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Kyrkoherden dfwer cronoby. Församlingar/
MMrewordige oci) Högl^irde

fkif Mag. GUSTAV JUSLEEN,
Gunstige Gynnare och Farbror.

Comminiftern wid CronobyMotW-Äfltf Församling/
Ärewördige och Hsgwällärde

Werr JOHAN PoliSlvl^.
Gynnare och Farbror-

€rono*SScfaEfnmfl^man/
Ädel och Högaktad

Herr LAUR. J. BRUNELL,
Gunstige Gynnare och Farbror.

Rad-och Handels-man i Gamle-Carleby ©tfld/
Ädel och Höcraktad

Strr jacob falander,
Gynnare och Farbror.

ffjfåfolbav Mine Herrar, hwarmedI mig städ^Sfk les oförmögen, den samma pa behörigt sätt arlikwä! aldrig hos mig saknas , hwMet ofsrckn-
til prof häraf, har jag understaöt mig pryda detza
wältrefnad förönstas af

Wline Herrar Gynnares,

' ödmiuke
ERIC E.



Feltwåbeln af Kongl. Lif-^2rcZet)
Ädel och Högaktad

wetr JOHAN EBC«OI.IiV,
Gunstige Gynnare och Morbror. '

Comminiflern iKronoby Sokn och TeirijmftviEap^ll/
Ärewördige och Hogrvällärde

Mcrr LAUR. HAGSWAN,
Gynnare och Farbror.

Härads-Bokhållaren/
Äde! ech Högaktad

BtYt ERIC BERGBOM,
Gunstige Gynnare.

Rad-och Handelsman mi Jacobftad,
Hldel och Högaktad

Nerr ANDERS WINSTEEN,
GunstiLs Gynnare.

se omfattat, har xx>atit sii stor, at jag ser mig alde-
weoergälla tunna : i3tt tack- och rrordsamt sinne stal
dradtGdar bewista godhet uti ett frifit minne behåller:
stumma Blad med i3dra iTlamn, %\x>iltas beMndiga

Farbroders och Morbrors

Tjenare

CAJANUS.



Paftoren ttrib" Cronoby l^olpiral,
N)älärewördige och Höglärde

Gerr Mag. ERIC CAJANUS.
Min Hnldaste Fader.

KM^-dtellgen uprinner den dagen, pä hwilken jagJill? fär tilsälle, at offenteligen betyga min innerligaV^N' wfcb - och tacksamhet, för mirte Häreste Föräl-
drars om mig hafda ofortrutna omsärg och otaliga wäl-
Ujerningar: ingen annans, utan ißbat mogna unbetwifc
ning, min Huldaste Fader, har jag i yngre ären haft at
fägna mig as; i^bra firnämsta afsitter haswa ju ej an-
dra warit, än at befordra mitt N)äl: med ett ord: Kdar
tåtkt har städse warit emot mig sä brinnande, at jag
finner min förmögenhet aldrig hinna til, den samma at
wedergälla. I hafwen, miit Allrakäreste Fader tillika
med min Huldaste Moder, ej lätir mig sakna all sm om-
wärdnad til befrämjandet af min upromst.

Til wsrdsamt tacksamhets wehermäle för all demia
k3dar kärlek, warda nu detze enfalttga Rader, jagMm/
nat om min Fosterbygd, Gder uti djupaste Barnslig
rvordnad upoffrade. Försynen läte den dagen seent up-
gå, pä hwilten jag stal nödgas sakna en om Fader och
en sä huld Mor: Allmakten gjöre äfwen Gdra öfriga
lefnabs - dagar grönskande af alla sjelsonsteliga fäll heter
in til äldrens sena Höst, famt efter ändad wandel inne,
flute Hder uti de Himmelska fälla Boningar, onstar

Min Huldaste Faders

ödmjuk - LydMe Hos
ERIC CAJANUS.



Det
Årbara Bondeståndet

Och
Allmogen

I

CKOIXOBV Uokn

fSsprtw detta Ncadcmiffa snillc-I/^ prof ttlärkändt, med ttlott--
stan af alflfottö Wnbtligit och Lekam-
ltgtt godt, af

Den Ärdara Allmogens

Förbundne tjenare,
Nl^lG E. CAJANUS



Min Herre!
A>Agen til åm är fuller l sig stelf mucker swar och
«^^ brant;' men -fan dock latteligen genomtrakns af
den/ som i alt sitt företagande har dygden ttl ögna-
mäl/ qwickhet til följesiagare farm fiit och idoghet
til wägwisare.

Eder ogemena fiit/ Min Herre/ Eder medfödda
qwickhet och Eder ofärgada dygd/ spa otwungir/ at
I fnatt träffen bet målet/ dht alla rättflnta Botmifl
ftfta.Hmu fåitflt I redan Gmutff/ bet utwisar detta
Edare tätta arbete/ (om I nu allmän granffning
imfcerfföOen- En owäldug Läsare kan endast deraf in-
hämta hwad framtiden har af Eder/ Min Herre/ at
förwanta.

Jag är altsä derom försäkrad/ at säsom dygden
i alla tider haft sin Mening/ sa kan e< heller Him-
len undgå at med tiden gifwa Min Herre en rck och
mogen störd af ära och nöje.

För lfrlgit snssm Min Hette lycka til at med
Ma färdighet fullfölja tet återstående af Edert Wp «
den Academifla widioban/ som I det begynt/ och
Utber mig den förmän at altid blifwa räknad bland
Edra upricktiga Wänner.

Min Herres
Hsrsamsie tjenare,

ttLKluc: WEGEHUS.



A. ng) flo

§. l.

Fordna dagar war waraForfäders förnämsisomsorg , at med Sward och brynja wara sina Fi-
enders sträck. Med tapper arm togo de af sina
grannar de waror de tarfmude, och sielfwe ej äg-
de. Hade de wmit ei mindre strgfMge om hus-

höls wettenstapens npodlan, än de woro mäntte, at wara si-
na owanners sträck, st stnlle wi nu se tvära Floder och Ström-
mar st segelbara som i China, wära myror och moratz för^
wandlade i fruktbärande äkrar och grasrika ängar, mata gär-
dar och torp omringade med allehanda frukt-tratt och matdogsna
warter: wära Provincier fulla med folkrika städer, npfolta med
stämmer af tusende stags sarstllta gagucliga Fabriqver; wära
skogar med största ömhet handterade , och alt fördarfweligit
swediande landförwist: otålige penninge Summor besparde,sotn
utflutit til Utlänningen för glitter-kram, barnalekar och hwad
mi eljes sielftve kunnat och bordt förfärdiga: wära Hamnar,
Stöter, Haaf och Siöar städse npfylta med ut^och infarandeékepp lastade nteö Landsens produfter, etter den winst affrämmande derföre fclifroit erhällen; meD otaliga andra förmä-
ner... Korteligen: wi stulle dä maxit et Det folkrikaste land,
det lycksaligaste folk, och hela wertDfcttö förundran och fkracf.
Men alla tider l)afma f\n smak, och wetenstaper deras om-
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waxling. Lyckeligit Det land, (om utwaljer de nyttigaste. Wi
fä däck ej sttuta all ssulden pä mara Förfader. De giorde
efter de tiders tycke och sin dä warande tnftf: De hafwa utt
ärlig-och retlighet, famt sparsam lefnad lämnat wära tider
lättgt efter fig. Wi lefwa i en meraj uplyst period. Wi
böra dä funna gä mycket längre. "Wi böra aldrig aifma dem
efter uti tapperhet, och rättmätigt tycke för wapne-brak; men
hushälnings metenffapen bör eiwara oh minöre om hjertat. Den
ena af oege twä kan ej gierna wara utan t>en andra, ©c
böra racka hwarandra ymsom hjelp. Man stall sä lefwa i
lugnet, at man ej fruktar for stormen, dä den kommer; fast
manhalst untmifer bulret, da man det med heder fan. Fri-
den bör wara en kärast, och anwändas til landets upfomst,
Rikets tilmåxt i makt och inbyggarenas fallhet. Alla mätt,
fom leda dertil, böra ej ur ögonen lämnas- Hwad fantet*
rännande oiörager harttl, behofwer jag ej utföra; Det är til,
ofmerflot redan af de digraste man bewist. Hit nu endast haf-
wa nämnt Det, är nog. Jag tror mig derföre ej giordt illa,
när jag likmätigt Höga öfmerhetené befallning, flere Kongl.
<^ollegierß äftuntcm, och mer än mänga mittre mans längtan ,
fom alla yttrat sit nöje, at se ttittorista och oeconomista be-
ffrifnittgar ofwer ortcrne uti riket, har utwaldt min födelse
bygd Cronoby til ämne, dä jag stall Utgifwa min första A-
cademista Lärospån. Jag medgifwer gierna, at jag ej med
en st mogen hanö utfört det, som sig bortt; men den benäg-
ne Läsarens gunst dr, hwartil ja tryggar mig: vch torde jag
framteleé mil Gud, til en del widare upfyllct, hwad nu har-
utimtatt kan brista.

§. a.
r^Ronoby Sokn är belägen uti Uleoborgs sidra Fögdcrie,

l 1 mil foter om Gamle-Carlerby Stad,och 2. mil norr
HM Jacobs-(2tat och Pedersöre Sokn. Denne Sokns om-

krets
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krets synes nog blifwit i tehe sednare tider inkräktad utaf de
nästgräntsande nysnätnde Gamle-Carleby och Pedersöre Sok-
nar, hwilka.henne liksom Uti en oval peripherie inringa. Uti
fordna tiDex har inbyggarenas utrymme harstädes man twif-
wel warit eligare , alöenstttnt» hon, för ädoerttas ringa
antal, warit emellan Qamle-carlebv och Pedersöre Soknar
fordelt, pä det fättet, at Cronoby ää warit rämärke emellan
tetze bägge Kljakteligen siilnad emellan den Södra
och Norta delen af Oststbotn. -gköan inmäuarena . Mr
handen begynt förökas, och det utatt tmifmel föll dem beswär-
ligt, at sä läng wäg resa til sina Kyrkior, anlades harstädes
ett Capell, uppä en äker uti Pätas (a), fom berättes hafwahört st Wäl til Gamle-Carleby som Pedersöre Paftorater«
CapeUet kallades paras, utaf ten genomrinnante ään (b),
hwilken stall hafwa sitt ursprung ifrän Pärasjarsivi, ett Trast
innom Tawastelants grantsen, intet längt ifrän Kiwijärfwr
Capell, Wijtafaart Sokn, hwarfore Soknen ocksä ännu
af Sawu^och ~jbm= ärligen därigenom fort-
fatta sina resor tit köpstäderna, kallas p<lras RM eller
päras Rylän pitäjä. Nät detta Capell blifwit anlagt eller
inrättad^ ar igenom aldren i mork glömjko st nedsänkt, at man
derom platt ingen underrättelse hafwa tan. Om detta Capell
efter Fundation ägt egna Siälestrjare och hwilka the warit,
kan ingen efterrättelse ärhällas, widare än at fötstcr Kyrcko-
herden i Cronoby Martijvös Jacobi Witoi lärer matit sid-
ste Caplan i paras, som af hans Kyrkoherde fulmakt tyckes
kunna inhämtas (ev. eller ock, at CapcM tltftvit betient af
Präster sä wäl ifrån Pedersöre fom 6amle.(^arlebv, säsom
Mande tll dem bagge, bmiltet stulle synas kunna deras stutas;
emedan utiKongl.Maj:srunclationBßrefför Cronoby, af den
22. Aug. 1607. namnes, at Deputerade ifrän paras <La*
pell anhollo om Gudstjenst hivat Bonfcag. Jag lämnar
dock detta därhän/ (äfom en sak, hwilken ej egemeligett hörerA2 til
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tillnitt ändamäl; samt wänder mig at nogare undersila (^o»
noby stsom Den, hwarest större ljus sinnes.

(a)6ammaåfrr bär ännu namn af Cöpeö-gtårder, eller <lialeHo cro.
nob/cnKum. Capal-Gialon. (b) Denne <få kallades fordom och afwen nu
af de nedkommande Tatvastoch Sawuchönder; f>ärg« loki. (c) o«te.
»ad Stockholm den 24. Auguiti 1607,

& h
gXÄras blef af Glorwördigst i äminnelfe Konung carl denår Nijonde til et särstilt Paftorac giordt och med egen $*x*
koherde förfM är 1607. ©a stall hela Capellet och följaktel.
Kronoby Sokn bestädt mas 75. rökar (2), som är at se n-
tafKong c^l. den Nijondes Fnndarionz Bref och fnmmn
Konungs Snllrnaf for förste Paftor. ( b. c.). Säsom Päfwi-sse Läran landförwistes pä Riksdagen i Wefteråås är 1527.sä hinner Oonoby Sokns antagning ej til nägon Päfwist pe-
riod, utan har at fägna sig af en reen ock) nijfälfFan&e Ko-nungs t\D, (brn anstälte^onciiium Dplaiienle är 1593. derast
ben irrigct PHfwista religion fulleligen utdömdes ifrän hel»
Sweriges rike, och enhälleligen bestots, at blifwa wid den re-
na l<utbetsta låtan. Hwadan denne Soknärhällit sit namn,
tör man tiifornteiiaen kunna ■ säga, at det stedt deras, at dö
denne Store Konung SHKI< den tyienDe antog Niks styrelsen
och dertil med manliga ceremonier kröntes, stall wid fam*
ma titfälle Deputerade ifrän strbemälte PäpßZ Capell hos
Hans Maj:t andragit fm käran om et särstilt Paftorats är*
ltäende; hwilket dä dem forums, blef ©öknen, til äminnelse
af öemte tfomtnga Högstefterlängtade Kröning, ej allenast den
Kongliga Näden åxteDD, at bära namn af Cronoby, utan
fick äfwen tiljtänfc at bxnta en Krona til wapen nti Sokne-
Sigillet

Dä denna Nya Sokn i 6. ärs tid betient fig uwf den
i §. 2. ombemälta CapeU-Kyrkan til Sokne-Kyrka och in-

bygga-
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byggarena sägo, at den' wit) folkets tiltcigande blef iiten och
träng samt (tör hända) mycket gammal, bygde de med Hög-
toebcrböriigit tilsiänd åt 1613, en ny Kyrka (e), längre utf&re
och bredewid ään pä en plan i Brättoö by, Slätte hemmanet
tilhörig. Men dä denneKyrka folckets tilwäxt, btef
fnäf och liten, bygdes den nn warande Kyrckan, pä samma
Kyrkogärd, som Den förra städt, hwarest de mänge mige hus,
femman 06) Släkter i Solnen tilhörige graftvar ännu fin-
Ra§, murade, dels timrade och med plankläck ofwertäkte.
Grnndwalen tii denna Kyrka lades den 13. Maji 16^9. och
eirfcetet gick för sig med hogstönstelig drift, sä at Kyrkan blef
färdig och inmigb ( l) den »z. Maji i6o"o. af dä warandeKyrc-
koherden och Probsten Jacobo tt^nici Brennero, ftm lät
giöra sig grafställe straxt innan för Chordörenv mibt mDet
den af honom stänkta metsl» Ljus-Kronan, och forjkajfade
dertil en ksstelig grafsten, med sitt namns påtfxift och nägob
Gkriftenes spräk kring randen.

<a) I början stola ock Uppla? by af Pede«orc, och Knifsunds by
«f Gamle earleby Sokn blifwit crinol)? Pailorat ftfffagtt*. Men berat-tes, at te af ÄOttfll. CommrflVicrnc pä general jordrefningen 1608.blifwit at(t ifrän Cronoby ffildä: Lapplax blesbade in Ecclefiafticis ochPoiiticis lagd mttti pciicrsore; och Knifsund tilsiagit Kprckowaftndet i
Camlc CÄllcby; men I* civil, mäl hör det til Cronoby.

(t,) Hroaö Knifsund i fpnner^ct angär, sä sterwunuo wal Cronoby
Noarna sexton rökar deriftan är 1611. som frtf af Konung aug^^v z.
Dv^?ttß letolunon af t. I}. Oeccmor. fmtlttia är, fa. lydande: Wi cu-
STAV ADOLPH med Guds Näde, Swerigcs, ®btl)d och Wdndes Achfnrste, Storfurste Finlend, Hertig uti Estland och Wastmannelaud.
Gwre wittcrligit, at »ärr tå) Ärononcé Undcrsäi«re uchi Cronoby g#it
i Ostcrbottn boendes, hafwa op i underdånighet besökt, Flogéltgcit. til-
ldnna giswandcs, at ändock Konung Maj.t Christclig och högläfiig i &
minnelse wär éaljh K. Herr Fader dem til hjclp til den Kyrcka ochVrästegard som dhe eftersatte Kongl. Maj:ts Nådige tillätclse och bo
falning dr begynt at upbyggia och ir-edt) macht håfftt' hafwer låtit til,
dehlt och lagt derunder feyfott rökiar i Knifsuudh. Sä dro likwähl sam^ma frjrton rökar dem nu ifrån tagen, dmgenvm Kprckan och PWegär,

Az dM
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den med byggningen blifwa förfaldne, och dhe utaf Sklutssärder ochgiästmngar ntljarmabe, dcröfwer dhe sig bcswära, Odlmukeligcn beM'
ranoeé öm tvärt Nådige biständ i sakcne, at dcm dermcd ingen orätt
må tilftgas. Sä alldcnstund at för de sexton rofar efter■ Högdcmclte
Kongl. Maj:ts breff och gifne Fulmacht under fsr.de ro-,oh^ aro lagdc
toorbne, hwarföre wele wi harulcd hafwa stadfäst och bcfråftridt at dhe
och härefter/ fantpt med hwad annat som efter Hans Kongl. Majtts
befallning dcrtil lagt är der under blifwa ffole. £>ch i lika måtto be-
swära de sig och at de emot den förlijkmng fom de opa Tinget mcd dcmsom typcikrsöre boo giort hafwa, ingcn hjelp befomma uthas dee byar
och rskar, fom dijt mcd Skjutsningar aro lagdc< och aldcnstundh sam^
ma förlijkning är af dem pa bägge fiibor godwillcligcu stadfäst 06) sam,
tycht och dechoos witet lagt hmem den bryter, dcrföre ffole dcc och der
wed blifwa. Wij hafwe och Nådigast cfterlätit dem på det hemman,som de efter ÄonaJ. S»aj:té Slföw tillåtelse hafwe thpt nnder Prestboh,
let frijhet allehande uthlager och beswär, såsom ock at bec ar!, mage be*
komma sä mycket Spanmähl utaf Ä»>rfoharbarget som dhe behöfwa at
köpa wijn och o^latcr för. Förbiude förthenstul har mcdh alle ware
och Kronones tro tjenare och Befallnings-man och andre ehoo dhe halstwara kunna, at de för.de ware Kronones undetsatrr haremoch hinder i
Itagon måtto , t>er hwar och een wct sig eftrn^tte. Af Nyköpingh den
11'}, Dcccmbris Anno 1611»

GUSTAVUS ADOLPHUS,

Nen lärer seßan berörde Kniffnnd wid annat tilfalle blifwit dem
Vän tagen, emedan byn nu ei hör dcm mera til.

(c) Wij cmkl den Niene med Guds Näde Sweriges, Götis,
Wmbis, Finnars, Carelers, Lappars i Norlanoen, dh< c-jancn och
Eftcrs i Ltjfant) Kontytg, tilbiuve Edher ware trogne ttnbcrfatcr, fom
titt Paras Capell i Osterbottn boendes 4re, wsr gnnst och näde tilfören-de. Då) wele edher icke förhålla, at edre uthffttfade hafwa warit hoosvsi,och begärat, at hoos edher uthi edert Capell mätte hällas Tijdhe-
gärd hwar Söndag, på thet at I matte fää giöra eder Gudstjenst/
vch warda esomoftast i Guds ord ratt nnderwiste fom W sig bör. Sä
welle wij der upa edher til Swar Nädheligey hafwa <ttftocf, at wij in-
tet heller see och önste, än at I få wal fom andre ware trogne under<
filter uthi wärt Konunga-Rijke icke allenast warde til lekamligh toallftro,
uthan och p t Själenes wägne med t3nU Helge och reene £>rd förjörg-
he« Hwarföre hafwe wij för godt ansett, alldenstundh wij fömimtne at

I
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I are sa til Mantaal wed samme^ Capell, at der kan nprettas een Kyr,
fm, hwilken wij wela ar hon härefter skall nampnas Cronoby Sochn.
Til samma Sochn hafroe I nn i förstone Tiugu Röker ifrå rc<l«ssl«
Sochn Hopsal och 2lininne. DeMes uti Paras byen til än Fyretije
Röker, och uthi terfjdrfwi by Femton Röker, och förordnat edher en
särdeles Präst Herr Mörten jacobi wed nampn, hwilken stall underwisa
edher i Guds Ord, och gifwit honom derupä wart C0!12t,0n5bref. Istolle fördenskull wara förtanckt (efter somlagh utwijser) at byggie wcdhsamme Kyrkie, t>cr lägenhet ahr, til at upröbia äkcr och Engh, en Prcp
stcgärb meb sä mänge hntié neml. Stugu, Ladho, Stegerhuus, Korn^härbärge, Wifterhuus, Sonnehuus, Stall och Fäähuus, bem stall Prä-sten feban gömme och beware. Och hwar sa ar at flere ber omkrmg i
Sothtten funna finnas som hafwa lust at boo i samma Sochu, och uv-
taga ödis jorb och bem upbygge, pä bet at samma Sochn kunna fig för-mehra- Dä wele wtj icke allenast gifwa dem der upä nägre ährs fri^het, ttthan thet stall wara deras rätte arf och barn efter them,och läg»
ges under statten. s©ij hafwe och nu sändt nägre wäre trogne tjenare
til för:de Osterbothn som stulle om alle lägenheter ransaka och til fara*me Cronoo? Kyrkia tildela fönde Byar och Rofer, samt mera dertil ef*
ter lägenheten, och förordnat ar Prastegärd/ thär Prästen kan hafwa
sitt hemwist. Finne I och bättre lagenhet och plats bersammastädes at
kun«le,a och uppbyggia famme Kyrkie, än pä ben plats fom Capellet NN
siär, dä funne I« dett, der fom eder foneS beqwamligast. Hwilke wij
edher til swar icfe hafwe welat förhålla. Gudh befalandes af sro^
llvlm ben 22. Augufti ähr 1607.

CAROLUS.

Paftoris fulttiaft lyder sålunda:
Wij ca*l ben Niende medh Guds Näde, SWerigté, Göthes,

Wändis, Finnars, Corelers, Lappars i Norlanden, dhe €ajjanm ochEsters i Lifiand Konung: Göre witterligit, at efter wij hafwe fZr.gait
anseedt, att een Serdeles Sochn stall uprätus wcb Päras Capell i Hstcr-botnen, och ther byggas en Kprrro, hwilken stall kallas härefter crono*
by Sochn , Sa alldcnstundh der til nu i förstonne ligger de Tiugu Rö>
ffer i l>cäcr3o!ire Sochn , Säsom och uti Päras byen til en Fyratijo Rö>
fer och uti Tarfwijärswi by til Femton Röker, fom tilförene til fammé
Capell legat hafwer, hwilke stole och nu til samme'ronol?xKMe l^bhf
»ch liggie , derföre st hafwe wij tiMckat och ftrordnat, efter fom. wij

och
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och härmedh tilssicke och tillbetroo , thenne Brcfwifare Herr Mörten jaco.
bi. att han Kyrckioherde uthofwer samma Cronoby Sochn wara stall,
och stall han wara förplichtad at predika och förkunna Fosaml ingen der.
fammastes, Gnos klara, reeua och Ealiggiorande ordh, efter fom behbnt\)i den fropKetiste och Apoftoiistt strist författat är, uthan nägon mcft--nistio dicht och l>i,läro. Säsom och elliest föregå sine ähörare med ittsiickcligit och oliraffeligil lcfwerne, efter säsom en trogen Siälesörjare
plichtig ähr til att giöre, Säsom han in för (Bttbh Alsmachtig, Otzoch hwar Christ.n man will och Fatt tryggcligen til swars wara. Dher»till med stall han förpUchtat wara, att förmahna sina ähörare pä det
flitigaste till hörsamhet och lydno cmoth thcreé rätte Ofwerhet som tro*
gne och rättradige Undersatcr egnar och bör til at giörc; Såsom och til
tttbötbes sämjc,kärlighet och endrechtighet? Wij hafwe och DÄgaft der,
hoos undt och efterlattt honom famme wcderlagh, underhåld och wilkor
niute och behalle, fom hans Anreccflar för honom ärligen haft och n«<
tedt hafwer. 23ttrbe fördenstuldh all som uti för:te Prästegald byggte och
Boendes äre, att I anammc och bekomme för.de Mårthcn zacobi för
edher rätte Siälesorgarc och Kyrkoherde, uthgiörandes honom i rättan
tid, wälwilleligen och uthan all knorr, Tiende, Lijkjtoel och all amtait
dchl, som I efter gagen, Kyrkie ordnittge» och en god gammal sedhwa-
ne styldige och plichtige äre. Deremot stal han wara fortänkt att uth-Ziöra Op och Kronan all dehl som bäde uthi Norktöping och annorstädes
brukeligit är, och än härefter kan famtycht och pabudit warba. Der I
trogne Undersätare och Danemätt alle wete edher hörfamiigen efterratto.
Af Su»«köolm bett 24. Augifti «hf 1607.

CAROLUS.
( t. s. )

(<!) Se Paftor M, l^atlieili viil»ut«tl<,n de Oirrobotm». <^«z^ XV! §^
,6. PJfofcflbr l<emfe« relation <ic llrouoby. och af KONgl. l<lln«l3tion«
Brefwet dat. den 22. äug. 1607. der iblotto annat orden fä lyda: Hwils
ken voi wele at hon härefter stall nampnas Cronoby Svclm. ©tff*
nen förer en gulfärgad eller Gullguul Krona i sin fatta, fom war af
blött taft.

(c) Til denne Ktzrkobygnad lämnade Konung Gustav adolph
Tijo Tunnor ©panmål, hwilket med mera, kan fts af Kongl. brefwet
af den 19. l»i«rii 1614. sä lydande:

gustav adolph medh Gudht Nädhe Sweriges, Göches och
Wändes Konungh och ArFurste, Storfurste til Finlandh, Hertigh til

Estlandh
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©jltonfctj Hch Wetzmannelanbh. %i\ pafm Aversion <*) (Snnftclir
gen tlndt och efterlatit 9Beatg# underftttc i -Cronoby SuchA i Osierbochn,
rrrjthcraé Uminh begäran til tljtxai Kyrkiobyggniu^tchhirlpTijo Tpnmr
Spanmahl, hwilken SpanmDl A tfytm Itfiwxtxa IM,afllpbördcn der jdin
defallning. Wij hafwe och Gunsteligen efterlatit b.p«n til Wyn och ob-
later åhritgcu af Tionde Spanmahl bersammastades Ser Tpunor, hwil,
ten dem ahrligen staL lefwcr-erat warda. Ratta tig (xlrefför. Af Ta-
wastehuns den 19, Ma«u 1614.

GUSTAVUS ADOLPttUS.
(*) Denne lärcr hafwa waxit LandHöfdingcn Erick Haa«.

Denna Kyrka blef 1639. igenom Probsten Linnen försorg tnälah,
fsm hans relation pa Swensta urföifar.

(5) Kyrckan blef wib inwigniNM kallad HeliZa Wm&fHgfrti*

1 tTi Cronoby Sokn förekomma nu twanne Kyrckor. Mos
derkyrckan, och et Capell; om hwilket fedttare man wil

orda pä ftt rum. Den fixxa sller Moder Kyrckan är utaf
trä, wackert bygder uti aftäng fyrkant; des -längd innom knu-
-tarna är 48. alnar, bredden 20. 2. aln: utanpå är hon täcki
med et wackert fpäntak, samt försedd mcd er restigit Torn,som äfwen år spant: M des norra wägg wid Choretflär en ut-
fcyad Sacriltia, mO spämak utan pä, bestäende af 6. alnars
längd i HUÄdrat: harstädes förwaras Kyrckans strud och egen^
dom, fafom Mässhakar; Kyrckio- och Kalckcn bägge
af Silfwer m. m. Under Sacriftian ar en med wackerr stem-
hwalf murad wijn källare. Ibland Kyrckans mnandömme fö-
rekomma ätstilliga £jné#frouor af metall, hwaraf först en war-
ker, änstkönt iim, med et lag pipor, uti hwilka otta ljus
knnna Mas; som hänger nti Choret, öfwer Salig Probsten
Lrennen graf/ Md följande anfcriprion,

B In.
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In. Dei. t#r. ops. Max. Gloriam. Templi. Cronoby-
enfis. ornamentum. sc. fui. se. fuorum, memoriam. ctedit»
Pä andra sidan läsas föliande bokstafwer:)äcaLVB tt. Ltil-^l'
kerus, Paftor. & Pr^poficus. 1660. Längre ned i Kyrckan,
eller jtrart utom Chorec, hänger en stor och wälutarbetad
Ljus-krona, Stor Rronan kallad, öfwer Salig Häradshöft
dingen Olai tt^^ivi! graf, med trcnne lag pipor och ätta styc-
ken i hwart lag, hwilka utgöra rum för 24. ljus: ofwanpä
kronan äro följande namn utstuckna:
Olaus, El.l^. tilH^^ius. M^(3D^l.e^^. Josephi. Mathesia,
Pa nedra raden: Elias. ttäklnivs. B^B^i>nv^. tt^ivllvi^. Ma-
»l^. tt^^^i^. a.-o 1690. Ungefär midt uti Kyrckan är den
tredie hängande, med twänne lag, a 8. pipor i hwart lag, m
tan nägon päffrift. Den ftärde bestar af et lag, » 10. pipor,
med denna ritning: Cronoby R^rckio Crona Anno 1662.
Den sidsta är besatt med 8. pipor uti et lag och hänger längst
bak i Kyrckan, fram för läktaren. Utom delta upräknada,
Zifwa de wackra Tafior, fom äro i Choret, Kyrckan en
behagelig utsikt. Hennes hwitfärgade wäggar wilja hafwa si-
na äMdare ärhindrade om hjcrtats luttrande och renande i-
frän alla synda fläckar, t>ä öe innom de famma, stola sig in
for öen Heligas anftckte ställa. En wäl utarbetad och med
stön mälning öfwerdragen Predikostol, är härstädes pä norra
wäggen, bredewid 3ac'tliiX dören,med en wacker bilthuggare
tafla ofwanföre pä wäggen, hwarest fåfem en Solmcd dch utka-
stande strälar föreställes, med denna infcription: n^^ (a).
Uti wästra gafwelen är en tämmeltaett wälmälad Läktare för
bägge Könen inrättad. I Söder ifrän Kyrckan, ungefar til
16. alnars cliftance, stär en wäl b^aUt och med röt) mälning
öfwersiruken kläckstapel, uti hwilken y.ne stycken wälklingan-
de kläckor hänga, af hwilka den största och mellanhängande
kläckan wäger 8. Skeppnnd, 8 Lispuut) och 17. marcker: pä
henne stä följande ord: Rommer l^t otz tilbedm och knä-

böja
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fsja och nederfalla fot éSÄrancm i^en og giort \>af*
wer. Pfalm. ys: 6. Midt uppä hennes ena sida stä .owen:
3ub fdicitiimo irnperio I^e^i» auLullil^ml GAliOl^l Xi:mi,
Rtigiz noftri clemenl'lss,mi. Pä andra sidan: XDav trefotin til dödcn, fa stall jag giftva lig L^ifsins Crono: A»
poc. 2:10. Ncdcr omkrmg henne C6(eö denna inlcriprion: in
liOnorcm O^l <3e Ecclell» Gronod^nlium Decus atcjue orna*
mtmrum. Paftore Magiftro Jacobo Falandro, Me sudic
Jacob liirman. A:o 1694.

Uppä den andra kläckan i ordningen, eller st kalladsGamla Rlactan (b> hmilfcn wäger 6. Sleppuud och 8.
&t>pmit>, äro följande ord at läs-s:

Eil Cronoby ©ccfytt i O.terbow. Hans Christo-
«-«EliBuN VVIXAK. Midt uppä henne fJHJjACOB tt. LliENNL-
rus Paftor öc Praepofitus. Ncderjt owknng henne stä deste
orden: Alt thet Anda hafwer lofiec HiOßran- Halleluja.
A:o 1675. gurm i Lcoc^liolm af I^ANH /Acoe bili^AN.
tölinfia eller Lllla ftockané'mU är 1.? Skeppnnd; des infcri-
prion lyder stlunda: >E« noc campanum in ufum Ecclefia*
Cronobyenfis, lmperawre augufliffimo, Rege kl^lOElilOO
l:mo, Gubernacore . ssovinclie ijluiirissirno Gomite Domino
Carolo E»dLlc«, Irafule Dicecefios Reverendiflimo Do»
itoro Jona sALENIo, ac^ue Paftore <8c Prapofico Magi»
ftro Erjco GA^ANv; fudic Anno 1736. Gerhard Mejer Hol»
miae (o).

Nu fordrar ordningen, at nägot orda om Unna Sokns,
ifrän fcef? första anlägning, hafda Präster; och komma nu
först Kyrckioherdarne i den ordmng at upräcknas, fom de fin-nas utl Cronoby Kyrcklo-piococol-Bok upteknade; ocb ärosom följer:

l;rnuj Dn. Martinus sAcolii ViLoi, Paftor conrTr-
M2IUB af Kong GARE den Nwl de den 24. Aug. 1607. me*
ms hafwa warit den sidsta SHcellanu« wid vet har for-

B2 ut
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ut warande paras Capell. (larcc warir Kyrckioherdens i
Wöro Dn. Jacobi Martini VVlLol (gton; ty nysnämde
Kyrckioherde förestod Wöro Pastorat frän ähr 173. til ähr
1601. foni oatalozuz Pastor^m i Woro Kyrcka utwisar). Nar
han blifvit död har mall ingen underrattelfe kunllac inhämta.

11:6u3 Dn, jER!?>tIA3 Biorneburgus, Finlandus, den
tioénämöes tnäg., (mencs matit Pomotuz Magister) tllträdde
sedan Paftnracet, men owist hwad Ähr; war förut ReNor I^'
loenfis. Lärer Uifmit död är 16Z6 eller 1637. emedan

lll:c'lU8 Dn. Jacorus Bäennerus, född i Wafa , hwilken
warförst Regements Pastor, blef båt forordnad tilKyrckioherde
ftmt Pr»pofitus är 1538. Ha? lefwat länge och giordt mycket
Zodt wid Forfamlingen. Dodde ungefär 1686.
' IVrtus Dn. Jacobus Restrenius, tilforene Regements
Pastor en liten tib och fedan gansta länge Hofpitais Pastor.
Vlef Kyrckioherde Uti Cronoby 1687. llx Majo. Dodde jirari
efter tilträdet, lnätt af lefwcmde och ålder.

V:tus Magister Jacobus Falander, född ähr i6?B. Uti
Qamte-Carkby; war först BacellanuB i fin födelfe Ott, feÖait
Kyrckioherde uti Cronoby 1689. har äfwen gio dt lnycket gode
wid FkfamlingetT. Blef här Praepofitus. Transporterad
(ii Gamle-Carieby 1704. Dodde, trott af mycken wederck
wärdlghet, i Gamje-Carleby 1720.

Vfcfus Wat Mln Faders Fader Magister Ericus Ca.
janus, född i Sotcarao 1675. Blef antagen til *^ivis Acaclemi.
cus utl l^plala 1692. Philofophi» Magister l^!)0 1697. GON"
retfor wid Abo Cathedral Bcnola 1698. och samma är or-
<Nnera6 til Präst. Utom sina Schois @i)§lor, dem han i 6.
Kr därstädes troget och träget upwacktade, war han ock jos,
sclsat med den nyl Finst: Pjalm-Bokens reviderande samt
GorreKuren under Trycket. Vlef härsttides Kyrckioherde 17V4.
Kom jämte andra pä fiychten 17/4. Under ssychtctldm Moärs
Preöifant i Sunne s^^tt^i»i)^v i Jämtland ifrän August.

17!5.
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r?*i. til samma tid, är 1716. Betiente sedan med sina $m>
bets göromäl s.Zldzö Bruks FsrsamiinZ in til Freds stu-
let ar 172T. dä han kom hem igen. Blef Probst öfwer Cro-
n^by ( ontr3# 1722. Dödoe faligen ' den 26. April. 1737.
Hwad mycket Zodt han, med sin ofortrutna fiit, til Förjam/
lll»gen3 forkofran bidragit, anstät ci mig, at här utföra, m
tall länmar sädant til andras owaldoga omdöme. .

Vilmus Magister Gustavus Juslemius, f6t>t> i Åbo 1702.
Sedan han hemma hos tm käre Fader .<?>af>lig Theologis
Profefforen Hcrr Mag. GAVR. Juslemus lagt grunden, och
silllfölgt det päbegynta i Strängnäs Gymnafio, kom han til
Upfala är 1719.Blef dersammastades Promötus Magister 1734.
Ar 1?35' blef Ha» ordinerad tit vice- Pastor i Pyhäjoki,och 1738.
Kyrckiohcrde häri Cronoby, hwilcken den Högsta waröiaas up-
peyslla wid walmäga i länglic^a tider, til fin församling förman.

Saceiiani mil) Cronoby MvdwKyrcko Församling th^
wa foljatlde warit:

t:mus Dn. l-lei^Rll?Us.
llrdus Dn MartinusGeorgm Taitfrus.Kallad GRVi^r,
Ulrtius Dn. Gabriel Werander Senior, titforene Ad»

jun&us Minister» in Cronuby. Dödde 1706»
lV:tuz Magister Johan Pil.c«AK: tilförttts Adjunåös

Ministerii harstädes. Dödde 1714.
V.ru« Dn. Gu«tatus Bogman, äfwett tilförena Minifte-

fii Adjun&us hdrstTioeö Transporterad til Vh eo 83cella«
nie 1735. Pastor in Bslo & Brahtftad 1^37. Probst 1749»

Vl:tus Dn. Johannes FoßSl^Akss, född 1699. Psdagogög
Secundus sc Adjurvflus Ministers in Gamle-Carleby, 1726.
Saceiianus häcstades 1735. htt>il!e« nu til allas llöje föreställ
Unna Wan.

Adjun<si . Mintsterii: l:mus Dn. Gabriel Wpßaw-
VLR Senior. ll:dus Dn. Gabriel 'WIiRA^OLR Junior,
Ill:tius Magister Jo«A« Puckar 1703, iV:tus Dn. Gusta-

BZ W§
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vus 8065,45, 1713. V:tUB och nuwaranbe ar min Kclraste
Fader Magirter Ericus CajAnus, fom sedan 1732. fötC*
jtäoc detta Ämbetet, jemte l^uspn^ls Paftors Si)§l.in,hroar*
om mera laugre fram. Gudstiensten förrättas harstades pä
Swenffa, emedan Soknen bebos til största delen af Swenstt
folck (d). Nu i fednare tider hafwa Sawu-^avaft ja ock
ifrän de nästgranfande Sokuars Byandar unga Boube bräu*
gar nedflyttade, hwllka warit bara Finnar/ at sika sig nägon
mäg lägenhet i de ned« Soknarna; Dä de til en stot del,
medelst giftermäl, stannade här qn>ar, och med tiUn bltfwit
bofaste Hemmans brukare; for deras ftull har Prästerskapet
Järstäbes bllfwit forantätna at hälla hwar tredle eller fie.de
Sönd'g §in(! Predikan.

De oblida öden, fom denna Sokn warit underkastad,
öro mäst gemenfamma med be af Mag. s^c. (^»vo^ic) nti
des (3racl. Olsp. Upräknade, fom i (3amle-(,'arleb^ timat;
Öet torde k^nste ej falla öcn B. L. befwärligt, at de sam-
ma uti korthet uprepas. De stora mitzwän- ller Fattig-ähren
,695. 1696. och 1697. plägade denna Sokn iSfom andra;
den Folckbrist, fom de samma förordfakade harMes, fan as
rclrgäende opsats Pniaé: hmarnti fitnuas uptagne de, fom Di
ären endast genom hunger dödde

De härianbe farsoter fom Kren 1710. och 17". almant l
iSsterbotn ruinerade wär klena Hnshälning, lämnade ej heller
wärt €ronoby obefokt: uti Pesten Dödde här

Ar Död:
1710. Nov. och Vecemdr. 26.
171U in Januar. & Febr. 19.

4s. ©**

är
1695*
l696.
l697-

5

**
t 9

* - , *
Döde, 53., 64.

* 98.
l698. * * 5 s 9 - 15.

236.
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Men fcerwiö är märckwärdigt, at de hus, hwarest Blod,

foten den foregäende Sommaren grafferadt, lämnade öen
derpä följande Pesten alöeles offadda; de hus och gärdar
blefwo endast besökte af denna ödande gästen, fom ingen fän-
ning, haft förut af röd eller blodsoten. Hwaö andra öden
tietta wärt Cronoby warit underkastade; wil man ej heller
forbigä. I flutet af 16. Secuio, i det inbördes bullret under
Kong Big'lBmundi Regemente, huserade t>e£ Rytterie, som wo-
ro förfagDe i Osterbotn, grufweligeu i Landet od) plägade
Inwänarcna, fä at ock deras npwäcktes det bekanta Klub-
bekriget emellan Bönderna och Ryttarena; hwarom man med
nöje kan läja Herr Mag. J. Chydenh feduare del om Gam«
le-Carleby p. 3. sc leq. At 3nböggarena Uti Cronoby, (fom
dä hette Päras) haöe utaf dehe ofweroädige Ryttare sin dry-
ga del, kan man nogsamt finna.

Hwad denna ©öknen, sä mål som andre, mäste lida
under det länga och swära Kriget med Ryfen, fom börjades
1700. och flöts 1721. är ännu hos en och hwar i fä frifft min-
ne, at jag hwarcken behöfwer des äminnelfe ä nyo upelda,
ej heller hinner min förmögenhet til,at den obestrifweliga jäm-
mer och elände med tilräckeliga färgor asinäla. Ar 1706. ut-
strefs härifrän, fä wäl fom ifrän andra ©öknar, en anfenlig
hop ungt manjfap til Soldater, hwilka blefwo uti guamizon
commenderade til Wiborg. ©äfom Allmogen under samma
tit) mftste wara i gewär och blifma exercerade som Solda-
ter; sä blefwo de flera gängor utkommenderade til ätstilliga
orter: men ester ordres blifwit t)em secnt communicerade,
hurmo de ej at tjena fitt Fäderneö land nti nägon offentelig
dataille. Hwad beswärligheter denna Sokn widare hade i
fidsta Kriget, dä Roffa ttossarerna är 1742. in G^obr. hit an-
kommo, är åmtu hoöen och hwar i gansta färstt minne, Eljest
woro hsr i Sofnen, fom och annorstädes i Icmt>et, swära
mihwäxt är af frost, neml. ären 1733. 740. 1741. och til nä-

soss
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gon deet af 1742».©orolige, otf> de ganffa fä, ftugo de åuit
litet sprickande faö, fomjige aldeles intet. Ingen dodde doch
de ären af hunger har i ©okren. Hnrn deras hllshällning
lidit och deras nfcingtfåty nzäft efterfattas medelst omroroe.
exerceringar , medelst bxi\\ pa föda i fattig-ton medelst egjt
Krigsfolcfy ffintftnde i det länga 21. äriga Kriget, medelst lö-
pande i ffog och marck wid Rytzens inträtt i landet, medelst
de oandeliga ffiutf^faroer under Roffa maktens töifrande od) af
och an marcherande är 1742. ifrån Gtfobr. och 1743. til Aug,
är lätt at (Tuta. At förtiga den tåbfla, fruettan och ofaker-
het, hwaruti man dä stundcligen lefwa mäste. At jamwäl
lämna onämnt, l)i\xu mänga Creatur, wid de ankommande
marcher til stakt åt Ryffa öfficerarena Uttagne Wordo ; med
mera, som dä mäste widkannas och undergangit waröa. Än-
stönt denne ©ofu, som bemätt är, warit sä mänga ödande
omwarlingar underkastad, sä har däck, genom den Store Öu-
fcens underliga Försyn, folck-bristen redan blifwit har fätilrackeli-
gen arfattt, at intet hinder derntinnan fhneénu mera ofrigit för
joroeus idoga upodlan. Om Detta Almogens aftoch tillagan-
de i fednare tider, är mig af Herr Mag. och Kyrckoherden
Jusr.^, genom extra^r af Kyrcko-^ldellerne, gUNstigt
meddelt; fom följer:

Ar Födde Döde Wigde.

'743. 78. 47. »4. par
l75<?. 84. 58. 7.
«75l. 73. 59. 11.
1752.
»753'*

85.
90.

70.
6/.

l6.
8.

'7/4.
!

96.
'

506.
57.

556.
14-

70.
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Folckets talrikhet for samma är är fom följer;

Hlderdomens qwarlefwor förekomma har inga synnerligen
märckwardiga, undantagande det jag hört utaf en gammal
trowärdig man beraeta^, om en gammal siut-koöl och et. af
rost nästan aldeles förtärt 3to2tof, hwitka i hans barlt-
dom bllfwit fundna pä et bärg 4 mijl ifrän Moder-Kyrckan,
opföre ään, och altfä litet mera än Z mijl ifrän t>en nu segel-
bara farleden ( e ). En dylik troroaröig berättelse är äfwen om
en Kööl af et gammalt Skutwrak, fom blifmit funnen är
1678, ungefär 1, mijl op tit siogs ifrän Den omtalta ©kepsleden,
uppä en mäha, 2.apmatzan kallad (f), hmilken dä redan wa-
rit ja i jorden nedfuncken och med mätza ofwerwäjtt, at gan-
ska litet af den famma kunnat fynas.

Alt detta äro säkra prof pä t>enna ortens siarcka tilland-
ningar ; utom det, som man i manna-minne ögonffenligen for-
märckt n>amets lika fom aftagande och jordens npwäxt. Märcke-
ligit är, huru den af de enfalliga fä tallabe watnets minstning pä
20.å30. är tilbaka kan fakert rönas: t>e ställen, som dä warit sä
diupa,at man,man at frudM for gnitid, kunnat wid utloppet
af Cronoby ää, fegla med en stor fullastad \Utbåt , äro Denna tiD
fä grunda, jat en nu mera knapt kan siippa der fram med
en enbotmgS bååt eller *£dä\> (diale^o Cronobyenfium). At
fortiga, det t>e ställen, hwarest man för 70. a 80. är tilbaka,
haft de bästa ©ijk-warp, äro nu dels uti ang, t>els i mulbete

© för-

1749. * * F -- * 5 * I083.
17/v. -^ -^ i s s * IQ79.
1751. - s - / £ -: «l 1096.
17/2. e * * * * * ll 'O96.
>7/3- t * * * * * 1096.
1754. s s *' * I - ', 1178.
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jorwandlade (g). (Sommar och Minter Lands-eller Päst-
wagen, löper midt igenom denne Sokn föder ifrän norr om-
fring tit Stockholm.

( a ) Denne taflo. ar af en infödd c lonnd/ bo uthuggen och med
hans omkostnad målad och förgyll), hwilkcn han Kyrckan sedermera för»
ärd^

(l?) Utan twifwcl sä kallad> emedan Jjott larer wara bland de ald^
ffa klockor, som Qionob^ hast,, om icke den aldrasörsta, som årtalet
tycks wllja intyga.

(c) Här war tilsörcna en annan liten eSev Präst-FlocFa,. gntcn as
1700. wog 4. Skeppnnd. B!cf af Rytzen ar 1714. bärttagcn, derige-
»om, at nägra cnroifa af Allmogen ej willc tillåta hctme bartföras til
Stockholm undan Fiendtcliga, Troupparna tillika med de andra z:iK,f)wiU
la under ofrcdstidcn ifrån, ar l7i4^ til 1722. pä fipchten woro, i Stock-
holm behäldna. o

(^ > 2>c första ©wcviTa Abocr härstädcs lära warit de, som blcfwV
i Ksna 5«.1c» xi.icf el^cr ftUfpctf tid, igenom des swager birger jjerl
til Bialbo, (eller som han redan, hette Föreståndaren Hertig bir-
ger, ) uti 1;. Secuio. hit til Ostcrbotn fanbe.. Denne birger j^erl
siall äfwen warit,f«n« med sin undcrkufwat en stor bet af Landetsdä jämwät Christna religion infördes., Den tiden larer en stor del ofiftcrbotns inwanare ej? andra warit an Lappar, fom af denne birger

blefwo dels ihialsiagna,, dels pä ftycfjfen drrfna. Det ar likt, at m
del af dcj;e uyjj öfwcrfiyttade inbyggare woro Smålänningar,, men stör-re delen XSOannlanuingatr,, l7io!ic)d/ och Pedersöre cl'.2lc<^cu ( som ar c?
nahcmoa ) tyiei ajfwa. det witz" handen. En 80. ars Man un' cronoby,.
roiö namn l^i.crl'B. Bioga,. berattade, det han i sin ungdom, tillika med
«ndra, i Kcnungl caßl xi;tes tid blef efter hög befallning, sand på
nägot byggerie til Warmcland emellan 1680. och 1690. talet. Da l)an
lned sina stallbröder anlände til en gärd i Warmcland, hwarest de gingb
in i stugan och halsade pa sit språk; sä swarade dem en wid bords andan
Mande gräharia man pä sit språk. De ralif.ee wid och språket eller diale-
kten war enahanda. Nar de nu således talats tuid en stund, sade den
gmnle Huswardcn. I^Z, sir ody härer, at I åven. af-komlingar af
der fekt*,, som i Rong ERICB Läspes ttö taf BIÄGI-R i^ki. blcfwo-
focöo ifrån denna orr til Östra sidan.. För cutieufiretetr wil! man an<
fsra några härstadcs bruleliga ord: (Bn&fvh, ©uoéfrib. Sägner, sitt nid<.
Ga åffaiita, ga at äta. KMr oih fabcal? hcim rci, wil du faxa el>
kt resa hem redan* Lis gräefton frän dälon, lätta. Mans. börda.

Leif



19
SLAf gZrckin i hanpm, lemno gåftn ttft båten. Gois ba ha volti,
få har det' worit. -Ha du ftjöt nan på giälon, har du sedt någon pa
akren. -Hroa giol du thär soig läng, hwod giorde du der så länge.
■Ha wa ein Zromt längan gsrck, det wor en grymt langer gåt)c.

( e ) När dctze eftcrlefwoi blifwtt fundna , kon ej för wip sagas:
däck ar drt en allmän sogen, ot det nedan för barget nu r ivalstånd tvä-
rande bonde hemmanet deraf fådt sit namn, hwilkct heter &Hutl?all(u

<^f) Utan twifwel lärer denne mapa fädt sit namn- de fordna
Lappar, sam för ChrisiendOmens början kunnat boo på de omkl'ing fam*
ina må§a liggande Barkar eller halmar, (cl-aie^o Cxonoby^d. RWb-
bar), hworeft de beqwnmligm funnat wid et diupare watn hofwo sina
Pssenostcn.

<g) Det berättas ot en -något stor Saltbåt kommit en gång seg-
ländes op til ctHemlnou, denämt Sunde, (nu en holf mifi ifrån siorootn)
och litet stycke Därifrån, där Sommar lands-waacn nu nr, med fulla
scgcll stött pa och omkommit med hela lasten. Po samma ställe t rn
-grop har bostapcn warit bcgiärlig, at dricka wotuet och äfweu nu,/ fe?
Pon wotnet aftorkots, med begorlighet, för sältan siull^ {letia leret.

§. 5-

©rn Sortmanen/ Äkerbruket och Swedielcmd.
<^Ordmänen här i Soknen aratstillig: fomllgstädesLeergrun^
***y annorstädes Steenmaal, fomliga stallen Sandmoo. Pä
nägra stallell finner man jordmän bestå af 2. a Z. hwarf grä
eller Klappersten med jord emellarr, Matjorden ar minsta De*:
len ratt fmaxt mylla, utan somligstädes sandjord, nägorstades
Leerjord och mästadeles Leer-vch sand-blanning. Blöt, snrach-
tig eller Zyttie faxD finne* här ock nägorstades i äkrarna: man,
kan tancka, hwad den i fräst-äär iönar mödan. Akren giö-
res ftuchtfam med gödfel, som faller efter Hastar, Fär, Swin
och mäst Koor eller Nööt. Ett staZs jord upgrafwen ur mätzar
brukas har wid Capellet af wiha hushäll, at föröka Zödfe-
len tmö, pä det sätter, at bonden om wären, innan SäHnings
tiden infaller, kastar up jorden, uti en hög wid pH af 2.^

E2 alns
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ahtsljogb, 3. a 4. alnars längd och 2. alnars bredd, hwarest
den ärct ösiver ligger orörd til nästa wär, da Landtmannen,
fcdan han utkört all den gödsell,fom wintem' öswer fallit un-
dan hans Creatur, stapar denna fammaugyttrade jorden hem,
och lägger henne nederst uti gödnings*)toon, at der, under
deu gödsel, som faller om sommaren, än ytterligare medelst
hopbrinnande och fästens dragande frän den andra göras tit
nästa ar deqamlig til den magra akrens uplifwaude: och knn-
na sannerligen de Hushäll, fom pä detta fättet öka fin göd-
ning , wtd des utkörande fagua sig af en längt kraftigare
gödsel, famt följakteligcn wänta en tilräckeligare störd. Af
alla förfiktige Hushällare utjlffpas gödfeln med dertil gtoröa
fyrhjulade kärror eller wagnar, pä äkerstycket om måren, litet
föran de fää, dä den, utan at ligga der längre för luftens
wäldfamheter öpen, strart fönderklappas, utbcedcs och nedplöjes,
hwarpä fääningen följer utan upffof, Wid Capellet, derast
detta gödnings satt mast i akr tages af alla , fom dertil haft
wa tilfälle, fä de fägna sig wiö uttröstningen af 10. n. 12. ja
ibland 13. kornet emot utfadet: Gomminiftérn oarstödeé Hett
L2ur. aggman förtjenar i synnerhet beröm för de wackra
efterdommen han, medelst sin ofparda flit, lämnat Allmogen
wid Åkerbruket- De andre öercrnot, som dels för fina äkrars
vbeqwama lagen, dels genom roårMoétyet, ( de dock få äro)
försumma et dylikt Hushälls grep, mäste ätnöija sig meö mitt-
dre. Somlige utköra med första föret om hösten sin gödfel,som lahtals stielpes pä äkerstycket, hmilfet ärfatenheten har
toift, ej fwata i nytta mot det förra fattet (a). Gödningen
fifeé här afwen öfwer alt med det halm-och höö-bah, fom
blir bfxigit fram för och unoet: Bostapen; men af gansta
fä med gcanxifi, hwilket dock torde wara ej mindre nyttigt.
Fordom brukades eller plögdes äkrarna här med Stäckaal
ellet äälder. Men i förra Rysta tit>ett, nemligen emellan 17^4. och
.721. dä de hade brist pä HWr; (I» somlig hade ingen,

somlt>



21

somlige allenast en, någondera, och de ganska fä, hade twä,)
och således möste hielpa sig med de högstnyttiga Creattmn,
Oxarna, til dragare, begome de här i Soknen dt ärja eller
ploija meOSabra, eller den til jordens brukande mycket tim-
liga och nyttiga twägrenuga plogen, som här kallas Sawu,
aal, (hwarom se Mag. Pazelh Difp. <l)m 2(ng och Äter
ststsel i Asterbotn ) emeoatt modellec dertit är kommit ijrän
Sawuland, hwarest desie Sahrat eller twägrenuga plogar
af ålder brukade blifmit. Til at efter rågens ncöharftoanöe
köra äkren i forar och jorden emellan dem jämn , bruka nä-
gra fä i Steenäkrar et myllnings-aal med sirykbräde twärt of-
wer, fom liknar Sahran, allenast Det icke är twägrenugt.
Men andre och de ftäfte betietta sig af äälder eller Skäckual,
met» sirykbräde twärtöfwer til famma åttoamål, hwilka göra
jämnare färar od) längt stätare färbackar. Akren hafwa öe
ofwer alt fordelt uti z:ne delar; den första delen, hwaraf Rå-
gen hösten förut blifroit afiftrcen, fääs följande wär med Biugg-
säd; den andra delen , fom legat uti näde öfwer Simmaren,
befåäé uti början af Augufti med råg: od) den tredte, hwar-
ifrän Biuggsäden om hösten blifwit bärgat», lämnas följande
Sommar uti träde. Denna fin trades åker ärja ock) plöja
de 4° a5. gängor om (Sommaren föran de rägsää. Under
den tiden, fom äkren ligger i träde, dijka de omkring sina ä-
kerstycken och kasta dijks-jorden uppä åfren, hwilken fcömt
genom plog och baxf i ärjningen eller plögttingen och harfnin-
gen blandas nnd den oftiga äker-mullen. Harftvor brukas
l)åx med 3. leder eller lättar, och järntinnar uti. BädeSah-
ta, plog od) f>arf köres här ctlt med hästar; äfwen fom ock
alle andre bäde wintet:-och sommar-körstor förrättas med t>ef?e
Creatur o/enast; ty här mäste man föra samma klagan, fom
Salig cöswerhof- Intendenten Herr Baron Carl tt^lii.L'
wan i fina 1750. ärs refebejfrifntng pag. 3. anförer, nem-
ligen huru han mM, at Bondedr^ngatne omkring Stock.

EZ bolm
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bolm med forakt ansago bruket af de sa lönande fotnhsgstn^ttiga Creaturen, Oxarna. Sladden eller wäl-
ten betiettå några sig af, at ifrän tärka befxifa den nyst ned-
sädda Biuggsäden; i siinnerhet brukas den af dem, hwilkas
äkrar bestä af leer-och sandblandning, säsom största Delen pa-
ras byn och en del af Bruttos by. Ärt-sade brukas en-
dast af några fä Bonber wiD Capellet, samt af Ständsper-
sonerne, hwilka iblawD kunna öetaf proficera anseenligen. Ham-
pa sääs här merendels af hwar Hushällare til egit behof ,
hwilken däck ej ättib är sä lilräckelig, ulan nödgas .de iblanD
köpa mera deraf til sitt behof utaf de nedkommande Sawu-
eller Tawast-Bönder; men om bristen på denna wara bör
tilffrifwas jordmänen eller folkets ©kunnighet nn des rättaans och ffötstl, lämnas til nogare undersökande. Tijn-plan<
tagier hafwa ock nägon gäng blifwit af eftertänksamlna Yus-
hällare försökta: men ännu hafwer man ej hunnit til nägon
stadga härmed;! ty de tidigt infallande frostnätterna vm hö-
sten , pläga nog ofta göra Landtbrukarens härpä anroantma
omkostnad och möda frufftöos. Skörden gar for sig gemen-
ligen efter det allmänt brukellga fåttet i Hsterbotn: nemligen^
Rägen stäres endast nteö hattoffaror; men kornet Ms ibland
af med en dertil giorö Lija; däck stäres det mast med fädana
handstäror fbtn Rågen. Hwete sääs här ock) inbärgas med
fördeel af nägra wiha hushåll (b).

Uttröstningen od) ränsningen förrattas har med samma
wärktyg, som atinorstädes iKsterbotn uti Rija od) Löga. Gär-
detttde ster, som alment., med granstör och gärdsel (c) Swe-
dior brukas här något, men -ej altiD med fördeel; ty jordens
fruktbringande kraft ar tilförena igenom flera resor brukadt
och öfwadt Swediande, aldeles förtärd. Swediebrännattdet
har ock ofta åstadkommit hogstfördärfweliga Skogseldar, där-
igenom hela Skogs-trader afbrände blifmit/ 2lllmen{Kten til
största städa. Smedietattoett besås mäst med räg, och iblanD med
rofwor, hwilka här trifroaé befynnerligen wal. (2)
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(2) En del nödgas för fina afiägsne äkrar gripa til et sa ffadeligit

fimfr mm dcremot äro andre, som hafwa det ffir en scdwana och hällät
för en omui^an^elig nödwandighet/ at t tid laga gödningen pä akerftycket.

(b) Mast ar här brnkeligit Sommar-hwete> nägon enda finnei for»
har SEBrntethwete.

(c) Deras äkrar äm mäff mcd gärdfle kringstäugda, i synnerhet ne^
dre uti Woderkprko-lanet, der de e.j hafwa tilgäng pä sä tienlig stcen,.
hwaraf stecngärdar kunde göras., Bcfallningsman Laur Bruneli ar detr
enda, som mcd detta nyttiga hushalls grep föregädt allmogen wid Mo-
derkyrckan. Wid Capcllet fär man dcremot nästan ej see annat an af
Dmn och stät stcen wäUflföa stecngärdar kring åkrarna; i, synnerhet pa
Grästbolcts ägor, hwarwid sa<_el.. Herr i.2ur. l^ä^manz. stora. osörMlFtMet fttarftt det masta^

§. 6.
Om Sng och Beteshagar.

ONgarne äro här af iliigt stag. Somliga öro blota Mäff-
"** 4ncjar, hwtlka uti. rägnaktiga fomrar stä under watn od>
ögarena til städa, icke kunna afbärgets, fåsom förledne Som-
mar stedde for mångom. iUnbta äro dels Hardwals-ängar,
dels btöta> in miD od> långs åt åå-stranden belägna, 2la-
lands angår kallade. ®ot:öe bägge defe flagen bättre ryk-
tade^ de förra medelst diken ifrån det ofmerstouiga watnet
beftijade,och fednare, hwilka uti torra fomrar, for brist på.
arforderligit watn, bära platt ingen frukt,: medelst wattuled-
ning. uplifwade och måtzan utrotad, ffttlle landtbrukarens mö-
da, få mat med et kraftigare fom tilräckeligare hoo, rikeligen
blifwa belönt. Men deremor blifwa nu ängarna, genom de-
ras egtt förwällande och rcårdéloéhet, tuffulle och måhlupna,
då det fedan heter: Ängian walnas bort^ Såsom härstä-
des år en stor och wacker Skäregård, få utgöra Holmsån-
Zarna jomligjiädes Landtmannens masta Boffaps föda. Om
detze blifwa tUbörligen rödde, få at ffiul för starkt wader och
brännande Solhetta lämnas aMN; äro de ganjtu gräsbä-
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rande. Detta ftinl ärsordras ock til aälands-och Wrdwals-
eller haga-cknZar. Itjor brukas här, fom annorstädes, at
stå ned höet meö, dock meö den åtsiilnad ifxån de andre §in-
sta Lijorna, at järnet uti Lijan är 7. 8. 9. ja 10. quatter
långt, men staftet deremot 6. a7. quarter allenast. Inbärg-
ningen ffeer på hårdwall genom bärande med 2. famnars
länga unga Björk-telningar, Qwecjar kallade, bmaxuti höet
lagges och bäres fedan af en Perfon til hoöladan. På de
blötare ängar tnbäres höet äfwen meö Swegar, men för
ängens ofasthet eller sancka nödgas de betiena sig af
särdeles devtil förfärdigade machiner, XTiäfsa*2lnbtat kalla-
De, nppå hwilkä karlen går, fom förer höö-bördan, hetfmanoeé
en sådan m4°ga*anöra under hwardera foten fasibunden,
hwilka hindra honom at siunka ned uti mahan. Herr Pt^fes
har berättade mig, at Nitliarna uti norra America bruka
sädana om wintertiö at gå på snön med, i stallet för stidor,som hos otz nyttias til samma åttöamåL De fom äga Holm-
ängar, äro tet kornfäningen om wären sysselsatte med fina»
ängars ränfande ifrån det wrak, fom fiödwatttet upkastadt,
hwilket de lägga i hopar at torkas och npbrånnaé. Det tor-
t>e ännu wara bättre, om bematte wrak lades uti större ho-
par , til at desto bättre brinna tilsammans , i)milht sedermera
med fordel kunde nyttias til gödfel. Fräkcn skäres til täm-
melig myckenhet af Capell boerne uti deras infiöar. &åäf
och rosr pä ftåroartta och wid holmstränderna famlas flitigt
af Moderkyrko-boerna, hwilka oermeö öka Bostaps fodret.
Biörk-Ule- Asp-od) Rönne-löf brytes hår ock nog, få uppesom nedre uti Soknen, hmarmet> fåren, t fynnerhet föd^ts.
Angarne stångas måst meö rit-gårofelgftro, undantagande
Holm-ängarne , t>e där äro fringmttne famt derigenom defri-jaU för fää, och måtza^ängarna, hwilka medelst sin ostat>ig-
het och blöthet afhälla Boffapen ifrån sig; dock åro de ock
öåroave med rijs-gård eller nedfäld stog. Strart efter mid-

fom-
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sommaren började har sin ståtter,som dock af försiltige Hus-
hållare plägar sie med den åtssiliwd, at de dä ej sta dcn än-
gen först, fom året tilsörena giordes början med, utan ömsa;
emedan ärfarenheten har lardt, at de, fom altid börjat sin
ståtter pä en wiss dug, hisva ärligen tappadt uti hoöwaxlcn:
och är det ej at undra öfwer, em-cdan höet, som beftällHiZt
bllfwit afsiagit under Blon:stertiden, ej hunnit frambringa nå-
gra mogna fröen til arsättjande af det, (ont genom bcie. bo-
staps-tramp, stark Soolhctra, lije-ssafwande m. tn. ången til
stt bärande kommit at årligen kitta. Höölador brukas har
mäst ofwct; alt, nog stora och tuinvika, pä dct höet ester in*
bärgningen mätte desto bättre imf wadret torkas ock) för rägn
förwaras: ganssa få äro, som bruka höö-hässior eller Lood.
Betes-Hagar äro här ganssa få, undantagande hos någon
enda Ståndsperson, fom brukar dem för fina höstar.

§. 7-
ZDm Skogar/ Utmark och Mulbete.

iAKogen, forn år och borde anfei" for en dyrbar Clenod,
■■V' finnes hår ganffa illa medfaren, intet, få mycket genom
Skeps-och Skut-byggerie, fom oåttdeliga flera refor genom et
öfwerflödigtTtärubrännerie,( enkannerligen uppe i Snitten,)
omåtteligit brådsågande och et Skogs fördärfweligit swedjan-
de. De masta trän, som här pmtas, äro Gran, Tall och
2lsl; de mindre allmänna; BtérÉ, Asp, Rönn, Hckgg,
S%, Genv Törne, Wifi, Deeg.och Röda-famt %wita*
Winbdts bussar; m. m* Desse sidsta, nemligen $voita
Winbdts bussar finnas l)är ettöast på en liten holme iRast-
Hus-Fitlrden; men af Swarta WinbärZ bussar måva ej
några uti Cronoby ssåregårt». En warsammare Skogens
handtering hädanefter torde dock med tiöen befrija landtman-
nen ifrån det nu eljes allmänt hotande öde: haml ssulle moc-
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let bforåga, vtåDéM®^ M.MSstackar, mm i Metrhet Oer f?Ä V^
i ffogen at DrMna/iMUOOmNs^VWOiM och wfehtt^sas til bränvste,W sttedes inM iwdra? Mentze Mn J>eWto*
nedfällas til wed, ntpint*<-: fmnma finge '.bd--.:t»4^av--- ÖW to
kunde tiyttiai få til tlmb<r> som til annal^ Detta, trodmé*
ra, är st mycfet itöbh^dtga^/^^fodei^ii:-reva» år st
lutande til undergång, at Ux&ft 4 $'&■ ttod^ bot chch hielp-
ftm hand emeUM iotrwr/ ldrer iiWön O>r^ aA tilgåna för-menas pH (jag wil nämna tinétx, som här ej mera fins)
brdndste, gärdstl 0$ Mr. Utmarken är hår ganM trång,
imedan, ftm i H^ 2* förmält dr, Ownob/ mnGuM och i^
spärras Maf de näMdnchmde Mowar, Pedcr^öreoch öara-
z^-carlsbF. Mulbetet 4* l)sx stilgMgt/jomligstatzss hättte,
annorstädes magrare, besynnerligen för tom, som HHva ab
Lenast de torm löt^rna at bM pH.

§. 8.
vm Boskaps-Skötsel.

OTKffap^stötftlen driftses häpmed all MZMghet ; men flw&
" olika fördel. Ty hwarest bättre btte ar, der har manstörre nytta af Boffapen; ©ch VereMoe mindre gagn , hwa-rest betet dr ftäfivare. Bostapen är ef fftrtokf stor; den bä-sta Roon kan wid bästa Skötsel och bete i mZlet miölkch
Högst 2. kannor. Af de förmögnare Bönder underhälles i-
stan iS. til 30. och af nägondera fiera Rsor; mn Matthar nä^ön under k>. Fär äro hdr af wan\isit nifötoe M.Af det Utlänffa hafwa asenast Herr Kyrkoherden JtjéiiEEN,
Besallningsman ZM»irl,i. och HaMds-Bokhällarén v«k<3Vo»«
Haft någon nytta. En ock ann nraf Almogen har försedtsig
med Baggar af det Utlåndffa stager, men ännu icket funnitsdrdeles trefnad dermed. Hckstarne dro merendels af smärre
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art; dock somlige ganste qwicke, och större delen <lode la§-draga-
re. En och annan försiktig Hushållare plägar lägga fonöct:hac-
tabt granrijs iblanb kokad räg, strö litet falt derpä, och gifroa
hästarna efter watnandct, hwaraf de blifwa stadige och <nä
mycket wäl. Ndr Hästen olifwec häftad af obtttu<stion, blan-
da fotnlige mötz-boo ibland mioldricfa och gifma honom in,
hwarefcer hästen strart fäges fä lindring. Bostapens mstäp-
nings rit) är mäst öfwer alt Erics-Mäflb tiden efter gamla
liylen; hwaraf et ordspråk upkommit ibland Allmogen, fä
här, fom i nästa Soknarna omkring, dä fordret begynner at
tryta: hä jdr int Eitiu 4n. Intet fdfdeleé har Allmogen
at til fvilu lämna af Faä och Fäär; ty sä länge en mycken-
het Hästar för öct ofwerfiödiga stogsbruket nnoetrhänaé mäste,
nodgas man mata belåten med mindre BostapS födande.

§. p.

Om Jakt och Dim-Mng. ,

GMtt och ©jarfäng wtl här i hornen altsintet ftliia. Ät-
-^ stillige goda Skyttar giftvas har wäl, men liret rotllbraö;
ti> »ti en utödd och gles Skog kan ej finnas myM stogs-
djur och Foglar. Capellboerna l)afma ttlfvrena jagade och
fält Elgar , Renar, ochBiörnar, stundom ock nägon Maro;
gansta sällan hafwa de sedt nägon I<lrf eller Jilfrag, äf-
wen sällan nägot Skogs-eller Gräfswijn: men nn pä ta.
12. K iy* Hrs tid har der näppeligen wijst sig nägot af om-
nämde djur. Men Sargar, Räfwar, Harar och i3kor,
nar sinnes här,naaot. Utaf foglar gifwas här ätstilliga stag,
fom Ufwar, Örnar, Hökar, t&pättinsat Rorpar, Rra-
tor^ Sratotr, RHdrar, Orrar, Hypor, Hjerpar, <5å%,
Änder af oräkneliga stag; Srvanor, Tranor m. m. Or-
mar finnas har afwen af särffilta siag, däck ej synnerligen
forgiftiga.

2)2 pm
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§. 10.

£>m Siö^r/ Sttömlllar/ Skargårdar och M.erier.
<7t Ngen särdeles markwärdig Ström förekommer härstädes,
*->-> man endast Cronoby åå, hlvilken har fin början, fom
sön är fagöt, ifrän Paras-jarfwi. Denna ää rinner längs
genom hela Gronabv' Soklt oeh pafferar nägra uti Capcllet
dcfitlteilga insiöir igenom, säiom peto-sion, pitkäwäfi,
ZiävtjiVcfvci ocf) Rckkijärfwi; Defutom aro der, Tärwijärf-
wi, tornar», Särs., 2lmet, GränZö-siön med sicra större
oeh mittöre trast eller insiöar; uti dem finnas (BÅbba, Bra-
xen, Llbbor, täta, Mört, Gers. Inbyggarena sista
der med Nytzior om winteren och maten, och med not
Höst oeh Mär, nägon gång och det fällan met> is not, un*
fcertiuett med nat och mctkrook om sommaren. Djupleken
i dehe siöar är ol«jk; dock ar den mast til 2. 3. a 4. fam-
nar. Uti ään äro mänga, men ej fynnerligen brusande
forfar undantagande miD högsta Wårwatnet, War-oos
ralladt, dä ibland olyckeliga händelser i öem jörelöpa. Aäns
djuplek mellan forharna ar mast ifrån 1. til 3. famnar; men
nar man nalkas nånnarc-åmnnnet, blir alt grundare, st at,
der ään blandar sig med fiöwatnet, ar, fasom tilfércne sades,
fä gtvmbt, at man knapt kan siippa sort med en liten bär.
Färden, fom först cmottager ääwatnet, ar 4 mil ifrån Mo-
derKvrkan od) kallas Brattöö fiärden; emedan Brättöö ne-
dre 8'.)1a5 ligger pä DcZ nord-östra kant: härstädes idkas om
Wärtldcn et fördelaktigt Idfiste med ttat och rytzior, men ej
sicr::a med not, ty fiardcn ar i botnen upfplt) med säfrötter,
hwi ka meDelft fit fästande i garnet! och jondersiitattde afhälla
Varifrån alla nötter. Den omtalta Saafroten fages just wara
den, som lä'kar den ronlfr.lla Iden til sig om wären, nppå
hwilken han formedelst gnidning sedermera lämnar sin rom;
dä den glnpste IsZäddan ej försummar at taga tiden i akt,
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at göra sig en god måltid; då hon gemenligen fortaret 3'.die
delen utaf dehe eller romn. Et stags stor Sijk',
aa öTJ? kallad, infinner sigäfwen wid detta tilsalle, at minsta
Zdetts Foster. Detze bagge, 38g466an och Ha-Sijren,
fångas öå.vpib fmntna tilfälle uti Nytzior od) Zdnät. men ej
til någon mångt). På -ändra sidan i Sud-wäst harisrän är
en annan siärd, fom kallas Södra Fiarden, uti hwilken
tilgår med sistandet på famltta fatt. Under påstående Sölek,
stiger asiven et stags Abbor hit up, fom är it)el han-eller
miölk-sist, och sängas på små nät samt i fpråtta-miärdar,
Rastar kallade, sistarena ibland til största båtnad. Efter öf-
werjtånden Zoleek, forfwinna dehe omrörde Fist-arter tilftfa
med Iden; då andra utan drögsmål igen strart intaga de
förras rum, nemligen lcc^g466an, (ty den Gäddan, fomsölgde meö Iden, hade ej annat ärende än stuka up Idroan
men) oeh s»eek-mörten. Wid denne tiden teer den widlyf-
tiga Storgården ej er utan fiera nöjen,. och kan en nygirig
Hädare c) undgå at stadna i d>up.iste förundran ofwer Ska-
parens Allwifa inrättning; Hc.lmarne, fom medelst Sund,
Strömmar och Wikar sirligt afffiljaé ifrän hmarandra, gif-
wa då med fina nys utfprukna los famt ätstilligt fargada Blom-
ster, den angenämaste utsikt: i Fjärdarna, såsom i nordost
härifrån Rasthus snir6en, langfe i nordost Bredwiks-Fiär-
ben, i Södwäst härifrån luoxholms-Fiärdcn, än län-
gre i Sndwäst Hästoö-Fiärden, horeé ej annat än et stän-
digt sorlande och sprattlande utaf den kärleksfulla Gäddan,som söker sin lust på de fand-och steniga strdnöer och grund,
hwarest den genom krokar, ofta meö anfenlig fordel, beqwäm-
ligen fångas, Den upstigande L.eekmorten skyndar sig äft
wen til et fristare w^ttn och stäpper han sin råm ej giernö,
nti Fiärden nedan for äån, utan twingar sig opföre strömmen,
at dcrstädes på gansta grunda .och steniga stallen oka fit (latV
te. Han fångas harstades med dertil «taf hampgarn fbx*

D) färdi.
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färdigade miaröar, til en ansenlig manad, Elsest fångas
han mib sit npstig tnde uti BratlZö-Fiiirden, med miäröar
Hltaf spö giorda, Rastar kallade. Med nötter sista här ät-
pUiga uti omrörde Fiardar, (undantagande Bråttoo-Fjor-
den ) men ei alttd med lita fördel. Not-Men i detze Jiäroarsr Gädda, Braxen, Abbor, Sijr, Jd, tHorr, Gers,
l^ötjon, någon gång tax, Harr od) Nors. Notdrakts
tiben maxax om wären i 2. a Z. weckor, feöan isen Ivfnat.
od) om hösten ifrän Micbaeiis tid, tils siöarna blifma med
is öfmeroragne. £>m wär, fommar od) höst idkas här åf-
men ftste mcöSmanat, hwilka ibland wal löna Warens nio*
da. Nägre Hushåll nedre uti Soknen drifwa om @omma«
ren Strömmings siste med Sköten uppå eller in mib Tan-
karet, et Skär ut til Si6s 3. mil ongefär ifrån Moder-
Kyrkan, men intet tilMu, utan endast fil eget behof. Win-
ftrtiden bruka nägre Aboer uti 125rått66 by at jtsta efter L.aka
med Dvy§ioc, hwilket dock nu mera fatfan för dem st lönar
sig. En allmän k ägan öfwer Fiffens åtliga minstning höres
här fom annorstädes, \)miltet ntan twifwel til en del läree
härröra ntaf de årliga tillandning tr: ty öe ställen, hwarige-
nom fijFen titforenn marit wan, at ifrån större Siöar flyt*
ta til de mindre, nemltgen genom funö och strömmar, äro
dels alöeles uplandade, dels blifwit st grunda, at Man pst,
fom Gädda, S:jf m. hwilka äro Sansta stygge och
wåga sig ei gierna på grnnot watn, nn mera icke stipper
in i ffäregärden, efter des manliga wäg är honom förment.
Det wore önffeligit, at man (Fulle börja tåta grafwa np de
ränlar och strömmar:, fom här finnas igenlandade och st grun-
da, hwarigenom fisten finge bättre tilgång och kunde foljakte-
ligen mera fångas; famt at Allmogen kunde ej allenast np-
muntras at giöra det famma miö sina ägor: utan åfmett
måtte bringis at taga i betänkande den fwåra bätsfart man
nn har mi denna aän, och fölMeligen minnas til des np-

rällsan-
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ransande, st miDa han sielf deraf federmera (kulle haswa
största nyttan; emedan et djupare matten (fulle både läcka
flera och större Fistestag upföre, fom ock bidraga tit en be-
qwamligare båtsfart. Ehuru flitigt sisterier idkas härstädes
af Allmogen, få försummas ändock derigenom pä intet fatt
den tilbörliga stötset, fom åkerbruket fordrar; ty om en eller
högst 2;ne perfoner ifrån hwart Hushåll äro fytzelfatte med
fistcbragdernas ptning, äro flera hemma på åkren, fom plö-
ja, harfwa , fåå m. m. De harstädes brukliga båtar göra
de fielfwe, lymilta aro enböliligs båtar, famt fiata under bot-
nen och utan köl. Skäreg^rden består ongefär af J mit i
lättgö och i mil i bredd: od) är ej djupare än ifrän 3. til
falnar. Sina Fistebragder förfärdiga de sielfwe, dels af
hemwärt, dels nf köpter hampa.

Saltpettcr-siuderict begyntes här år 1746. Somligsta-
des har funnits god lomtnde faltpetter jord, annorstädes min-
dre.

Legelbrännerie, af Herr Befallningsman Bnt)n«!^ och
des grannar anlagt, har i några år blifwit med någorlunda
fordel drifwil.

De märkwsrdidheter, som härstädes uti Regn Mine-
lalioch Yegetabili förekomma , wil man framdeles, wil Gud!
efter nogare ffärffåcan, ej underlåta at Allmenheten öfwer-
lamna; och gås de nn för widlyftigheten sinll förbi.

§. 11.

JDm Capellet.
C\s nu inbyggarena alt mer och mer begynte förökas och
*^ tiltaga,od) Sokne-Kyrkan blcf förtrång och liten, funde-

rades med Höga Wederbörandes tilstånd år 1667. et kapell uti
by , af da derwarande allenast 19. Matlag eller

fiolår, och mwigdes af framfc&ne Probsten och Kyrkoherden
Herr
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Herr Jac Brennero, då den miD inwigningen blef kallad,
Wär Frälsares Kyrka.

Om denna Kyrkans bygnad ock) öftige angelage'aheter haftwa de uti Capellet matande beffcdligaste ock) mast drifwande
Aboer, nemligen Anders, Daniel och. Iv^rten Olofs joner
ifrån Colam by, wijst sin besynnerliga nitälskan om Guds
Församlings tilbörliga underwisnmg och förkoftan uti Hfe
råns Heliga ort>, i det den ene af dem, såsom Deputerad
härifrån, öfwerreste med famtelige Aboernas ansökning til Stock-
bolm, då honom en besynnerlig Konglig nåd wederfors utaf
Glorwördigst i åminnelse, och om den Himmelsta sanningen*
fortplantande högst forgfällige Konung CARL den XI. , hwiiken
til ytterligare nådigt tualbehags betyg , ej allenast tillät härstä-
des Kyrkobygnaden^. utan äfwen forärde til denne Kyrka en
wacker klocka med sitt eget Höga Namns påstrift. Dche
omtalte Colamboar haftva med sitt egit arbete, utan någon
främmande Byggmästares tilhjelp, upbygdt och förfärdigat
Kyrkan, famt afwen gordt Predikestolen. Så har ock be-
rörde Daniel Colam förärdt til detta Capell en wacker metais
£jus Krona, fom hänger uti €horöoren, famt dragit förforg
om alla tre härwarande klockors ärhällande (2), ibtanuhwiU
ka den största och mellanhängande wäger 4. Skeppund, 14.
fijäpuno och f. marcker; &>ef? infcription är.

In ttonorem Dei A Cronobyenfis Sacrarii in Teiri-
järfwi Decus ac ornamentum, Gubernatore Provinciae II»
luiirillimo Barone Reinholdo Wilhelmo von Essen, E-
pifcopo Reverendiflimmo Doåore Bermanno Witte, ac
Paftore srZepolitove rvlag. k^klco G^^^o, f^le fudit Gk«»
«Ai^v Mäijer Soncjl. Styctgtutare i Stockholm 1725.Nedan omkring henne stå orden: Komrrter låter ost tilbedia,
eå) tnåfåifa, och neoerfalla for HKRranom then otzZjorör bafwer. tyfal. 95: 6. V?ar trofast in til döden,
f4 stall jag tjifwa til Missens Cronn. Apoc, 2: 10. På

den
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den andra i ordningen, som wäger 2. Skcppund/ s. Lisipund,
is. Marker, äro följande ord at läsa:

In Glotiam Dei ac dtcus Sacrarii Gronobyenfis in Tei-
rijeifwi, Imperatore Auguftiflimo FRIEDERICO, Sveco-
rum, Gothorum Vandalorumque Rege, &c. &c. Gubetna-
tote llluftriiTimo Barone Rkinholdo Wilhelmo von Essen.
Epifcopo ReverendiiTimo Dodote LlEßi^t^l^ivio Witte, PtX»
pollto ac Pailote Mag. Erico Cajano, Sacellano D. Ga-
»RiEl.2 Werandro , me, ptocurante Senatote atth. I^lEiVl»
mer, fuclit Gerhardus M^y>:R, Anno 1727. 3rtB glädes i
det mig sagdr är, at xvi sto le gä in uti Herrans hus.
Pfal. 122: j, (b).

På den tredie står följande Infctiption:
Denne Rläcka haftver *£ans Kongl. Maj:t wdt 31l-

Wnädigste Bonung CAROLUS XI. forärt HlCtonoby
3^©Q Frälsares Capell. Me fecit Jacob LiR^AK A:o
1684. Hon wäger n. Litzpnnd och 12. marcker (c).

3från förenämde tio blef i denna Kyrka alman Guds-
tjenst hållen allenast på de af gammalt här manlige Predike-
dagar, då Prästerne kommo i)it ifrån Moder^Kyrkan, intit
år 1671. då Capellboerne efter många trägna ansökningar,
<3rl)öllo tilståub at få underhålla ständig Präst wid Capellet:
fordrar attfå ordningen at de samma uti korthet anföra:

I. Dn. Carolus Werander.
2. Dn. Matthias Meilund.
3. Dn. GAts^it.'l. Werander junior, antea Miniitetii

Adjunclus. SaceHanus 1703. dödde 1731» ock)
4» Nuwarande Dn. Laurentius bl^N(3>lA^. Mdd i Pi-

eheo. Blef Btudiofus 1723. otdinetad til Adjunftus i Tmi-
färfmi 1727. Baceiianus 1733. hwilken tit Församlingens fyn-
nerlige nöje och' upbygcM förestår nu denne ftsta.

Den nuwarande KyrfauS längd är 41. och bredden 15.
i aln: men i)åtm\D ar at märka, at denne Kyrka ej.warit til-

E fö^
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förena si rumril som nu och war des längd allenast 27. alnar
in til är 1701. Då den förmedelst Probstens och Kyrkoherdens
Mag, Jac. Falandri råd och anwlkning, i anseende til För-
famllttgens starka tilwart, dlef 14, alnar längre giprö och afwen
Klåckstapelen upbygd på wåstta g^fwe^n af Kyrkan. Eljest ar
or denne Syiila sa innnn som utan pä gaufawal conditione-
rad; år 1730, blefhon så wal som .Sactiftian, genom Probstensoch Kyrkoherdens lViag. Eric -GA^Ni föranstaltande iutmntil
wackert hmiaimmaö, jämt med to ka målningar tttzirad; utan
på är hontacft Ated et macfat j^^-lak: på norra gafwelen
ar Sactiftian af 11. alnars längd ocy 8. i alns bredd utbi>gd.

Hwad för öfrigit bege Capellboers ang-od) åkersrötsel m.
m. beträffar, så förhålla de fig härutinnan på fantma fatt
fom Moder-Kyrkoboerne, hwarom dels i förrcgående §;et är
förmält, dels stall det samma, om Försynen fä täckes, fram-
deles widare omröras.

(a) För deft Colamboers stora omsårg och oförtrutcnhet wid Kor*-
fobyguadcö pädrtfroanbc och förfärdigande samt andra deras til Kyrkan
giorba wiUige omkostningar , blef bem fram för andra be främsta rummen
och banckarna i Kyrkan tiibelta, hwilken fördel alla deras barn och ef«
tettomande än t bag besittia.(b) Hårwib ar at märka; bet betzc omrörde bagge Klåckor blifwit
uti Bi.«ejcKoim omgntna och tilofta; bå aboerne, sedan be förmebelst o,
försiktigt ringande tvarit wallanbc til beras fönbring , fielfwe påkostade
Klackornas omlagande.

(c) Denne Klocka lärer ej blifwit strävt, då Kyrkan bygdcs, af
Hans Kongl. Maj:t hitstankt, emedan åratalen ej komma öfwcrens; tu-
tan lärer hon, wid annat tilfålle, da samme Daniel Goiam warit med

någon ansökning til stockhom, blifwit denna Kyrka förark
A- G- Ä.
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