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Handelsmannen i Uleå,
Waläreborne och Högwalachtade

Herr JOHAN CALAMNIUS,
Wn HöOäratze Käre Broder.

(^T?/ af mina anmärckningar åt at betel*
i%^ sta walqarningar/ och artcd ynnest/ med
tack och wördfamt Hierta stola arkannas. Lät
Eder intet dcrföre/ Min Broder/ mijzhaga/
at jag emot all Eder godhet och karlek/ som
mig är wcderfaren/ wisar min ärkansla/ med
<ä liten föräring/ fom denna ar/ dä jag intet
nu ar i stånd/ at frambära nägon större. Him-
len tacktes framgent wälstgna 35^in Broder/ och
hela dej; Kära omwardoad/ med alstöns wäl-
gäng/ helsa och sundhet/ sa at icke näqot mät-
te saknas / af alt det/ fom förmår göra Eder
lefnad lyckelig. Lcf mänfalt fal/ och gynna
rcn/ som med beständigt nöije oförändrad/ M sin
fiDsta blund framhärdar

Min Broder,
Eder

trognaste Bror
GABRIEL GABR. CALAMNiUS,



OM jag/ We af wara Acassemtffa Lagar
och sedwänjor/ är förbunden ar något Aca,
demifft prof utgifwa/ och mina omständig-
heter pålägga mig härminnan den aldramöje-

ligaste korthet/ sa wäl i anseende til tiden/ som om-
kostnaden,- tt) &atia<j waldt närwarande ämne/ näm-
ligen Korta anmärckningar wid Indyggarenas
näringar och huusyallnlng uti min födche ett, Ca-
lgjoki, i bsterbotn/ hwilcket/ ehuru kort thee blif-
wit afhandlat/ förmodeligen ei lärer misihaga dem/
som/ männe om wär S}\mtf)&Mtifå förbättrande, we-
ta/ huru angelägit det är/ at wara noga underrättad/
aftven om de minsta omständigheter uti hwar ock en
Lands ortö 4>uS()<lltafog.

CaUjokiSocfn är belägen tuf Uhleåborgsgäns Sö-
dra del/ 8f mihl norr omo2mle.C!arleb^ £ i ttlihl
Söder om Braheftad, är en bland de största och wldt-
sträcktaste Socknar i detta Län. 2fl större belett haf-
wa Inbyggarena (att sig neder och anlagt sina hemwi-sten pä ömje sidor om calgioki-äa/ som sträcker sig z
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s 9 mihl éfleritt St Sawolax och Tawastland/ ochhar sitt tlttöpp i finns botnicus, straxt wid OslaZojci
Moder*Kyrcka. Jordman är här en blandningaf lera,
sand/swart mylla/ Kärrjotdlwm. Luften ganssa Ijålfa*
sam/ öetföre är har ei owanligit/ at ste folck/ somernadt IM Mer/ as ivo ahr och deröfwer.

Om äkerbruket i dalgjoKi.
HH>)d akcrbrukee l Calajoki tehöfwcr jag wara stk>^ mycket mindre widlyftig, fom Herr Mag.
PAZELIUS utfarUgett afhandlae den fafcn Utt sin Dis-
purarion, eller anmarckningar cm Eng- och sker-
siötstl i ÖsterbotN-' utan jag wjl endast nämna/
at ehuru ingen af Inbyggarena i Calajoki, finnas/
lom ei idkar åkerbruk/ ftf tunna de dock jällanfa mera
derigenom/ än de hafwa af nöden til sitt egit uppehälle
j^/'eidct tilräckeligen/utan nödgas de ofta/anten rcja
up til Sawolax it köpa sig fäd/ eller gripa tit barck-
brsdet; i synnerhet misiwäxt infalla. Förnäm-sta orsaken til alt detta/ ar Mé/ at en stor del af in-
byggarena warit mer fyfTelfattt med tiärudrännm'/ än
at anja äkren/ med den Drift/ fom fordras/ delS
frost-nätter/ jom ofta infalla/ och ssnda ährs wäncn/
t>cft altls giöra denna näring nog olater; Man har
dock med paliteliga ron och stäl/ sä wäl här jom sH
sndra oner funnit/ at om skogen genom föriiktigtröds
lande blefwe på alla sidor ja övnad/ at den minsta
wadtlpust kunde komma åt/ och ftrssipgra de ssadeliga

dun-»
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dunffer / (om eljest siadna pa åtmn och wid infällan*
de köld fötderftua shrswärten/ famt/ kall-sdrar och
mtafil som denna Sockn nog äger/ blefwo genom
behörigt dikande aftappade, ffulle den olägenhet förs
modellgen bZlfwa sa häfwen, at grödan sällan eller al-
drig kunde städas; ty sa länge man ei täncker härpå,
tan man ja mycket mindre glöra sig säkert hopp om
en härlig ahrswän/ fom man af erfarenheten funnit/

när/ om jommarenwid kalla wäder/dunfterdnfwas
frän dche kärr pa sislfwa granssogen/ dlifwa des nya
och späda stat af dege kalla angör förbrände och bort-
fru|na. S>er tan jag til (lut härwid jäga/ at om de

■ mänga kärr och mHar/ som i denne Sockn stnnes/
blefwe rätt uptagne/ om alt/ hwad hos ostkan wara
ttcnltfltt nl åkerns gödande/ rätteligen brukades m. m.
skulle denna Calajoki Sockn ei allenast rikeligen fram-
bringa ja mncket Spanmahl des Inwånare til egit up-
pehälle mrfwade/utan ock hafwa mycket/ at förryttra
st andra / ja / kunna nmdellgen föda ficre Hundrade
Inwånare/ änder nu finnes.

Om $ngfWtfelii.
MNgarne i Calajoki Sockn äro msii belägne wtd
** stränder «f äar och bäckar/, som Dackarne ärs
mer / efler mindre höglänte; js äro ock ängarne mer
eller mindre torre. En del bira stönt och frodige hard-
wals W6/;'Wm delen äro doch sancke och bära ei an-
nat än gros jiarr och fräcken. De höglanltt ängartte

ar&
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äro mycket nMlupne/ oc6 hafwa Inbyggarena härtils
tcke brydt ft3 om den nyttiga konsten/ ärligen plöija och
göda ett stycke af sine masilupne ängar/ och således
mrtrgfaötgt föröka gräswaxten. Ei heller wet jag nå-
gon/ fom nyttiat det behändiga sättet/ at med granrijs
utoöa denna mastapä sina ängar/fomafHerrMag.PAZE-
lius uti des wackra anmarcknlngar om ang-och
ökerstötsel i Österbotn pag. ig. anfsres. stf de
sancke ängarne äro en delsalågt belägne/atdeliggaijam-
ma horizontela linea med watnet t nastbelägna aar och in-
siöar/och kunna (åledeé utan alt for stor möda oA kost-
nad gioraö torramten sä ligga dock de mäste altid något öf-
wer watubrynct/hafwa ock gemenligenfadt naturen nå-
got/ fast otilrackeligit afiops dtfe/ccf) kunde derföre uttorc-
tas med ringa möda och kostnad/i anseende til de storafor-
delar/ (om deraf/ sa wäl wid bärgningen/ som/ww boskaps ffötselen ftoöe at minna. Tienliga platzer/
fom endast genom en mindre dugellg stogs bortröjande
kunde fSwandta* til ffénape angår och betes marcker/
finnas nog mängestädes, men Inbyggarena/ hwilcka
en del warit begisne pä näringar/ pm i längden mer
ssada Det allmänna och efterfommetnderna / än de rickta
sina idkare/ jag menar ett förstarckb tlärudrännande/
hafwa ort icke (lött sina ängar ttted den ömhet ocf; flit/som fordrats, De mäste i några fa undantagne) bru-
ka ställa fitt höö i stackar / at under bar himmel under*
gå de förvandlingar/ jom ständigt ffifte/ af regn ocf; lol-

sten
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(fen/ heta och kiöld/ snö-siast och siormwäder/hosie-
tidenkunna tilstyndahwarasofta en drygdel/antingen al-
deles förstämmes/ eller ätmmstone förlorar mycket
af sin must och godhet; fust andre äter ftnnaö / jom
hälla höstackar/ rätt giorde/ nästan t* goda/ som höö
lador. När inan besinnar huru ringa/ ja alsingen
ans och skötsel/ man jä har i OlZjoki, jom annor*
(iadé i Finland/ fcar om ängarne/ och de andoch bä-
ra <a mycket gräs/ at man deraf kan föda boskapen
i huus/ mor 7 manader/om ei längre/ ock utlänningen
lihvåi/ fom ärligen göder och emtognr fnxa ängar ei
med mindre omsorg an sin åUx/ lijkwäl näppeligen
tan fa af dem \ä mycket foder/ hwarmed (jan kan fö-
da sin bostap inne 3 månader; hnru högt ffulle da
icke wi knnna föröka graswchten/ och hurn tackjärn-
ma stulle icke wara ängar dä blifwa/ samt hwad stör»
re myckenbet af bostap stnlle tete wi knnna hafwa/ om
wi med lifta ömhet/ >om mlänningen/ anjaOe wÄa
ängar?

Bofiaps stötstl.
Ä\Mn har här i Socknen samma bostap/som pa an-*N+ dra ställen här i kandet/ nemligen hästar/koor/
Mr^ jWin; getter ballas l)åt ei almant.

Bossars skötseln war nästan det enda medel/
kwarof 2dndmi«nmn under de 4 sidsta fattiga aren/
både sitt uppehälle. Man far här i Socknen ttt stönt
smör och en mwald ost: KgKjoKi smöret är ett af

det
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det bästa/ som frän Finffa ssdan til stockKolm sfwers
föres.- man har ftmnit / ar när goda hnushällerskor
wäl filat miölcken och wäl Madat fmöret/ tils ingen
miölck deruti mer warit qwar/ ti heller brukat annat
Äit godt och rent falt/ f)ar war miölck gifwit rätt sä
godt och wackert jmor/fom det bästa ifrsn jpelffajjcfcmb.-

Osten/ jom här giöres/ gifwer eiftott efter den/som kommer ifrån Alanä och Småland. Det ar märckwär-
digt/ at nri Hsterbotn är^ wista Socknar/ hwarest de
giöra en mycket fiattrc/ kraftigare och wällmatligare
oft/ än nti de andra,- desia Socknar äro i jynnerhet
flMjfln&eCaUjoki, L.oKteä, I^elfviä, (Famle.Clgrleb/,
Cronoby,Pedersöre. Ibland desie är Calajoki ofl/om ei den bästa/ öocC ei någon annan af de nyst np-
racfnabc eftergifwande. Om sättet hnrn de giöras.'/
eUer jordman och betet/ eller ock nägot annat /åt orsa-ken til en sa ssön ost i deste Socknar/ tan Mg ei/ i
brist af tilrackeKga rön/ wist säija. Mig har blifwit
för wist berättad/ atfolck / fom kommit at fiytta frän
någondera af nyssnämnde Socknar/(hwarest de altid
gtordt en >a god ost/ (ont de andre i Socknen) til na*
gon annan af de Socknar / derest en mindre behagetiz
och mustig ost giöres/ ei någonsin jedan/dijt de fom*
mit/ toaxit i stånd at fa ja ston ost/ som der/ hwadan
de fiyttat/ jagmenar/ fom i någon af de äftpanföre up-
täcknade 6. Socknar. Detta kommer öfwerens med
bet/ som Camden nti sin Epitom,.Britannia?, p^ rm 399.
da han talar om Provincen Ches-fhire iLn^lancl, strif-
wec? Hans ord lyda få: Vetet för bostapen är

Ut
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här fä krafftigt och stönt/ at den lvalsmakligaste
och utwaldaste ost gtöras yär i stor myckenhet/
hwarS lijke yela den öfriga delen afEngland ei ar
i stånd at frambringa/ fast man och togo frän
denna Provincc de quinfolck/som woro de största
lNastarmnor i ostaiörande.

Far tyckas ei wela har ja fort; ty utom M/at de sa os-
ta bortryckas af rofdjnr/ som derftädes ibland mehr och
mindre stnas,sa störta de nog mycketcifJ)n?cn:iebatidaftuFdo«»
mar/ antingen de dä komit at äea några förgiftiga orter/
eller dricka något osundt wam/eller äta nagot gras/hwar-
i några skadelige inleder fetat/ eller at de f^Deraé siuk-
domar af mångfaldige andra ordsaker-

&o&'flöl{tl
@# litet almogen här Sockn/ mäst ijåxtil/Mtit sorg-

fäUtg/ at bringa Äker ** och ii%é - bruket til des rät-
ta högd; sä obetänckt tiltagfne bafwa de wist sig medoen
bästa och dyrbaraste furuskogens utobante och härjande;
ty dels modes en otrolig myckenhet genom tnfoubränne*
ri/ dels genom timmer/ dels genom swedjande/ m.m.
ja at om alla de trän/som endast nti denna Sockn ärligen

för tiärubranarens yra/ swidjarens elö och Timennan-
nens bila måste stupa och döö/ kunde räknas/ skulle Det
blifwa et histellgit antal.

Ar här wilia öfwertala någon til stogars hägnande
och träns planterande/ är aldeles fåfängt/ fä- länge sto-
garne odelte. Utan imedlertld har det wam/och tor
hända ännubeklageligenär/ ät(Miga afjnbyggarenasför-
nämsta gliromal/ at bxvax om annan öda och W*

25 sto*
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ssogm/ sa mycket de någonsin orcks och Wna/rscknantes
för en reen och gagnelig win(l m mera tiara öe fa bränna/och ju mera stog de fa försälja/ utan asseende derpä/att
$anf?a många/ och ofta största delen af de trän som kå-
tas eller nfbarckas til tiåxumbf kunde med tiden blifwa
de stönaste maft-och andra stor wdrcké trän; och umn ef-
ter finnande/ at deras efterkommande näppeligen fa en
sticka wed/ at wirja ({g med mot kiölden/ än mindre nå-
got mera.

Wi hoppas at Höga Wederbsrandes ömhet om
war huushallnings upkomst/ lärer besörja atensadandek-
ningiwara stogar ma ske med det första/ och da stallman see Inbyggarena börja långt sparsammare/at bran-
na tiara och swedja, dö skulle en och hwnr beftita sig/ at
förädla sin tiara i det högsta/ $>å stnlle man först blifwa
Lorgfällig om/ at til riärii?brännert äfwen nyttia flätor
ac&rSttcr/ vä sätt/ fom af Herr Mag. SAMUEL CHY-
V^r>il^S/förestås uti des anmärckmngar/ som finnes bi-
fogade N>id stutet ROSENSTENS flog&ffotfef/
den jednare uplagan/somfsr ett ål)v sedanutgafsi Stock-
I,nlm,med anmärckningar afHr g.TROTZEiUS4fom
akcrbrnkethär i Calajoki, ei afallablifwit drifwitmed den
flit jom boröc; få tanUt ock lmee annars wara/ än at
den minsta mitzwäxt/ som pa en illa hafdäd akcr ofta plä-
gar infalla/ nödgar dem pa annat fätt skaffa sig brödfö-
dan / och da mäste skogen igen erjätta dennebrist; bå giö-res stora och hlsteliga nederlag vå de siataste och rakaste
furu träni ssogen/af hwilcka barcken allena nyttias det
bekante barckbiödet; ett bröd/ jom ehuru siräft och osma-
keligit dee wara mände/ litwål/ om man besinnar / at den
största furu ofta el gifwerstort mcr barck/ än til en enda

kaka



9
kaka brsb ätgär/ sr långt dyrare/än det kosteligasie tröt/som pa Kunga borden ftamidtte^.

3öorefsrdcnflutl snsteligit/atInbysgarena i det stäl-
le wiUe mera sia sig pä åkerbruk / och da ämeligen oundwu
keliga mitzwäxt ahr infalla, nyttia andra til föda ticnlige
öreer och wäxter/ af hwilcka wara Naturforskares siarp-
finnffl^et uptictt ert ftett antahl.

Detär.märckwardigt, at de Dont>er,fom trägnast ibfa tiåwt
brannechoch tro fia winna gansta mycket derigenom, ofira,för det
de försumma deras äkerbruk, nödgas resa np tilSafwolax och der
utläggafor Spannmähb nästan eM de penningar de genom tiaru-
brännm kunnat förwärfwa sig; sä at winstcn blir liten eller ingen,
vch imedlertid är ffogen utödd och äkern i wanhäfd: hwaraf arklätt,
ot den/om filtigt ansar äkern/Mär st vodtfom&e förre, om ei bättre.
Söledes see wf, at fogen här pä mängfalt sätt blifwit utödd: en
mindre behagelig erfarenhet börjar nu smäningom öpna ögonen
pä en och hwar, at see städan höraf, nar de, fom bo i nedra delen
af Socknen, nn nödgas resa 4a 5 mihl, de stola fä en god
timmerstock, och rätt nu börja sakna tilräckeligit bränste uti
ett st kalt Clirnat,

Om lagt och diur« samt Fogla-fangen.
A^fl inbyggarena l)åi i Landet imra i sitt lesnads sätt liknade
«^^Lappar, ån bönder, war lagt och diurfange en af fceraé fot*
nämsta och huftvudfakeligafte näringar ; tnen nu mera, sedan sto-
garne blifwit mycket utödde, har ockst denne näring mycket afta*
git. Elgar, Ren^r, Biörnar, Wargar,Loar, Naftvar, Harar, Ut-
trär, Märdar, Harmeliner, Ekornar, Tiädrar, Orrar, Hierpar,
Snörtpor, Götz och Swanor, famt ätstillige flagé änder föngas
J)år ärligen, fast ei nägon särdeles myckenhet.

Me.
O? sän,som löper aenom Oocknen,fängas mänga siagsgod och

fmafclfe fist,stfom Laxar, Id,Harr, <?ijf, Geddor, Abbor,
Neijon ögon,m.m.Men som Strömen ärligen mer och mer upo

landa^fA minstas ochfisret dageli^n, st at man nu mera ei sär härw
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sa mycket som i fordna tider, när Socknen feck namn <^ denne
fiff-xijka aa, Calajoki, t>. ä. siste-ää. Wore fördettffull Ström-
mens upränsmng äfwen i anseende til denna omständighet högst
angelagen, den wore ock rnycret lätt möijelig,om ädren pH grun-
dåre stallett deltes emellan Inbyggarena, och hwar och en sedan
fetcfrnc af Crono betienter tilyällen at tånfa fin andel; genom
hwilcket ei, allenast ymnigare fift förstaffades, utan handelen och
inbördes rörelsen äfwen mycket befrämjades. En de! af de bortt>er,
fom bo widSalt siön, idka om Somrarna, Strömmings siste,
dä de gemenligen fä rikeligen tii egit vehof, och unoerstundom och>
at föryttra nägot ät audrcl.

Om HanDe! ochrörelse.
rörelfe.Mdan Strömmen som, (sagt är) rinner genom Socknen;

V- fä wore och nästan ingen, der den blefwe upränsad,som icke
dä knnde betiena sig af den samma, at ned första sina wah-

tat tii Siöstmnden, der de af Stads boarne smotta.gas; od) S-
ter föra up (Balt , Tobak och annat hwad de af (Stauéboarne
pläga sig tilhandla.

Llf alla Landtmanna waror, som (järifrätt til Staderne för-
yttras, utgiör Tiäran bet största qvantum, hwilcket ffogamas
myckna utödande ock) aftynande nogsamt intygar.

Genom tppi byggande hafwa de ock de förra äbren for^
tient nägot; men nu sedan stogarne blifwit fS. mycket utödda,har
denne handels ögrenen till en jwr del börjat borttorcka.

Smör od) Ost/ litet flackt bostap, (fin roauor, biörckwed,
aro äfwen de persedlar, som Calajoki boar pläga föryttra titt
Staderne od) förstaffa sig Crono-utlagor, (galt, Tobak m.m.
Spanmäl fä de sällan mera, än de sielfwe behöfwa. Det til*
Zräntzade hafwct gifwer dem ock tillfälle, at siöledes söm de-
ras wahror till St'derna.

Men mina omständigheter t'Mta mig ei längre fortjät-
ta dctze mina anmärckningar , utan nödgas här stum. £»

af mina Landsmän, som lämnat ost hopp, at med Det sir-
sta fä en utförlig bestrifnmg öfwer denne Calajoki

©ockn, torde ock upfnlla, hwad uti denne
kortta brister.
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