar Hellsö, för vilken 
under 1500-talet formen Helsingsö var den förhärskande, 
belagd 1537 som Helsingxöö och 1597 Helssingzöö.3  Inom 
Brändö finnes ytterligare en Helsingholm. 

Man finner sålunda, att även på Åland inflyttade dalkar-
lar, gestrikare och helsingar särbetecknats .4  Namngivarna 
ha varit 'ålänningar', i varje fall svenskar, medvetna om sin 
särart i förhållande till dalkarlar, gestrikare och helsingar. 
Av vad ursprung den huvudsakliga delen av den åländska 
bebyggelsen varit, därom har fornforskningen gett tydligt 
besked. 

ÅLANDS ÄLDSTA BEBYGGELSE 

En sammanställning av arkeologisk och be-
byggelsehistorisk forskning 

Hackman har i sin studie Svenskbygdernas förhistoria 5  
behandlat Ålands yngre järnålder 6  och framhåller, att 
»Ålands bebyggelse synes, åtminstone enligt vad de nu kända 
fynden vidhandenge, först från och med 500-talet fått någon 
betydelse. — — — De nya inbyggarna synas ha kommit 
från mellersta Sverge, sannolikt från de uppsvenska land- 

1  A. a. s. 83. 
2  A. a. s. 162. 
3  A. a. s. 109-110. 
4  Märkligt är att på Åland, där enligt Hackman ett öländskt bebyggelse-

inslag arkeologiskt kunnat antagas, ölänningar särbetecknats på motsva-
rande sätt. Rolf Pipping har påpekat, att namnet Önningeby går tillbaka 
på öningiar, 'ölänningar'. Jfr härmed Hackmans uttalande om Ålands 
bebyggelse, anfört i det följande. 

5  Det Svenska Finland Bd XI, s. 3-42. 
6  A. a. s. 38. 
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skapen, men även med de stora Östersj ö-öarna och Kalmar-
trakten underhöll Åland förbindelser, som synas ha fort-
levat under hela folkvandringstiden.» Medan Hackman 
helt allmänt karakteriserar den åländska bebyggelsen som 
i huvudsak uppsvensk, ha Tallgren och Nordman visat 
främst på Birka och Mälartrakten samt Gotland. 

I sitt arbete Suomen muinaisuus säger Tallgren, att den 
huvudsakliga kolonisationen på Åland skett först under 
vikingatiden. Ättehögar finnas från detta tidevarv i hundra-
och i tusental. De med säkerhet konstaterade högarnas antal 
utgör ungefär 4,000.1  De åländska fornsaksformerna äro 
desamma som på det svenska fastlandet t. ex. vid Birka 2, 

och de åländska fornfynden härstamma huvudsakligen 
från 800- och 900-talen. Antalet fynd minskar mot slutet 
av 900-talet, och det ser ut som om ålänningarna blivit kristna 
redan på 1000-talet. Den medeltida kulturen ansluter sig 
tydligen omedelbart till vikingatidens.3  

I sin artikel om Finlands handel med Skandinavien under 
forntiden har Nordman karakteriserat Ålands kultur under 
vikingatiden såsom »helt igenom mellansvensk».4  Och då 
Nordman behandlat Gotland och Uppland i Finlands forn-
tid 5  har han betonat, att under vikingatiden Ålands kultur 
varit nästan identisk med Mälarlandskapens 6  och att vikinga-
tidens Åland nära nog varit en del av Svealand. 

För de åländska kyrkorna har Kronqvist i sin uppsats 
om Ingå kyrka antytt inflytande dels från Gotland, dels från 
mellersta Sveriges gråstenskyrkoområde, från Uppland och 
Roslagen.7  Det samband, som kunnat spåras under förhisto-
risk tid, har alltså fortgått under kristen tid. 

1  A. o. s. 167. 
2  A. a. s. 189. 

A. a. s. 190 jfr Tallgren, Finland vid slutet av hednatiden, Forn- 
vännen 1932, s. 95-112. 

4  Nordisk Kultur bd 16, s. 78. 
5  Svenska Folkskolans Vänners Kalender 1935, s. 19-35. 
6  a. a., s. 22 o. 25. 
7  Finskt Museum bd 45 årg. 1938, s. 49-52. 
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De arkeologiska vittnesbörden ge sålunda vid handen, att 
den åländska bosättningen i huvudsak räknar sitt ursprung 
från Mälartrakterna och Roslagen. Man kan alltså vänta sig, 
att till åtskillnad från »upplänningarna» deras nordliga, 
grannar dalkarlar, gestrikare och helsingar skola sä,rbeteck-
nas för så vitt de deltagit i bebyggandet av Åland. 1  

Frågan om Ålands bebyggelse är i denna undersökning 
inte något självändamål. Det gäller närmast att avgöra, 
om den åländska bebyggelsen kan ha utgjort en bro och 
förbindelseled, och att besvara spörsmålen, när Ålands bygder 
ha blivit mättade av bebyggelseströmmen från Sverige samt 
hur och när strömmen gått vidare. 

I sina studier i Ålands medeltidshistoria har Voionmaa 
visat, hurusom det äldsta jordägosystemet på Åland varit 
bolsystemet.2  Bolsystemet undanträngdes sedermera av 
marksystemet. På Åland framträdde tydligare än på något 
annat håll sambandet mellan bol och markskattesystem.3  
Bol och markskattberäkningar användes jämsides; större 
jordlägenheter uttrycktes fortfarande i bol, men ojämna 
andelar i markskatter. Dessa representerade en mindre, 
en noggrannare och mera utvecklad samt följaktligen senare 
indelning av jorden än bolet med sin enkla indelning.4  Om 
den tidpunkt, då markskattesystemet blev rotfast på Åland, 
uttalar sig Voionmaa försiktigt. Redan i början av 1300-talet 
kunde man, framhåller han, spåra en skillnad i värde mellan 
en jordskattmark eller en silvermark och det gångbara 

1  Uppland I, s. 234. Upplandslagen gällde för alla dem, som bo mellan 
havet, Sävuströmmen och Ödmorden, d. v. s. de tre folktanden och Roslagen 
norr om Mälaren. Uppland, Skildring af land och folk, Uppsala 1905.. 
Jfr C. J. Schlyter, Uplandslagen, s. 6, Samling af Sweriges Gamla Lagar, 
vol. III. Stockholm 1834. 

2  A. a. s. 103. 
3  A. a. s. 107. 
4  A. a. s. 108. 
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myntet.' Då det behövdes lång tid förrän denna skillnad 
kunde uppstå, är det redan på denna grund sannolikt, att 
markskattesystemet senast på 1200-talet hade slagit rot 
på Åland.2  Systemet sammanhängde med ledungsinstitu-
tionen, som alltså senast på 1200-talet blivit införd på Åland. 
I det åländska markskattesystemet och i den åländska 
ledungsorganisationen tror sig Voionmaa kunna spåra syd-
skandinaviskt inflytande från Valdemarernas tid förrän infly-
telserna från Svealand gjorde sig gällande.3  

Voionmaas datering avser den med markskattesystemet 
sammanhängande skatteledungen, som uppkom såsom en 
omläggning av den ursprungliga krigsledungen. Detta skedde 
vid en tidpunkt, då bondeuppbådet redan begynte träda 
tillbaka för ett uppbåd av 'yrkeskrigare', utrustade genom 
skattemedel, som uttogos på grundvalen av den ursprung-
liga ledungsorganisationen. Redan under 1100-talet hade 
denna utveckling tagit sin början inom sydskandinaviskt 
område.4  

Inom den åländska skatteledungen och det därmed 
sammanhängande markskattesystemet har Voionmaa lyckats 
klarlägga vissa omständigheter, som förefalla väsentliga för 
utrönandet av bosättningens ålder. Det är uppenbarligen 
skäl att mer detaljerat ingå på såväl Voionmaas teckning av 
utvecklingens gång inom Ålands medeltida bosättning som 
de arkeologiska vittnesbörden om krigsledungen på Åland. 

Såsom antytts har Voionmaa utrett Ålands äldsta be-
skattningsförhållanden. Det gamla skandinaviska bolet, 
varav Svealands 'markland' och Ålands 'markabol' utgöra 
varianter, avsåg en lägenhet till ett värde av 24 mark i 

1  I mitten på 1200-talet under Birger Jarls tid uppges värdeförhållan-
det ha varit 1: 2. Bengt Thordeman, Sveriges medeltidsmynt, s. 61-62, 
Nordisk Kultur bd 29. 

2  Thordemans uppgift om värdeskillnaden vid 1250-talet framflyttar 
tiden för markskattesystemets uppkomst till senast 1200-talets början. 

3  Ålands medeltidshist., s. 119. 
4  Sture Bolin, Ledung och frälse, s. 152-153; 155-156. 
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silver med 1 mark i årlig skatt. I Svealand hade tidigt bolets, 
karaktär av en bestämd lägenhetsstorlek gått förlorad, 
medan den kvarlevde i södra Skandinavien och på Åland.' 
På Åland voro de äldsta skatteområdena, marklagen, sam-
mansatta av ett visst bestämt antal markabol.2  Ledungs-
laman, som erlades för varje markskatt 3, utgick förmodligen 
marklagsvis.4  

Marklagen, markabolen och markskatterna samman-
hängde med den åländska skatteledungsinstitutionen.5  Voion-
maa har genom sina undersökningar visat, att det på Åland 
vid början av nya tiden har funnits två marklagsområden. 
Det ena omfattade det åländska fastlandets gamla socknar, 
det andra de avlägsnare utskärssocknarna Femland, Föglö. 
och Kumlinge. Fasta Ålands marklag omfattade i medeltal 
för vart marklag 17 1/3  bol, vart bol värt 24 skattemark, 
medan utskärens marklag innehöllo blott 6% bol i medeltal. 
Skattelagen på fasta Åland voro fordom nära tre gånger 
så starka som utskärens skattelag.6  

Sedermera infördes någon gång före år 1384 ett nytt 
skattesystem med fullgärder. Genom att jämföra och sam-
manställa Ålands äldsta skattesystem, ledungens markskatte-
system, med det senare fullgärdssystemet 7  har Voionmaa 
förmått utkristallisera det väsentliga av utvecklingen inom 
Ålands bosättningshistoria. 

Voionmaa har framhållit, att »sedan markabolen blivit 
stadfästa på Åland, hade bosättningen på fastlandet redan 
nått sin högsta gräns. Kolonisationsströmmen rörde sig nu 
huvudsakligen till det ostliga och sydostliga skäret, till 
hemlands, Föglö och i synnerhet Kumlinge skärgård, där 

1  Ålands medeltidshist., s. 99 och s. 105. 
2  A. a. s. 122. 
3  A. a. s. 109 och s. 118. 
4  A. a. s. 123. 
5  A. a. s. 122-123. 
6  A. a. s. 124-125. 
7  A. a. s. 125. 
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det redan under boltidevarvet hade uppstått en gryende 
bosättning.»1  Voionmaa har grundat detta sitt resultat på 
en sammanställning som följer. 

Enligt Voionmaas sammanställning 2  hade bebyggelsen 
ökat (+) eller minskat (—) under tiden från marksystemets 
fastställande och till fullgärdsskattens fastställande. Siff-
rorna ange ökningen eller minskningen i procent i förhållande 
till markabolen. Man finner då att bygderna förändrats på 
följande sätt: 

Saltvik  — 19 % 
Sund  + 10 0/0  
Kumlinge . . .  +113 0/0  
Fö lö  0 

Jämför man Voionmaas sammanställning med ättehögar-
nas rikaste eller fattigaste förekomst finner man en tydlig 
överensstämmelse. 

De åländska ättehögarna förekomma i riklig mängd 3  
i Geta och Sund och alldeles särskilt rikligt i Saltvik, Fin-
ström, Östra Jomala och på Lemland. Talrika äro de även. 
på Eckerö och i Hammarland, däremot få på Jomalas syd-
spets, och de saknas på Lumparland, Vårdö, Föglö och i Kökar 
på helt få undantag när. Då man beaktar de forna socknarnas 
omfattning " blir ättehögarnas förekomst enligt socknar 
såsom följer: 

1  Voionmaa, a. a. s. 127-128. 
2  A. a. s. 127. 
3  Tallgren, Suomen muinaisuus, s. 167-168, jfr Cleve, Svenskarna i 

Finlands järnåldersbebyggelse, Nordisk Kultur bd 1, se kartan över Ålan,ds 
järnåldersgravfält, s. 96. Om senare fynd har dr Cleve lämnat komplette-
rande uppgifter. 

4  Greta Hausen, Ålands ortnamn, s. VI. 

0 
Lemland . . . . + 30 ()/ 0 
Jomala . . . . + 2 0/ 0 

 . . — 4 0/ 0 
 . . . . — 12 % 
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Socknar 
Saltvik 
Sund (jämte Vårdö) 
Kumlinge (jämte Brändö) 

Föglö (jämte Sottunga) 
Lemland (jämte Lumparland) 
Jomala Ö. & S. 
Hammarland (jämte Eckerö) 
Finström (jämte Geta) 
Kökar  

Ättehögarnas förekomst 
särskilt rikligt 
rikligt (saknas) 
inga uppgifter om ättehögar; 
saknas förmodligen 
saknas (saknas) 
särskilt rikligt (saknas) 
Ö. rikligt, S. jämförelsevis få 
rikligt (rikligt) 
särskilt rikligt (rikligt) 
enstaka. 

Grävningar ha förrättats på Åland i Jomala, Saltvik, 
Finström, Hammarland, Lemland, Sund och Geta. Det har 
därvid visat sig, att fynden härrört huvudsakligen från 
800- och 900-talen. Redan vid senare hälften av 900-talet 
minskar fyndens antal, och det förefaller som om ålännin-
garna övergått till kristendomen redan på 1000-talet.' 

De trakter, där ättehögar saknas eller äro sällsynta, 
måste sålunda ha befolkats först under kristen tid, alltså 
knappast före 1000-talets ingång. Detta har då varit fallet 
med Vårdö i Sund, Föglö, Lumparland inom Lemland 
ävensom Kökar. Men i och med att efter år 1000 Vårdö 
befolkats, har Sunds sockens skattemän ökats i antal, all-
deles som Voionmaas beräkning utvisat; likaså ha hemlands 
socknemän ökats genom Lumparlands bebyggelse, för att 
inte tala om Föglö och Kumlinge och Kökar, där all bebyg-
belse måste ha tillkommit efter 1000-talets ingång. Uppen-
barligen har däremot bosättningen i de rika järnålders-
bygderna i Finström och Saltvik minskats under mellantiden 
mellan markskattesystem och fullgärdssystem. Detsamma 
har fallet varit i Hammarland och på Eckerö, där bosätt-
ningen avtagit under tiden mellan marklag och fullgärder. 
Det synes alltså som om Ålands fastland redan under för-
historisk tid nått gränsen för den högsta bosättningen. 

1  Tallgren, a. a. s. 190. 
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Man finner då, att den bygd, som uppbar fastlandets 
marklagsområde, sannolikt har tillkommit under hedet 
gravskick, före 1000-talet, medan utskärens uppstått med 
kristet gravskick efter år 1000, måhända redan på 1000-talet. 

En möjlighet att rätt så noggrannt tidfästa den åländska 
krigsledungens blomstringstid ger det arkeologiska skatt-
fyndsmaterialet. Samtidigt uppvisa fyndorterna, att -denna 
blomstring berört de bygder, som sedermera kommo att 
motsvara fasta Ålands marklagsområde. 

Enligt Voionmaa torde marklagen på Åland motsvarat 
det svenska begreppet 'hamna' inom den forna ledungen.1  
Det var det område, som hade att uppställa en man och att 
utrusta honom med vapen och föda. Åland med sina 37 
marklag under en senare tid hade förmodligen utgjort ett 
skeppslag och utrustat ett skepp. Voionmaa anför, hurusom 
hela Åland så sent som 1588 åt kronan utrustade ett skepp. 

Ledungsfärdernas resultat för Ålands vidkommande 
skymta fram i vikingatidens skattfynd, emedan av allt att 
döma ledungsfärdernas och de långväga handelsresornas 
blomstringstid sammanföll° med varandra. 2  

De ledungsfärder, i vilka ålänningarna deltagit, måste 
huvudsakligen ha gällt färderna i österled, länderna vid 
Östersjön, till Gårdarike och ännu längre genom Ryssland. 
Vikingatidens fynd och skattfynd i åländsk jord utgöra 
enligt Nordman 3  uppenbart av ålänningar direkt importerat 
gods, inte av utomstående genom handel förmedlat. Fynden 
ådagalägga sålunda, att ålänningarna hemfört byte från 
sina resor, de må sedan ha varit handels- eller ledungs-
färder eller bägge delarna. Märkligt nog härröra alla de skatt- 

1  Ålands medeltidshist., s. 115 o. 123-124. 
Jfr Erland Hjärne, Vederlag och sjöväsen. Namn och Bygd 17 

(1929), s. 108-109. 
3  I uppsatsen »Schatzfunde und Handelsverbindungen, in Finnlands 

Wikingerzeit», Acta Archaeologica Vol. 13 hft 1-3, s. 272-293, särsk. 
s. 275. 

16 
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fynd, som vittna om färder i österled, från fasta Ålands 
gamla socknar.' 

Man känner till åtta arabiska myntfynd på Åland. Två 
av dem äro från Finström och Sund. I ett fynd från Geta 
är det yngsta myntet präglat 825. Myntskatten från Hammar-
udda i Jomala har sitt yngsta mynt från 848. Fyndet från 
Bertby i Saltvik, innehåller mynt från tiden mellan 739 
och 890. Saltvik-Åsgårds- och Finström-Emkarby-fyndens 
slutterminer ligga omkring år 950.2  Saltvik, Finström med 
Geta, Sund och Jomala tyckas alltså ha deltagit i ledungen 
omkring 850-950. 

Krigsledungsorganisationen hade sålunda redan på 800-
talet omfattat Ålands fastland. Men på den tiden saknade 
utskärssocknarna bebyggelse. 

Fullt så tidig som Tunberg velat göra den åländska krigs-
ledungen har den väl knappast varit. Han har betonat, att 
trots Rodens egenskap av ett yngre kolonisationsområde 
inom Uppland, det dock varit kustlandets organisation, som 
blivit bestämmande i ledungens historia.3  'Det var nods-
männens» flottor, som i täta förbindelser förde samman 
länderna på båda sidor av Östersjön'. Att ledungsinrättningen 
i Götaland byggts upp med skeppslagsindelningen i Svealand 
som mönster är tydligt; detsamma gäller enligt Tunberg 
motsvarande institutioner i Norrland, Finland och på Åland. 
Det förefaller enligt honom i och för sig sannolikt, att 'denna 
sista utsträckning av sjökrigsorganisationen tillhör århundra-
dena närmast efter Götarikets erövring och i sin mån för-
klarar den nya storartade kraftutveckling, som Sveastaten_ 
under vikingatiden förmådde åstadkomma'. Väl tidigt för-
lägger Tunberg, synes det, den åländska ledungens uppkomst 
till 600-700-talen.4  

1  Jfr Kivikoski, Eisenzeitliche Tontatzen. aus Åland, Eurasia Septent. 
Antigua IX, s. 381-391. 

2 Nordman, a. a. s. 274. 
3  Till Svearikets äldsta historia, Tornvännen 1920, s. 163-165. 
4  Jfr Tunlearg, Götarnas rike, s. 67, jfr Uppland och Roslagen, Stu-

dier i ekonomi och historia, s. 282 291. 
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Uppenbart är, att ledungen knappast kan tänkas införd 
på Åland, innan perioden för den åländska bosättningens 
verkliga uppblomstring begynt. Troligare förefaller, att Ålands 
inryckande i ledungen har skett vid tiden efter Birkas upp-
blomstring. Nerman förbinder Birkas uppblomstring vid 
700-talets slut med den nya kungaätt, som under senare 
hälften av 700-talet bemäktigat sig väldet och slagit sig ned 
i Mälartrakten i stället för vid Uppsala.' Arbman förlägger 
Birkas blomstringsperiod ungefär till tiden 800-950. 2  
— Den åländska bebyggelsens kraftiga uppsving på 800-
och 200-talen bleve då en följd av Sveaväldets koncentra-
tion till Mälartrakten.3  

Att tidsgränsen mellan förkristen och kristen bebyggelse, 
som kan förläggas till omkring år 1000, avspeglat sig i de 
två särpräglade åländska marklagsområdena, tyder på, att 
tidpunkten för den åländska krigsledungens utvidgning till 
utskären har sammanfallit med kristendomens införande. 
Man kommer då till den slutsatsen, att krigsledungen nått 
Åland i två vågor, vilka hört samman med perioder av 
uppsving i den åländska bebyggelsen. Vikingatidens äldre 
bebyggelsevåg på 800-talet medförde krigsledungen, som 
då kom att omsluta fasta Åland. Den yngre och senare 
böljan hade med kristendomen utbrett sig omkring år 1000 
och då utsträckt sig till utskären i öster och sydost, sedan 
fasta Ålands bosättning redan blivit fulltalig genom den 
äldre bebyggelsevågen. Därmed hade krigsledungen nått 
de åländska utskären. Visserligen uppkommo marklagsom-
rådena sedermera med markskattesystemets och skatte- 

1  Kungshögarna på Adelsö och Sveriges äldsta konungalängder, Forn- 
vännen 1918, s. 73. 

Schweden und das Karolingische Reich, s. 248. 
3  Jfr Gunnar Bolin, Stockholms uppkomst, s. 111. 
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ledungens införande 1, men då skatteledungen i fråga om sin 
organisation grundade sig på den forna krigsledungen, synas 
skatteledungens marklagsområden återspegla skiktbildnin-
gen vid själva krigsledungens tillblivelse, sådan den utbil-
dades i samband med bebyggelsevågorna. 

Det synes sålunda som om man hade på 1000-talet att 
räkna med en östligt riktad kristen kolonisationsström 
av upplänningar över fasta Åland och utskären. På samma 
sätt tyckes Västra Nyland ha mottagit en västerifrån insilande 
svensk bebyggelse, med all sannolikhet redan på 1100-talet. 

I Västra Nyland har likaväl som på Åland inflyttare 
från Dalarna, Gestrikland och Helsingland uppkallats efter 
ursprungslandskapen. Uppenbart har det varit samma upp-
ländskt-åländska kolonisationsström, som sökte sig fram till 
västligaste Västra Nyland över Åbolands skär, där likaledes 
dalkarlar, gestrikare och helsingar särbetecknats. 

Bebyggelsesambandet mellan Åland, Åboland och Västra. 
Nyland kan därjämte spåras i såväl arkeologiska och språk-
liga som historiska fakta. 

SKÄRGARDS- OCH KUSTBEBYGGELSEN I 
EGENTLIGA FINLAND OCH VÄSTRA NY-
LAND VID HEDNATIDENS UTGÅNG 

Voionmaas granskning av ledungens spår inom den 
åländska bebyggelsen möjliggjorde en utredning av den 
svenska kolonisationsströmmens riktning och datering. 

Om markskattesystemets ålder har vitt skilda åsikter framförts. 
Gentemot Styffe och Hildebrand, som velat förlägga det till 1100 eller 
1000-talet, har senast Erik Lönnroth ansett sig kunna fastställa, att mark-
skattesystemet knappast funnits belagt före 1200-talets mitt. Erik Lönn-
roth, Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige, Göteborgs Hög-
skolas Årsskrift bd 46 årg. 1940 nr 3, s. 86 o. f. Jfr härmed Thordemans 
anförda uppgift, enligt vilken silvermark och penningmark vid 1200-talets 
mitt förhöllo sig till varandra som 1: 2. (Thordeman, a. a. s. 61). En dylik 
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På Finlands fastland kan man inte lika uppenbart som 
på Åland finna ledungens spår i samhällsordningen. En 
granskning av ledungminnena i ortnamnen ger emellertid 
en antydan om de vägar, på vilka det svenska inflytandet 
nått sydvästra Finland. Voionmaa har behandlat de namn, 
hati ansett härröra från ledungens tid. 

Voionmaa anser, att namn på Vård-, Kas- och Böte-
härröra ur ledungen och den därmed förbundna vakthåll-
ningen.' Även om man endast beaktar Böte-namnen — de 
ffrmodligen äldsta vaktlo ållningsnamnen — enligt de belägg 
Voionmaa anför, så sträcker sig ett bälte av sådana namn 
från Åland över Kökar och Nagu, Pargas, Kimito och Hitis 
fram mot Hangö.2  Av dessa Böte-namn förekommer Linaböte-
Lemböte i den danska farledsbeskrivningen från 1200-talets 
början. 

Svenska Böte-namn från ledungstid förbinda sålunda 
de sydostliga åländska skären, som redan vid 1000-talets 
början hade sin svenska befolkning, med Egentliga Finlands 
skärgårdsbygder och Västra Nylands strandremsa. Då krigs-
ledungen torde ha bibehållit sin fulla kraft in mot mitten 
av 11C0-talet, men mot slutet av 1200-talet råkade på förfall, 
torde man kunna räkna med, att namngivningen inträffat 
under 1000- och 1100-talen, innan förfallsperioden tagit vid.3  

värdeskillnad förutsätter en högre ålder hos markskattesystemet än den 
Lönnroth vill medgiva. Det förefaller som om man finge räkna med senast 
1200-talets ingång, vilket närmar sig Styffes och Hildebrands uppfattning. 

1  »Ledung»-laitoksen muistoja Lounais-Suomen rannikoilla, Hist. ark. 
34, 2, s. 1-44. 

Jfr Gabriel Nikander, Vårdkas och Bötesberg, Å. S. G. Hälsning till 
Hembygden julen 1926 (Bilaga till tidningen Åland), s. 7-9. 

Jfr Ivar MoUer, Namn- och ordgeografiska studier. Kap. 1. Böte, 
s. 1-92, Uppsala Univ. Årsskrift 1937 II, Nr. 12; s. 44-45, Böte-namnens 
geografiska spridning visa, att namnen beteckna »det svenska försvarets 
yttersta utposter i gammal tid»; s. 66, För Svealand och Götaland daterar 
IT namnen till vikingatiden (800-1000-talen). 

2 Voionmaa, a. a. s. 12-15. 
Om ledungens ålder jfr Voionmaas uppgifter s. 116 av hans Studier i 

Ålands medeltidshistoria. 
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Alldeles som de särbetecknande namnen på svenska in-
flyttare ange Böte-namnen förbindelserna och färdvägarna 
för kolonisationsströmmen från Sverige över Åland in mot 
sydvästra Finlands skär och fastland. 

Kimito 

I sin behandling av den svenska bosättningens ålder i 
Åboland har Nikander erinrat om, att såväl Ojansuu som. 
Hultman tidfäst den till 1100-talets mitt eller början. Be-
roende på hur det av C. 0. Nordman undersökta kapellet 
i Hitis kan dateras, förlägger Nikander svenskbygdens ålder 
i Kimito antingen till 1200-talets början eller mitt, antingen 
till biskop Thomas' eller Birger Jarls tid. Det ifrågavarande 
kapellet har uppenbarligen gett Hitis dess äldsta namn 
Kyrkosund. Med Kyrkön och Kyrksundet är därjämte för-
bundet bebyggelsenamnet Rodzala, som avslöjar, att den 
svenska bebyggelsen här varit förbunden med kristendomens 
införande, och att inflyttarna varit från Roslagen eller 
Uppland. Namngivarna i omgivningen ha däremot varit 
finnar.1  

Antingen uppkomsten av Kimito svenskbygd vore att 
förlägga till 1100-talet eller till 1200-talets början, synes 
det som om den i varje händelse i ålder vore rätt jämbördig 
med Västra Nylands svenskbygder. Samma kolonisations-
ström, som gått förbi Egentliga Finlands skär i söder, har 
även nått Nyland. 

Nikander har påpekat, hurusom namnskickets uppkomst 
i Kimito ställvis påverkats av farledernas och den stora 
skeppsledens grannskap, och att de i en del bynamn ingående 
väderstrecksbeteckningarna ha skeppsleden som oriente-
ringsgrund.2  Härigenom blir Kimitobygdens egenskap av för- 

1  Nikander, Kimitobygdens historia I: 1, Den Svenska bosättningens 
ålder, s. 2-4. 

2  Nikander, a. a. s. 6. 
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bindelseled mellan västliga och östliga svenskbygder under-
struken. 

Då Nikander ytterligare betonat, att tillgången på odlad 
och odlingsbar jord redan i början av medeltiden var långt 
större i de finska ådalarna på fastlandet än i skärgården 1, 
fattar man, att en kraftig svensk kolonisationsström väster-
ifrån blott kunnat snudda vid Kimito för att söka sig vidare 
östvart, där bättre jordmån lockat och mindre trängsel i 
bebyggelsen mött. 

Orsaken till att på ett tidigt stadium i Kimito trängsel 
i bebyggelsen kunnat förutsättas är, att innanför Kimito 
den finska fastlandsbebyggelsen redan under järnåldern varit 
alldeles särskilt stark. Nikander påvisar inom Kimito namn-
spår av finska sommarbyar och fiskelägen (erälohkoj a) på 
landets östra sida ävensom ut mot Hitis hemland.2  

Medan på själva Kimitolandet på grund av att järn-
åldersfynd så gott som helt saknas, ingen förkristen fast 
bosättning under järnåldern kan förutsättas, uppvisar där-
emot fastlandet innanför Kimito i Bjernå en påfallande kraftig 
j ärnålderskultur 

Bjernå 

I Bjernå synes man kunna räkna med en obruten järn-
åldersbebyggelse från och med 300-talet fram till historisk 
tid.3  Särskilt i Bjernå Överby-Yliskylä har påträffats 11 
gravar från 1100-talet, som ha kunnat dateras genom mynt-
fynd. Trakten är densamma, där fynd från 600-talet gjorts 
och där sedermera en kristen kyrka har stått.` Tallgren har 
påpekat, hurusom under den yngre järnåldern även i landets 

1  Nikander, Kimitobygdens hist. If: 1, Bondekulturen, Bebyggelsens 
förutsättningar, s. 30-31. 

2  Nikander, a. a., Bebygg. förutsätta., s. 32-35 och den Svenska bo-
sättn. ålder, s. 4. 

3  Tallgren, Suomen muinaisuus, s. 109-111, 122-125 och 159-161. 
4  Tallgren, a. a. s. 168. 
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bebyggda trakter kusterna alltjämt varit obebodda med 
undantag för Egentliga Finland.' 

Under inflytande av den folkrika järnåldersbygden i 
Bjernå, som har utsänt fångstarmar ned mot kusten, har en 
västerifrån kommande nybyggarström endast i ringa mån 
kunnat avlasta sitt överskott i den trånga öbygden med dess 
starka finska bebyggelse innanför på fastlandet. I stället 
har strömmen förts vidare in mot fastlandet på den ny-
ländska sidan. 

Det faktum att Hangö udds finska namn i den danska 
farledsbeskrivningen återgivits med 'Cuminpe', ett namn 
som överensstämmer med ortnamnet »Kumianpä» i Bjernå, 
antyder, att inflytandet från Bjernå järnåldersbygd ut-
strålat ända till Hangö. Namnet Kumionpää i Bjernå är 
belagt i Egentliga Finlands äldsta jordebok i Muurla län 
och Tohittu (Touhittu) bol.2  Platsen ligger ett stycke österom 
Bjernå-Överby, d. v. s. mitt i den rikaste järnåldersbygden. 

Då den östligt riktade svenska kolonisationsströmmen 
sålunda vid Bjernå uppenbarligen mötte en kraftig finsk 
kustbygd, tvingades den därav vidare östvart mot syd-
kustens mera folktoma, men däremot på bördiga lerjordar 
rikare kuststräcka .3  

Tenala 

Utom namnsambandet mellan Kumionpää i Bjernå 
och Hangö udds finska dubbelnamn Kumionpää, förete 
järnåldersfynden i Bjernå och Tenala beröringspunkter 
med varandra. Järnåldersfynden i Tenala härröra från ett 
begränsat område mellan Västervik och Gennarby inner-
vikar samt Ovanmalm och Bonäs träsk.4  Fynden i Tenala 

1  Tallgren, v. a. s. 159. 
2  De i tryck utgivna 485 a och 485 fol. 186 och 188. 
3  Jfr Atlas över Finland 1929, blad N:o 9. 
4  C. A. Nordman, Landet tages i besittning och bygden brytes, Tenala 

och Bromarf socknars historia I, s. 11. 
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omfatta tiden från år 500 fram mot vikingatidens slut.' Nord-
man betonar, att järnåldersfynden i Tenala inte stå isole-
rade. De ansluta sig tvärtom, anser han, i fråga om fornsaks-
typer och gravformer på flere punkter till fynd från grann-
socknarna i Västra Nyland och sydöstra delen av Egentliga 
Finland. Här visar sig under det första halva årtusendet 
e. Kr., från Sjundeå i öster och till Bjernå i väster fynd-
grupper, liksom i Tenala koncentrerade kring vikbygder, 
som skjuta långt in i landet och åtskiljas av öde skogsmarker.2  
Bebyggelsens art framträder synnerligen tydligt i Karis, där 
det vid innerändan av en gammal vattenväg, som lett upp 
till Läppträsk, finnes talrika fynd från denna period.3  Nord-
man framhåller, att alla arkeologer äro ense om, att de 
tidigaste skedena av denna kultur i Bjernå och Karis böra 
sammanställas med de från Estland till Finland inflyttade 
västfinnarna .4  

Såsom Nordman påpekat äro vikingatidsfynden i Bjernå 
och Karis otvivelaktigt finska. Då det typiska svenska 
gravskicket med ättehögar totalt saknas i Tenala och då 
fynd i Tenala härstamma från gravfält av finsk art, kan man 
inte finna stöd för antagandet, att vid denna tid en fast 
svensk bosättning funnits i Tenala.5  Det förefaller i varje 
fall berättigat, att hänföra det äldre skicket av Tenala-
Bromarfs finska ortnamn till järnåldern.° 

På grund av de vikingatidsfynd, som gjorts vid Hangö i 
anslutning till segelleden, anser Nordman det inte uteslutet, 
att under den i allmänhet fyndlösa tiden, under 900- och 
1000-talen, vikingaköpmän ha funnit vägen till socknens 
kärnbygder.?  

1  Nordman, a. a. s. 14-16. 
2  A. a. s. 18. 
3  A. a. s. 19. 
4  A. a. s. 19. 
5  A. a. s. 20. 
6  A. a., s. 20. 
7  A. a. s. 21-22. 



250 

Karis 

Också i Karis äro vikingatidsfynden otvivelaktigt finska.' 
Det ställer sig då uppenbart naturligast, att även för Karis, 
såsom Nordman gjort det för Tenala, antaga, att socknens 
äldsta finska ortnamn härröra ur den finska järnålders-
bebyggelsen, vars spår alltjämt skymta i historisk tid. 

Märkligt är, att av de fynd, som Hackman anför från 
Karis, samtliga äro från Läppträsktrakten och en del från 
den by, som vid den odlingshistoriska granskningen visat 
sig vara en av härdarna för den finska bebyggelsen inom 
Karis, nämligen Finnby. Fynden omsluta tiden från omkring 
300 e. Kr. ända in i vikingatid.2  

Hackman påpekar, att jä.rnåldersfyndens utbrednings-
område i Nyland i stort sett är detsamma som bronsålders-
fyndens. Huvudbygden har utan tvivel varit trakten syd-
väst om Lojo sjö eller socknarna Tenala, Pojo, Karis, 
möjligen även Snappertuna.3  Med avseende på gravskick 
och fornsaksformer överensstämmer den västnyländska 
bygden med Egentliga Finland och övriga kulturcentra 
i västra Finland. Fynden antyda icke, framhåller Hackman, 
någon större svensk invandring under folkvandrings- eller 
vikingatiden.` 

Hackmans slutsats blir sålunda, att Västra Nyland under 
järnåldern snarast är att betrakta som Egentliga Finlands 
gränsmark eller utmark mot öster. Han anser, att Västra 
Nyland har haft starkare etnografiskt samband med Egent-
liga Finland än med Tavastland. I östra Nyland tyckes där- 

1  Nordman, a. a. s. 20. 
2  Hackman, Om Nylands kolonisation under järnåldern etc., Hist. 

Tidskr. f. Finland 1917, s. 253-263, jfr karta och tabeller, s. 281. Senare 
gjorda fynd i Läppträsktrakten omfatta även vikingatid enl. meddelande 
av statsarkeologen C. A. Nordman. Enligt meddel. av dr Cleve ha större 
grupper järnåldersgravar blivit funna i Mjölbolsta och Romsarby, de här-
starr ma dock tydligen från tiden före vikingatiden. 

Hackman, a. a. s. 265. 
4  Hackrean, a. a. s. 266. 
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emot det tavastländska inflytandet ha varit mer domine-
rande. Man har därför enligt Hackman allt skäl att antaga, 
att Västra Nyland under järnåldern i likhet med Egentliga 
Finland haft en blandad svensk-finsk befolkning, »bland 
vilken svenskacne ju kunna ha utgjort en avsevärd bestånds-
del». Det sagda avser främst Västra Nyland under folk-
vandringstiden. Hackman anser sig skyldig att påpeka, 
hurusom »de arkeologiska förhållandena i vikingatidens 
Nyland kunde giva stöd åt teorien om en ny svensk kolo-
nisering under tiden för de svenska korstågen till Finland 
och Birger Jarls fälttåg mot tavasterna.»1  

Det omedelbara arkeologiska fyndmaterialet ger alltså 
vid handen, att under vikingatiden finska järnåldersbygder 
funnos i såväl Bjernå som Tenala och Karis. Däremot synes 
det knappast ge stöd åt antagandet av någon svensk bosätt-
ning under hedentid, då gravskick med ättehögar helt 
saknas. 

Egentliga Finlands och Västra Ny-
lands svenskbygder bli sålunda arkeolo-
giskt jämnställda med Ålands utskär, 
vilka, då de sakna ättehögar, måste ha 
fått sin bebyggelse under kristen tid. 

När den kristna bebyggelsen över Ålands utskär nådde 
Egentliga Finlands skär och Västra Nyland, om det skett 
under 1000-talet, 1100-talet eller 1200-talet, ställer sig natur-
ligtvis vanskligt att avgöra. Såsom i det föregående blivit 
utrett, förefaller det sannolikt, att Ålands utskär fått sin 
svenska bebyggelse vid 1000-talets början. Föga troligt 
tyckes det, att kolonisationsströmmen från Sverige skulle 
ha nått fram till Egentliga Finlands skärgård och Västra 
Nyland tidigare än till Ålands utskär. Man torde därför 
kunna räkna med en svensk kolonisation av Egentliga Fin-
lands övärld och Västra Nyland allra tidigast i början av 

1  Hackman, a. a. s. 277-278, jfr Hackman, Svenskbygdernas för-
historia. Det Svenska Finland II, s. 37-38. 
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1000-talet, men förmodligen först mot slutet av 1000-talet 
och under 1100-talet och av allt att döma tämligen samtidigt 
på båda de nämnda hållen.' 

Märkligt är i varje fall, att under 1000-talet ett ökat 
svenskt inflytande arkeologiskt har kunnat påvisas på 
Finlands fastland innanför övärlden och kustremsan. 

Arkeologiska synpunkter på 1000-talets svenska 
inflytande 

Det förstärkta svenska inflytande, som vid 1000-talets 
ingång arkeologiskt kan påvisas inom det alltjämt hedniska 
finska upplandet innanför kusten i sydväst synes till tiden 
sammanfalla med bebyggelsevågen över Ålands utskär. 
Vid början av 1000-talet framträder i utpräglat finsk kultur-
miljö tydliga tecken på förnyade och förstärkta svenska 
inflytanden.2  Ehuru gotländskt inflytande dominerat han-
deln på Finlands fastland under 1000-talet, ha givetvis för-
bindelserna från 800- och 900-talen med Mälarlandskapen 
fortgått.3  Både vid Mälaren och på Gotland ha anträffats 
importerade finska föremål, som måste ha hemförts av 
svenska köpmän, eftersom ingen aktiv handel från Finlands 
sida har kunnat påvisas.4  Nordman anser därför, att även 
om den dominerande gotländska handeln överskuggat för-
bindelserna mellan Mälartrakterna och Finland under 1000-
talet, detta dock icke innebar ett avbrott i kulturströmmen 
från mellersta Sverige till vårt land. De rester av svensk 

1  Jfr Nordman, Svenskarna i Finlands järnålder, Nordisk Tidskrift 
1944 s. 328-329. 

2  Nordman, Gotland och Uppland i Finlands forntid, Svenska Folk-
skolans Vänners kalender 1935, s. 26. 

3  Jfr Nordman, Gotland och Uppland, s. 27, jfr Kivikoski, Studien 
zur Birkas Handel im östlichen Ostseegebiet, Acta Archa eologica 8 hft 3, 
s. 229-250, alldeles särskilt s. 246 jämte kartorna, jfr Nordman, 
Schatzfunde etc., Acta Archaeologica 13 hft 1-3, s. 276. Jfr Cleve, 
Västra Finlands vikingatidskultur, 1T st. o. litt. hist. stud. 20, s. 64. 

4  Nordman, Gotland och Uppland etc., s. 27. 
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samhälls- och krigsorganisation, som spåras i västra delarna 
av vårt land under medeltiden, gå, enligt Nordman, med all 
sannolikhet tillbaka till inflytande från vikingatiden. Nord-
man uppfattar utvecklingen i vårt land under den äldre 
medeltiden som en fortsättning av den linje, som uppdragits 
under vikingatiden, ett allt starkare politiskt 
och kolonisatoriskt inflytande på Fin-
land med utgångspunkt från Uppland.' 
Nordman hänvisar i detta sammanhang till Agricolas ofta, 
citerade uppgift om svenskarna i Åboland. Agricola med-
delar i företalet till sitt nya testamente på finska, att Ny-
lands kustfolk i Borgå och Raseborgs län ävensom alla de 
skärgårdsbor i Kaland och de österbottningar, som än i dag 
tala svenska, ursprungligen härstamma från Sverige eller 
Gotland; ansatta av de hedniska finnarna, som velat skada 
dem, ha dessa skärgårdsbor bortom havet sökt hjälp i Sverige 
hos sina fränder; för den skull ha de ock kristnats tidigare 
än övriga inbyggare i det finska stiftet och i landet över 
huvud taget.2  

Såsom kristna ha dessa skärgårdssvenskar inte efter-
lämnat några arkeologiska spår, men på fastlandet innanför 
Kaland, inom det angränsande finska hednalandet äro de 
gotländskt färgade fynden talrika. Man har sålunda funnit, 

1  Nordman, Schatzfunde und Handelsverbindungen in Pinnlands Wi-
kingerzeit, Acta Archaelogica 13 hft 1--3, s. 292-293. Jfr åsikter i 
samma riktning har framförts av Ella Kivikoski, Eisenzeit im Auragebiet, 
Forum. Fören. Tidskr. Bd 43, s. 244. 

2  Agricolan teokset, II, Se Wsi Testamenti 1548, Helsinki, Porvoo 
1931, s. 18 av företalet. »-- Neiste mös nyt kylle aruatan ia merckiten, 
ette se Wdhenmaan Randacanssa, Borghon ia Rasburin Läneis, ette mös 
caiki Lootolaiset, Calandis, la Pohialaiset, iotca wiele tenepene Rotzin-
kielille puhuuat, ouat ollut Rotzista eli Gollandista ensin. wlostulleet. Sille 
ette coska nämet Christittömet Somalaiset, iotca silloin Pacanat olit, ia 
manderis asuit, tachtoit Lootolaisija, tauans pereste wahingoitta, Nin 
heille olis tila ollut taicka Wenhelle eli Laivalla cochta Rotzin wältte turua 
ia apu sielde, ninquin Langoistans la ysteuistens pytemen. Senteden he 
ouat cauuan enven Christitudh olluet, (ruin ne mwdh temen Somen Hijppa-
kunnan ia maan Asuuaiset. -» 
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att en gammal handelsväg lett från Kaland upp till Kumo 
älvdal och vidare in mot Tavastland. Samma trakter hade 
tidigare under vikingatiden rönt inflytande från Birka.1  I 
riktning nordost från Åland har sålunda ett ökat svenskt 
inflytande vid 1000-talets ingång kunnat spåras. 

Vad stråket från de åländska skären åt sydost in mot 
Finlands fastland angår, kan man här lika litet som i nord-
ost åberopa fynd inom ett eventuellt svenskt bebyggelse-
område, då uppenbarligen landnamet skett i huvudsak under 
kristen tid. 

Man har då blott att beakta, att p å 1 0 0 0-t a 1 e t 
den gotländska exporthandeln sökte sig 
till kultur b y g d e r, över Kaland till Kumo älvdal 
och till tavasternas kärnbygder. Kolonisation s-
str ömmen från Uppland däremot måste uppen-
barligen tvärtom söka sig till de f o 1 k t o m a by g- 
d e r n a, till skärgården och kustremsan, där finnarna blott 
hade utmarksbesittningar. 

Vid bronsålderns svenska expansion hade Åland och. 
Egentliga Finlands sydliga del utgjort bryggan för den ny-
ländska kolonisationen. Med stor sannolikhet blev fallet 
detsamma vid 1000-talets svenska expansion.2  

Språkliga synpunkter 

Forskningen har inte endast med hjälp av fornfynd utan 
även med stöd av språkliga vittnesbörd sökt utröna ursprun-
get och åldern av den svenska bosättning i Finland, som 
alltjämt ever kvar under historisk tid. 

Såsom tidigare har nämnts har Saxen understrukit, att 
namn på -by och -böle ha utgjort det vanligaste namn- 

1  Jfr Nordman, Gotland och Uppland etc., s. 28 och Kivikoski, Birkas 
handel etc., kartorna. 

2  Jfr Tallgren, Suomen muinaisuus, s. 80 och Tallgren, Suom. skan-
dinaav. pronssikaudesta, s. 9-10. 
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givningselementet inom det svenska bosättningsområdet i 

I Sverige har Hellquist tidfäst by-bebyggelsen till vikinga-
tiden.2  Jämte stad-namnen, med vilka by-namnen geografiskt 
och bebyggelsehistoriskt höra samman, ha de sin tyngd-
punkt i Mellansverige och äro särskilt vanliga på slätterna 
utmed Mälaren.3  Om stad-namnen har anmärkts, att de 
sakna kristna ord eller personnamn i förleden. De måste 
alltså ha upphört att vara produktiva före kristendomens 
införande.4  Namntypen har hört samman med romersk 
järnålder och folkvandringstid och den har inte mera varit 
levande under vikingatid, eftersom den saknas i vikinga-
bygderna i England och Normandie.5  

Av svenska namntyper med förkristet upphov är 
den på -by den största, framhåller Franzen. By-namnens 
förekomst i vikingakolonierna i England och Normandie 
visar att namntypen under vikingatiden stått i fullt flor. 
De med personnamn sammansatta namnen på -by äro i 
någon mån yngre.6  

För Finlands vidkommande har Saxen särskilt riktat 
sin uppmärksamhet på de namn på -by, som äro samman-
satta med personnamn. Den omständigheten, att namnen 
på -by och -böle äro sammansatta med personnamn, som 
varit vanliga under 1000-, 1100- och 1200-talen, ger enligt 
Saxen klart vid handen, under vilka århundraden kolonisa-
tionen enligt namnskickets vittnesbörd kunnat ske.7  De 
nordiska ortnamnen i Normandie och Danelagen äro sam-
mansatta med likartade personnamn och med slutändelser 

1  Ralf Sax6i, Om den svenska befolkningens ålder i Finland belyst af 
ortnamnen. Finska Fornminnesfören. Tidskr. 21 (1900), s. 20 o. s. 30. 

2  Hellquist, De svenska ortnamnen på -by, s. 126. 
3  Gösta Fr, nz&i, Sverige, Nordisk Kultur bd 5, Ortnamn, jfr s. 128; 

137; 141. 
4  Franzål, a. a. s. 130. 
5  A. a. s. 140. 
6  A. a. s. 130 o. s. 140-144. 
7  Sax&i, a. a. s. 30 jfr s. 41. 
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på -by, -böle och -torp. Äldre slutändelser på -hem, -lev och. 
-stad saknas där alldeles som i Finland. Den svenska kolo-
nisationen till Finland har således inte, framhåller Saxen, 
kunnat inträffa tidigare än den i England och Frankrike.1  
I Finland saknas i allmänhet stad-namn med undantag för 
Åland och möjligen för Åbotrakten. I Västra Nyland har 
veterligen endast det i början av 1300-talet belagda Skavi-
stad förekommit. Då stad-namnen upphört före vikingakolo-
niernas tillkomst på 900-talet framgår därav enligt Saxen, 
att den svenska inflyttningen till Finland inte gärna kan 
ha börjat förrän tidigast under 900-talet.2  Saxens datering 
av »tidigast under 900-talet» stämmer väl överens med 
arkeologins slutledningar, enligt vilka saknaden av ätte-
högar på Ålands utskär ävensom på Finlands fastland ute-
sluter antagandet om en förkristen inflyttning. 

Namnen på -by äro såsom Saxen påpekat den vanligaste 
namntypen bland svenska ortnamn i Finland. By-namnens 
kärnområde i Sverige är alldeles uppenbart Mälartrakterna 
och Uppland.3  Namntypen på -by förbinder sålunda svenskt 
namnskick i Finland med Mälartrakten och Uppland. 

Medan Saxen har uppbyggt sin undersökning av den 
svenska bosättningens ålder i Finland på en granskning av 
ortnamnstyperna och möjligheten att tidfästa dem, har 
Hultman vid sin utredning om finlandssvenskarnas härkomst 
utgått från delvis andra förutsättningar. 

Med hänvisning till Hesselman och hans arbete om Svea-
målen framför Hultman den åsikten, att uppsvenskan, d. v. s. 
»målen i Gästrikland, Uppland, östra och norra Söderman- 

1  A. a. s. 30; jfr Haakon Shetelig, Vikingetidens utvandring og boset-
ning i Vest-Europa. Nordisk Kultur bd 1, s. 105-118. Normandie och 
Danelagen nordiskt bebyggda på 900-talet. 

2  Saxa., a. a. s. 17 jfr s. 41. 
Jfr den av Franzén publicerade kartan över förekomsten av svenska 

ortnamn på -by s. 143 och texten s. 141. 
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land, östra Västmanland och sydöstra Dalarna, ävensom 
de i Finland och Östersjöprovinserna stå hvarandra särskildt 
nära, om ock därjämte äfven målen i de nordligare svenska 
kustlandskapen äro nära besläktade med dem.»'- 

Språkligt har man sålunda att räkna med inflyttning 
såväl från Uppland och mellersta Sverige som från de nord-
liga landskapen. Hultman hänvisar till de sägner, som 
finnas om inflyttning från Sverige till Finland, och inskärper, 
att då sägnen uppgiver någon särskild del av Sverige som 
flyttningens utgångspunkt, det — — »är Uppland (särskildt 
Roslagen), Dalarna, Hälsingland eller Gottland som näm-
nes — — ».2  

Såsom redan i annat sammanhang blivit nämnt, har 
Hultman fäst stor vikt vid de särbetecknande ortnamnen 
(landskapsnamnen) och de särbetecknade inflyttarna. Må-
hända har han därvid väl kraftigt understrukit den nord-
svenska inflyttningen på bekostnad av den uppländska. 
Det förefaller som om denna uppfattning hos Hultman i 
viss mån haft inflytande på hans datering av själva inflytt-
ningen. Han understryker att »språket i alla det östsvenska 
områdets skilda delar varit med om samtliga af språket i 
Sveriges nordligare kustlandskap f ör e ingången af 1100-talet 
genomförda förändringar, men endast om en del af dem, som 
det genomfört e f t er denna tidpunkt. Och af de förändringar, 
genom hvilka östsvenskan aflägsnat sig från det, är ej en 
enda af ä l d r e datum än det nämnda, utan alla af y n gr e.»3  
Inflyttningen skulle sålunda enligt språkliga grunder ha 
tagit vid under 1000-talet. 

Men Hultman anför även på andra grunder en datering, 
som väl stämmer överens med den rent språkliga. På tal 

1  Hultman, Härstamma Finlands svenskar från Sverige? P. T. 88 (juni 
1920), s. 436. 

2  Hultman, Finlandssvenskarnas härkomst, P. T. 91 (juli/aug. 1921), 
s. 51. 

3  A. a. s. 34-35. Jfr Jansson, Om de östsvenska dialekterna, Svenska 
landsmål, 1942. • s. 71. 

17 
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om runstenarnas obefintlighet i Finland framhåller Hultman, 
att de likaså saknas i nordliga Sverige och att de t. o. m. i 
vissa trakter av Uppland äro påfallande fåtaliga. Hultman 
påpekar, »att de icke förekomma i större antal annat än i 
de bygder, där välståndet varit störst och befolkningen tätast; 
samt att det (enligt 0. v. Friesen) mot slutet af 1000-talet 
blef allt sällsyntare att runstenar restes, och att seden redan 
omkring 1100 torde varit 'om icke död, åtminstone stadd i 
starkt aftagande'. Då de svenska områdena i Finland och 
Östersjöprovinserna i afseende å odling och folkrikhet icke 
voro jämförliga med mellersta Sveriges hufvudbygder, utan 
fastmer torde liknat de aflägsnare landskapen i Norrland, och 
dessutom deras ytinnehåll var tämligen litet, kan man, 
äfven om man ser bort från frågan om tiden för östsvenskar-
nas invandring dit, icke vänta att där finna många runstenar. 
Man kan det ännu mindre om man beaktar att, såsom jag 
tidigare visat, denna invandring sannolikt börjat först efter 
medlet af 1000-talet, alltså på en tid, då i Sverige bruket att 
resa runstenar höll på att afläggas.»1  

Hultman har sålunda tidfäst den svenska inflyttningen 
till Finland till 1000-talets senare hälft, medan Saxen på 
grund av ortnamnens vittnesbörd kommit till ett 'tidigast 
under 900-talet'. 

Huruvida de svenska bygdemålen i Finland kunna avge 
språkliga vittnesbörd om invandringens förbindelseleder, 
är ogörligt för en icke sakkunnig att bedöma. Några antyd-
ningar med stöd av Hultmans uppgifter om bygdemålen 
kunna måhända dock göras. Med avseende på ett språkligt 
samband mellan Västra Nyland och Åland förefaller det 
märkligt, att, såsom Hultman anför, den tidigare i alla skandi-
naviska munarter förefintliga akuta och grava accentue-
ringen, vilken egendomlighet riksspråket alltjämt bevarar, 
kvarleva på Åland och i Västra Nyland. I Västra Nyland 
väster om Sjundeå, alltså från och med Ingå, och på Åland 

1  Hultman, Finlandssvenskarnas härkomst, s. 43-44, jfr der samme, 
Härstamma Finlands svenskar från Sverige? s. 445. 
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upprätthållas båda de gamla accentueringsformerna. Huru 
övriga dialektområden förhålla sig i detta avseende synes 
inte fullt utrett. I varje händelse sakna målen i mellersta 
och östra Nyland dessa accentueringar.' Vidare anför Hult-
man en del drag, som kunde tyda på att språket i västra 
Nyland och östra Egentliga Finland bildat en enhet, delvis 
från Ingå, delvis från Sjundeå räknat till och med Kimito 
och Hitis.2  

Litterära uppgifter 

Sedan färdvägarna i det inre Ryssland avskurits, genom 
att det varjagiska inflytandet försvagades, riktade sig sven-
skarnas intresse omkring år 1000 på närmare belägna länder i 
öster, områdena kring Östersjön och Finska viken.3  Snorre 
omtalar, i det tal han låter Torgny lagman hålla på Uppsala 
ting omkring år 1018, sveakungarnas östliga intressen. 
Uppsalakonungen Erik Emundsson hade, medan han var i 
sin lättaste ålder, varje sommar ledung ute och lade under 
sig Finland, Karelen, Estland och Kurland. I Björns tid 
stod riket utan minskning och Erik Segersäll ökade svearnas 
rike och värjde det. Men Olof Skötkonung hade låtit skatt-
länderna i öster gå förlorade. Hans norska politik borde 
utbytas mot den traditionella östliga politiken, så var Torgnys 
mening.4  

Det tidiga svenska välde i Finland, som Erik Emunds-
son enligt Snorres uppgift skulle ha upprättat, daterar 
Nerman till 850- och 860-talen.5  I tid skulle detta välde 

Hultman, Våra svenska bygdemål, Det Svenska Finland II, s. 302 
-303. 

2  A. a. s. 299-300. 
3  Nerman, Skandinavien und das Ostbaltikum, s. 46-62; särsk. s. 61; 

därjämte densamme, Sveriges första storhetstid, s. 218-219. 
4  Jfr Nerman, Sveriges första storhetstid, s. 122-125, 206-210; jfr 

Snorre, Konungasagor, s. 280-281, utg. av Hans Hildebrand. 
Nerman, a. a. s. 124-125. 
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i så fall ha följt rätt snart efter det första bebyggelseupp-
svinget på Åland. Den senare, den kristna expansionen 
över Åland skulle uppenbarligen ha sammanfallit i tid med 
Erik Segersälls och Olof Skötkonungs söners Anunds och 
Emunds östligt riktade intressen.' Ty att den östliga akti-
vitet Torgny lagman efterlyst verkligen blev av, därom upp-
lysa runstenarna. 

Från tiden 1000 1075 och huvudsakligen från åren 
1025-1050, härrör en rad runstenar, mestadels från Mälar-
landskapen. Stenarna omtala färder i österväg. Ett tiotal 
stenar nämna färder till olika delar av Ostbaltikum och ett 
par till olika delar av Finland.2  Hämlingestenen minner om 
Frögers, upplänningens, färder, under vilka en av hans 
män, Egil, dog i Tavastland.3  Det förefaller rätt sannolikt, 
att detta tåg till Tavastland företagits efter en landstigning 
på Finlands sydkust. Om Fröger vet man, att han förutom 
längre färder, som han tidigare företagit, återkom till Norden 
och härjade vid Östersjöns och Finska vikens kuster. En 
av hans män stupade i Rivland, en annan dog som nämnts 
i Tavastland, själv fann han sin död på Ösel.4  

En uppgift hos Adam av Bremen om sveakonungen 
Emunds son Anund, som på en härfärd till Skythien hamnade 
i Terra feminarum, har blivit ställd i samband med Finland. 
Ifall med Skythien avsetts Ryssland och med Terra femi-
narum Finland, såsom Grotenfelt sökt ådagalägga, hade 
färden av allt att döma gällt Finska vikens norra kust, längs 

1  Enligt Nermans datering dog Erik Segersäll omkr. år 995 och Olof 
Skötkonung omkr. år 1022; kronologin i a. a. s. 123. Jfr Nerman, Svens-
karna i ostbaltiska länder. Nordisk Kultur bd 1, s. 89. 

2  Nerman, Sveriges första storhetstid, s. 210. 
Jfr FMU 1, s. 8, därjämte två andra runstenar, som blott nämna 

Finland; Osc. Montelius, Svenska runstenar om färder österut, Fornvännen 
1914,. s. 81-124; jfr även J. R. Aspelin, Sotaretki Hämeenmaahan Anund 
kuninkaan aikana, Suomen Museo 1914, Opuscula Aspeliniana 1, s. 146-
147; jfr Jaakkola, Varhaishistoria, s. 211-212. 

Montelius, a. a. s. 93-95. 
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vilken skeppsleden till Ryssland strök fram.' Anunds krigs-
tåg torde ha inträffat omkring 1050. Hämlingestenen, som 
förmäler om härnadståget till Tavastland, har daterats till 
omkring 1030. 

De trakter av Finland, som legat närmast till för skepps-
leden till Ryssland och likaså närmast till från Baltikum, från 
Rivland och Ösel, har naturligtvis varit Finlands sydkust. 
Det förefaller alltså som om såväl Frögers, som Anunds tåg 
kunde ha gällt Finlands sydkust och utgående därifrån ett 

1  Grotenfelt har sökt utreda, att med det Kvänland - Terra feminarum 
- Adam av Bremen omtalat i sin Hamburgska kyrkohistoria avsetts det 
nuvarande Finland och kanske närmast den del av södra Finland, som varit 
tavasternas land. Grotenfelt har därvid kommit till nära nog samma resultat 
som Lönnborg, vilken framhållit, att med Kvänland avsetts södra Finland. 
(Grotenfelt, tber die alten Kvänen und Kvänland, s. 17-18, Suom. Tiede-
akat. Toim. B I; densamme, M.ikä oli muinainen Kvenland »terra femina-
rum»?, Hist. Ark. 20, IT, s. 91-103; densamme, Ruotsalaisten viikinki-
retkistä Suomeen, Hist. Ark. 27, 3, s. 5, jfr härmed Lönnborg, Adam af 
Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk, s. 135.) Mot 
bakgrunden av dessa namnutredningar får uppgifterna i Adams kyrko-
historia och de tillägg, som därtill gjorts enligt meddelande av biskop 
Adalvard, ett större intresse. Adalvard, som själv besökte Sverige under 
Emund den gamles tid och sedermera var biskop där, måste ha varit för-
trogen med samtida händelser, som berörde den svenska kungaätten. 
Adam omtalar sålunda, att sveakonungen Emund den gamles son Anund, 
av fadern utsänd för att utvidga riket, hade anlänt till Kvänland, vilket 
Adam säger sig uppfatta som amazonernas land, och där jämte sin här 
omkommit genom gift, som inbyggarna blandat i källorna. Detta hade 
enligt Adam hänt svearna, emedan de hade fördrivit sin biskop. I tilläggen 
till Adams kyrkohistoria omtalas händelsen utförligare. Då sveakonungen 
Emund för att utvidga sitt välde sände ut sin son Anund mot Skythien, 
hamnade denne slutligen med skeppen till terra feminarum - kvinnornas 
land. Dessa blandade genast gift i källorna och dödade sålunda konungen 
och hans här. Detta efter Adalvard, som själv förtalt det som sant. (Mag. 
Adami Gesta Hammenburgensis Ecclesiae pontificum, Monumenta Ger-
maniae Historica, Toni Viril, Hannover 1846; jfr M. Adams Begeben-
heiten der hamburgischen Kirchengeschichte, Die Geschichtsschreiber der 
Deutschen Vorzeit, XI jahrhundert Bd 7. Berlin 1850. Uppgifterna om 
Terra feminarum och Anunds härfärd ingå i Gesta III: 14-15 och IV: 19 
samt Schol. 119. Jfr Jaakkola, Varhaishistoria, s. 156-157 och s. 170-171. 
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vidare inland. Enligt Hämlingestenen har trakten benämnts 
Tavastland. 

Oklart förblir i detta sammanhang, om nämnda härnads-
tåg berört Tavastlands kärnbygder, som dock befunno sig 
åtskilliga dagsmarscher från kusten, eller om med Tavast-
land i detta fall avsetts de tavastländska utlöparbygderna 
och utmarkerna, som sträckt sig ned till Finska vikens kust. 
En liknande härfärd från ungefär samma tid har emellertid 
blivit så pass utförligt beskriven, att den med till visshet 
gränsande sannolikhet kunnat till orten förläggas till de 
finska eller tavastländska utmarksbygderna vid Finska viken, 
till de trakter, som sedermera blivit Västra Nyland. 

I Olof den heliges saga förmäles, hurusom Olof .vid 12 års 
ålder begav sig på vikingafärder. Efter en invikning till 
Mälaren och Sigtuna for han till Gotland, där han övervint-
rade 1007, sedan gutarna för att undgå härjning bjudit 
honom gäld av landet. När det vårade for Olof österut till 
Ösel, där han härjade. Öselborna mötte honom med strid, 
men Olof segrade, härjade och ödde landet. Efter dessa färder 
begav sig Olof till Finland, och Snorre förtäljer rätt utför-
ligt om färden, enligt uppgifter av Sigvat skald, en islänning, 
som 1015 blivit Olofs hirdman.' 

Snorres berättelse lyder så. St. 8 »Sedan seglade han åter 
till Finland och härjade; när han gick upp i land flydde allt 
folk till skogarne och ödde bygden på allt gods. Konungen 
gick långt upp i landet och gick igenom någre skogar, till 
några dalbygder, som heta Härdalar. Der togo de något 
gods, men inga menniskor. Dagen led fram och konungen 
vände åter ned till skeppen. När de då kommo i skogen, 
strömmade folk mot dem från alla håll och sköt på dem under 
hårdt anfall. Konungen bad männen värja sig och kämpa 
emot så godt de kunde komma åt, men det var icke lätt, ty 
Finnarne läto skogen skydda sig. Innan konungen kom ur 
skogen, miste han månge män och månge sårades; först om 

1  Hildebrand, Snorre, a. a. s. 245. 
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qvällen kom han till sina skepp. Finnarne gjorde om natten 
med trolldom storm och svår sjö, men konungen lät taga 
upp ankarne och hissa segel samt kryssade under natten 
framför land. Konungens lycka hade då, såsom ofta, mer 
makt än Finnarnes trolldom; det lyckades honom nämligen 
att om natten kryssa förbi Balagårdssidan och sedan ut på 
hafvet. Men Finnarnes här följde till lands allt som konungen 
seglade derutanför. Sigvat säger härom.»1- 

Sigvats skaldestycke om striden vid Herdal återges i 
Heimskringla. 

Sva segir Sigvatr: 
7. Hriä vara ståls i striöri 

stryng Herdala gyngu 
Finnlendinga at fundi 
fylkis nias en Driöja, 
en austr- vice ly leysti 
— leiö vikinga skeiäar. 
Bålagarös at bardi 
brimskiöum lå siäa.2  

Sigvats skaldestycke har av Emil Olsson översatts: 
Så säger Sigvat: 
Den tredje skarpa striden 
fursteättlingen stridde 
på vägen från Härdalabygden 
där finländska skaror han mötte. 
Från kusten av Östersjölandet 
bars vikingaflottan av vågen; 
mot Bålagårdssida vände 
skeppen de sköldprydda borden.3  

1  Hildebrand, Hans, Sporre Sturlesons Konungasagor, s. 224-225. 
2  Snorri Sturluson, Heimskringla II, s. 12-13 enl. Finnur Jonssons 

utgåva, Köpenhamn 1893— 1900. 
Snorre Sturlasons Konungasagor II, s. 13, översatta av Emil Ols-

son. Lund 1922. 
Jfr för Olof den heliges saga, originalet fotografiskt återgivet hos 

Jaakkola, Suomen varhaishistoria, s. 170-171. 
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J. R. Aspelin har sammanställt Härdalar i Olof den 
heliges saga med Hirdal i Ingå.' 

Namnet Hirdal i Ingå är i 1500-talets jordeböcker belagt 
under formerna Hirendel, Hirdal och Herdal (1594).2  Såväl 
i Heimskringlas prosatext som i den bundna form, under 
vilken Sigvat beskriver striden, användes för orten namnet 
Herdalar och Herdala. Den fullständiga namnöverensstäm-
melsen torde knappast kunna förklaras såsom en tillfällighet. 
En färd från Ösel till Finland förutsätter under den tid det 
här är fråga om en landning någonstädes mellan Hangö och. 
Porkala. Om Olof med sina skepp ankommit till Kors-
fjärden mellan Barö och Stakanäs, har han vid en landstig-
ning på fastlandet någonstans vid Stakanäs kunnat ha fram-
för sig en marsch på 5-6 km genom skogsmarker, innan 
han vid Hirdal nått utkanten av Fagervikslätten i den dal-
gång, vid vars norra sida Finnpada än i dag minner om finsk 
bygd. Det var utlöparbygden från Karis gamla finnbygd 
till en av dess många hamnar, här hamnen vid Dagervik. 

Sannolikheten tyckes sålunda tala för att Olof den helige 
omkr. år 1008 landsteg vid Hirdal i Ingå. Skildringen av 
landgången ger då först och främst vid handen, att landet 
var bebyggt, eftersom allt folk flydde till skogarna och 'ödde 
bygden på allt gods'. Bebyggelsen har alltså varit fast och 
inte allenast en bosättning av inlandsbor vid deras tillfälliga 
fiskefärder till havskusten. Efter att ha färdats långt upp i 
landet når Olof dalbygderna i Herdal, där vikingarna funno 
gods men inga människor. Det är egentligen endast på åter-
vägen till skeppen, som vikingarna i skogen komma i berö-
ring med landets inbyggare och bli hårt anfallna av dem. 
Det är först i detta sammanhang det meddelas, att de an-
fallande voro finnar, som anställde stort manfall bland in- 

1  Opuscula Aspeliniana II, s. 37-38 jfr s. 47, uppsatser i Finskt Museum 
1898 om »Olof den heliges landstigningsplats på Finlands sydkust» och. 
`Suomen Museo 1895 om »Kansanmuistot Ruotsalaisten ristiretkistä Suo-
meen ». 

2 Greta Hausen, Nylands ortnamn, s. 228. 



265.  

kräktarna, men själva voro svåra att komma åt i skogsstrid; 
hos Sigvat hette det finnlendingar. 

Otvivelaktigt är uppfattningen hos Snorre riktig att 
Olofs motståndare vid Hirdal varit finnar. Spår av en tidig 
finsk bebyggelse i Karis och västra Ingå skymta alltjämt 
under historisk tid, såsom i det föregående blivit utrett. 

Märkligt är emellertid, att namnet Herdal i den av 
Sigvat nyttjade formen oförändrat kvarlevde intill 1500-
talets slut. Denna omständighet tvingar fram en förmodan, 
att jämte finnarna inbyggare av svenskt språk, vilka skapat 
ortens dalnamn, möjligen redan då funnits i dessa trakter , 
och att de kvarlevat och uppburit namnet in i historisk tid. 
I detta sammanhang må erinras om den danska farleds-
beskrivningen, som berört just dessa kusttrakter, till vilka 
1000-talets här behandlade härnadståg riktats. Farleds-
beskrivningens ortnamnsbelägg härröra visserligen från 
1200-talets förra hälft, men de utgöra i tid den närmaste 
jämförelsen. Såsom förut i annat sammanhang påpekats, 
äro namnen för Hangö och Gloviksund svenska, varvid det 
finska dubbelnamnet för Hangö nämnes. Följa så de finska 
Karienkaskae och Juxarae. Först öster om Karisbygden 
och dess skärgård, vilkas namn äro svensk- och finskspråkigt 
återgivna, dyker såsom dubbelnamn till den finska ort-
namnsformen Horinsarae ett 'danskt' Hestö upp. 

Skildringen av Olofs stormiga avfärd från Hirdal be-
styrker ytterligare, synes det, att ortbestämningen är riktig. 
Olof kryssade under natten framför land, och finnarnas här 
följde till lands allt efter som Olof seglade därutanför, till 
dess Olof slutligen lyckades kryssa förbi Bålagårdssidan och 
sedan ut på havet. Från Stakanäs udd österut fram mot nu-
varande sockengränsen mellan Ingå och Karis, mitt för 
Espings sydspets utbreder sig vid Korsfjärden en rätt så 
öppen kuststräcka om 4--5 km, utmed vilken både den om-
talade kryssningen och landmarschen kunnat ske. 

Finlands sydkust, som berördes av de tre nämnda här-
nadstågen, hade redan under äldre tider haft känning av 
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skeppsledens grannskap, att döma av de fynd, som gjorts 
utmed leden. De färder i österled, från vilka de åländska 
skattfynden hemfördes, ha inte alldeles spårlöst gått förbi 
Västra Nylands kust. De arabiska myntfynden vid Hangö 
och Porkala ha i all sin obetydlighet dock ådagalagt, att 
vikingatidens färdled under Nylands kust varit densamma, 
som den danska ledbeskrivningen sedermera på 1200-talet 
in i enskildheter yppar. Förutom myntfynd vid Hangö och. 
Porkala har i grannskapet av Karienkaskae—Elgö på Lök-
holmen några smärre fynd från vikingatid blivit gjorda.' 
— — — Ett anglosaxiskt myntfynd alldeles i grannskapet 
av Ekenäs stad och härstammande från 1000-talets början 
visar, att den gamla Karisbygden ägt även andra hamnar 
än Fagervik. Vidare ådagalägger fyndet, att Nyland inte 
förblivit oberört av den senare svenska expansionen, av 
1000-talets expansion. Detta i god överensstämmelse såväl 
med sagornas, runstenarnas och de historiska källornas 
vittnesbörd .2  

Såväl av fynden som av sagornas vittnesbörd synes det 
framgå, att Finlands sydkust vid 1000-talets början och 
mitt varit bebyggd, med säkerhet av finnar, möjligen även 
av svenskar. Förbindelser mellan Sverige och dessa trakter 
ha uppenbarligen förefunnits. De ha naturligtvis till en del 
varit av krigisk art för att avvärja fientligheter vid de kust-
trakter, som av allt att döma sedan varjagtiden. för den 
östliga ledens skull ha utgjort svensk intressesfär. Annor-
lunda synes man inte kunna tolka överensstämmelsen mellan 
vikingatidens sagotraditioner och begynnande historisk 
verklighet under kristen tid och i kristen form. 

1  Nordman, Schatzfunde etc., s. 275-276; ävensom Nordman, Finlands 
handel etc. ,s. 76-77 jfr Nat. Mus. Saml. Nris 8308; 8591. Även i Bjernå 
ha arabiska mynt blivit funna; meddelat av statsarkeologen C. A. Nordman, 
Nat. Mus. Saml. N:ris 8582, 9191. 

2  Om myntfyndet vid Ekenäs, Nordman, Anglo-saxon coins etc., även-
som Nat. Mus. samt. nr. 7682. 
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Historiska uppgifter 

Såsom redan berörts uppgav Snorre, att 'Erik Emunds-
son lade under sig Finland och Karelen, Estland 
och Kurland och länder vida i öster'. Under Erik Segersäll 
(1-  995) innehade Sverige alltjämt sina östra besittningar, 
soch först under Olof Skötkonung (t 1022) gingo de förlorade, 
hette det. Kort därefter satte emellertid såsom påpekats, 
en ny östlig aktivitet in under Anund (1022-1050) och 
Emund (1050 1060).1  Då de första uppgifterna om kristen 
organisation i Sverige dyka upp under 1000-talet, beröra 
även de såväl Finland som Estland. 

Enligt Adam av Bremen verkade under 1060-1070-
talen Johannes-Hiltinus såsom biskop för de Baltiska öarna.2  
Då honom gavs Birka till biskopssäte och han 1071 benämn-
des episcopus Bircensis, torde knappast något tvivel kunna 
råda om, att med dessa Baltiska öar avsetts Åland med dess 
fortsättning i skärgården.3  

Hur vidsträckt detta begrepp 'de Baltiska öarna' verk-
ligen kom att bli, framgår sedermera av en uppgift ungefär 
50 år senare. Enligt den äldsta kända förteckning, som 
vid den påvliga kurian 1120 uppgjorts över dåvarande 
svenska stiftsstäder ävensom över landskap i Sverige, räk-
nades Finland och Estland i kyrkligt avseende till Sverige, 
uppenbarligen till Sigtuna stift. Namnformerna »Findia» 
och »Hestic» i förteckningen ha tolkats såsom Finland 
och Estland. Sahlgren har på språkliga grunder inte an- 

1  Nerman, Sveriges första storhetstid, s. 122-125, 206-210, jfr. Hilde-
brand, Snorre, s. 280-281. 

2  Jfr Rinne, Pyhä Henrik, s. 110-132. 
3  Jfr Gunnar Bolin, Stockholms uppkomst, s. 139-140; jfr Adam av 

Bremen, M. Adami Gesta III: 70 Monum. Germ. Hist. Vol. 9, s. 365, 
Schol. 94, s. 366; M. Adami Gesta IV: 20, Monum. Germ. Hist. Vol. 9, s. 
:376. Jfr Scriptores rerum Svecicarum Tom III, s. 328 om »Johannes 
episcopus Bircensis 1071». 
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sett annan tydning tänkbar, och Tunberg har instämt i 
denna tolkning.1  

Sammanställda med den tidigare uppgiften om de Bal-
tiska öarna innebure väl då dessa uttryck Finland och Est-
land, närmast Finlands och Estlands övärldar.2  Under 
Sveriges egentliga korstågstidevarv på 1200-talet var det 
dels sydvästra Finland med dess övärld och dels Estlands 
nordvästra hörn med dess övärld som Sverige sökte fastare 
inlemma med sitt välde, om ock för Estlands vidkommande 
med kortvarig framgång.3  

Trots sin ytterliga knapphet ge de 
historiska uppgifterna från 1000-talets 
senare hälft och 1100-talets början så-
lunda vid handen, att en kristen svensk 
expansion vid denna tid pågått över de 
åländska öarna in mot Egentliga Fin-
lands övärld. Då även Estlands övärld 
inryckts häri, förutsätter detta, att 
Egentliga Finlands skär i varje fall 
fram emot Hangö och därmed västligaste 
Västra Nyland berörts av verksamheten. 

Vissa sparsamma antydningar om att äldre åländskt 
inflytande sträckt sig till Egentliga Finlands sydliga skär 
finns att anteckna. Sålunda har Voionmaa påpekat, att 

1  Sahlgren, Nordiska ortnamn i språklig och saklig belysning, Namn 
och bygd, 1925, s. 187, 188; Tunberg, En romersk källa om Norden vid 
1100-talets början, Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala förhandlingar 
1910-12, Uppsala Universitets Årsskrift 1913 jämte Efterskrift, s. 16. 
Jfr härmed den fotografiska återgivningen i efterskriften, s. 96, ävensom 
Tunbergs korrigering av sin tidigare uppfattning till att överensstämma 
med Sahlgrens tolkning. Därom jfr Gunnar Bolin, Stockholms uppkomst, 
s. 140 not 2. 

2  Jfr J. Rinne, Pyhä Henrik, s. 110-432. 
3  Jfr Johansen, Die Estlandliste der LCD, s. 70-71 angående den, 

svenska missionsverksamheten vid Leal 1220; jfr betr. svenskbygdernas 
i Finland och Estland ålder Väinö Wallin, Den svenska befolkningens i 
Finland härstamning, Finskt Museum 1894, s. 79-80. 
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den enda trakt i Finland, förutom Åland, där beteckningen 
bol har använts i dess ursprungliga betydelse av odlings-
enhet och jordagods, varit Kimito. Den åländska bebyg-
gelsen, som under boltidevarvet enligt Voionmaa hun-
nit sprida sig till Ålands ostliga och sydostliga skärgård, 
måste alltså hunnit sträcka sitt inflytande fram mot Egent-
liga Finlands sydliga skär och nå Kimito medan bolsystemet 
alltjämt var ett levande system. Redan på grund av orts-
och tidsförhållanden bör bolet enligt Voionmaa på Åland 
och i Kimito vara av skandinaviskt ursprung.' Vidare är 
att märka, att beteckningen bol i dess kamerala betydelse 
av beskattningsområde, såsom tidigare anförts, förekommer 
allenast i Egentliga Finland och Västra Nyland eller Rase-
borgs län.2  

Historiskt synes härmed besannat, vad som arkeologiskt 
och språkhistoriskt blivit antytt, att under 1000-talet och 
1100-talet en uppländsk-åländsk bebyggelseström under 
kristet inflytande småningom sökt sig fram över övärlden 
in mot sydvästra Finlands fastland ända fram till de trak-
ter, som sedermera burit namn av Västra Nyland.3  

INSILANDE BEBYGGELSE OCH KORSTÅGS-
KOLONISATION UNDER NYLÄNDSK ME-
DELTID 

Den odlingshistoriska granskningen synes, sammanställd 
med arkeologins och språkhistoriens resultat, ge vid handen, 
att man för såväl sydöstra Egentliga Finlands som för Västra 

1  Voionmaa, Studier i Ålands medeltidshistoria, s. 97. 
2 Oja, Kirkkopitäjä ja hallintopitäjä, s. 73-74, Hist. Aitta IX; Yhteis-

kunnallisen, järjestäytymisen historiaa. 
3  Jfr Väinö Wallin, Den svenska befolkningens i Finland härstamning, 

Finskt Museum 1894, ävensom samma författares uppfattning om det nära 
sambandet mellan, Västra Nyland och Egentliga Finlands sydliga skärgård 
i Keskiajan, tutkimuksia, s. 142. 
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Nylands svenska bosättning bör räkna med en uppländsk 
eller uppsvensk bebyggelse, som från Mälartrakterna små-
ningom över Åland har silat in till de nämnda områdena på 
Finlands fastland. Tiden för denna expansion österut har 
man på språkliga grunder ansett sig kunna förlägga till 900-
talet, men enligt arkeologiskt vittnesbörd torde den knappast 
ha varit möjlig före 900-talets utgång. Genom den odlings-
historiska granskningen har blott kunnat fastslås, att den 
i varje fall inträffat före 1200-talets mitt, eller rättare sagt 
före 1240-talet. Mest sannolikt förefaller det under dessa 
förutsättningar, att den fortgått under 1000- och 1100-talen, 
vilket även den påvliga kurians svenska landskapsförteck-
ning bestyrker. Genom en dylik insilande bebyggelse torde 
alltså fram till 1200-talet under uppländskt-åländskt infly-
tande i viss mån varaktiga finlandssvenska bygder ha upp-
stått. Inom dem danades genom den småningom skeende 
bebyggelsen namnskicket sålunda, att namn på -by och 
-böle, förenade med förnamn och minnande om de första 
markrödjarna, i allmänhet ha blivit förhärskande bland 
odlingsnamnen. I dessa i någon mån fasta finlandssvenska 
bygder, uppkomna under uppländskt-åländskt fredligt infly-
tande, tyckas sedermera det andra korstågets målmedvetna 
kolonisation ha satt in med sina militära syften, avsedda att 
trygga geografiskt viktiga platser, sjöfartsleder och hamnar. 

Dessa det andra korstågets nybyggare, koloniserade på 
yttre initiativ, blevo såsom främlingar särbetecknade av de 
tidigare uppländskt-åländska inbyggarna och deras ättlingar.1  

Såsom framhållits förefaller det som om Egentliga Fin-
lands och Västra Nylands svenskbygder i ålder och uppkomst 
varit rätt likställda. Den flyktiga granskning, som ägnades 
ortnamnen efter de särbetecknade svenska inflyttarna i 
Egentliga Finland, tycktes ge vid handen, att dessa namn, 

1  Den parallellism mellan språkgränsen i Nyland och den gamla kust-
landsvägen Åbo—Viborg, som prof. Nikander fäst uppmärksamheten vid 
och muntligt påpekat, är ägnad att ytterligare framhäva den medvetna 
kolonisationens militära syften. 
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därstädes alldeles som i västligaste Västra Nyland, ha beteck-
nat ett folktillskott till redan förefintliga kärnbygder. De 
svenska särnamnen komme sålunda på bägge hållen att bära 
vittne om en medvetet inriktad nybyggarverksamhet, som 
igångsattes till trygghet och stöd för de äldsta svensk-
bygderna. 

Iakttar man de svenska särnamnen i södra Finland, det 
är i södra Egentliga Finland och Nyland, med hänsyn till 
deras förekomst och till orternas geografiska läge, finner man 
osökt, att dessa namn markera sjöleden mellan Finlands 
sydkust och Sverige samt att de särskilt samla sig kring 
Hangö udd. 

Av de fyra särnamnsförekomstern.a på Åland förefaller 
namnet Helsingsö i Kökar att ha varit förbundet med färd-
leden österut. Orterna för de tre andra särnamnen voro be-
lägna på Ålands fastland, två i Jomala strax norr om nuva-
rande Mariehamn och den tredje i Sunds socken inte alltför 
långt från den plats, där Kastelholm sedermera anlades. 

Mot dessa fyra särnamnsförekomster på Åland svara sex 
namnförekomster i södra Egentliga Finland, alltså väster 
om Hangö udd, och åtta i Västra Nyland strax öster om 
Hangö udd eller tio inalles för hela Nyland. Det förefaller 
alltså, som om antalet ökat allt eftersom behovet att bakåt 
trygga förbindelsen med fasta svenskbygder framträtt som 
en nödvändig förutsättning för en medvetet främjad vidare 
expansion. 

Namnen i Nagu, Pargas och Dragsfjärd utmärka färd-
lederna västerifrån in mot Kimito och Bjernå. Och i själva 
Kimito och Bjernå ha kärnbygdernas grannskap tryggats 
alldeles som fallet varit i Västra Nyland. I Kimito har öns 
svenskbygd stärkts genom ett medvetet utökat svenskt 
inslag. Inf aret till Halikkoviken har därmed tryggats och 
behärskats. Gesterby i Bjernå har tryggat åmy-nningen.1  

1  Voionmaa har kraftigt betonat, att kronans kolonisationsverksarnhet 
under tidig medeltid särskilt inriktats på Södra Eg. Finland, jfr Voion-
maa, Kruunun uudisasutustoiminnasta Suomessa keskiaikana, Hist. 
Aikak. 1923 hft 1-2, s. 119-121. 
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Märkligt nog ha veterligen inga svenska särnamn före-
kommit i Tenala. Men i Tenala ha inte heller några märk-
ligare, längre vattenvägar ur det inre av landet utmynnat. 
Bebyggelsen synes här fått utveckla sig småningom på egen 
hand utan planenligt inriktat ingripande utifrån, som på 
bygden och dess namngivning skulle verkat främmande och 
därför särpräglats. 

I och med det förstärkta svenska inflytandet i Kimito 
och Bjernå ha färdlederna till och hamnarna för de inre 
vattenvägar, som utmynnat väster om Hangö udd, blivit 
tryggade. 

Omedelbart öster om Hangö udd infalla så de tätaste 
förekomsterna av de svenska särnamnen, med tre namn i 
Pojo och fyra i Karis. Pojonamnen förefinnas vid innersta 
delen av Pojoviken samt vid vattenvägen från Degersjön 
ned till Pojoviken. Karisnamnen förefalla att ha följt vatten-
vägen från Läppträsk rätt söderut till havsbandet. Här, 
öster om Hangö alltså, synes det som om namnen följt ut-
loppen för de inre vattenvägar, som hört samman med 
Lojo insjösystem och dess grannskap.' 

Det blir uppenbarligen inlandshamnarna, på bägge sidor 
om Hangö udd, som alldeles särskilt medvetet tryggats och 
stärkts genom överföring av svensk nybyggarbefolkning. 
Såväl Lojo ås som vattenvägarna på var sin sida om den-
samma ha otvivelaktigt utgjort tavasternas färdvägar från 
det inre av landet ned till kusten. Redan namnet Lohjan-
taipal minner i dessa trakter härom.2  

Krönikeuppgiften, att andra korståget ställts till tavaster- 

1  Voionmaa har i sin artikel Suomen aatelin alkuhistoriasta påpekat , 
att frälse uppstått ur nybyggarverksamhet. Hist. Aikak. 1919 hft 2-3, 
s. 102-103. Jfr Jutikkala, Läntisen Suomen Kartanolaitos, s. 53, där den 
täta förekomsten av frälsesäterier i trakten av Pojovik påpekas. Jfr även 
kartan s. 

2  FMLT IV, s. 24. Jfr C. A. Nordman, Kultur och folk i Finlands forn-
tid, Sv. Littskpts förhandl. N. F. 4. (1928), s. 134-135. Jfr även Nordman, 
Germanen und Finnen in der Vorgeschichte Finnlands, Mannus 1937, Bd. 
29, s. 484-485. 
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nas hamn 1, tyckes sålunda genom de svenska särnamnens 
vittnesbörd bli bekräftad i lokalt avseende i rätt så omfat-
tande mån. 

Den finska befolkning, som av allt att döma uppburit det 
äldsta bebyggelseskiktet inom Västra Nyland, tyckes enligt 
samstämmiga arkeologiska vittnesbörd ha, i varje fall under 
folkvandringstid, hört samman med finnarna i Egentliga. 
Finlan.d.2  Odlingshistoriskt stödas dessa arkeologiska slut-
satser av den omständigheten, att tavastnamn veterligen 
inte påträffats i Karis finnbygder. Tavastnamn förekomma 
emellertid såväl öster som väster om Karis. Här må blott 
erinras om Tavastfjärden i Kyrkslätt och Tavastkymi vid 
Halikkoviken. Dessutom upprinna de inre vattenvägar, som 
utmynna vid Pojoviken, inom tavastländskt område. Det 
synes därför mest sannolikt, att inom Västra Nyland väst-
finskt och tavastländskt inflytande blandats.3  Vid den 
äldsta finska bygdbrytningen hade förmodligen västfin-
narna försteget, såsom i Karis. Tavasterna hade däremot 
sina färdleder och nyttjomarker vid de vikhamnar, där 
inlandets vattenstråk utmynnade i saltsjön, såsom vid 
Pojoviken i skydd av Hangö udd och vid Tavastfjärden i 
skydd mellan Obbnäs och Porkala uddar. 

Tavasthamnarna ha uppenbarligen samlat särnamn i 
sitt grannskap. 

Mot bakgrunden av odlingshistorien och de tidsbestämda 
inflyttarnamnen blir sålunda den kolonisation, som kan 
ställas i samband med det andra korståget i Egentliga Fin-
lands skärgård och i västligaste Västra Nyland, snarare en 
betryggande kolonisation än en bygdbrytning på bred front. 
Därför har den uppenbarligen i numerärt avseende varit 

1  PMU I, s. 40. 
2  fr i det föreg. s. 251. 
3  Under folkvandringstid förelåg inom Västra Nyland en tydlig skillnad 

emellan kulturinflytan,dena från Egentliga Finland och från Tavastland. 
Senare utplånades denna skillnad mestadels. Meddel. av statsarkeologen 
C. A. Nordman. 

18 
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ganska obetydlig, om den också utbredde sig över ett vid-
sträckt område. 

I sin utredning om den nyländska bosättningens upp-
komst har Jaakkola i allmänna drag antytt, att landskapet 
masskoloniserats under tiden mellan det andra och det 
tredje korståget.' Därjämte har Jaakkola gjort gällande, 
att vid tiden för kristendomens spridning bland svenskarna 
en 'språkbro' ledde från Birka, från Mälardalen och Rodens 
skär över Åland och Egentliga Finlands skär dels upp mot 
Bottenhavets kust, dels fram till Finska viken och sjöleden 
östvart, varigenom en snabb omvändelse till den nya tron 
möjliggjordes.2  Likaså förutsätter Jaakkola, att skärgårds-
bebyggelsen i sydvästra Finland kraftigt tilltog under 1100-
talet samt att en finsk-svensk blandbefolkning förekom där .a 

Odlingshistoriens vittnesbörd och namngranskningen ha 
gett en möjlighet att mera i enskildheter spåra utvecklings-
gången av den nyländska bebyggelsens uppkomst. Det har 
visat sig att, såsom i det föregående framhållits, den 'språkliga 
bro' Jaakkola antytt för 1000-talet och 1100-talet inte 
enbart har inskränkt sig till Egentliga Finlands skär utan 
att den även sträckt sig till den närmast intill liggande delen 

1  Varhaiskeskiaika, betr. Nyland s. 305-310; betr. masskolonisationen 
särskilt s. 308. 

2  A. a. s. 35: »- - voimme helposti todeta, että melkoisen, yhte-
näinen, kielisilta Mälarin maailmasta, Rodenista ja Birkasta käsin ulottuu 
ensinnä Rodenin saaristoa pitkin itään päin, ja sittemmin, Ahvenanmaan, 
ja Lounais-Suomen saariston kautta toisaalta Pohjanlahden rantamaihin,. 
toisaalta Suomen lahdelle ja idäntielle. Sikäli kuin kristinusko levisi Bir-
kasta eri tahoille ruotsalaisten keskuuteen, on jo kieliyhteys sekä loun.aisen 
ruotsalaisasutuksemme merellinen asema nopeasti jouduttanut tämän, 
kääntymistä uuteen. uskoon. Kristillisen vaikutuksen heijastuminen ran-
nikoillemme asti, oli täten mitä helpointa. Myös se läheinen yhteys, joka 
sekä saaristossamme että rannikoillamme on vallinnut ruotsalais- ja perin, 
ohuen suomalaisasutuksen välillä, edisti kristillisten vaikutl eiden rinnak-
kaista juurtumista viimeksi mainitunkin keskuuteen.» Detta på tal om 
»Suomen, varhaisin, barbaarikristillisyys» under 1000- och 1100-talen. Jfr 
Varhaishistoria s. 188 o. f. 

3  Varhaiskeskiaika, s. 148. 
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av Västra Nyland fram till Fagervik. De svenska s ä r n a m-
nen vittna sålunda i trakterna kring 
Hangö udd, där de förekomma tätast, om korstå-
gens folktillskott till de äldre sven sk-
bygderna av uppsvenskt-åländskt ur-
sprung. Längre östvart, i de äldre svensk-
bygdernas utkanter kring Porkala visa 
inflyttarnamne n, i trakterna av Kyrkslätt och Hel-
singe, i sin egenskap av kyrkby- och sockennamn, att 
svenskbygderna där ha uppkommit i 
samband med det andra korståget och 
dess kolonisation. 

Där de svenska särnamnen upphöra att bryta av mot 
den allmänna namngivningen med odlingsnamn, där har för-
modligen utstrålningen från det uppsvenska inslaget upp-
hört och koloniseringen med nordsvenska nybyggare som 
huvudelement tagit vid. Där är det man av allt att döma 
har att räkna med masskolonisationen från tiden mellan 
det andra och det tredje korståget. 

Att vid den medvetna kolonisationen i Finlands södra 
del gestrikare, dalkarlar och helsingar nyttjades, synes få 
sin förklaring därigenom, att dessa landskaps bebyggare 
inom själva Sverige representerade nybyggarelement. Hel-
singelagen, som gällde i Finlands sydliga svenskbygder 
under den tidigaste medeltiden, var den variant av Upplands-
lagen, som i själva Sverige tillämpades inom dess egna ny-
byggarområden, det är i Helsingland.1  

1 Jfr Harald Hjärne, Helsin.gelif under Helsingelag, s. 4: »Så långt som 
svenska nybyggen hunnit anläggas och understödde utflyttarnes färder 
till lands och vatten, så långt utbredde sig i forntiden Helsingland och 
helsingarnes namn.» - s. 10: »Den lag, som gällde i Helsingland, var 
naturligtvis den, som nybyggarne förde med sig från sina förra hem.» 
- s. 25: »Helsingelagen har, såsom väl kunde väntas, starkt släkt-
tycke med Upplandslagen, . ». - Även den nordsvenska kolo-
nisationen synes enligt Hjärne ha utgått från Uppland. Jfr s. 8-10. Jfr 
härmed den finska svedjebrännarexpansionen från nybyggartrakter i 
Stor-Rautalampi till Värmland och Helsingland under en senare tid. Richard 
Gote, Hassela-finnarna, s. 37-44. 
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För Nyland utfärdades under mitten av 1300-talet till 
ordnande av skatteförhållandena brev med påminnelser 
till och överenskommelser med invånarna. Från en tid-
rymd av mindre än trettio år finnas inte mindre än sex be-
varade brev. Det förefaller föga troligt, att en masskolo-
niserad befolkning, som hade medfört sin egen helsingerätt, 
skulle ha behövt så många direktiv. Snarare tyckas de täta 
påminnelserna om de nyländska skatterna antyda svårig-
heter vid sammanjämkningen mellan de tre befolknings-
skikten, det äldre finska, det äldre »finlandssvenska», det 
yngre, nyinflyttade nordsvenska med dess helsingerätt.1  

Det område, på vilket Jaakkolas uppfattning om 'Ny-
landet' eller den masskoloniserade nybygden passar in, 
blir sålunda knappast landskapet i dess helhet utan snarare 
dess östligare del. Den västligaste delen av Västra Nyland, 
från trakten kring Hangö udd och fram mot Fagervik, var 
en bygd, där de särskilda skikten av finskt och 'finlands-
svenskt' (uppsvenskt-åländskt) inflytande småningom ha 
avlagrat sig och kunnat skiljas från varandra, såsom hörande 
till tiden före det andra korståget och dess särbetecknade 
svenska inflyttarinslag. Från Porkala österut blir förhållan-
det ett annat. Kyrkslätts kyrka inom Gesterby samfällighet 
visar på bygdens tillkomst under svenskt korstågsinflytande. 
I Helsinge, där det svenska inflyttar-namnet blivit socken-
namn, framhäves korstågsinslagets grundläggande bety-
delse ännu starkare. En kraftig kolonisation av Östra Ny-
land, av 'Nylandet', utgjorde förutsättningen för det karelska 
korstågets lyckliga genomförande. 

Man tycker sig sålunda inom Nylands tid i-
gaste medeltid skönja en uppenbar be-
byggelsehistorisk tudelning. I väster en 
småningom insilande bebyggelse, ett ut- 

1  Jfr Svb., s. 67, dat. Tenala 20/2  1345, där det omnämnes, hurusom 
skatteojämnheter förenhetligats, s. 80, dat. Vårdö 10/9  1347; s. 84-85, 
dat. 8/7  1349; s. 113-114, dat. 1361 och Borgå 8/1  1362; s. 145-146, dat. 
Karis kyrka 17/2  1373. Jfr Jaakkola, Varhaiskeskiaika, s. 309-310. 
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flöde från uppsvenska, åländska och åboländska svensk-
bygder,i öster en medvetet ledd 'mass'kolo-
nisation till stöd för Sveriges karelska 
i n t r esse n. Då Östra Nyland under medeltiden och allt 
intill 1500-talets mitt fortfor att lyda under Viborgs slotts 
överhöghet, medan Västra Nyland räknades till västra 
Finland, skymtar häri spår av den särart, som präglat den 
fasta bebyggelsens uppkomst i Västra och Östra Nyland. 
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