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Gamlalarleby,



Kongl. Maj:ts
Tro-Tienare och Capitaine wid Des Lif-Dragone Regemente,

Den Wälborne Herren,

Kongl. Maj:ts
Tro-Tienare och Negements Qwarter-Mästare wid Rbo Läns

Lif-Dragone Regemente,
Wälborne Herren,

Herr Thomas Holmstedt.

Tackfamhet och ärkäusta bör meb ftttt Ml falla pä
Herrars ynnest för mig, har warit fä ogemen, at den wida
Me, at yttra min ärkänsla; ja det felar mig äfwen nu:
Jag har ännu ej heller hunnit lära, at en ren Högaktning
upprichtighet och wälmening: Min wördnad blyges ej wid
staplar, och mitt penna giör mifswisningar. fä nödgas jag
ständ, at trotsa den wältaligaste. Lät Höggnnstige Herrar,
gelfe äga det eftertryck, fom jag önskar, dä stal jag anfe

Herr Friedrich Grönhage.

Tro-Tienare och Cornett wid
Wälborne

Herr Ghristlieb

Kon O.

Mitte Höggnn-

Ödmiukaste

Samuel



Herr Wilhelm Ghrenftolpe.

Kongl. Maj:ts
Tro-Tienare och Capitaine wid Arm^n,

Wälborne Herren,

Kongl. Maj:ts

Tro-Tienare och Lieutenant,
Wälborne Herren,

Liebr. Earpelan.
des lätt, fom fätt fägna fig af öfwerflödig godhet: Mine
öfwerträffat min tancka. Alt här tils har mig felat til-
ty inga ord äro tilräckeliga, at uttrycka all min wördnad;
bestar i krusade ord: Min största höftighet är derföre blott
den drägt, fom är den naturligaste. Efter min tunga
taga mig frihet, at beropa mig pä mit inre, fom är i
min enfaldiga wälmening med denna min wördnads bety-
för en owilkorlig skyldighet, at städfe med wördnad lefwa.

Abo Läns Lif-Dragone Regemente,
Herren

Herr Henrie Dahlman.
Maj:ts

stige Gynnares

Fabrell.
Tienare



Herr Axel Germund Lilliegren.

Herr Johan Haxön.

Lands-Fifcalen,
Ädle och Högachtade,

Sergeanten,
Wälborne Herren,

Dä jag här teknar Edra namn, är min afficht fä myc-
ket menlöfare, fom jag anfer för en styldighet, at wid gif-
wet titfälle ädaga lägga den innerliga ärkäntfla, hwar med
jag påminner mig Edra mångfaldiga wälgierningar. Pä
et wärckeligare fatt borde Edor godhet af mig ärkännas;
men min oförmögenhet dertit är ju Eder bekantare, än at
ben af mig behöfde widare omordas. Anfe dä besfa fä
ord, fom oförmögna tydare af den tacksamhet, fom inga
omstiften stal förändra, i mitt wördnadsfulla finne; och un-
derläter ej at framdeles gynna den, fom, med all fällhets
tilönstan, stattar för winning at wara,

Herr Pehr Granroth.

Infpectoren,
Hdle och Högachtade,

Mina Herrars

Samnel Fabrell.
Ödmiuke Tienare



Sedan uti Förra Delen är anfört det, fom om Sta-
den i fynnerhet tyckts nödigt at anmärcka, äterstär afhand-
lingen, om^et kringliggande landet, fom äfwen kommer
under namn af Gamle Carleby. Denna Gamle Carleby
Sochn kallades fordom Kockola, eller Kockolahti, hwilket
namn orten, äfwen hos Carelare, Sawolax och Tawaste-
boar, famt en bel andra Finnar ännu behällsr. Gammalt
folck pä denna ort, weta ännu allmänt berätta, at denna
bygd fa blifwit kallad af en läng och fmal wik, fom legat
under Moderkyrckan, och nu är allenast en grund och sum-
pig uplandning, den ber åter blifwit nämb Kockolahti, bet
är Örnwik, af 4 stora stenar, wid fundet af famma wik,
fom hetat Kokon-kiwet, Örnstenar, emedan Örnarna pä dem
plägade äta det rof, de sig utur watnet kunnat förskaffa;
famma stenar finnas ännu 2 pä norra sidan om det uu
fä kallade Stadfens fund, uti Sawila hagen, och 2 föder
om famma fund, in i Staden, pä Christovher Cronbeks och
Michel Hops tomter. Sedermera har orten blifwit nämb
Carleby, fom troligast fynes af Konung O^lil, ben B:be
eller Knutsfon*). Ty dä deuna Konung pä isen wib
Stockholm ähr 1465 blef af sin motståndare Nrkie-Bistop-
pen Jöns slagen **) och twungen at uppenbarligen i Stock-
holm pä Räbhufet affwäria Riket, famt bekom til sit un-
berhäld Rafaborg och bes län***), for han öfwer til Fin-

H. H.

*) lemför Herr Kyrckoherden Mathefii visp. äe Ostrodotlinia,
pag. 69.

**) Samuel Puffendorffs inledning til Swensia Historien, p. 225.
Pag. 226.
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land, men blef af dä warande Vistoppen i Abo, fom war
Konung Christians i Danmarck anhängiare, förment, at be-
sitta Slottet och nyttia des län sig til underhäld; hwarföre

Konungen med fä stor kostnad uvpehölt sig i Abo, hela
fommaren öfwer, at han ei war i stånd at betala sina för-
sträknings män 50 marker örtig*); och fom Konungens
medhällare Nils Sture i Swerige ei kunde sig där uppe-
hälla, för sörfäteligit eftersättande, utan nödsakades, at fly
tit Erick Axelsfon, Höfwidsmannen pä Wiborg **), fä är
troligit, at Konungen ei heller i Nbo, mit emellan sina fi-
ender war fäker; utan häller matt före, at han sig i lön-
dom begifwit til detta Kockola Cavel, der han i stilhet och
ro kunde sit widriga ödes omstiften afbida. Den ostadiga
lyckan hade redan twenne gänger prydt honom med Cro-
nor, famt nu 2:ne gänger förwist honom sit Fosterland.
Un äterstod en tyckans wirfwel, fom från största armod
wälfde honom äter pä den mäklande tronen och fäste pä
hans hufwud den flippriga Cronan. Dä Konung (^RI.,
den 12 Nov. 1467 kom frätt Finland tilbaka tit Stockholm
och besteg Tronen, tyckes mycket-sannolikt wara, at han
denna ort, dit han tog sin tillftycht dä han annorstädes war
ofäker, benädat med namn efter sig sielf.

Alt detta bestyrkes af cn alman fägen härom pä denna
ort, fom ei pä nägot fatt tyckes wara stridig med det häf-
dateknare lemnat ofs om desfa tiders händelfer; Ty at or-
ten redan uti Konung 61181^.V den I:as tid blifwit kal-
lad Carleby, witnar den handstrift, fom Herr Knrckoherden
Mathefius uti sin I)i8v. äe Ostrodotnnia, pag. 35, uti No-
terna anför: och är fäledes ei nämd efter Konung O^lil^
den 9:de, fom under sin refa genom Österbotn berättes här
hafwa utfet rum til en Stads anläggande. En gammal
Curjcus handskrift, fom Cancellie Rädet Herr Anders An-

*) I.oe. 011. I.c,c 011.
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ton von Stierman, uti hög guustigt bref til mig, af den 8
Maji nästförflutne, berättar Sig hafwa, intygar äfwen det
famma. Härmed gör ännu et Kyrckoherdens i Gamle Car-
leby, Eric Mathiae Falanders samlingar om Österbotns
öden, bland hwilka des Sona-Son, Herr Radmannen i
Gamle Carleby, lac. Falander intygar sig äfwen hafwa
läsit en dylik berättelse: Denna sin Fars famling, war se-
dermera Probsten och Kyrckoherden der sammastädes, Ifaac
Falander sinnad at uti en Deputation <t6 iatis Ostrodot-
nia) utgifwa, men fom der inflöt mängt, fom den tiden ei
fmakade, fick den ei fe oagsliufet, utan kom denna famling,
jemte mänga andra strifter, fom funnos hos defs Broder,
Probsten och Kyrckoherden i Gamle Carleby, Jacob Erici
Falander beklagligen uti fiendens händer är 1714.

En af de märkwärdigaste händelser i Österbotn, sont
förtienar en fornälstares uppmärksamhet är sannerligen det
här bekanta Klubbekriget, pä Finsta Nuhia- eller rättare
Nuija-fota, hwilket, änstiönt hela Österbotn tagit del uti,
doch nägra fä ställen i fynnerhet bära lämningar af; fä
kan uti Gamle Carleby ännu fes en tumelplats pä Holm-
backen, der Böndernas modiga klubbor flera ihiälflagit, af
hwilka åtskilliga en läng tid pä Kyrckohwalfwet härstädes
äro blefne efterwerlden till tekn förwarade. Och fom ingen
publique strist är utkommen, hwaruti man tilgängen af
hela detta buller i et fammanhang kunde finna, fä tror
jag mig hafwa full anledning att i korthet här nägot der-
om orda.

Carleby kallades Sochnen alt tils Gamle Carleby Stad
blef gruudad, men sedan har Sochnen med Staden blifwit
lika nämd.

s 2.

slr 1596 lät Clas Flemming pä Konung BI6IBUIMVB
befalning,- i Finland inqwartera det krigsfolk, fottt nyligen
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emot Ryssen blifwit brukat, hwilken inqwartering föll, i
fynnerhet Österbotningarne få odrägelig, at stora klagomål
deröfwer til Hertig tl^ltl^ inkommo *), och änteligen seglade
Bengt Pålsfon, jemte några andra Bönder från Österbotn,
i Augusti månad til Stockholm, at der sig hos Hertig O^lil,
rådfråga; då de blefwo styrkta, at styra wåld med wålb
och fördrifwa dem, fom woro hos sig inqwarterade.

Här af fick Almogen mod, fatte sig uppenbarligen mot
Konungens Rytteri, få at det på Flemmings befalning
måste draga sig tilbaka**), upfökte de ännu qwarblefne och
bem, jemte deras mebhällare ömkeligen handterade, fänkte
en del af dem lefwande under ifen, stälte en del fåfom
mål, famt lät deras hufwud med bösfor och pilar efter-
stiutas, at förtiga mångt annat. När alt detta dem wäl
lyckades, famlade sig en stor myckenhet Bönder, fom ut-
malde Jacob Illikin frän Ilmola Sochn til sin anförare,
under hwilken de stulle angripa Tawastlaud och Carelen,
derifrän utdrifwa Rytteriet, förhärja Clas Ftemmiugs, Axel
Kurcks, And. Bojes, famt And. Larsfons fätegårdar och
ändteligen förstöra Äbo Slott ***). Härpå rustade Illikin,
i synnerhet med de Norre Asterbotningar rätt starkt uti
Tawastlanb, i början af 1597, der de foro fram, lika fom
förr uti Österbotn. Flemmingen war detta buller ei obe-
kant, men med dess hämmande blef genom den falska Olof
Swerkersfon i Äbo utdragit, tils Illikin redan war i Bir-
kala l-) Sochn, derifrän han ändtekigen blef af Flemmin-
gens Rytteri titbakck drefwen, och til Tawast-stogen efterjagad.

*) Se Jon. Werwings Kon. Sigismunds och Kon. Carl IX:des
Hist., Förra delen, pag. 293.

1°) I denna Sochn skal efter berättelse finnas Klubbor mycket
lika dem, som funnits i Gamle Carleby, och torde wara lämningar af
detta Österbotningarnas täg.

Emedlertid blef Abraham Melchiorsfon förordnad til

"*) Pag. 229. *s*) Pag. 322.
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fogde i Österbotn*) och fängslade Jacob Illikin, Bengt
Pälsson, med flere dem han anfäg för uvhofsmän tit detta
buller emot Konungen, af hwilka den fednare i fängelset
ömkeligen dog, men den förra, nemligen Illikin med 5 an-
dra Bönder blef halshuggett och steglad i Abo. Sädant
wille de Norre Österbotningarne hämnas, och derföre sam-
mangaddade sig Almogen uti Kimi, Ijo, Uhleä, Limmingo,
Salo, Pyhäjoki, Calajoki, Lohteå och Carleby fochnar, famt
wid Carleby Kyrcka lade sig i förfåt för Abr. Metchiorsfon,
slogo en del af hans manskap **), drefwo honom på flyk-
ten, der han fedan af några Carleby Bönder blef fängslad,
förd til Stockholm och änteligen ber halshuggen ***).

*) Denna Abraham hade wäl efter Herr Cancellie Rädet And.
Anton von Stiernmans anmärkning til Werwings Hist. förra del.
pag. 329, Kon. Sigismunds fulmakt at wara fogde öfwer Österbotns
Norra Probsten, men at hans wälde äfwen sträckt sig M de orter af
Österbotn, som nu höra til den Södra delen, synes deraf, at han
fängslat lac. Illikin frän Ilmola och Bengt Pälsson boende i Kyro,
bägge Sochnar Söder i Österbotn belägne. Dä han blef öfwerfallen
i Carleby, hade Böndernas resning honom ei kunnat wara owitterlig,
om han warit mistande i den Norra delen, utan han tyckes kommit
tagandes söder ifrän norr ät, och blifwit dä vä wägen öfwerfallen
här i Carleby.

När nu de, fom med Konungen höllo blefwo wid
Carleby slagne, uppreste sig äfwen en stor del af de andra
Finnar pä nytt, och Österbotningarna samlade sig mer och

Efter Werwings berättelse stal Konungens folk wid denna
träffning ei warit öfwer 50, utan twifwel Ryttare, hwilka af de i
försät liggande Bönder i dagsgryningen hastigt blefwo öfwerfalne, och
22 af dem, för än de wäl hunno blotta nägon wiirja ihiälslagne;
ibland hwilka ock war Gab. Trälod, Grefwe Abraham Persfon Brahes
Praecevtor, hwars sonason And. Jönsson 1677 blef adlad och kallad

Ridderlodh. Märckeligit är at Abraham denna gängen säledes und-
slllp, at han sin Wargstins kiortel lemnade til Hans Krant, Limingo
Böndernas anförare, som för sin ilädebonad sä när blifwit ihiälsta^en.

***) Werwing I.at. ttit.
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Denna tid ankom Israel Larssen född i Hernöscmd,
och fom förr warit Fogde i Swerige, pä Hertig o^.l^B
förordnande at wara i Österbotn Vefalningshafwande: Ho-
nom emottogo Bönderna med stor glädie och giorde til sin
anförare, i förrbenämde Hans Krants ställe. Emedlertid
skyndade Clas Flemming sig med 2500 Ryttare Bönderne
til mötes och förmante dem wänligen, at utan blods ut-
gitltelse fara hem, bewifa Konungett lydno, satnt sin statt
utbetala; men Bönderna läto inga förestålningar gälla,
tltan gingo på Ilmola ä-ifen och började tlted sina stycken
stinta, pä Flemmingetts Rytteri, fom myckenheten oansedt,
de oförfarna Bönderne fnart kringrände, en del nedgiorde
och en del fängslade. Här omkommo wid pass 5000 Bön-
der, af hwilka ett del 12 och 12 uti kuippor blefwo fatn-
manbundne och under isen doppade och updragne, tils de
blefwo pä ömkeligit fatt döda; men de förnämste Bönderne
blefwo hälne i fängelse. Den förbemälte attföraren Ifrael
Larsson flydde straxt i början af slaget och uppehöll sig
länge i skogarne. Flemmingen stöflade fedan Kyrä Präste-
gärd, emedatt Kyrckoherden därstädes, Simon Slurck upäg-
gat Almogen, det Kyrkoherdarne i Lohteä, Carleby *), Pe-
dersöre och Wirmo **) äfwen gjordt, dem han jemte Bön-

nter, at fortsätta sitt feger, tägade til Ilmola Kyrcka, ne-
dertogo der sitta, af Abraham Melchiorsfon steglade stall-
bröder och dem i Kyrkogärden begrofwo. Uti en by i När-
pis Sochn, der nägra Konungens Ryttare woro qwarblefne,
fängslade de dem och med berlingar trängde under isen,
emedan de annars ei kuude rymmas i en fä liten bäck,
fom 4>e när till byn öfwerkommo; ja Qwinfolken i byn
woro fä förbittrade och tiltagsne, at de fönderslogo de fäng-
slades hufwud med ämbar och miölkbyttor.

55) Wirmä lärer här böra läsas Wöro, fom af Werwing torde
wara förestrifwit.

5) Dä war Kyrckoherde i Carleby Carolus Erici Sursill.
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Mom desfa anförda omständigheter, har man berättelse
otn 3 andra särskilda träffningar, som i början af detta
btlller förelupit emellan Bönderna och Konungens Rytteri,
hwilka antingen af brist pä nödiga underrättelser frän or-
ten, eller ock för deras mindre wärde stull, torde blifwit af
wära häfda-teknare förbigångne. Den första, fom ock warit
sielfwa början tit hela Klubbe-kriget stedde i Storkyrä med
förposten af Konungens Rytteri, fom dragit sig Norr tfrän
til de Södre Sochnarne; den andra straxt der pä med hela
Rytteriet i Ilmola pä Sandawuori; och den tredie intet
längt derefter pä Tawast-stogen, der Rytteriet sig förstant-
fat, altio med den fördet ä Böndernas sida, at deras til-
tagfenhet widare läckade dem at wäga sig ät Tawastland,
der ifrän de tikwäl pä sätt fom förr bemält är, blefwo
ändteligen afwiste. Här wid tyckes doch twetydigl, om Bön-
dernas seger i berörde träffningar härrört af deras tap-
perhet, eller om Rytteriet, som af Flemming fätt befall-
ning, at draga sig tilbaka ei wille giöra alfwarfamt.mot-
ständ.

derna tät til sig föra, med härda ord tiltalte, straffade dels
med hugg och slag, dels twingade dem at med tänderna bita
tegelstenar lösa utur spiseu, och förebrädde dem, at de lof-
wat sä nedrifwa Äbo Slott, släpte dem lösa med starka
förmaningar til lydno, lät uptaga de af Bönderna begrafna
och förut steglade kropparna, samt pä nytt ställas pä stegel
igen*). När nu säledes största delen af Österbotns raskaste
manskap ömkekigen blef nedsablat, och Ilmola-ström deras
hitsade blod uti sina swala forfar kringstölgde, war hela
landet nästan ödelagt och bulret ändteligen ändat.

Om den fä kallade Poitu, Pontu eller Bengt Pälsfon
pästäs allntänt, at han warit hemma frän Carleby Sochn,
Ristiranda by och Gammalgärden, och derföre äfwen Gam-

*) Pag. 336 följ.
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Anföraren för de Carleby Bönder, som förde Abra-
ham Melchiorsson sängen til Stockholm, berättes hafwa wa-
rit en Bonde ifrån Mustasari Sochn, Stor Nils wid namn,
hwilken luhl-ottan igenläst Prediko-stols dören i Mustasari
Kyrkan för Abrahams Catholsta Präst, pä det han luhl-
dagen der ei skulle predika; gick der pä tit Korfsholm, fäng-
slade Abraham och honom bakbunden i en Städa förbe,
som förr bemält är, til Stockholm.

malgärds Bengt kallad btifwit. Detta tyckes stridande med
det Werwing berättar, honom warit boende i Kyro Sochn;
men bägge berättelserna torde sä lätteligen kunna förenas,
at han warit född och uvwuxen i Carleby på Gammatgår-
den, och fedan flyttat der ifrån til Kyro.

Dessa berättelser har i synnerhet Herr Radman Ja-
cob Falander mig gunstigt meddelat, och tyckas med så
mycket större fog hafwa här bort anföras, som de utaf hans
Fader-Fader, Kyrckoherden i Gamle Carleby, Eric Falan-
der, nägot öfwer 50 är efter Klubbekriget btifwit i Landet
samlade, och utom dess äro mast öfwerensftätnmande med
det wära päliteligaste häfda-teknare weta at anföra: Det
endaste hwar uti denna berättelse synes stridig, är angäende
slaget wid Carteby, hwar om föregifwes, det Bengt Päls-
son warit stiftare tit detta Norra Almogens upbrätt; at
Abraham Melchiorsson redan före detta slaget blifwit bort-
förd tit Stockholm; at detta slag warit det sidsta af Klubbe-
kriget; at de stridande ei förr än i sena mörkret blifwit
skilda, hwardera owissct om segern; och at ändteligen Bön-
derna gifwit sig Norr åt. Då man likwäl wet, at Bengt
Pälsson förr detta Norre Almogens upbrätt redan war i
fängelset död; at Abraham Melchiorsson wid samma stag
med sin förberörde Wargstinspäls war närwarande jemte
sina 50 Ryttare; at denna träffning ei warit ben sibsta,
utan gick näst för det sidsta blodbad pä Ilmola a-isen, och
ändteligen, at Almogen intet owiss om utgången wände



13

Som hela betta buller af Böndernas brukade wapn blif-
wit Klubbekrig kalladt*), få har jag ei hållit otienligt, at
äfwen bifoga en ungefärlig ritning på de besynnerligaste
klubbor, fom til 1715 blifwit på Gamle Carleby Sochns
Kyrckohwalf förwarade, efterwerlden til wedermäle: fe Fig.
H.. och L. Til andras ompröfwande lemnar jag, om alla
fädane klubbor tient til wapn at hugga, stä och bulta med,
och om icke en bel ätminstone endast blifwit brukade til
krigstekn, hälft de til annat tyckas wara nog otienliga. 0.
och v. äro twänne klubbor, fom finnas uti Säxmäki Kyrcka,
på hwilcka min Landsman Herr Henric Wegetius mig
lemnat ritning.

tilbaka från Carleby Norr åt, utan rykte ännu längre fram
ät Ilmola.

Såsom hela Österbotn fordom dags warit delt allenast
ttti 2:ne Probsterier **) så är ock onekeligit, at Gamle Car-
leby Sochn, uti äldre tider hört under Pedersöre Pasto-
rat ***); emedan Pedersöre och Mustasari Kyrckor, uti hela
Österbotn äro de äldsta Moder- eller Hufwud-Kyrkor-Z-),
hwarom en alman berättelse är här i landet; men när
Gamle Carleby Sochn blifwit från Pedersöre söndrad, och
när den fät sin egen Kyrckoherde är owist: dock är troligt,
at det fiedt wid pafs är 1467- 8 eller 9, dä denna ort äfwen
blef nämd Carleby. Wist är, at under Carleby -j-j-)
wid des söndrande frän Pedersör lydde Lohteä, Kelwiä,
bet som nu kallas Gamle Carleby och Päräs, som nu he-
ter Kronoby: ty Är 1580 fingo Lohteå, 1>1"j-), 1607 Cro-
noby, ber för warit et Capel, fom kallades Pårås*), men

§3

**) vit?, as 08trod. pag. 8. ***) Pag. 71. -j-) lemför pag.
77, 78, 79 och 86. -j-f) Pag. 72. fff) Pllg. 66. Pag. 72.

*) Här om och dylika omständigheter lan läsas hela Förra delen
af DiZp. Om Klubbekriget i Österbotn.
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Så wäl denna ort, fom mänga andra uti Österbotn
har twifwels utan warit lydande uuder Herstaper **);

men hwilka warit ägare, fä af denna fom flera Sochnar
uti de äldsta tider är en obekant fak: dock tyckes den hand-
strift, fam Herr Kyrckoherden Matheus uti visn. Äe (Mrol)

Pag. 35 anför gifwa anledning at tro, det Carleby, Peders-
öre, och Wöro ***), i Konung 6UB?^ den I:as tid lydt
under Knut Fordell. Uti Gamle Carleby Sochu och Wit-
sar by, finnes ännu et hemman, som kallas Fordell, hwilket
gifwer anledning at täncka, det här til äfwentyrs warit en
af de olaga hamnarne, fom omtalas, der samma Knut For-
dell, antingen ständigt, eller ätminstone wissa tider idkat
kiöpenstap med det omliggande landet; detta Fordells hem-

Kelwiö 1639 *), sitte egne Knrckoherdar, och namn af Soch-
nar för sig sielfwa. Sedermera har Gamle Carleby Sochn
blifwit osöndrad.

55*) Det wors i mitt tycke wäl wärdt, at wid tilfälle upräkna de
gods, byar och Städer i Österbotn, som nästan alla warit förliinte, i
Drotning Christinas tid, til ätslilliga mer, eller mindre förtiente män.
Jag hoppas ock, det faller ei den läsaren osmakeligt, fom hafwer tycke
för gamla sanningar, om jag här nägot anförer betreffcmde nägra byars
förlänande i Wöro Sochn; skönt det egentligen ei hörer til mitt ämne.
Herr Cancelie-Rädet Anders Anton von Stiernman, Hwars outtrötte-
liga slit upplyst mänga äldre händelser i wart Fädernesland, Hwars
witterhet, och Hwars makalösa tienster mot det almänna lemnar wär-
dare pennor, än min, öfwerflödigt tilfälle at wifa sin konst, hafwer
uti hög gunstig strifwele as de 16 nysswekne Octob. mig följande
meddelat i detta ämne.

*) Pag. 68. **) Pag. 5.

Riks-Rädet och General Lieutenanten af Infanteriet, Georg Paikull,
blef 1615 den 20 Sept. Friherre, och fick dä tillika til Friherstap äta-
tiotwä och et qwart Mantal af efter strefne byar och gods i Wöro Sochn,
nemligen Kaitasari, Orawais, Kimo, Nölijoki, Mäkipä, Kostiby, Bergby
och Lomby, med alla der til höriga lägenheter, hus, jord, äker, äng,
skog, marck, siöar, öar, holmar, sist? och fistewatn, qwarnar och qwarn-
ställen, samt andra tillngor.
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man är nu wäl ei sä belägit, att dit någon siöfart kunde
ste; doch tyckes man af sielfwa byns namn Witfar, eller
Wihta-fari, pä Swenstn Ris- eller Spö-Öö, kunna fluta,
det famma ort förr warit närmare til watn belägen, hwar-
til de här ei fälfynta stora uplandningar kunnat bidraga.
Med fog fynes kunna slutas, at bemälte Fordell warit en
mäcktig och den tiden mycket betydande man, efter han hade
3 sä stora Sochnar under sig. Uti Drottning (NIBIMH.B

tid war denna Sochn förlänt till det Friherrliga Banörsta
huset*), men blef sedan äter för Kronan blöt tilhörig an-
sedd, jemte mänga andra förläningar **).

De märkeligaste ödett, som denna Sochn sedermera un-
dergalt, hafwa warit mast gemensamma med Staden, dem
jag uti Förra delen, § 4 omordat. Jag wil alt sa för
korthetetts stul ei här nämna, om de spär, som sågos och
ännu ses, efter en mordisk fiende; Jag gär förbi huru krigs-
tägor förtärt pä denna ort alt, ja äfwen det uti diupaste
skogar warit undangömt; Jag lemnar obemält, huru denna

Ar 1651 den 20 Nov. när Banorar blefwo Friherrar fingo de
samma dag til Friherstap efterstrefna Kronones byar iGamle Carleby
Sochn uti Österbotn, nemligen: Äiwäby, Neder-wetil, Koustby, Öfwer-
wetil, Köringsby, Perhäby, Halsa, Nötsö, Korpilcchti, Wihtsarby, Stor-
by, Säkaby, Kallis^näs, Wantur-näs, Linnesperä, Longnäs, Närwila,
Koustar, Kirilahti och Paläby, jemte Gamle Carleby Stad, med all
den rättighet, som Friherrar deras Städer i sina Friherradöme be-

sittia: de fingo tillika Konungs Kyrcko tionden af alla ofwanbenämde
gods och byar, fä 'som Konungs sakören, samt alla Häradshöfdinge
rättigheter, som af dem falla kunna; dock msd fädan besked, at de
skola lata förstaffa oen menige man, som.dem fäledes undergifne äro,
Lag och Rätt: desslikes stulle de tilsättia förständiga Domare, fom
stulle efter Swea Rikes Lag skipa hwarjom och enom Lag och Rätt.
Oriinon löstass NaZistätiF, edsöres brott, kätteri, mord, hor, och den
som belägrar en iigta mans hustru stulle af Konungen afdömas.

5) Uti förenämda strifwelse är mig följande äfwen hög gunsii-
gast meddelat.

**) Ojff. do 08ti-od. pag. 6.
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Sochn år 1710 måste sakna en stor del af sina inwånare,
fom af en inritad fwår pest blefwo döde; jag förtiger ben
nöd de Ähren 1696 och 97 infallande mifswäxtär förord-
fakade; den mistning landet hade af de innom denna tid af
hunger döda mer ätt 500 personer, och flera för hungers
stut bortflyttade hushåld har jag ei tilfälle at omtala; Jag
fager allenast, at sä bistra och tida olyckor öfwergåt denna
ort, at ingen må undra om hushalningen ännu saknar sin
rätta högd. Sannerligen, mindre swärigheter hade hos
mängt fotck kunnat förordfaka större hinder.

Sochnens Moderkyrcka ligger '/» mil söder om Staden,
pä en högd, som af sit fordna täge ännu kallas Holmbacka;
när den blifwit byggd kan man ei weta, men at ben mätte
wara mycket gammal, witnar sä wäl murens fasthet af
grof grästen, fom bristen pä all fägen och berättelfe om
befs älder: den är 41 alnar läng och 17 bred; defs mur
är 9 alnar hög pä sidorne, men wäl 18 uti bäda gastar-
na; har innan tit et högt hwatf, och utanpä et gansta
resigt fpän-tak utan torn. Uti wästra gafweln är en sten
längt uppe i muren, som man har den fägen om; at den
hwar midsommarnatt swettas blod, af orsak, at här en
oskyldig blifwit aflifwad, den der sagt: Stenarna skola
witna om min oskuld; denna stenen är en hälft sörwitrad
Pyrites, som wid hwart infallande slag-regn med wästan
wäder färgar watnet och muren med sin jern-rosta. §lr
1709 och 10 upbygdes pä södra sidan om Kyrckan et korss,
äfwen af gråsten, 19 alnar långt och 10 bredt. Kyrckan
är innan til prydd med en Altar-tafla i Östra gafweln,
omkring fönstret öfwer Altaret, neder ifrän golfwet, alt up
tit taket som är 1749 blef gjord och pä följande sätt utzi-
rad. Öswerst föreställes Nattvardens instichtelse: på norra
sidan om fönstret står Aron i sin Afwersta-prästa skrud.

§ 4.
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Under Aron pä södra sidan står Moses meb Lagsens
toflår i hanben;, har dmna underskrift: Förbannad wäre ben,
som ifulkomnar,all dettna Lagfens ord. Deut. 27: 26.
Gent mot honom på andra sidan står Johannes Döparen
pekande pä Frälsaren, med denna: vfwer skrift: Si Guds
Lamb, fom bart. tager wärldenes fynb. loh. 1: 29. och
denna under sbriftll ChrMs hafwsr förläsfat ofs frän Lag-
fens förbannslfo, lt>s han wardt en föbannelfe för ofs.
Gal. 3: 13. ,

med^rökelfe^ kar^t.i^hq^d.en och denna under skrift: Ärliga
mäste Aron ofra' altid ena hända offer, ock kan icke göra
dem futbochado, som det, ofra. Heb. 10: 1. Gent emot pä
fodra sidan om fönstret hänger Frälfaren pä korfet med
denna, under skrift: Men med et offer hafwer han ewinner-
tiga fujkomnat dem, fom helige warda. Heb. 10: 14.

Pä sielfwä'Maret läses pä en stifwa med förgylta
'Jäg är liffens bröd, hwilken

fom Atcr mitt kött och dricker min blod han btifwer i mig
och jag i honom. loh. 6: 48, 56. Altaret är klädt med
rvdt Sammet, hwar pä äro sydda' bokstäfwerna «l. «7. N.
N. inbundna, och ära-talet 1683. »

, Uzzder Maret har Kyrckan en hwälfd sten tellare. Pä
norra sidan i Coret är en liten Lächtare, fom fordna tider

år 1640 tillika med
Kyrcko hwalfwet, Prediko-stolen och Choret blifwit målad,
uti Kyrckoherdens Nicolai Galles tid, men federmehra 1749

la^ad^ famt med wacker målning utzirad. På norra
Han'om Choret, är en Sacristia af sten, fom är 1699 til

rumrik utwidgades. Straxt wid Sacristi boren är
ingängen til Prediko-stolen, hwilken af Kyrkoherden
perns är 1622 wid hans ankomst frän Swerge är öfwer-
hemtad, men federmehra är 1749 til största delen förnyad
och ommälad. I wästra ändan af Kyrckan blef en stor
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I Kyrckan hänga 4 Lius-Cronor af Mesfing. I:sta i
Choret med 12 lius pipär, och denna påskrift. Denna
Crona är för ärad til Gamle Carleby Kyrcka af Gabriel
Ltunge fon; af fomnade den 22 Aug. begrafwen ben 3 Oct.
1652. 2:a Cronan har 16 pipär och benna pästrift. Eras-
mus L. Biörckman och hans hustru Brita loh. Dotter Präst
hafwer denna Crona förärdt til Gamle Carleby Sochne
Kyrcka, öfwer defs graf Anno 1695. Den 3:bie hänger
framför stora Lächtarn, och har benna pästrift. H. Johan
Ulwik. Prowest. über. Ingermanland. Frau. Elslin. Eras-
mus. Dochter. Anno. 1632. Den 4:de hänger uti Ny-
Kyrckan (få kallas det tit bygda korsfet) och har 6 pipär.

Lächtare, fä för män, fom för qwinnor i Probsten Kiemmers
tid upbyggd och zirligen målad.

På Altaret, Prediko-stols-krantzen, i Sacristian och wib
Präst bänken finnas wackra lius-armar utom 17 på wäg-
garna hängande lius-plätar, alt af Mesfing. Wid Com-
munion brukas en wacker Silfwer Kanna, en stor öfwer
alt förgyld Kalck, patön och oblat-afk af Silfwer, famt en
Mäfshaka af rödt rosigt Sammet med Crucifix af Guld-galon.

Grafwar finnas här följande med graf-stenar täckta. I
Choret ligger en Kojteligen uthuggen sten med jern-ringar i
alla 4 hörn, har benna pästrift: Tänk på mig Gud til bet
bästa, i en Crantz mittpa stenen ses bessa bokstäfwer:
O. och U. 0. v. samt bessa orden: jag hafwet hört
dina bön, och sedt dina tärar. På stora gången ligger en
grafsten meb denna påskrift. Denna grafstert> och lägerstad,
hörer Råd- och förnäme Wälachtad Handels-man Johan
Erichsson Präst och hans kära Hustru, H. Elfa Mats dot-
ter Tast och deras rätta arfwingar til: Anno 1677. Mittpä
stenen uti en Crantz står et timglas på en dödstalla, under
hwilcken twenne ben ligga i korfs, och unber krantzen föl-
jande rim:
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Längre neder ät stora dörren ligger och en grafsten pä
stora gängen, med mindre läslig pästrift. Under dörren
til nya korfet ligger en grafsten, hwarpä läfes följande:
Här under ligger begrafwen fal. Anders Myrich, fordom
Borgare i Gamle Carleby Stad, med sin kära Hustru, H.
Clara Mats dotter Tast, och deras lifs-arfwingar: 1677.
Om kring stenen sinnes desfe ord: Vandringsman lär här
rätt blifwa död, at den fom för din fynd blef död, mä
friilfa dig frän ewig död, och mätta sist med Himmelskt bröd.
Uti ena hörnet stär et Timglas, under orden: It-i-enetradilL
tkinM». Uti andra hörnet täses dessa ord: 8i BiMB, öf-
wer et hierta med öga mitt uti. I tredje hörnet tigger
en skyffel och tårfyxa i korfs, med dessa orden: ?rtbV9,riea-
tionis xrsmium. I fierde hörnet är en lik kista ttt hug-
gen, jemte orden: UttimN linet», rernm.

Hwad Krantz och Timglas tyder,
Straxt för dig sielf til meen,
At fädant om dig lyder.
När du, fom rofen Crantz,
Må wäl här i werlden fiker.
Snart kommer en annan dantz.
Döds stallen blir du liker.

Se Grant pä denna Sten,

På östra gafwelen hänger Herr Majorens Daniel Ba-
rons adeliga wapen, med följande pästrift: Kongl. Mai:ts
Trotienare och Major af des Österbotnista Regemente til
fot. Wälborne Herren, Herr Simon Daniel Baron har för fin
Konung och Fädernesland troligen fektat och utstät mänga
fwära Trawalier i fält och Ataqwer, befynnerligen Hr 1700
ben 20 Aug. bä han af Ryssen blef fangen och 18 weckors
tid stickad i jern och boijor, tils han förmedels Kongl.
Maj:ts lyckeliga wapen blef förlossad; sä som ock at han
1704 der på äter blef wed Narwens öfwergäng fången och



20

där uuder hällen i famfälte 18 ars tid. Afled den 7.
Oct. 1732 uvpH 60 års-ålder yO Nr<.begrafwen; hwar-
före och defs efterlemnabe Högtärabe kära Maka Wälborne
Fru Helena Baron
tienta heder och åminnelse^ famt, Herrans hus til prydnad
ttpfätta, fom stedde Sto<Lholyt, den 1 luM 1736. Wid-
lyftigare bestrifning om, hans förfäder pch slefwerne sinnes
här i Kyrcko boken. °

Uppä Kyrchogärden stär en ätta kantig ben-korg hwar-
pä läfes följande: / > .^

Du usta menstio barn, som wärldsens/M
Vetänck din dödlighet, och si nu här för andra.
Dit ständ, din höghet, och hwad mehr för sälhets namn
Dig wärlden bildat in: här sins en fattig bonde,
Fä lika hwila med, ben är? af högre stände.
Den uftas, rikas ben, de ha här alt en hamn, A:o 1701.

, Norr om Kyrckan, utom Kyrcko gärds plsiucket står et;
wacker klock-stavel, med 3 wäl klingande klockor uru Den stör-
sta af dem är 2 goda alnar i Diameter, wäger 6 Skev.
12 Lissp. 192/2 Marck, pä htvilkens Södra sida läses föl-
jande: H.nnc> NV(I!XXV. fftec eamvana tempii ruralig Ve-
teriB <I!arl6d^6nBinm, in dotnia orientali vriinunt fuBa eM,
?a.Bwr6, v:o Nattiteei Bcliennero, OouLuie Oanuto
llenriei, <fuäiee t^abriele lauli, Oonänctory reäituum sia^
rolc» .sontL. NVOOXIV od doBtilem Nosoo^itarnm
impetum patrioB tsere» ver 7 anuoB reliyuit, äonee reä-
6ita V^risL pltce äulciBBima in niiBtinum locum lniZrq.vit.

Kyrckogärden är omgifwen med en fast sten mur, som
är kalk-slagett och förfedd med tieradt fpän-tak.

På Norra sidan står: NNOOXXXVI^ Äe, n<>x<>
iteruin od at)Bonmn inZratumciue Konoiu HoKyM tunäitur,

Bed Gud, at Han dig då til lefwayd bättring förer.
När du mitt döda ljud med dina öron hörer.
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H Benioi'e mini^telii v:v Ilenrieu liwrinF. BaceU. v:o
Nattniie ?Meiio, Bctcell. in Uetit. I):o

Rectore Benulee Oivitat,iB d!l>.nä. ?nil. litavonio,
miniBterii ck Ooliega N-ieo XutderF, Un-

lailäo.

Medlersta Klockan är en aln och 11 tum i diameter,
och har dessa pästrifter: Guten i Stockholm af Jacob Bir-
tnan, A:o 1689. 1?a8t. N. IBtl,acuB NM Nom-
miniBtri v. (3iiriBto^ti. OttrleniuB, v. Daniel Nltttn. (xretn-
liel, feeäaF. I>. NrntzBtuB l^ranclel. Jag glades i det mig
sagt är, wi stols' gå in i Herrans hus, Psal. 122.

Omkring brädden står: Bestått genom Handelsmannen
och Kyrckö-Radet' Herr Christopher Cärlbom, och guten af
Gerhard Mejer.

Wil du oroligt Herran dyrcka,
Laga at du blir Hans Kyrcka.

Lilla Klockan är en aln och 8 tum i diameter, har
dessa Inscriptiotter: (Äorig, in RxoetBiB veo! Bud imverio

NoFiB I, ?etBt. NceleBis6 (x. d!ltr-
-led^6UBiB NttF. Xiemmer, Buti enra ck tlHminiBtra-
tione vomini .sacodi t^ttlandri, BeulvtÄ. a Oerd. Ne^er, llol-
mw^o.UvooXXXl.
Kom o Mensta hör jag ropar, och uphäfwer högt mitt Liud!
Kom lät oss med frögd tilhopa los hembära warom Gud!
Tacka Honom allan tid. Som är oss bäd huld och blid.

Uti Kyrckan förwaras åtskilliga Kongl. Förordningar,
af hwilka jag de äldsta wil allenast nämna: Konung N^(MI

BUINB Förordning om Prästerättigheternas utgiörande, af
är 1335, in originali med Secretct under, som jag pag. 3
Förra Delen mig åberopat. Konung (-s!IBI^.V den 1:s
Bref^ om Ct!onans och Prästens tionde, gifwit i Stockholm
äie .taeodi v.ni 1530; äfwen af den 27
M^i H.:o 15ä8: än ett Bref gifwit Swartsiö, Lögdagen ef-
ter heliga Torsdagen A:o 1534: ännu vomini NicneliB
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Olai Präste-bref pä Wöro-gield, gifwit af Kongl. Slotet,
Stockholm de,: 23 Sept. 1543. Konung efoll^^ den
lll:dies Vref, ont tionden, strifwit pä Kongl. Slotet Stä-
geborg den 27 Sept. 1572: Konung ttUSI^V
Bref, om Prästerättigheterna i gemen, och i synnerhet, om
Wederlag och Winsäds betalande, efter den ordning, som
Kammar-Raden uvsatt, understrifwit och förseglat af den 6
lunii 1613; där uti Församlingarna tillägges, som följer:

Uti

understrifwit Upsala Möte 1593.
13. I). BtenneruB, ?g,Btor ereatuH

1622.

3. I). LHrtnotviNö6UB. 6. v. OtmntuH. 9. v. NricuB.
10. v. llagvinuB, egit?aBtorent 8 annils.
11. v. 01au8, ereatuB ?ÄBtor 1570.
12. I). (^roluB Nrioi BurBill, ere^tus?HBtor 1582,

1. v. owtB. 4. I)

2. I). BiBkriäuB. 5. I)
NartinuB
ItIOMÄB.

7. D. UltrtinuB.
8. I).
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17. v. N. retrleuB, 3. 3. Ineol. lrol. H
?a»tor in Xaäenäalil, g, Regia Kaje^ate itie ?HBtor oon-
-BtitntoB, BUvreinuln odiit äiein in 1694 Ncel6Bia
in O. Oarled^ uunynam reviBa.

16. v. N. IBk3,cuB Nrici falander, ?a,Btor ereatn»
1673, äeinäe ?rLtzvoBituB 1692, atiäormivit 1693 ä. 13
NM.

15. I). NricuB Nattnia; ?HBtoratum aäiit
1655, ?08t<iut>,ni (I!a,tn6ära.liB Oeeono-

muB ver quaäriennium H antea DceleBite Bveeau3L Oiaeo-
uuB ver 12 anno», vie in Dom. exviravit 1672 ä. 25
veeemd. Bud coneione matutina, I)t».l6earluB vittione.

14. v. NrieuB Meolai Oetlle, BmolauäuB, blef Pastor
1637.

20. Ng.F. Xieinmer, antea lieotor Beliolle
1721 ?ttBtor eonBtiwtuB, 1734 äe-

mortuns.

19. v. Na^. «saeovUB Drici lBaaei
lrldter, ?g,Bt. H ?rNv. Oronod^6UBiB, ?aBt. Oarted^ensi»
conBt. 1703, odiit in 1720 NoBeovita ttä duo im-
verante.

18. v. <saoot)UB liegiiB literiB in Na-
riteBtg,(i äatiB 1694, ?aBtor O. Oarlen76nBiB contirui9.tuB,
obiit 1702 Ä. 15 Novemdr.

22. tiaeodu» On^äeniuB, H Lavvonile
XimienBium ver 12 3,nn08 ?g,Btor, O. Oarled^en^ium. ?a-
-Btor ooNBtituwB 1746.

Nu warande Capellanerne äro. Herr Mag. och Vice
Pastoren Martin Peithzius, och Herr Nils Snellman; Soch-
nens Medhjelpare är Herr Mag. loh. Tengström.

21. NaA Oarl (^uBtitv förr Regements
Pastor i Österbotn, förordnad Pastor i G. Carleby 1736,
Probst A:o 1744, tranfporterad til AHI- och Sim-tuna Pa-
storat i Westmanland.
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Det äldsta Capell, fom ännu hörer under Gamle^ Car-
leby, är Öfwerwetil, 5 mil frän Moderkyrckan betagits
Namnet härstammar af Finska ordet, wetelä,sdm'betyder
tunn, eller blöt, för de här befinteliga blöta kärr och mii-
sar. Det första Capell bygdes af trä Hr 1639, wid stran-
den af Wetil-ää, men efter bet war för trångt, bygdes et
annat år 1679, fom ännu stär, är innan til rätt Ml zi-
radt och öfwer alt mäladt med ätstilliga minnesfpräk pä
wäggärne; Är 1750 bygdes hlkr en wacker ny Sacristill^.
och 1751 köptes en wacker Altartafla. Bland den öfriga
Kyrckans strub sinnes här äfwen en förgyld Kalck och patén
famt oblat-ast af Silfwer. Gudstiensten förrättas af en
ständigt här boende Capellan, som af detta Capelgiälds
inwänare uppehälles. Ei flere än 4 Capellaner hafwa här
ännu warit; nemligen 1. D. Merijerfwius. 2. D. Nau-
mannus. 3. D. Elias Forselius, och nn 4. Des Son
Herr Jacob Forselius, som för sin goda insikt, i synnerhet
i Grundspråken förtienar särdeles beröm.

Det andra Capellet är en wacker Korsskyrckcl af trä,
som bl^ef med Hans Kongl.' Mcrj:ts Nådige tilstädie!fe bygd
Är 1751 pä Ällisbackan i Nederwetil by af samma bys
Äböer 35 til antalet, hwilka bebo nägot öfwer 8 Mantal,
utan nägon hjelp af Collecter, eller andra sammanstött!
1752 köpte de en Klocka af 18 Lisp:s wigt, med inscrip-
tion: Gabriel Murich. 1753 köpte de en Mässhaka af rödt
Sammet, med Silfwer Korfs pä "ryggen och Galon omkring
staderna. Kyrckogärden är 'kringgifwen med' stenmur' iB-
-kant. Gudstjensten förrättes hwarje och Helgedag af
en här ständigt boettds Präst, nu warcntde den första, miu
Broder, Mag. Attt/ers' Chydenitts, som af detta Capelgiälds
inwäitare uppehälles. -

Kallakari är et altnänt Fisteställe, som ligger'längt i
siön gent mot Caläjoki Sochn, och hörer så wid'ä under
Gatttle Carleby, sont Rector Schotae derstädes besörjer'om
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' Såsom ingen belägetthet, jordtnån, eller naturens ställ-
ning sinnes, fom eiisam kan tiena til mettnistornäs alla be-
hof och tarfwer, ntan några, antingm af nawren sielf, eller
konsten gjorda omstiften, fä finnes och nästati ingen ört, der
ei flere Wnna oWiften äro: ju flere omstiften> ju fördel-
aktigare, ' b^qwämligäre och nöifammare skattas et land.
Uti sädana fördelars utdelande har doch naturen waribmot
den ena frikostigare, än mot den andra: Gamle Carleby
har sannerligen uti detta byte n letnnats lottlöst; ty har
natnren någorstädes röit sin'Herres godhet, wishet och al-
makt, fä är det wisserligen har stedt. Flera ötnstiften, som
Kena mennistoslägtet til nytta, nöje och'beqwetttlighet är här
öfwerflöd på.' Huru högt bor ei den förmån skattas, söm
inwånnretta hafwa as det tiWtmtde hafwet? hwilket ei al-
lenast'lemnar- dem ymnö<; Fist af flere flag, utan giör äf-
wen de rörelser/'som nödtorften fördrar betzwamlige och för-
delaktige. Ei bestHr^ 'detta ' ltiW''blott'äf MMa' berg och
backar, ej af wilda stogar och hiMiM ödemärcker, ej af en
torr och ofruktsam jord, ej af idel kärr och smnpar; utan
pä alt sådättt är här en jämn, artig och'rätt behagelig
blandnings Berg finnes här, men ej stora och mäniztt;
Stenbackar äro' här, men ej stallota och Mkna, ittan de mast
bärande äkrar, mellan hwilka man fer gröit^ ängar, stög-
wuxna lunder och lhlomsterrika Mlder) dim smä flytande

Ondstiensten/ fä' FiM tvärar.^) Här sinnes öck en
liten Klocka med'dettnä pästrift: i

länder.

- At falla Gud med Bön-i famn.^
' andra sidan står: Fötckd af Radman Jacob

Jag kallar Folk i Källa hamn,

§5.,'

5) l)ilf. (te 08tl0lj0tmk>, pag. 63.
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och sorlande bäckar korfswis genotnstära, och lika som sam-
manfläta sig, då de wid sina utfall, de susande strömmar
under haffens fräsande och trotsande böljor måste förgömma.
Wid stränderna stä Alstogar, som likna de täckaste klivta
lunder och med sin i watnet mångfaldt blänkande och dal-
rande skugga lifligen afmäla de timliga nöjens stiften och
obeständighet. Genom denna ort löper i synnerhet en Elf,
som kallas Stor- eller Wetil-än, äfwen Gamle Carleby Elf,
hwilken wid sitt utlopp i Hafwet delar sig i twenne grenar,
som omfamna en stor Ö, kallad Kötsön, hwarpå en by af
flere gårdar och samma namn är belägen. Här idkas et
fördelaktigt, i synnehet Jo-siste, hwarje Wär. De smä for-
sar och fall, som finnas uti denna Elf tiena landet med de
der inrättade många, fä wäl Mjöl- fom Säg-qwarnar: ma-
sta delen de ftnärre äar och bäckar, fom, få wäl frän de
här uppe i landet belägna större och mindre trast och in-
stöar, fom mosfar och källor hafwa sitt urfprung, famla sit
watn i denna elf; hwaraf händer, at den nedre wid uttovet
blifwer större och watturikare. Om Wären är wattufloden
och isgången i denna å ofta få stark, at de wid stranden
betagne äkmr och ängar, famt öfwer ån bygda broar mycket
städas. Denna etfs undersökning förrättad af Landtmätaren
Herr lac. loh. Wikar wil jag här införa et kort ntdrag
af, pä det dess beskaffenhet nogare mä skönjas, famt de för-
delar fom genom defs rensning kunna winnas.

Ifrån Perhå gård nederät förekomma förft trast af 2
och 3 famnars diuvlek, hwilka äro med flåtmoöfa pä flere
ställen upfylde? Denna mosa samlas på missa rum och
jemte gamla rutna trän wäxer tilsammans, som ses pä mo-
fan emellan Saynäjälampi och Perhä trast, samt hindrar
mycket bätfarten.

N:o 1 Kainokosti, en kort forss af 9 tums fall: sedan
möter en liten grynna af 3 tols fall, derpä 3 a 4 alns
djup äå.
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N:o 2, 3, 4, 5, 6, med flera alt til N:o 70, ett stor
mängd med större och mindre, djupare och grundare forfar,
doch ingen brant, göra alla 70 tilfammans ei mera än 229
alnars 18 tols och 2 liniers perpendikulert fall. Wid ut-
löper är elfwen bredast och grundast, fä at diupaste ädran
har allenast V« och '/4 alns watn: när Wårstoden är fin-
nas doch, få här, fom annorstäds öfwerflödigt watn. Se-
dan förestås elfwens uvgräfning och ränsning, genom hwil-
ket följande fördelar stulle landet tilfalla. Fistet uti än stulle
blifwa fördelaktigare, dä watnet uti de många til famma
elf fallande bäckar ei blefwe af rutna trän och stockar, famt
annat stöt tiltäpt och uvdiimt. De fanka ängarna wid ää
stränderna stulle blifwa torrare och hörikare, famt mycken
oländig marck kunde komma i Cultur. Åker grödan wore
fäkrare för köld och rosta, fom ofta fä städar den, at barc-
ken af trän och Iritolii rötter utur kärr*) måste tiena til
inwånarenas föda. Om de berg, fom här finnas, och en-
ligit Herr Bergs Commisfarien Lars Hermens til Bonden
Luomala lemnade atest fäkerligen hälla nägorlunda rikt
Silfwer blefwe med Grufwor försedda, wore nödigt, at en
segel-led öpnabes genom landet, til Tawaftehus län och
Päjänä, som är möjelig: då forlön för svanmålen til Oster-
botns Städer ei blefwe så dyr som nu, när forlön för en
tunna betales med en tunna fvanmäl. Dessutom kunde

*) Med Irikolmm lärer här ei förstas nägon ört, fom uti
BvscicH hafwer det namnet, N:o 611—12 eller andra alt til 619, o-
medan man aldrig hört, at dess rot blifwit nyttiad til bröd: ei heller
Neu^lmtKs» 16Z, fom hos Norrlänningarna dertil stal tiena (fe 110.
Ove.) och af somliga blifwit kallad Iritolwm »^u»tioum; utan häldre
Oalla pklustri«, 744, som här blifwit til bröd brukad och kallas mest,
pä Finsta wehko. Jag lemnar hwar owäldug at döma, om ei Landt-
mätarena, som oftast färdas i stogar och marker, kunde och borde med
större alfware winlägga fig om örtakänningen, emedan de hafwa bättre
tilfälle än nägon annan ämbetsman i Riket, at gagna denna högst
nyttiga wetenstap.
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ännu Tawastebönderne öm Höften få tilfälle, at afsätta sit
smör, som i brist på salt ei behöfde fara illa. Wib PeHä-
by, 14 mil från Gamle Carleby Stad projecteras en mark-
nadsplats, dit sa wäl landswäg, söm siöfart/fll^ från Gamle
Carleby Stad, som Tawäftland wore möjelig. Der kunde
Tawästebönberna försälja sin slaktbostäp, som' ännn. fmnma
Höst kttnde frän Gamle Carleby Stad öfwerstevpas. til
Stockholm. Til stud wises Möjeligheten, at utmed Gamle
Carleby elfs strand inrätta ett sädan landswäg, alt til
Perhäby, ät de i elfwcn efter rensmngen. brukeliga last-
präntar, eller båtar kunde med hästar framköras.

Huru nödigt och högst nyttigt Comntunications mare-
kets i ständ fättiande i Finland ar, fä för hela Nitet, som
i fynnerhet för Finlands öfwer-byggare finner hwar efter?
tänksam; möjeligheten fes Hlott. af föregående Gamle Car-
leby elfs undersökning, som dock är af de minst watturika
och segelbara strömmar i detta land; men wärckställighetett
oeraf äterftär ännu: altsä saknar allmänheten ännu de för-
delar, fom landets läge gifwer tilfälle til; genom hwilkas
ttyttiände bet usta folket kuttde få någon lust och uppmuu-
tran^ fom få länge nästan aldeles' warit förqwafde och i
mistning nf det lif, fom en fri handels rörelfe på en ort
förordfakar.

Jordmanen är uti denna Sochn ätstillig. Backarna
och höglänte ställen,, d^r LandtMnnen nästan eltdast har
sina Åkrar äro ganska steniga. Sedan de större stenarna
äro undanröjde, sä långt neder, som Plogen går, och til
åkrens gärdande, eller ommurande anwände, sä bestar, den
til bärande timliga Jorden, af en med klapursten blandad
swart-mylla, som mångastädes äfwen är blandad med grof
sand. Mänga backar finnas här äfwen, som under den
öfwersta mull- och sten-blandade skorpan, bestä >af gäs-jord

§ 6



29

eller, lera, .'den ock <, ibland, > finnes på dS lWre slWe,rna-.
Den läglänta marcken består mästedOls^f Ma, dels säMe>
dels^^ättr.e; finare och - gröfre sand är ej heller Msnnt.
Dei åkrar, soin här äro,uptagn^ pst stenbgckar, Hro. n,og bä-
rande,, satnt äga framför, Mga å^rar.i ganska ostört Meträde;
sä at LandtmanMn .medu största sörhe/ nOttar sina låga
åkrar,, til, äng, och. är ,sa. trägM., at. upbryta,,)ty. Mr ,Pä
stenbaMrno, at .de Mlckrtkasty gårdstrne>i mast hwM..år öka
sin akep mch> chalft Tunnsland^ eller mepa. UtMet är.gW
ganska skiljaktigt, efter M«antale.n; ty det kommer ej pä
Mantalets storlek, utan huru; flijtlilOt, Bch. Med huru,mMet
Folck Bonden arhMt>'..h>Ui yf-händex, ftt-.?/2 Mjtta^ kan
hqfwa. sa stort MMe, ~HM,, , Flsre, som tW^sig Kga
kundstap och ärfarenhet uti äkerhrMt,lWet jag wHtl, hwilka
hålla för en omöjelighetj. at sådane.) bärande joch tttinst lika
stenMckar Mnna med. så stor ,winning/i som dockMrckeligen
sser>,nyGas. til åW^,My,,M försäkrar, qti omM fågo

5pH diem anlagda, kostnad,oH den
förmått, fom stenbackar ho^t framför låglänt och stenlps jord
äM,. så stulle de finna sig, åtminstone, i denna omständjg-
he.t, ännu wara zosörfarna., Mänga. helMan.,finnas här,
som för. 30, ellox <39 år knapt^kunnat födss 5, eller tz Per-
soney,> då^. Brphefl med stqmp e/ler barck ntspäd^Mj der nu
20 Personer wäl kunna fhda-sig, med rent. Rågbröd, och
tör hända, äfMy,HxligM förytra^ någon SpstNMlc sa stor
fördel är, genom stenbackars uppbrukande munnen. Med
fättet at således up.bruka stenbackar, behöfwerzag ej nu
syfslosätta mig, ettzedan nyligen hos Herr Directeuren
MerM^g^nom trycket utkommit Bestrifning,, På det.här
wanljga Utt, stj, uMdlq stenbackar. - Den^fWg, som bör-
jade härststdes qt.^Wttig steyjga bssckar tij^ z åker^ wqr astedne

Kyrkoherden i, Gamle Carlehy> Ericus Matthiae Fglander,
Palecarlus, som lefwat för, wid pass, 100 år sedan; Ho-
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Nkern stötes här i Sochnen tämmeliga wäl, i fynner-
het i den nedre delen, men de öfwerste Byarna, fom gränfa
til Tawaftland äro mindre lyckeliga åker-brukare, dels af
okunnoghet, dels ock Landets mindre tienliga belägenhet;
hwarföre de och äro minst förmögna. Med plöjande och
harfwande wet Landtman i sinom tid bruka sin åker, men
dikandet och ärrens ryggande äro på deras stenbackar ej
altid nödiga; Doch brukas dikande, i fynnerhet, der något
jämt ställe på backan finnes; och uti dälderna upkastas län-
ga och breda diken, allt efter tilfälligheterna, uvfylles med
sten, öfwer täckes med granris, och öfwerst få mycket mull,
at plogen kan gå ohindrad.

nom är Gamle Carleby tack skyldig för den genom Steniga
backars nyttiande wunna ei ringa fördel.

Åkern brukas af fomlige i 2> och andra 3 delar; de
förra hafwa årligen hela ena hälften i trade, och befäå
den andra, mast ena halfparten med Räg, andra med Korn;
de sednare, som dela åkern i 3 delar, besåå en 3:dje del
med Råg, andra med Korn, och lemna den 3:die i trade;
Den som har tillgäng på nog gödsel står sig wäl med det
sednare, men det förra är i widrigt fall fördelachtigare:
Den det af äkern, fom man fager ligga i trade, eller hwita,
brukas doch och plöjes, få ofta nödigt är, at förtaga ogrä-
fets rotande, men befåås intet.

Landtmctnnens här bruketiga äker-redstap äro för deras
äkrnr gansta tienliga, i fynnerhet plogen< som uti Swerige
och en del af Finland är owanlig, samt uti Herr Mag.
M. Pazelii wakra Anmärckningar, wid äker och ängs stöt-
feln i Österbotn, finnes afritad. Harfwen är intet stild
frän den allmännast brukeliga: Sladdar och wiiltar äro här
mindre nödiga, ty jorden är mast defsutom sin och mör.

De här brukeliga fädes-flag, äro förnämligast Näg
och Korn, gansta fa städes fääs nägra Kappar Som-
mar-Hwete och gräa Ärter. Rägen fåås i början af Au-
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gusti Månad, doch af fomliga tidigare, somliga sednare,
men ju tidigare, desto glefare; och Kornet uti Maji Månad,
att som wåren är tidig eller sen; Skördetiden är äfwen
efter wäderleken owiss. Rågen trifwes bäst på backar, doch
ej, i synnerhet torra somrar, pä mycket sluttande och spit-
siga kullar, så at då en låglänt åker lönar sin brukare,
som manligast är, med 10:de eller 15:de kornet, bär en
stenbacka 20- högst 30-falt; men Kornet blifwer nog ofta
skadat af torcka, och gifwer fällan öfwer 7:de högst 10:de
kornet. Denna stora stilnad mellan Rågens och Kornets
drägtighet, bör til stor del tillstrifwas Rågens glesa och
tunna Mande; ty den åker, som allmänt besåäs med 7
eller 8 Tunnor Korn, får rikeligit utsäde af 3 eller 3^/2
Tunna Räg; Doch såa äfwen hä.r. en del sin Råg förtätt;
och få derföre kännas wid samma olägenheter, som största
delen af Finland; nemligen, at de sällan fä öfwer 10:de
eller i2:te kornet, mista ofta sin gansta täta brådd under
winteren, och få helt små, fa wäl Säd, som Ax; Dä dere-
mot de, som sää Nägen tunt, när ärswäxten annars wäl
trifwes, få fägna sig om Hösten af grofwa och strida korn,
famt frodiga, länga och säd-fulla Ax; Sådan wältrefwen
Säd är Lanbtmcmnen män om, at efter några år tit ut-
säde sig af andra tilbyta, emedan han tror, at om åkren
länge sääs med des egna afkastning, så wanstäktas Säden
och blir sämre.

Giödfeln, fom faller, fä wid Stall, fom Ladu-garbar,
vkes här ej med annat, än det bäs, fom wid Kreaturens
fodrande öfwer-blifwer, förfpilles, och med giödfeln kommer
at blandas; hwilken mästedels kastas uti högar wid Fä-
hufet, och ligger under bar Himmel, tils den, dels om hö-
sten, dels om wären pä åkern utköres: Doch brukar en del.

Nnnu har åkern ej blifwit så förött, at Bonden ej wäl
hinner med at den stöta; ty der mycket Folck warit at uv-
taga åker, der är ock nog Folck at stöta den samma.
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, , . Nästadelen Wnoer hafwa flere Ni-byggnader, af hwilka
hwar och en består af ett.Logq,, en Lada och
ej rjnM Hidr^ger, til snara uttröstande^ ochMä-
deM för- nnkenhet och röta; sst, at )ag aldrig
hörd -någon flaga öfwer sådant, om Siidey står> aldrig så
fänge, så sramt den ej wid några, ti^fästen Wwit fuktad.
At halyten, af, rijandet blifwer för Bostapet^otienligare och
-osmakeligare, kaw jag med ingey ärsareMot bestyrcka,, utan
tror,,at den rijade halmess. smMr och^hekMWr Po-
stap, som derwid blifwjt wand. Ma Ml, fM de^ orijade
halmen dem, som derwid äro wande; ej heller finner jag
huru .röken, eller rijandet kan giöra halmen för Boskapen
zfmgWare,, stn den yrijade. ~. „^<^ .z,. ~

der, giödningen är ringa, atupkasta och pa Mm släpa
MrMord, , , .., .

~ , ~ ~ ,

~ Mll Säd^. stares här med Hanh-Mror,- bindes -i. band,
större> ,elle,r, mindre, alt son; hwar och,e.n,,heha, gar, fättesseyqn,z Mar, som yted några battd täckes>.Mres från
aften i Mjan>,torckas^ och tröstas. ~ ~,^>.

Tih åker tienliga finnas här ännu tjl öf-
werftHd, fast ej allestädes när til Gärdarne, dem Landtmä-
tarena uti sina refningar, Mder den 2:dM, ,3:die, och
sätyfte 4:de 7gråhets uptaga;doch^hyppas man, ,at in-
MN tort glesqre,.finna sädan joch.ohäfdad.

Inbyggarenas äkrar ligga dels wid sma Mst, aar och
Dckar,.:dels i skogar, i säkre
för nattfrost,, som ibland redan Midfpmmars-tiden, i
nerhet, i öfre delen af Sochnen, der mera sto g finnes, för-
rastar den späda grödan.,

Skogens brist har til största delen redan instränckt det
sör^.här öftiga fwchjande, besynnsrligen i den nedre delen
af Sochnen, men öfwer byggarena, som än hafwa nägon
stog öfrig bruka det ännu,,skönt deras grannars exempel
bordt öfwertyga dem, om pafötgden ,der^ af^ som är den.
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Kål skötes här, nästan allena af Ståndspersoner, doch
ej med särdeles framgång, hwilket mera härrör af wanrykt
och mifsans, än jordens olämpelighet för denna wäxt; ty
bäde i Är och i Fiol har en Trädgärdsmästare, den min
Far från Stockholm förstrifwit, fåt här så god kål, som i
Swerige; Samma Trädgårdsmästare har äfwen på min
Fars bekostnad här börjat anlägga en Trädgärd, af frukt-
bärande trän, som här är en aldeles ny inrätning; huru
det lyckas stal tiden wisa, än har man fult hopp. Köks-
krydder stöta Ständspersoner allena, uti smä krydd-täpvor.
Rofwor sääs här mast pä nygräfta land, (sä kallas nyligen
upptagna Stenbackar) doch ei til nägon myckenhet; de trif-
was wåta Hr bäst. Hälften af Bönderna hafwa ris-hum-
legårdar, men så stötta, at knapt någon mins sina förfäder
hafwa omtalat, när de äro omfatte, eller putsade, utan en-
dast då och då giödda; så at, om de rätt blefwe stötta och
kuvade, wore landets winning af dem ögonstenlig. Ärfa-
renheten intygar, at Lin här ei stulle wantrifwas, allenast
Landtmannen wille fäa det, men Hampan är temmeligen
alman, fom doch ei kan föryttras, utan häldre inköves.
Tobak såä gansta få, den de nyttia til rökande, sedan bla-
den äro något smettade.

at de redan sakna skog, ej allenast til timmer, utan ock til
bränsle; men om de än wåga sig någon gång at försökta
fwediandet, misär jorden sig så rätwis, för sin fordna o-
milda medfart, at hon knapt nu mera gifwer dem sit ut-
säde tilbaka. Det skadeliga kylandet, som flerastädes i Fin-
land gjordt många stora slätter aldeles onyttiga och kärr
lika, är här aldeles intet i bruk.

Denna jemte de nästliggande Sochnar af Öfterbotn äro
almänt kände för goda åkerbrukare, stönt de än föga mera
wunnit, än at de, fom för 30 Är almänt woro twungna,
at blanda sit bröd med furubarck, stampad halm och mefs
(Finnarnas manliga nödfpis) nu kunna hälla fig rent bröd.
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Som uti 5 § sagt är, städas äkrar och ängar genom
isgängen och Wärstoden, ty af Äkren bortföres all lös mull,
sä at bara stengrunden ligger qwar, och ängarna öfwer-
höljes med sand, som bäde hindrar gräswäxten och Slot-
terkarlens lija.

Äkern gärdas här ei, som mängastädes i Tawastland,
inom samma stängsel med Ängen, utan altid särskildt, wäl
til hälften med stenmurar, som äro mast 3^/2 alns höga,
samt wid pass af famma tioklek.

fast än folkets antal dageligen tiltagit: doch hoppas man,
at deras oförtrutna flit, anwänd pä de stallota stenbackarna,
som borde tiena deras grannar til efterdönte, lärer med
tiden, ätntinstone til en del, spara det, som nu ärligen för
spanmäl gär til utlänningen.

Den fpanmäl, fom Landtmannen kan föryttra, hwarc-
ken behöfwer, eller kan med större fördel annorstädes för-
yttras, än uti Gamle Carleby Stad, der den fednare tider
gullit 16, 18, 20, högst 24 Daler Tunnan.

Denna ort hafwer medelmåttiga Ängar, fom årligen
bergås, men aldrig giödas eller trädas, på det gräfetkunde
fälla sitt frö; hwaraf händer, at de ärligen minsta wäxten,
blifwa mås-lupne och tyckas fäledes nalckas sin undergång.
Det stulle fynnerligen löna mödan, at hälft hwart 20:de
Är giöda sina Ängar, ätntinstone med granris, hwilket wore
det bästa fatt at utrota, den pä Ängarna stadeliga biörn-
mäfan, fom här redan är giordt försök med; dä hoppas
man at hälften af de Ängar, fom nu höra under et hem-
man, kunde föda flere kreatur, än nu de stora och widlöf-
tiga, men doch magra och mås-lupna Ängarna. Kärr,
mäfar och uplandningar på fiö stranderna, famt äbräddar,
jemte äkerlindor, bestar nu inbyggarenas masta äng af;
derföre finnes och föga andra hårdwalls Ängar, än de äld-

§ 7.
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sta uplandningarna, äbrädarna och äker-lindorna, men eme-
dan Landtmannm, fom förr är sagt, winlagt sig om äker-
bruket, har han funnit, sedan giödfeln börjat tryta, som
man plägar säga, at Ängen är Äkrens moder, och derföre
äfwen börjat täncka pä dess förökande, men föga förbitt-
rande.

Ängen ökes här i synnerhet pä 4 sätt. 1:mo genom
uvlandningar wid siöstränderna, dem Landtmannen ei wi-
dare bekymrar sig med, än at han, det naturen giordt tien-
ligit til Äng, instänger, hägnar och nyttiar. 2:o genom
smä och grunda träsks uttappande, uti hwilka Fisken ei ös-
wer Wintren kan behälla lifwet; sädana Ängar kuuna blif-
wa fä mycket waraktigare och fördelaktigare, som de med
dammar kunde af Wärwatnet glödas. Et sådant prof är
här gjordt med et trast uti Neder-wetil by, fom kallas
lolcka, och pä 3 eller 4 Är uti höwäxt sä tiltagit, at de
ställen, som aldrig förr blifwit slagna, nu kasta af sig 60
eller 70 Winterlass, utom säf til så stor myckenhet, at alt
ei kan bergås; man har hopp, at samma träsk, om med
uttappandet fortfares innan kort tid kan wäxa några hun-
dra lafs hö. 3:o har man begynt med wåta mofars ut-
torkande, på samma sätt, och med samma framgång. 4:o
Finnes här ännu til stort öfwerflöd, sådana gran-kärr, som
redan af dagelig ärfarenhet ses wara de bästa Ängsämnen,
och af idoga händer brukas dertil, at allenast inom en by
är tilgång på dem, wäl til 100 Ladu-land, som wänta på
oförtrutna händers ans, innan de kunna gagna sina ägare.

Hö-bärgningen titgär här pä det sätt, at slätter-kar-
larne gå alla, sä mänga de äro, efter hwar andra, dem
Qwinfotket följer och det afslagna höet samlar med räfsorna,
samt i strängar utbreder: när det torckats, hop-refsas det,
uti få stora satan eller högar, som et hion förmår uti en
lång dertil giord widja, kallad swega, derifrån bära til
närmaste Ängslada, der det inpackas och förwaras. Der
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Ängarna äro mycket sancka, bruka bäde slåtter-karlen och
den som refsar, uti fötren fastbinda der til af trä giorda
stidor, med hwilka de ei utan färdeles befwär gå.

När regnaktig wäderlek infaller bärgnings tiden, fä ster
fä här, fom annorstädes stor städa, och om nägot fatt kunde
finnas, at torcka höet i fädan wäderlek, wore det mera än
mycket wärdt: i fä fatta omständigheter brukar wäl Landt-
mannen här, at utbreda gräset kring om wäggarna, uti la-
dan: men detta sätt at torcka är doch ganska otilräckeligit.

Beteshagar äro här föga brukeliga, utan boskapen gär
gemenligen uti skogar, pä slätter, backar, dälder och kärr
alt fom de behaga och wid hwar By hafwa lägeligit, famt
följas mäste dels af et Wall-hion. Neder wid Siöstranden
är Boskapen gansta begärliga efter de wäxter, eller gräs-
slag, som wäxa pä nya uvlandningar och hafwa nägon salt-
smak, deraf de ma gansta wäl; derföre gnaga de ock pä
stränderna ofta, som man tycker bara jorden, skönt de straxt
brede wid hafwa tilräckeligare bete.

Säfom på denna ort ei finnas några skogar eller
marcker, fom äro delta Inbyggarena, Byarna, ja ei altid
Sochnarna emellan, fä finnas här ei heller nägra afstilda
Krono- Härads- eller Sochne-Allmänningar. At pä denna
ort förr warit stora och täta skogar, är bekantare, än at
dertil bewis behöfwes; men at stogs-ödandet sednare tider
mängfaldigt, jag mä fäga faseligen tiltagit, är blått deraf
klart, at numera näppeligen nägot törwed fås närmare än
2 eller 3, fäg och hus timmer 4 eller 5 men storwärks
trän 7, 8 eller 10 mil uppe i landet. Öfwer skogs ödan-
det klagas sä almänt, at man ma ledsna wid, at höra och
läsa sä mänga klage wisor; men dä dermed doch ingen leds-
nad at öda stogen kan minnas, så är deröfwer ännu för li-
tet klagat. Under! at sä mänga witre mäns förestälningar

§8.
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Öfwerheten har medelst påbud, om fwediandets och
tiäru-tilwärkningens instränckande, famt storwärksträns be-
fredande, m. m. öfwerflödigt wist fin ömhet för stogen; men
beklageligen, hwad är dermed uträttat? ja föga kan och ut-
rättas, få länge en obetänkt egennytta mera aktas, än Öf-
werhetens stadgar, fom fyfta på det allmännas wäl. De af
wär ömsinta Öfwerhet tagna hälfofamma steg, uträttade i
början fä mycket, at en del började minsta sitt stogs hygge,
men andra, i fynnerhet de förmögnare, läto aldeles intet
afsträcka sig utan trodde sig just nu wara gifwit tillfälle,
at nyttia stogen, efter egen wilja, utan inträng af andra.
De mindre förmögne kunde ei heller täla, at stogen, dem
til nackdel, för deras ögon blef nedhuggen, och de med sin
lydno endast riktade sina dryga och tiltagsna grannar; utan
angrepo jemwäl stogen med fult alfware. Så wäl Öfwer-
hetens stadgar, fom wederbörandes flit wid deras handhaf-
wande äro högst berömwärda; men som den hälsosammaste
lag och strängaste uvfikt doch aldrig kan aldeles förhindra
dess öfwerträdande, få har ei heller alt mifsbruk wid sko-
gens nyttiande ännu kunnat hämmas. Jag wil här kor-
teligen anföra de förnämsta fätten, på denna ort, at öda
ut stogen. Den ödes 1:mo genom mycken onödig hus-byg-
nad; ty på de minsta hemman stå åtminstone 20 Rum un-
der tak, men på de större wäl 30 eller 40, utom hölador
pä ängarna; dä likwäl 15 eller 20 hus wore tilrächeliga
för det folkrikaste hushall. Säledes finge åtminstone 15
rums timmer, näfwer, takwed, m. m. för hwar gärd be-
sparas, och om jag allenast wille räkna hwart hus, af de
öfwerflödiga, til 20 Daler Kopparmynt (fast det fämsta der-
före näppeligen kan fäs) gör det doch för Gamla Carleby

och strifter, en dagelig ärfarenhet, fom med egen städa är
förknippad, Öfwerhetens förbud och det almännas ögonsten-
liga mifs-trefnad, icke kan nägot uträtta, til en fä nödig
waras ömmare handterande och medfart.
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Sochn, fom består af 270 Hemman, eller Rökar 81,000
Daler Kopparmynt. 2:o med öfwerflödig Fartygs bygnad,
fom til nyligare tider här blifwit idkad, hwarwid de stör-
sta trän måste stupa, för en enda rot, fom doch tör blifwa
onyttiga fedan den nogctre undersökes, och jemte bolen uti sto-
gen förrutnar, utan at det ringaste gagna någon: detta stogs-
ödcmde har doch, få wäl sielfwa omöjeligheten, fom uti förra
delen pag. 32 fagt är, fom och Höga Wederbörandes an-
stalter tämmeligen inskränkt. 3:o med fwediande, som ännu
brukas, der obränd och til fwediande tienlig stogsmarck fin-
nes, hwarom uti 6 § redan är ordat. 4:o med de uti
Gamle Carleby elf befintliga 11 Sägqwarnar, fom med et
dubbelt blad fåga, de bästa 70 eller 80, de sämre 20 eller
30 tolfter i weckan, dä watnet är tilräckeligit; tnen inga
af dem gä hela aret. En Bonde af de största stogs ödare
i Öfwer-wetil Capelgiäld fäller endast för sin del ärligen
6- 7- eller 800 sägstäckar, hwaraf ätminstone 200 tolfter
bräder kunna fägas, de mindre stogsödare 2 eller 300 stac-
kar hwar, nägra fälla äter fomliga Är aldeles inga; fä at,
om jag tager det minsta, fä finnas här 150 Bönder, fom
ärligen fälla fägtimmer, lät wara allenast 150 stockar hwar,
sä sägas likwäl i denna Sochn 22,500 stockar ärligen, men
pä 10 Är 225,000, pä hwilken tid näppeligen nägot träd
hunnit blifwa tienligit til fägtimmer, af dem, som förr woro
för smä, om de äfwen för katande til tieruwed blifwit för-
stonte, hwilket doch sä mycket mindre stär att wänta, fom
fullwuxna sägtimret ofta mäste fylla den brist, man har
pä tieru ämnen. 5:o med tierubränneri, fom ännu ei til-
börligen kunnat blifwa inskränkt; stönt den författning
af wår ömsinta Afwerhet är giord, at allenast wist antal
tierutunnor fär ärligen tilwärckas, af hwar Bonde, efter
defs egande mantal; nemligen, 12 pä 1, 6 pä och fä
widare, famt at att fä mycket rickttgare mätte tilgä lemnas
til hwar Bonde en billet, hwarpä i Tullarne antecknas.
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Så länge egennyttan, en nästan obotelig swårighet
wid alla hälsosamma inrätningars wärkställande, är sa al-
män, som af föregäende kan ses, är nödigt, at så förknippa
det almännas wäl med hwars och ens enstilte wälfärd, at
dä det senare sökes, winnes äfwen nödwändigt det förra;
ätminstone, at det almänna ei städas, dä det enstildta efter-
sträfwas. Skogens ömmare medfart, en för det almänna
högstnödig sak, kan swårligen winnas, utan genom dess del-
ning, alla hemman, eller åboer emellan. Med skogens del-
ning emellan byarna är föga, eller oldeles intet uträttadt;
ty såsom de förmögnare och folkrikare nu föröfwa wåld på
hela Sochnens stog, och lika fom täfla om förträde uti dess
härjande, sä stulle ock ste pä byns samfälte stog: den för-
mögnare stulle söka at nyttia stogen, innan den fattigare
hinner til: Men om hwar Bonde ägde sin stog enskilt,
och stogen jemte äker och äng wid hemmanes klyfning blefwe
delt äboerna emellan, sä wore hwar och en twungen, at sä
handtera sin stog, som han derwid finner sin fördel. Til
en sådan skogarnas delning tyckes Landtmätarena wara af Af-
werheten ämnade: Och emedan de uti hwart Län wanligen
woro til sä widlöftigt arbete otilräckeliga, har dess ömma om-
sorg för Finlands wäl ökt deras antal med 20 säkallade, Com-
missions Landtmätare. Högstönsteligit, at sä berömligit ut-
syfte derigenom kunde winnas, och wårt okända Finland
blefwe til sitt lynne mern bekant; som doch efter alt utseen-
de näppeligen, inom flere Ära-Hundrade stär at wänta.

huru mänga tunnor Bonden infört och förfält. Af alt detta,
fom anfört är kan nogsamt ses, huru nödigt det är, at så-
dant stogs-ödande, ju förr defs häldre förekommes, så länge
någon stog ännu är öfrig.

På denna ort äro Hästarna medelmåttiga, så til storlek,
som styrcka, nyttjas allena til körstor och äkrens

§9.
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brukande, samt sätta i anseende til sin dyrhet Bonden ofta
utur ständ, at tilbörligen häfda sitt Hemman, när de wan-
trifwas. Nästan omöjeligit är, at hos gemene man utrota
den ogrundade tancka de allmänt hysa, om Oxars otienlig-
het, både til åkerbruk och körstors framskaffande, som är fä
inrotad, at en Bondedräng håller för största nefa, at drifwa
en Oxe. Ätstillige Ståndsperfoner, hafwa både med ord
och efterdöme sökt fåfängt at förlägga fådant. Oxars nytta
wid körstors framskaffande är fä handgrivelig, i anseende
både til sämre foders dugelighet, köttets ätelighet, prifets
billighet och hudens brukelighet, (hwar emot Hästhudarna
fällan, eller aldrig nyttias) at jag stattar onödigt derom
widlyftigare orda; Önskar allenast, at wära Bönder'fäge fin
egen fördel deraf. Det allmänna Koftaget här i Landet är
ej godt, men kunde doch mycket förbättras, dels genom bättre
Afwels införfel, dels ock genom den förra Afwelns föräd-
lande: Det förra har Radmannen Herr lacb Falander, på
sitt Hemman, Haka lahti benämdt, wist prof af, med en
Halländsk Tiur, den han sig förskaffat; det senare minnes,
om Kalfwarne, fom efter största Tiurar och bästa Miölck-
Kor falla, upfödas med föt Miölck, längre tid, än wanli-
git är, ej slappes til Tiur förr än 3 eller 4 års gamla,
och fordras öfwer Wintrarna med godt Hö. Fast än en fä
upfödd Ko ei ännu är jämn-god med de Halländska, uti
miölckandet, stär fädant doch uti 3:die eller 4:de afkomman
ofelbart at hoppas, då alla efter hmarandra ägt samma
ans och föda. Bostaps-stötfeln, jemte åkerbruket räknas
bland de förnämsta Laudtmannens näringar i denna Sochn;
ty här finnas helt, hälft, och tör hända mindre Mantals-
Äboer, fom äga 20 eller 25 miölkande Kor, utom annan
Bostap; Doch föryttra de föga af Ladugårds afkastningar,
utan nyttia masta delen deraf i fina Hushåll.

Största delen af Inbyggarenas Får äro ännu grof-
yllige, af den allmänna Finsta arten; Doch är redan berbm-
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lig början giord, med sinylligare Färs framalstrande, ge-
nom dels Engelsk, dels Spanska Baggars införfel. Landet
har wäl i allmänhet haft den olyckan, at de Finska Faren
welat wantrifwas; man är ännu ei säker, antingen det
härrör af wanryckt, eller otienligit bete; Doch har den sin-
ylligare arten ej ännu röjt nägon särdeles wantrefnad. Här
finnas Bönder, som af egen afwel och stögd kunna kläda sig
redan med kläde, som kan wärderas lika med 15 eller 18
Dalers Kläden. Uti Färens ans fattas ännu mycket; doch
hoppas man, at Landtmannen med större alfwar winlägger
sig om deras tilbörliga ryckt, sedan han sä handgripeligen
finner sin egen fördel der wid.

Inga Diur-fängen idkas här med alfware, doch fan-
gas Biörnar uppe i Sochne-statan, som ej gärna trifwas i
den stoglösa nedre delen. Om hösten när litet Snö fallit
upsöka Biörn-Karlarne Biörns-ftät, och sedan de dem fun-
nit giöra en stor lof, lik en cirkel, ät den trackt dit diuret
gät, och den så wid, at inga fiet mera gåt utom den sam-
ma; sedan gå de alt mindre och mindre cirklar, eller lof-
war, tils de ändteligen utmärcka et wist rum, der Diuret
tagit winter-qwarter: der öfwerfalla de det om wären, dä
Snön är störst, och med 3)xa, Spiut eller Bössa, antingen
med, eller utan Hundars tilhielv stäcka dess dagar.

Swin-Kreaturen födas här med mess, ej utan färdeles
fördel, hwar om nedan före widare stal handlas, hwilka
Kreatur, jämte Höns ej äro aldeles allmänna.

§ 10.

Uppe i marcken (få kallas den öfre delen af Sochnen)
fångas äfwen Will-Renar med fpiut, eller Bösfor, blått
tillfälligt wis och til ringa antal. En stor del af dessa
Renar, som här fällas och kallas willa, äro ej annat än
Lapparnas tamda Renar, som om somrarna kommit genom
sklstap med de willa at lämna sin fosterbygd, det deras
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Andra Diurfäng wet man här ei stort af, utan hwad
af stump kan hända. Bäde Siö- och Skogsfoglar finnas
här, men deras fänge är fä beskaffat, at det föga, eller al-
deles intet gagnar; ty fogeln fängas med stiutande, fom
skrämmer och landtförwifar honom til de orter, der han o-
strämd och i större ro fär tilbringct sin tid och öka sit släkte;
ja under sielfwa lektiden, dä hon borde i fynnerhet befre-
das, fängas hon fom häftigast, hwaraf händer, at leken blir
genom nägra stött til hela Aret förskingrad. Snaror och
fällor brukas Sommar och Höst, de kunde i sinom tid wara
tilläteliga, om ej folkbristen wore stor, famt angelägnare
fyfslor blefwe försummade. Nu talar en beklagelig ärfa-
renhet, at alla, fom winlagt sig om dessa näringar blifwit
utfattige och brödlöse, i fynnerhet de, fom ästas med styt-
teri; ty deras tibsvilla och omkostnader pä krut, kulor och
bössor äro wissa, men fanget är sä owist, at om det än,
dä lyckeligast är, betalar utlägningen, betalas doch dags-
wärcken aldrig, som dermed försnillas.

Wargar fängas här gansta litet, fä at deras stora an-
tal derigenom föga minstas, hwarföre de ock, sä Winter, som
Sommar, i synnerhet wid siöstranden, der mindre snö är,
göra stor städa.

märckta och skurna öron in tyga, m. m. som pä dem kan
märckas skiljaktigt ifrän de willa.

Fisk fångas här i Sochnen af ätstilliga slag, så uti
Saltsiön, som Storån, samt andra smä trast och bäckar
uppe i Landet, doch ei til särdeles myckenhet. Skär-bön-
dren, som höra under Gamle Carleby*) hafwa til nytigare
tider stött Fisteriet, som sin förnämsta och nästan endaste
näring, men emedan den födo-grenen ei mera är tilräckelig,
hafwa de minstat sit Fiste och begyttt med Äkerbruket, som

*) Se Förra Delen § 2.

§ 11.
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mera tyckts löna mödan; de af dem, som äro flitiga Fiskare
och fötfumma Äkerbruket hafwa med plats sin utkomst. En
del af Bönderna ligga nägra.weckor om Sommaren uti
Fiste antingen wid Kallakari, Nenögrundet, eller Tanckar;
der fänga de med stötar, få mycket Strömming, fom i de-
ras hushåld åtgår, tör hända de ibland äfwen kunna nä-
got förytra. Nti de här befinteliga mänga smä bäckar,
samt i Storan hafwer förr warit fördelaktigare Fiste. Uppe
i landet finnas ännu fmä Fiskrika Insjöar, hwilka doch
snart kunna utsistas, om ei mätta dermed hälles. De al-
männaste Fistslagen finnas här; men Rudor allenast uti de
uärmast til Saltsiön belägna trast, längre upp i landet äro
de sällsynta, och längst uppe finnas aldeles intet: här af
tyckes man sannolikt kunna gissa, det denna Fist, som wäl
ei almänt fängas i Saltsiön, torde der doch finnas*) och
hafwa derifrän efter de smä uti Saltsiön fallande bäckar
hulpit sig up til dessa Dammar; eller at den är här al-
deles fremmande och blifwit planterad. Uppe i Sochne-
statan sinnes efter Böndernas berättelfe en owanlig Fist,
den de pä Finska kalla Sulkawa; stal wara likast Braxen,
doch nägot tiufare til färgen, har fwartbläa ögon och hår-
dare fiäll, än Siken, är frän 6, til 9 tums läng, frän 3
til 5 tums bred och tnindre fmaklig at äta.

*) Med säkerhet wet man, det Rudor blifwit utur Hafwet up-
tagne i Luwia, som ligger 2 mil frän Viörneborg.

Om Hälso-Vrunnar och Mineral-watn har man pä
denna ort ingen underrätelse, skönt de wid nogare gransk-
ning torde finnas; men Saltpeter är här sednare tider af
Cronan kokat, fomligastädes med nog god fördel, alt efter
jordmanens beskaffenhet; om nödig dikning ei falnades, och
Saltpeter-lador blefwe inrättade, är troligit, at Saltpeter-
siuderier här med stor fördel kunde idkas.

§ 12.
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Kalck finnes här i löfa stenar, i fynnerhet wid Kelwiä
gräntfen, men af det gräa slaget, få at den blått til mur-
ning kan nyttias; doch är. i denna Sochn intet Kalckbrän-
neri, utan i Kelwiä är et fädant nyligen inrättadt.

Tegel fläs af Bönderna, i fynnerhet de närmast til
Staden boende, fä mycket, fom til mttrning i Staden och
Sochnen ätgär, men föga takpannor. Det gamla tider här
slagna Teglet finner man almänt wara starckare och war-
aktigare, än det, fom nu fläs, men om det härrör af bättre
lera, större flit och insickt uti denna handteriug, eller nägot
annat kan ei med wifshet fägas. 100 Tegel fäljas här
gemenligen för 2 Daler 16, eller 24 Öre.

Inga Grufwor eller Sten-brott finnas i detta Land;
men om tilfälle til fädana lemnar flere omständigheter
godt hopp. Gamla fagor fwäfwa här bland folcket, om
nägra Berg uppe i marcken, fom stola hälla Silfwer, af
hwilcka en Guldfmed för läng tid tilbaka giutit Silfwer-
kannor; hwarföre en Bonde, benämd Ränfä Hans, famlat
de bästa stuffer han tykt och med dem rest til Stockholm, i
mening, at dem för Bergs-Collegio upwifa, men pä wägen
har hela hans statt af Stadsboarna, dem han fölgde med,
blifwit mot Gråstenar bortbytta. Detta är en fägen, fom
hwar och en fär tro, fä mycket han will; men at här med
större alfware blifwit tänckt pä en lerngrufwa, i fynnerhet
af afledne Häradshövdingen O. E. Törnstedt, wifar hans
originela, til en Bonde lemnade Förfäkringsstrift, fä ly-
dande: Sä fom ärlige och bestedelige Nemdeman, Mats To-
masfon Skog hafwer understrefwen gifwit underrättelfe och
anwisning, pä et lernstreck, betagit i Gamle Carleby Sochn
och Nederwetil by, hwilket jag i Herrans Namn sinnad är
at uptaga och i fullkomlig gång bringa; Altfå har jag til
en hederlig ärkientflo och ihogkommelfe härmed welat för-

§ 13.
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fäkra bemälte Mats Tomasfon Skog och defs arfwingar,
at han stal hafwa at undfå Ettufende Daler Kopparmynt,
dä detta Wärk kommer i futkomlig gång, och det befinnes
blifwa beståndigt, hwaremot jag hoppas honom nu i för-
stone stola bemälte arbete och Wärk wara beforoerlig.

Berget Seisfa, der detta lärnstreck stulle finnas är
betagit 1 och en sierdedels mil från Nederwetil Capell
Kyrcka. Emedan här mig witterligen ingen skärpning är
giord, få kan ei weta af hwad beskaffenhet Berget är län-
gre neder. Af detta Seisfa Berg har Herr Kyrckoherden
Pazelius låtit bryta en Tegelstens art, 011ari8, fom är nog
fin och glatt; Hwaraf äro nägra Tobakspipor förfärdigade,
men om deraf finnes nägon myckenhet, och om den äfwen
kunde nyttias til Grytor, m. m. fädant, är jag ei under-
rättad om.

Brahestad den 29 lulii A:o 1726.
O. E. Törnstedt.

Uti korthet wil jag anföra de örter och wäxter, fom
Landtmannen här wet at, antingen uti hushalningen eller
medicin nyttia.

Oonvaltarig, ?lora, § 273, almänt kallad Lilium Con-
valium; man wet här, at medelst Blommornas läggande
uti klarpannan gifwa Bränwinet angenäm lukt och fmak.

§ 14.

Nannuncultis, pä Swensta Ältgräs, kallas här Misfom-
marsblomma, ?. 8. 458, pä Finsta Harakankucka, plockas,
torckas och nyttias på wärckande leder, fedan Örten uti litet
rent watn är urkokad; man wet äfwen bruka den i stället
för Spänst fluga.

?. 8. 705 kallas här Hurstiblomma äfwen
Backhumla; Blommorna brukas i Bränwinspannan och i
drickat, at giöra Öl, fom man fnart stupar af.

'lritotiuiu kallas här Wäpel-gräs, på Finska Åvilas
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8. 612. Blommorna plockas och kokas uti gammalt Smör,
fom silas genom en duk, när det stelnar blir det härdt och
gult fom wax, famt lägges pä far, fom plaster, är gansta
godt, helår och bewarar faret för död-kött.

Oalia naluBtiiB kallas här Mess, pä Finska Wehka t?.
8. 744, är under förra ofreden mycket brukad til bröd, fom
bekant är; men nu allenast at giöda Swinkreatur med. Der
det wäxer när in til gårdarna äta Swinen det gansta gär-
na om Sommaren, och mä deraf sä wäl, at de föga äro
magrare än giödda. Desfe kreatur, som til Winter föda
behöfwa Spanmäl och dylikt, fom blifwer nog dyrt för en
hushållare födes här af en del med bara Mess, som är
gansta lätt at få, der det i myckenhet wäxer; Om Hösten
släs det af och få mått, fom det utur kärret hämtas, läg-
ges emellan pälar, hwilka äro 2 och en half alns höga,
slagne ned uti marcken, lika som uti en circkels omkrets,
af wid pafs 2 alnars diameter, der det fryser uti stora
klimpar; de dragas hem om Wintren och lemnas Swin-
kreaturen til föda. De mä här af ganska wäl, blifwa
frod-wuxne och faktta ei annan winterföda.

Mi6B, Gran, ?. 8. 789, pä Finska Kusi; dess toppar
afhugne bruka somlige i klarpannan, at giöra Bränwinet
bittert. Af Bönderna äro ock förfök giorda, at bränna
Bränwin af bara Granris, hwilket blifwit huggit och pä
wanligit sätt tillredt; Bränwin hafwa de fätt, men huru
godt och huru mycket wet jag ei. Defs öfrige nyttor i
hushåtdningen äro almänna.

öunjvLru», Een, IV 8. 724, på Finsta Katawa; wäxer
ei här fä stor fom i Swerige; deraf brännes Olja, Oleum
elnv^rematieuin, fom brukas mot inwärtes siukdomar, i
fynnerhet Rödsot. Bären blandas ibland Bränwinsämnet;
af idel bär brännes äfwen Bränwin; deraf fäs den stiöna
Enbärs oljan, dess Otsum 6t?6ntial6, och Enbärs Spiritus,
som i Bränwin, för nägra inwärtes, anstöter intages.
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Lkwla, Biörck, t^. 8. 776, pä Finsta Koiwu; med
barcken färgas rödbrunt, är en starck och genomträngande
färg, få at den utan tilfats af Alun färgar Hampa och
Lin, fom i den kokade lagen indoppas; genom tilfats af
Alun färgas med löfwen gult.

Ahl, ?. 8. 775, pä Finsta Leppä; med lagen
af defs bark wet man här färga Brunt och med tilfats af
Vitriol fwärtta linne, men med tilfats af en fin, fwart
äfja, fom utur kärr tages färga ylle fwart.

I^eonoduin, lemna, pä Finsta Kelda, I'. 8. 860, wet
man äfwen här, at genom tilsats af Viörklöf och Alun fär-
ga gult der med, fergen blir wacker och waraktig.

Balix, Wide, pä Finsta Paju, ?. 8. 805; defs barck
är af nägra brukad för fräsan, fä at deraf är tilredd en
decoct, hwaraf Patienten intagit. Denna cur är funnen
nog foverain mot fräsan, men har förordfakat efterät en
stark swulnad i kroppen som doch af dess oinskränkta och
owarfamma nyttiande torde härröra.

NMca, Strandporss, t?. 8. 817, är äfwen här bru-
kad fordotn för Humla, lägges för sin starka lukt ännu
ibland drickat och bränwin.

Oallium, pä Finsta Matarn, sinnes här, doch köpes
defs rötter frän Calajoki, fom gifwa en wacker nästan Car-
mosin-Nöd färg, fe Wet. Ac. Handl. för 1742 pag. 21.

HnmuluB, Humla, ?. 8. 818; utom dess almenna bruk
i dricka, nyttias ibland dess stielckar, i brist pä Hampa, til
gröfsta slitplagg; Näste stielkar nyttias til samma behof.

liubu,B, Hallon, pä Finsta Watut, Waramet eller Fa-
dermat, -t?. 8. 408. Bären knodas tilsammans med korn-
miöl, bakas och gräddas, eller torckas, samt när ölet är
tunnat hänges ett stycke af Hallonkakan uti drickat, fom gif-
wer en ganska angenäm smak och lukt.

Följande har Herr Comministern Jacob Forselius, i
Öfwerwetil mig gttnstigt meddelat, uti detta ämne.
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I'. 8. 705, på Swensta Rölleka, Finsta Sata
lehti, deraf tillreda somliga plåster. på Finsta
Putki 234, brukas för osundt wäder; ?olWoäium, Stensöta,
pä Finsta Mesijuri för bröstwärck; vantme, Källarhalsbär,
pä Finsta Näsinän marjat, 311, för magref; Malört, En-
bär, Tällstrunt, Veronieg. och I^innNg. för störbiug. Med
korvla, Wintergröna 330 och humla, bädda somliga med
stor nytta smällande och wärckande leder. På rosen bindes
okokad hampa, jest och sönderstött tegel sten. VtanraFo,
Groblad, på Finsta Rautalehti, 122, bindes på öppna sår;
men få äro, som meta tilreda deraf, äfwen fom af Vkcei-
nium, Tranbär, pä Finsta Karpalo, 315, ögonwatn. Cn
del färgar rödt med I^Mmactiia, Nebeckebräs 466 eller 67.

Uti Gamle Carleby Sochn äro födda, döda och wigda
på 4 år, fom följer:

Födda. Döda. Wigda. Manl. Qwinl. Summa.
Är 1749 213. 150. 33. Är 1749 1438. 1607. 3045.
" 1750 215. 130. 51. " 1750 1495. 1647. 3152.
" 1751 226. 169. 29. " 1751 1500. 1689. 3189.
" 1752 233. 170. 26.

Följande är mig gunstigt meddeladt af Herr Befall-
ningsman Lars Vrunell.

§ 15

Folckets talrikhet befants

Summa pä behälne Rökar i Gamle Carleby Sochn,
fedan Torpare, Handtwärckare och inhyfes hion äro afdragne.

lordbols Hufwud Mantal.
Kr. Rökar. Rökar i Öijarna*). Hr. Mantal. Mantal i Öijarna*).
1725 166. 16. 1725 103«/4. 10^.
1737 198. 21. 1737 105^24- 10^.
1753 243. 27. 1753 106. IOV4.

») Här miirckes, hwad i Förra Delen § 2 om Längön ochKnifsön
fagt är, fom enligit lordaboken höra til Cronoby Sochn.
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Summa pä Kronans twå tredie- Summa på Personerna

Riksdags Vewillntngar 1857: 24
Båtsmans-penning, för 50 Soldatrotar a

Ordinarie Landt-Räntor 2570:

Summa pä Gamle Carleby Sochns utstnlder för 1753

För Hr Tunnor. Kappar. För Är Personer.
1725 85. 21.
1737 104. 10.
1753 150. —

delar af Tionden. uti Mantals-Längderna.

1725. 395.
i 737 704.
1753 1117.

S:mt. Dal. öre. pr.

bygda, at man fä stiides finner fä allmänt wäl bygda Bott.
degärdar. Inbyggarena äro allmännast snygge och renlige
i sina Hus och Kläder, nyktre, muntre och lifaktige, arbet-
samme, gansta handstöge, i synnerhet i det, som Snickare-
arbete kallas, läraktige, at antaga sådane förslager, hwar af
de spå sig någon botnad, förständige, höftige, som af en
Bonde kan fordras belefwade och til en del tämmeliaen

Monderings-Penningar 50:
Soldate Löner för 50 Rotar, nlO Daler 500: —

150 Tunnor Tionde Spantnål, a 6 Daler 900: —

allmänt af åboerna vördade.

144 Tttnnor Räntc- och Giärdes-Spannmul
a 6 Daler, efter 1753 ärs Marckegång 864:

Uti Gamle Carleby Sochn finnas inga Konungs-Går-
dar eller Säterier, utan alla nro Bondehemman, och nästan

3V» Dal 166: 21. 8.

Gärdarne, fom mästeoels bebos af Bönder, äro så wäl

Summa 6908: 13. 8.

wälmäende.

Gamle Carleby, och utbeder mig ditt milda omdöme. Opå-
mint finner jag här många bristfälligheter, utan at nu kunna

Här med slutar jag nu mitt Läsare Afhandlingen om
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förbittra dem. Alla, fom ttti dylika ämnen utgifwa något,
i synnerhet i des egna Swensta drägt, underkasta sig flere
tadetfulla domar, ätt någon annan, och oftast deras, som
minst äro stickeliga, at i sådana mål fälla mogna omdö-
men: Sådant finner jag wäl, men, långt ifrån at det
stulle oroa mig, giör mitt innerliga wälmemng med detta
mitt arbete, och den ltufwa plikt, som jag efter mina om-
ständigheter, mot min Fosterbygd fatt fullgtöra mig så til-
fyllest, at jag gärna unnar tadlarett sitt nöje.

O. A. Ä.



The förnämste Landt-Prodnkter

Gamte Carleby Stad.

Zwar med Handeln fortsattes

Tull-Tpeciltlernes Vztracter

Sammandrag

Öfwer

Ifrän

Af.



Uti denna Tabell äro uptagne, ei allenast de waror,
sont utskeppas, utan äfwen att det, som uti Staden och til
des förnöden heter ätgät, samt ett del, som tcke^ ens utskep-
pas; sä utskeppas här ifrån:

Gamle Carleby den 30. Majt 1751

1:o Ingen Spanmäl; ej heller
2:o Boskap, eller Hästar och deras Foder.

Anmiirckmngar.

Sw. Dl. Noreen



3:o lertt och des Smide ankommer frätt Stockholm och
Kimå Bruk uti Wöro Sochn straxt söder om NyCarteby,
samt

4:o Kopparen ifrån Stockholm, och består mast i fär-
dig giorda Bränwins Pannor.

5:o Satt Strömming och annan Fist utskeppas icke
etts, emedan der af ej mera fängas, än Hushållen noga
behöfwa; doch förbyta Fiskarena, sin Strömming mot Svan-
mål, wid sina utresor.

Alla öfriga här nämde Persedlar, blifwa här ifrän,
somliga mer somliga mindre til Stockholm utskeppade, un-
dantagande Linet, Hampan nch Näfwern.
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