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FÖRETAL.

Bland de "hinder, fom bärintil legat wår Hushåll-
ning i wägen, kan billigt räknas oliunnqghet
och mörcker, hwaruti m lefwat i anfende til
wårt Fäderneslands läge, defs naturliga lynne
och befkaffenhet. Ty få länge man icke har fig

noga bekant en orts tilftånd och defs naturliga fkick ocn
förmåner; få kunna ci heller medel påtäncuas, fom aro
cienlige, och lftmpa (ig til defs widare upodling och hushåll-
ningens förbättrande. Naturen har icke heller jämt rilde-
laf alla orter fina håfwor, ulan det ena landfkapet mer,
det andra åter mindre fördelar, och det ena godt förråd på
3et, iom et annat åter faknar: fordras alcfå olika liieipredor
och medel til at underhielpa .naturen, fom icke aitid fitifmant
Frambringar fina aliter. Ibland de förnämfta medel til et lands
ophielpande äro fnille och konft, hwilka i anfende til landets
elika tilftånd på olika fatt förhålla (ig til defs uprärtande, och
på fewilka grundfäften wår hushållning ganfka mycket beror.
Om defle hielpemedel fcola bidraga til hwaroch en orts far-
fkilte hushållnings upkomft, få är owederfäjeligit, at en
noga kundfitap om OTtens egenteliga natur och egenfkaper
ro, m, bör föruTså, och dertii bana wågen. Men erfarenhé-
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ten har beklageligsn lämnat of« tydeliga wedermälen af det
raörcKer, hwaruti wi näftan här intil famlat; få at wi föga,
eller aideles intet, wårdat wårt Fäderneslands tilftånd, ehu-
ru faken ofs ganfka nära angåt.

Wi kunna dock med fäkerhet fpå wåre tider et "blidare
tttfende, då et landet få nyttigt wärf med ftörre eftertryck
börjat angripas, fedan man biifwit öfwertygad om nödwån-
digheten och nyttan af wårt Fäderneslands rätta kännande.
Högtanfedde famhällen, wittre och i hushållnings konften
ikarpfyrtte man, fom Fäderneslandets walfärds befrämjande
haft til ögnamäle, hafwa ock för detta föreftält nödwändig-
hefen af Fäderneslandets känning , och wift huru mycket
den allmänna wälfärden deruppå beror, famt at hushållnin-
gen ci kan bringas under allmänne och oryggelige reglör fört,
än man på det nogafte giort fig underrättad om hwar och
en orts tilftånd och befkaffenhet m. m.

Af kärlek för min födelfe ort, har ock jag, då jag gr
finnad at utgifwa mit andra Academifka lärofpån , fram
för andre ämnen utwalt detta närwarande om CAJANA-
BORGS-LÄN, och i fynnerhet om defs hushållning; på
det jag hälft fil någon del måtte lägga det allmänna under
ögonen detta Landets lynne och befkatfenhet,famt inwånare-
nas näringar, och underhielpa den brift af underrättelfe
härutinnan, fom hos måfta delen af mina Landsmän alt
härrils haft inrymms. Et få aflägic, eller yfterft wid Swea
gräntfor belägit land, har icke heller annars kunnat, än und-
gå fina Landsmäns åtancka; erfarenheten intygar jamwäl,
det denne ort warit få aldeles i mörcker inwefwad, at de»
Knappaft mar än til namnet warit dem fläftom kunnig.

Jag widgår gierna, at uti denne Befkrifning faknas myc-
ket, fom jag dels för tidfens korthet,fora ci tillåtit mig» at få
noga nagelfara ait,fom fig bort, och jag welaf, dels ock för
widjyfcighctens undgående, fom mina omftändigheter mig på-
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fa'gga, nödgats utelämna:Men hår af torde likwäl ware hus-
hållare gifwas tilfälle, at fäfta fin efcerrancka på denne orts
hushållning och defs förbättrande.

Emedan alla Läfare icse kunna wara af enahanda tyc-
ice och fmaK, få är det ock fåfängt af mig at wänta,
det detta Arbete blefwe blott enahanda omdömme underka-
ftat. Dock fmickrar jag mig med det fägnefamma hopp t
at alla de,fom allmänhetens wältrefnad hafwa til fyftemål»
ci lära med widrigt öga änfe defife fä blader.

§. 1.

EFter forft det hålles för en dags fanning af alla, fora
fkrifwit och tält om fpråk, famt deras lynne och be-

fkarTenhet i förfta tiderne, at de med tiden äro wordne
ordrikare; men gåt med dem, fom med all annor menfklig
kuadfcap, i början helt ftnårt och fattigt til; få at med et
enda ord faft månge i handel och wandel förekommande
ting blifwit betecknade: Så förmodar jag mig wid befkrif-
ningen af Cajane Land någorlunda flå at urfäehta, om jag
ci armarg , ån igenom biwägar har kunnat finna igen rätta
ftamordet til det namnet*, hälft få månge noiomr äro, fom
under tiden hålles för från hwilka alla, ordet fom
frågas om, wid förfta påfendet tycks fKola kunna leda fm
kärkomft.

Jag wet at ttjm* äro af åtfKillige få olikt opdickta-
de, at de äro mera löglige, ån tienlige, at fatta faken i
bättre livs och anfende; hwaraf mången tagit fig före, at
anfe fludium etymologicum fafom en del af den få kallade
ttiofd triticd. Men fom ingen kan, utan med nöje, ftälla fig en
fan för ögonen, der ttymelogien och biftoritn räcka hwarannan
handen ; hälft det är troligt, at de förfta »»memUtoret icne
flumpewis, utan fkäiigen och med moget betanckande gif-
wk hwar och en fan, hwarc och et ting, (it egenteliga märcke:

Aa Så



Så är til förmodandes, hwad Cajana namnet
at när man til defs origine har at beropa fig uppå nuwa-
fande ordets betydnlng, och finner grund dertil i fielfwa
Mftorien; lärer man ock Kunna giöra fig förfäkrad om dea
fanningen> fom. lårer £å otwungic leda fig af den famma öf-
werensftämmelfen,

§.2.

CATÅNA af Cdlnm betyder i möderfpråfcet vlrgimtatu
fervau conftantiam, och wil hafwa inwånarena erhin-

drade om fina förfäders fria, men dygd iga umgängelfe, den
<kfTe velat wåra tider til efterfyn lä oförmärcKt förehålla»
Af Catnm namnes Cainu en ÖfterbWninge, fom Bifkopen
Dodor_ Juslenius fan-,Bsa ord i fin ordaboK uttyder.
Hela Oflerbotn har ock fordom blifwk kalladtCajanaland;
hwarföre äfwen Ko-nung CARL den IX» i Cm, Ronglige ti»
tul låtic kalla fig the Cajaners Konung,

Men om Cainut och Cainu åro ;uft de förfta
eUy hwadan Cajana fat fit namn,, är en fak, fom gifwef
anledning til nogare eftertancka. At Finfkan cch Giötfnan
aro af en flarn- i början utllächtade , det läain» ofs mån»
ga ord, hälft publique ftälkn och orters enahanda namn är»
idag, mycken anledning at tro,om ci al-deles öfwertyga ofs
derora. At Tirckar och dfidttmn, hwilka af wäre äldfta ti-
ders handlings fkrifware biifwa tillika ock Jtjner nämde,
warie de famma , fom wår nordfka wetld förft
{■nmt at de famme, fom fatt fig ned på andra fidan om bot-
ni/Åa bafswiken,. blifwit näcnde Vandaler , och de fom til
©fter flagk ned fina bopålar, kallat fig Fi»»^?-jjärnwäl at der»
ena, få wäl fom andra fläcKOen, af Scytho-Cekif-Ka ftamor-
def Van eller Ven , det hr vvatn, fanvfälc fått fic namn, der
äro falt feta wictnen til både i Swerige och Venland, bå-
de i Ryfflaiiid och Norige, ån ämnec gier här tilöand at ucT

förii-
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förligare' beKrafta(k). Dock fom de Amazonifka kwennor
(b) hålles allmänt före wara af Vandalis et Venedis, det
ar, Götiier och Sarmader, utflåchtade,och det icke allenaft
är vvitteiiigit cm dem, at de i norden wiftats, utan ock
cferjsmte haft fit tilhåld wid Qwena wefi (fe Rudbecks Af-
Jantica, famc de dertil hörige Norlands Geogr. taflor) juft
} den neigden,fom nu heter Cajaneland, och i fordom Ir-
ma hetat Kvenlandy KonugArdia, Arr,/izonia, fen Terrd, fotmi*
rarum; (c) få kan ock den meningen på wiil fått folaff,
at fom Cajana fåct fic namn af Gudinnan Fregs få frodige
och frie Veftaler, fom manhaftige Sköldmöer; Så ftår ock
både Råna, Kwtn och Cajan af order Van eller Ven få
mycket lättare at leda, fom flera ord gifwes i det ena, få
wäl fom det andra fpräktt, hwareft åtfkillige bokftäfwer,
men hälft C och K. efter Nordlännlngarnes fatt at taTa,
blifwa titeru raiUdlihus yrtfigerade, och dera til wärn och
wärjo lika fom förut planterade (<*),

(a) Se de tvtnnt difput, fom under ikr VidtfrégdAde
JnlicjvArii, Vroftffortns i-id denne Kongl. Jeademien, /amt
BiblhtLe. ariens, Hxgdåk Herr A. ScARINS infende btr af
trycket utkomne &ro dt Gentis Vanorum priicis in Veftro»
gothia (edibus parf. I. pag. 34. feqv.

fé) At Amazonfka qttimiorr,* tro til(in bcerd Gathfke
hade de in-ocb uttxndfke bsfdAtukriåre mrfl

alla afvcrens gm , fom om jl/bitds » Hervors, Blend*s , Ikw»
torgs och andre det Karets m&nktligA hieltebragder veta l/e*
rutta; ( fe Han* Excell. Kiks-Rkdet ech Actd. Cancellireus
B.iron I'ALMSIIERSAS difp. de Vera animi virtute
heroica ) Dock vet miH ci, om de tag-a /aktn p.i fm rstta
fot, (om tro AWAZomrne i fn tid bafva varit en cn(ktlt

rkdande
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tkdenåe nåihn eefver vifa Under och Itr/fapfr, ti
fkulle fyttAt troligare, at (om Pa\>i(ka riket med de dertil bve»
rige andeliga gillen ocb bcrnufterfkapen icke alla pä en «rt
liggande eker rådande *ro; tfvtn ock deffe hednifkc srdeni
fyftrarne (cega nägorflödes hela Lund teb Riken regerat , e-
buru de varit fint emellan til viffa reghr fcerbundne, ibland
hviäa var den farntmfle , At de (it qvinliga Kan med et
tnanligit hurta tkUda matte , famt (in naturliga frihet emot
andra Kcenets ctfvervtlde maniigen (kulle farfeebta. Denne
meningen tycket vara fa mytket (anm likarey [om ibland Ta»
turtrne under famma jEm*£funs namnet gifves qvinnvr, (ont
intil vara tider dr» behållna vid husb&nda vsldet hvar i (in
familie. Mtnner (itdjes ocb tit(l*djes flera i bufet, bvitk*-»
dock alla (Ik under Matmodrens macht ocb lydna i bvadftni
tilfltebtets ocb familiens confervation erfirderligit vara kant

Och nar den regerAnde Kt>en Mader eller husbsndan dar un»
dan, (iiger éldfia dotren tilvtrdfkapet , bparvid det Andra kce»
nets narmafte blodsfmrvantter beflås ingen annan rett , *«j

den deras fkder i bufet fcerat varit underkaftade. jamfar
A&. Liter. Sveth. anni 1728» P» 400. IBifcéaja uti Spa-
nien gar nxftan tfven fa til, undantagandes , at bland de
der i traebten boende efttinnor ingen giftet•, hvarcken af man
eller e/vinnor leden varder, fe Hybners Stats Lexicon «»•
der det ordet Räntery.

(e) Se Adam.Bremenfis hift.eccl. regnn.Sepfentr.
edit. Fabricii pag. 37. ocb pag. 58. 61. Pä (amtelige de
anfxrda (l*llen kallas var Lands ort nu terra toeminarum,
åter pä de andra tvtnne (tallen patria Amazonum. Feer-
tienandes denne ma», och bifdatecknare jk mycket

mera
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mera vitsord, /om h*n lefvAt ju/i den tiden, dk det bett dt,
/ont han vet fcerttljå,

(</) Ät.man bar i norden , (om annor/ltdes i /entré ti-
der, in verbis derivtttirii, med en eller flera bok/itfver un»
der tiden fceroekt fietfvA /tamordet per proflbe/m, figuram il-
lam grammaticam, derpk kunde otndeligen tuAngebevis fmre
bringas. Til exempel kan vara nog, at Svan cygntu (*jes
Af Van i efter det den foglen btlfl viftas och htmtar fin
fa da nr vattnet. Utaf \eden,/ifoa ftjes Svedjat exure-
re. Holmgärd kalla Ryffarne Cholmgård; Afagard, Chas-
gardj och Hunnerne,»o/?ro/ tlim conterraneos ntmnA dt*
thunnos. Så ntmnes hos dem ock den ken Dvina, font
lasper in i hxuta bafaet, bvilken i Goetb/kA /Agorne ntmnts

Af Van cäer Ven, Vina *ev.

§. 3.

DEa meningen, fom jag om Qwenland i a. §• andragit,
ftadfäfter icke allenaft Mkssenius, Sveeans hiftoriae

Parens, uti fin dedication til ij. Tom. af fin Hift. den han
fäjer fig författat in caflro QvenUnciU Cajanaburgenfi, utan
päftär jämwäl wår tids wärdafte Polyhiftor, Herr Bifko*

})en Rhyzelius uti fin Svetbia tuurita pag. 35. At Cajane-
and har vvarit den rätta och fanfkylliga AmAzonia , Ktnu

och firniänd, der de gamla Göther, när de giort fin här-
färd Öi"hr ut åt Afien, lämnat fina qwinnor, hwilka fig e-
mot wåldfriare der en långan tid förfwarat. Til yttermera
bewis andrager mehj bemaJte Herr Bifkopen et här ofwan-
före citerst ftållé af Aaamo Brenenfi, at Kong EDMUND,
tn fon af Kong OLOF Skaurkonun^, fKickat fin fon med
en wäHig här til at intaga rtghnem farninarum, ir.tn lian
bjef der med hela hären förgiord af de der boende ? fOfl l
de honom til men och förfång watnen förgiftat. §. 4.

t



§. 4.

UTora det, fom redan är anfört, är ock onekeligit, at,
forn hela Öfterbotn i äldfta tiderne warit af Lappar

bebodt» få hafwa äfwen denne orts äldfta inbyggare cwif-
wels utan warit Lappar. Det kan med fäkerhet dömmas af
deras efterlämnade bya-och Träfke namn, fom i fynn rhef:
Katterma, Mikittä, Luajerfwi, Lappajerfwi n% m. Denne
mening får äfwen ftyrcka deraf, at inbyggarena ännu uti
deras öfliga näringsfätt, fåfom fagC och diurfänge, gar.fka
mycket likna Lapparna; det bylag, fom gräntfar til Kufa-
mo Lappmarek, har haft ifrån urminnes tideT, och afwen
nu för tiden underhåller tarnaßinaT, hwiika af inwånarena
derftådes på lika fatt, fom af Lapparna, nytrjas wid körflor,
hwarom bätte fram widare fkall handlas, Meu om, och hwar-
före Lapparne lämnat denne ort,och, fom förmenes, flyttat fig
til Kufamo, derom har man ingen tilföriåtelig kundfkap.'

At det federmera här planterade folcket härftammar i-
frän SawoJax och Carelen, det beftyrcka d«ras medförde
flächte-och tilnamn, deras dialecfi:, Klädedrägt och Carelfka

m. Wåre minnesfnrifter intyga jämwäl, det Glor-
wördigft i årainnelfe Konung GUSTAV den I fta påbudit,
det denne ort med nybyggare ifrån Carelen och Sawolax
famt Siökanten fKulle förfes, hwiJket Påbud äfwen af Ko-
nung CARL den IX- blef förnyat, och landet med flere in-
byggare ifrån Carelen och Sawolax förokt.

Eljeft har gemene man här i orten öfwer alt en gam-
mal faga om det få kallade Metelin v&ki) eller et Röfware-
partie, fom fordom i fkogar och ödesmarcker härftädes
fkal tilhållit. På flera ftällen i orten fkola än finnas flora
gropar eller Kulor i jorden, fo«i utwifa, hwareft deffe röf-
ware haft fina boningar och fig undangiömt; defsemellan
hafwa de plundrat och mördat hwem de öfwerkommif. Men
rean får ingen dea ringafte efterrättelfe af inbyggarena i or-

ren»
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ten, Tiwad flags folck de warit, och Invad tid, huru lah-
g? m. m. de på detta fattet fortfarit och fig undandwlgt.
Dock lära de icke warit någre efterlämningar af Lappar,
icke heller Ryffar, utan närmare ( hwilxet ock fielfwa or-
det Metetin W*kt tyckes gifwa filkänna ) af de uprorsma-
fcare, hwilKa i Finland upfat fig emot Konung CARL den
IX, då Han förjagade Konung SIGISMUND- Mig har
ock blifwit berättat, at ifrån Muhos Kyrckan ät föder wid
gräntfen emellan Uhleå-och Limmingo Soekn än fkola fy-
nas lämningar qwar efter en af gråften murad wall, fom lifc-
nat en borg-gård, hwareft deffa Metelm W*ki äfwen fkola
Iraft fit tilhåld. Högden eller kullan, hwareft Borgen ftådt,
kallas af inbyggarena Mete/in Ipasra. I Sotkamo Sokn fin-
nas ock en backa, fom efter dem kallas Meittin Ai*ki, hwar-
eft de föregifwes i många är hafva fig undanftuckit. Om-
fider har dock Allmogen gaddat fig tilftopa, och upfökt cje-
ras kulor och näften, famt dem aldeles utrotat.

§.5.

Ajånaiorgt Lan är belägic uti norra delen af Ofterborn,
och begriper under fig Cajana Stad, jemte Paiaamo och

Sotkamo Socknar. Härunder hörer et ganfk-a widflräckt land,
fom dock til en ftor del är obebodt och oupoladt. Natu-
ren har med en Landtrygg, på Finfka naatifetk* , cmgifwit
landet til Öfter, Söder, och Sydwäft, och dtrigenom i Ö-
fter affkildt det ifrån Ryffland-, i Syd-Syd-Oft ifrån Care-
len, och i Söder och Syd-Wäft ifrån Sawolax, eller Cuo-
pio och Idenfalmi Socknar, Ifrån denne Landrrygg leda åt-
fKilliga bäckar och fttömmar fit urfprung, fem dels inflyta
uti Cajana Län och Uhleå träfk, famt der i från widare til
BotnifKa hafwet, dels ock i Öfter i Ryffland, och åt Ryfka
Staden Kemi, eller hwita hafwet, i Syd Syd-Oft i Pielis-
järfwi, och i Söder-och Sydwäft i Idenfalmi träfket. Rå-

B och
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O6h gräntffefkilnaden emellan detta Län och benåmde gran-
nar ftödjer fig ock gemenligen på watuloppet, i fynnerhet
med Ryffland; hällt Ryffarne för detta med flit affkaffat
och undanrögt merendels alla gamla råmärcKen, under det
de den ena fitogstrachten efter den andra inkräckta fökt.

Detta länet innefattar uti fig många dels högre och nog
JångfträcKte,dels ock lägre berg och backar, fandåfar, hög-
tkr och kullor. Dock är landet merendels flätt och jämt,
och finnes jämwäl på de högfta kullorne fådan marek, fora
til åker kan uptagas och beredas. De här och der i lan-
det befintelige ftenbackar och ftenröfen kunde ock til åker-
jord upbrytas och förädlas. Här förekomma ock på flera
ftällen torra fandhedar, (dock med godt förråd på timmer
och flockar, ) och lågt liggande flacka och widfträckta, tij
en del tämmeligen fancka, måfar och kiärr, hvvilka om de
upiogos och uprödjades, fom wederborde, likvväl förde
ftor nytta med fig. Nåfian hälften af landets rymd utgiöra
de här befinteliga wida träfk, fom falla in uti Uhleå åen,
få ock de oräckneliga många infiöar utan något ut-och in-
lopp.

§. 6.

LAadet Ligger under en fund och hälfofam luft. Det
fk&nies nogfamt derutaf, at här finnes åtfkillige gam-

le män af 70- å 80. års ålder, förutan twänne bönder i
Paldamo Sockn, af hwilcka den ena redan ikal hunnit til
113. och den andra til 99. års ålder. Deffe åro ännu täm-
m?ligen kryge och rörlige. Den fenare har i lifwef af fina
barn och barn-barns-barn 90. perfoner; hans huftru af-
led förft för 8. år tilbaka, fom fkal warit 80. och någre
år gammal. Deras diaet kan ci fynnerligen fkiljas ifrån
andras, utom det de altid warit aågorlunda förmögne ,
och afwen under mifswäxt åren ägt någon fäd til Jifsup-
pehälle; få at de icke warit twungne at blott lefwa af

barke-
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barckebröd. Defjemte äro de, fom näftan alt folck här i
orten, ftore älfkare af miölck, hvvaraf härftädes om fom-
maren befparas en god del fil wintern; få ac de mer be-
håine hemmanen fällan äro utan furmiölck.

Utaf kall feber wet man få gode fom intet härftädes;
men deremot är hitfig feber, jtmte häll och ftyng myc-
ket gängfe och tid efter annan hädanrycker mycket folck.

Et kraftigt wedermäle af ortens funda elimat ar ock
folckets årliga och anfenliga tikagande, fom ftälles i fol«
klar dagi då åldre tider jamföres med de nyare. Under
de obefkrifweligen hårda mifswäxt åren 1697. och
1697. här denne ort igenom hungers nöd, hwaraf denne
delen af Öfterbotn erfarit de ömmafte känningar, blifwit
mycket utblottad på Inwånare. Sedermera, i fynnerhet 1716,
och 1717. har Ryflen mördat och härifrän bortfördt myc-
ket folck; få at enligen följande utdrag af Mantals Läng-
derne, häri deffe Socknar lyzy. allenaft befunnits 1243. P er"
foner, hwilka dock genom Guds wälfigndfe under 28 års
tid förökt fig til 2833. perfoner, fom utdraget af fidftled-
ne eller 1773. års Mantals Längder utwifar, utom dtn an-
fenliga myckenhet af ungdom, fom tid efter annan, och i
fynnerhet under fidfta miiswäxr åren 1731, 1737. 1739. 1740,
1741. och 1742. begifwit iig härifrån til (löKanten, och de
ifrån Mantals Längderna utlämnade både gamle och unge.

Utdrag af 1725. års Mantals Längder.

Utdrag

Husb, Sjncr Détiar Ter Inhy- Lt's- Suii»a
och Magar och parc. fes. driva Perio-

Matin. Dräng. Pigor. re. ner.
*alddmo 761 ni 113 13 2 800
\ockamo 507' 74 41 19 t 2 443

Summa S681 ib/|~H4l 52 J "4 124;
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Utdrag

af 1753årsMantals
Längder

Folckets årliga tiltagande kan i fynnerhet aftaga* afföljande förteckningar öfwer födda och döda, fom utwifa atde föddas antal öfwergår de dödas, Föteck-
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i
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1
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!
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i
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1

ochSolda-
443"658, cl»SönerochMagar Allmogen.377170747 oc!>rarochSona

'

1 I

Döt-
92'43 oc!i BolagsDräng*ochBakft.Karlar
90147. Dräng.ochoeh
17882685i 121 ner.

j

SurnajPcrfo-
rar.?2

II

""36
"19

~~*68l
SÖ

cx.l»
jSinct

I

Hus-
I

bSod,
.Magar

och
f

och
Mar-

iDjtrar
ntfd-

j

Inli^lez.
ock

Perfoner
Ståndsoch

Inhyfes."^III "l9
""n garochPigor. |Prdn-

I!

86T^8 61 ner. 5umaPcrfo-
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Förteckning på födda och döda i Paldamo Sockn.

Förteckning på födda och döda i Sotkamo Sockn

Ehuru folcKförökelfen på en fä kart tid warit anfenlig,
få mäfte man dock ännu klaga öfwer brift på nödigt foicK.
Uti denna widt belägna ort Kunde til det minsta dubbelt
ans»! af folck emot det fora här nu för tiden är, med Lan-
dets närmare uprödning i början fyffelfättas; och alt der-
efter fom de wore i itänd til at uptaga och uparbeta de
allt-ftädes hår befintdige mäfar och kiärr, och annars fcrbätra
ängarne, få wore här ymnigt til fä lie at uptaga åker; då et
långt Kulle antal af lo! ck "här wäl kunde. nära fig.

§ 7-

Årtal Födde Döde I Summa
Man-
kjn.

~97
IOé

Quin-
kjn.

Man-
kön.
"2

Qnjn-
Kön.
~~86

liääc IDédc.

*749
1750
!75l
l?52
'7/3,

101

109
83

118

26 27
40
23

198
21f

1 198
53
77"5

1 96!
108
522

! 107
518^

37
2*

185]
_if

21+

1040

47
_49
384!w

Årtal Födda Deida Summa

I7J-0
1751

Man- Quin-
köa ! k'6n

4/ 55
61 51

54, 61
«6a. 167

Man»
k&n.

'4
30
10

"27
to

Födde Döde.

ICO 41
113 sv

_«iT 31
327 122

21
j

6854



§.7.

ALJmogen uti detta Län är til mäfta delan arbetfam och
idog uti defs fysflor. Den ftämmer öfwerens med Sa-

wolax bonden och Carelaren icke alienaft uti defs mäfla nä-
rings fatt, utan ock ganfka nära uti det Finfka fpråsets
diaie<ft och uttalande, fåfom ock uti kläde drägten, undan-
tagandes det Cajana bonden brukar halsduk, men de an-
dre intet. Bönderne härdades bibehålla ock, äfwen fora
Carelare, barn efcer barn fina wanliga flägte-eller tilnamn.
Uti andre feder afgå de docK ifran Sawolax och Carelfne
bönderna, och likna mera andre Öfterbomingar. Uti fine
hus äro de fnygge och renlige; i m3t och kläder matteli-
ge. Deffutan äro de manlöfe, kärlige, upricKtige och höf-
lige emot hwarannan inbördes, emot främmande wälvviljo-
ge och gode Gäft-gifware. De hafwa ock altid hyft en
fynnerlig trohet och wördnad emot Öfwerhetsn, och mycken
kärlek emot fina Siälaförjare,

Til wäxten äro de medelmåttige, {a) men derjätnte af
god ftyrcka, ock fynnerligen lätta och wiga, fom nogfamt
kan märckas af deras mycket behändiga löpande på fkidor.

Under ofredsfiderne, då de af fine bängftyrige grannar
blifwit oroade, har i fynserhet granfe almogen ådagalagt
åtfkillige prof af mandom och ftridbarhet, medelft det den
fordom flera refor ryckt öfwer gräntfen til Rys/land. Til be-
wishärtilkan anföras det märckeliga infall, bönder år

til Rysfland, då de om natten emot Petri dag med
ftormande hand intagit Staden C/sMdäUch-i eller KuoU. Det-
ta har fä högt behagat Konung JOHAN den 111, at Han
fivrifvvit efter deras anförare Fe/dinen, fom warit en ftarclc
och hurtig karl; på det Han fkulle få fe honom, och he-
dra honom på något fatt. O-h fedan han året derpå blif-
wit flagen i Rysfland, har Högftbemelte Hans Kongl. Maj:t
fkickat Änckan föräring, i-amc benådat henne med frihet på

hennes

I*



hennes hemman. Efter Vefcntn har deffe Finnars Anförare
warit en modig och tapper man Clemens Ericbsfo», ifrån
detra Län, hwilken ock af Konung CARL den IX. blifwit
efterfkrefwen, och til belöning fördes oförtrutna trohet och
mandom med ärefkäncker begåfwad. Efter hans underdå-
nigfta anhållande har ock Hans Kongl Maj_|t wid famma
tilralle famtycKt til Cajänaborgt fundation (b). Åt i6?6. hafwa
ock deffe Cajana-boer på tre ftällen flagit et antal afnoo:de
Ryffar , och eröfrat atne fahnor , fom år 16/9. blifwit
fkicKade til Götheborg , och på Riksdagen derftädes för
Glorwördigft i åminnelfe Konung CARL GUSTAV
frtfenterdde (O. I äldre tider hafwa icke heller qwin-
folcken hårftädes låtit fkrämma fig af fiendens grymhet, at
tillika msd mans-perfonerne, draga i härnad, hwarom hos
gemene man åtfkillige berättelfer ännu gå i fwang.

Af riufnad höres här på orten ganfka fällan; deras
bodor och'wifthus, i fynnerhet up i landet, äro merendels
utan nägoc lås. Ei heller kan man fäja, at de äro til an-
dra lafter färdeles begifne.

En del af Almogen är mycket fallen för Runors dick-
tande och fiungande, fom man här med flera fådane qwic-
Ka, och otroligen fintlige, famt finrika runor, hwilka de
wid wiffa tilfällen qwäda, kunde beftyrcka; få framt intet
deffe baden til något annat wore ämnade. Uti Hedendo-
men hafwa ock åtkillige widfaeppelfer och fynnerlige plägf
feder inritat fig hos folcket, a"f hwilka nägre öfwerlefwor
ännu finnas liar och där "rlandtt; hwarom vii afhandlingen
framdeles widare fkal förmälas.

(4) Far detta Prohflen i PAldamo Jchan Caj! \NUS
bersttar v*l uti dep *nnu i m&nufcrtpt befinteliot be-
Jkrifning cefter detta Ltn , At b*rfordon) funnits (i*rt och
groft fotck , fom han iMit fcere ha/va varit af dån flörts

Jätten
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j£tten Cafevat efterkommande, men intygar dock der';jmte\
at dtras barn acb harn barn et hunnit til fhd&n (forlek, I
nytrgare tider vet man icke h"Ucr At orten frambrakt nhg-
re fynntrlige» flore, farutttn den ofanteligen ftore Daniel
Cajanus, fum feer naqre kr fedan Aflidt i Holland-, Hans
fkal varit j. alnar och ?, ] qvarter läng. Denne Cajani
FccrddrAr, b*fv* allena/i varit af medelmåttig flor lek, uke
heller bar i d'fs jligt funnits någon befynnerltgcn(tor. Hvad
defs upfufiran angår,fa bar den icke varit pankgot jttt
finner/ig eller ifrån andras fktljagktig,

(6) Jtmfar btntmde Probflen C.A.JANI manufeript.
(c) Hsrom fcermtles uti fcerrberosrde Probfl, \. Caä»

Ni viptations aft, af ar 1701. fefto Mana? anhunciatio-
niSj fotn finnes i Kb« Dem Gapitfctr Arcbivo bvarafy f*
val fom af de andre i n*mde Arcbtvo befintetige btnålingar,
bvilka uti detta arbete kunnat ttena mig til någon uply/hing,
Conftftorii Notarien Herr Magifttr Aer. FrostjlruS gtvt»
fltgt /entnat mig del.

§.8.

INnan jag ferider wkhre, til at korte!, igenom löpa hwar-
je del uti tnitt förefatta ämne, wil jag här allenaft med

någre ord inrycka defle Socknars Privilegier, hwilcKa dera
famfält äro förunte, Tilförene har detta Län warit under
utfkrifning, då icke allenaft uti krigs-uran ock i freds ti-
der knecktar härifrån blifwit utfkrefne och utförde. Dock
ar Länet igenom det af Almogen år 1681. uprättade con-
trafl, fom federmera 1683. och 1686- af Hans Kongl. Maj:C
allernådigft blifwit ftadfäft,, ifrån fädan utfitrifning befriat;
hwaremot det förbundit fig til följande 8. punfter: I:o At
af hwart hemman eller rök, utom ordinarie ock extra ordi-
narie räntorne, årligen erlägga til kronan 2. Daler Siifwer-

mynt
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mynt och * Lifpund torra gäddor, a. Stadigt hälla Caja-
na Fäftning wid macht, och til defs defenfion bygga och
reparera hwsd der kan behöfwas. m. m. 3. At i ofredliga
tider utlefwerera ho. Man til Fäftningens befattning, få
länge kriget påftår, och at den öfrige Almogen manligen
förfwarar gräntfen, 4. Om öfwer 3. karlar finnas i en gård,
få fkola de uptaga ödeshemman, antingen här eller wid
Siökanten, m, m. f. Inga öfwerlöpare ifrån andre orter e-
mottaga, hyfa eller herbergera. 6, At förbättra och wid
macht hålla almånna Landswägen emellan Säresniemi och
Uhleå Sochn. 7* Upbygga arne Farkoftar eller Lod/or,
den ena af 100. tunnors drägt, den andre något mindre ,
med hwilka ftycken, proviant: m.m. ifrån Säresniemi til Ca-
janakunna öfwerföras, och dem med deras redfkap och tilbe-
hör ftändigt wid macht hålla. 8. At, fåfom af ålder warit
wanligit, af hwar rök lefwerera j famn rorr wed til Slot-
tet, eller i brift deraf 16- öre Koppar:mt.

Detta Fögderiee är ock af ålder befriat för hela Landt-
tågs gärden, både i afrads Säd och annat, och betalar
allenaft enligt i:fta punften i Contrafiet, ordinarie och Extra»
ordinarie räntorne jämte knechte löfen m. m.

De uti 3:die puncle» omrörde ifo. man, hwilka Länet
blifwit förplicktadt at utlefwerera til Fäftningens befätcning
i Krigs tider, underhåJles ännu jämwäl uti fredliga tider.
Efter wanligheten roterar Almogen fig fielf til bemalte Man-
fkaps utruftande och hållande, i proportion, efter det hem-
manen äro i bättre eller fämre ulftånd. Roteringen för-
nyas dock åcrninftone hwart iotde år, och lämpas då efter
hemmanens befintelige befkaffenhet.

Til Officerarens eller Capitamens afiöning, lom com-
menderar och exercerar de ifo. Man Soldater, utgör Almo-
gen af hwart hemman r\ dels tunna fpanmål.

Ainaogen , fotn, til af ydie pnnéle» i Contrattet,
C är



är förbunden ar. uti Krigstider förfwara gräntfefl, hår I äldfé
tider 2. gungor årligen blifwit exerctrjä af fin egen och fär-
fkildte Capitain, (-*) intil des Capitamen wid Compagni»
et Havfen under förra ofredstiden med Höga wederbörandej
tilftånd åtagit fig at allena exercera både Almogen och Sol-
daterna, Likaledes har ock med denne exercering af fidft
aftedne Capitain Wassman blifwit fortfarit in til 1733» 4*framledne Herr Baron och Landshöfdingen BROOR RÅ-
LAME en fädan Almogens exercering til widare förbu-
dit , oacktat Almagen altid den famma fielf åftundat
och påyrckat. Dock wore det denne widfträcKta gräntfe
ort och norra delen af Öfterbotn icke til ringa fäkerhet,
om de enligt Mantals Längderne här befirrfelige ungefär
800. ynglingar, utom husbönderne, fkulle i tid i ftand fät-
cas, at i all händelfe kunna tiena til ortens förfwar. Der-
igenom kunde äfwen undwikas» at i ofredstider hitföra och
på aflägsne ort med ftor bekoftnad underhålla någon
främmande och ftändig milice, hwilken Jikwäl intet wore i
ftånd at giöra fynnerlig tienft uti den här fällande ymniga
fnön; hälft den icke wore upofwad at löpa ,på fkidor, och
fkulle åtminftone fakna den behändighet ach färdighet på
fKidor, fom dock ortens barn almänt innehafwa. Utom defs
kunde ock bondefönerne och drängarne til ftörre delen, få
fnart bullret öfwergått, utan widare bekoftnad träda til de-
ras hemmans arbete.

I mediertid är här nu för tiden intet det ringafte an-
nat förfwars wärck för ögonen, förutan berörde ijo» Sol-
dater med fin enda Officerare; hälft ock Slottet LaJAtiaborg ,
hwarom fnart fkal omtalas, är förftördt, fom deffutom för
fin belägenhet längft ned i landet, icke heller tienar til be-
täckning för denne ort.

(a) Se fasmtrtxmde trohfcn CaJAai befkrifning.
' " '• OM
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OM CAJANA STAD.
§. 9.

ClijAtta Städ ligger i Panama Sockn 16. mil i Öfter I-
från UhJeå, och ungefär 14. mil ifrån Ryfka gråntfen,

bredewid en brufande nröm Koivu Kofki kaliad, torn giöf
et fafeligk watufall (<«) til Uhleå tlälk'

fijlmngtn Cajanaforg haf tnidc uti omrörde Kräm,
ftmt något ftycke ofwan om det ftarcka watufaliet,uppåen
liten med pålweTCk omgifwen holme, blifwit anlagd af Ko-
nung CARL den IX, Bppå Clemlns Eäichssons tilftyrc-
kande wid af KSO7. Sedermera har äHfta Riks-Rådet Ge-
neral Gouverneuren öfwer Finland, famt denne Kong-1. A-
cademiens föffta Canceller Herr Grefwe PEHR BRAHE, åt
kalkon i Drotning CHRISTINA tid, befittnångs rätten
af Cajana Län, under namn af Friherrrkap, wart updra-
oen, med bygnaden uppå ilottet fortfark, lamt ( fåfom uti
Svetbid mumta f, %f, forma les ) ttet med jiarck* murAr, torn y

redouter och Jptnfké ryttare fwwarat*.
Ar 1666. har Slotrtbygnaden hunnit til falbo-rdam.

UcrkningenpåflottexkanfesutiKyrckioherdenMag Ma-
T«esii Difivt. de Ofiroboerna, hwaceå tifwen om des förra
tilftånd och fiat förmaks.

Uxi förra 1716, giorde RyCTarne (\g angelägne
om at blifwa ägare af Fäftningen; men Öfwerft-Lieutenan-
ten Meisman ilod fienden tappert «mot i flera weckor-, in
tii des han mäft heJa befättaings tnanfka-pet hade upofrat
til ortens förfwar; då han omfider accorderade fig fritt uc-
tog, famt fäftningens fkades-käshet, alt til des freden e-
mellao Höga Öfw«rheten å fidor kunde träffas och
erhållas. Men fora i fördraget war efter wanlighecen in-
ryckt, at 7« tuanor krut, fom eltet éfwergången i krut Ma»

Ca gazinet



gaxinet ännu wore behåldne, fkulle höra den fegrande fi-
enden til, och han emot dagtingandet fann för rådeligit, at
anwända famma krut til Slottets grundförflöring och öde-
läggning: Så har ock händt, at Cajanaborg ar famma fin
afxa och grut intil närwarande dag aldrig gittat täncka,
än mindre arbeta uppå någon fin widare refning(£). Nu
mera har Slottet efter hand få förfallit, at här allenaft äro
twänne rum, fom ännu kunna nyttias.

Efter deras berättelfe, fom ännu lefwa,hafwa följande
warit Hauptmänner eller Intendenter öfwer Slottet, hwilka
tillika föreftåt Riks-Drotfen Gref BRAHES friherfkap: t*
Zacharias Pahlbom 2. Tacob Kysk, 3, Majoren Samuel
Long. Ibland de äldfta torde man ock få räkna en Ca-
pitaine, benämd Erich Pederson, om hwilken Landshöf-
dingen JOHAN MAtfSSON ULFSPARRE i bref daf. den 8.
Oflobr. 1624. til Konung GUSTAF ADOLPH förmäler, och
finnes infördf i Difp. de Uloa part. I. pag. 28.

Commendanter hafwa warit i. Majoren Forssman,
2. Majoren Christopher Buov. 3. Majoren Henrich Grå,
4. Lieutenanten N. Skkuf vice Commendant, <;. Majoren
Nils Silfverbagge. 6. Ryttmäftaren Joham Zatlek, år
17i5. vice Commendant. 7. Öfwerft-Lieutenanten Meier-
wan, fom haft öfwer Commando famma år, 8. Majoren Hen-
rich Viant , 9. Majoren Schultz, ig. Capitain Diedrich
Xrolin ii. och nuwarande Capitain Carl Fromholt von
KÖHLKR (f).

Uppå detta Slott har den namnkunniga Swenfka hifto-
rie Scribenten Prof. Messenius i någre års tid warit fängs-
lad.

År 16/1. («0 har Staden af Riks Drotzen Gref ERA'
HE blifwit funderad. Den har ock med wackra privilegier
blifwit förfedd, hwilka dock til en flor del äro förkomne.
Af de famma, hwilka Staden nu för tiden til godo niuter,

och
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och den i nyligare tider äro förunte , wil jag när korteli-
gen införa innehållet: Enligit Konung CARL den Xl:s Nå-
diga refolufion dat. Kongsöhr den so. April, iöji. är Sta-
den befriad för all accis, ccntribution, och bakugns pen-?
rungar, dock deremot förbunden at betala Tull-och Man-
tals penningar; och at hwar och en af Borgerfkapet årligen
utgiör 30. dagsweTcken til Fattningens wid machthållande,
Desutom är ock BorgerfKapet förplicktat, at uti ofredlige
tider träda in i Fattningen, och förfwara den famtna, tilli-
ka med det rranfkap, fom almogen dertil utgifwer. Hans
Kongl. Maj:t har ock i famma nådige bref förunt Staden
det £ Mantals fkatte hemman til belittning, fem fraroledne
RiksDrotzenGref/JÄ-4#£den bewiljadt. 1 kraft afHansKongl.
Maj.ts Nådiga refolution dat. Stockholm d. 14. Martii i6Bf.
uppånågrefråge punkter,fom Landshöfdingen HerrDIEDRICH
WRAKGEL, i underdånighet ingifwit, är ock Staden förfkont
för den 33. ; Dal. Silfrmis afgift, hwartil förmedelft års
redudiion Ladugårds ägorna, forn Staden nyttiar til ut-
Tymme, blifwit efter Jordeboken taxerade. Kil följe af
famma Kongl. refolution är ock inwånarena i Cajana i Nå-
der efterlåtit Tull frihet på böö och wed. Uppå Magi-
ftratens underdåniga anföl<n.ing är. Scaden medeLft Isangl.
Maj:Cs Nådiga refcript til Kongl. Cornmerce Coliegium r
af den 23. Januarii 1741. frikallad ifrån Spin,hus afpifcens är-
läggande. Igenom Nådig fkrifwelfe af den 6. Dec. 1748-
--til Högwälborne Herr Lancfshöfdingen och Riddaren af
Kongl. Maj:ts Swärds Orden GUSI./ißlf. PIF%S, har Harts
K.ongi. M.a]:t täckes furenna Borgerfkap.fct och dem fom i
S;apeo bofafte sro,. At utan någon afgifts erl.äggsrde ö
tilwärcka brénuin af tn ränna fäd, och famma brähwin un-
der marcknads tiderna minutera och fprfälja. L'ppå C aja-
na Stads wid 1746. ars Riksdag influerade underdånioa
befwär har Harvs Kongt. Maj:c uti ckl"s Nådiga r-tfo-lutioj)

af



af den 6. Auguft I7fr» i Nåder täcKfs förordna, at järn*
wäl mindre åriga präftmän af 26. eller 27. års ålder mage
föreilås och antagas til Kyrckioherdar wid detta ringa Pa-
ftorat.

Efter den ordning och rang, fom på Riksdagarne med
Städer och deras Fullmächrige råges i achr, hr denne den

Den har härfils icke warit i ftånd at enfam ut-
fkicka fin deputerade til Riksdagarne, utan efter wanlighe-
ten utwäljer fig Riksdags fullmächtig tilhopa med någon
annan af de mindre Öfterbotnifka Städer.

Staden är delad i 4. qvarter, hwilka dock icke alla
äro fullbygde. Här äro twänne långs efter Staden löpande-
och tre twärgator. Förr fidfta ofredstiden blefwo omkring
Staden af befättnings-manfkapet fpanfke ryttare uprefte,
hwilka dock til någon del redan förfallit. Här äro ock 2:na
Tullar, den ena i Öftra, och den andra i Wäftra ändan
af Staden.

Nu för tiden finnes i denne Stad allenaft 49. bebygda
gårdar, förutan någre tomter, fom äro under byggnad. Hu-
len äro alla af träd.

(4) Dett* fallet tr ungefxr 4. fÄmnar b<xgt t och (k
Irandt) dt det Aldrig med hatar kunnat igenom faras. Der»
under finnes nejen<tgon t hvsraf mänt annorfttdes i arten et
fedt något mtrcke.

(b) Befee Bifhptns Doftor Rhyzelh Sveth, mu-
hit. pag. ?f» leg.

(c) Benne undemttelfen angående Hauptmsnnerne ocb
Cmmendanterne, bar Kyrckioherde» Herr Magifler JOHAN
Frosterus gunftigt mig meddelat,

(d)Detta tejlyrckes afProbfa Joh. CAJANI hrefaf den
17, Qfabr, 16,2. titBifkofen Gezjeuus de? jngre,

$. 10.
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§. 10.

STraxt efter Stadens anläggning, blef ock här är iö"/2t
en Ryrckia upbygd, fom af Riks Drofzen GrefSRjHE

med en wacker Kyrckio-Skrud blifwit förfedd. År 1712.
blef dock denne Kyrcka af et flröfwande Ryfkt partie fä til
defs fkrud, fom annan egendom få aldeles fköflad och plund-
rad, at här allenaft qwarblifwit i Kyrckioftocken 2s« Dal.
K:mt och en gammal ten Kalck (*). Efter Slottets olycke-
liga öfwergång, har åter denne Kyrcka fallit Fienden til by-
te, famt blifwit aldeles i afka lagd. Sedermera är en wac-
ker Ror6-Kyrcka af trå år 1734. i öftra ändan af Staden pS
det förra ftället upbygd, hwilktn dock i brift af medel har-
tils ci hunnit til fulKomlig bygnad; dertil fynes icke heller
framdeles något färdeles hopp. Dock fkattar fig Förfara-
lingen mångfalt lycKelig, i hänfende til den Kongl. gåfwa,
af 1200. Da'. K:mt, fom Hennes Högft Saliga Maj:t Drott-
ning ULRICA ELEONORA Allernädigft takts denneKyrc-
ka förära. Med deffe penningar äro en wacKer förgyld Silf-
wer Kalck och patetn, famt koftbar Mäfshaka upkiöpte,
hwilka til ewigt äminne prydas af Högftbemälte Drottnings
Höga namn. Hår äro 2:ne fmå klockor, af hwilka den ftör-
re nyligen blef upkiöpt.

Forfamlingen föreftås af Kyrckioherden enfam, fom til-
lika beftrider Slotts-Predikants och Paedagogfysflan, Kyrc-
kioherdar hafwa härftädes warit följande. 1, Thomas N.
2. Jacob Petri TKUDscHoviusUloénfis,år 1648- Slotts Pre-
dikant, och i6f4. Kyrckioherde. 3. Johan Antilius , död 1704.
4. Mag. Gaukibi. Cajanus, Kyrcnioherde 1704. Har år
1712. blifwit af det Ryfka partie, fom upbränc Kyrcuan, il-
la fårad , och kort derpå afiidit. f. Efter freden har An-
dirs Hildeeai ifrån J721. föreftåt denne Förfamlingen fåfotn
vice Paftor, intil defs han år 1726. för fina förfeelfer blif-
wit afiat. 6. Mag. Isaac Roihovius ifrån til 1735,

då
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då han blifwit transporterad til Eura Paftorat i Finland.
7. Lars Henr. Backman har förft warit Collega i Uhleå i
6. års tid,fedan ifrån 1734.Kyrckioherde härfiädes til 1746i
au mera Probft och Kyrckioherde i Sotkamo. Den 8 ock
nuwarande är Mag. Johan Frostfrus.

Ingen ordentelig Rådftuga är hsrftädes, utan för några
år fedan upkiöptes med Stadfens allmänna medel til detta
ändamål en tåmmeligen wäl bygd gård i wäftra ändan af
Staden, hwareft nu för tiden det wa-cluafte rum nytrias til
Rådhus, Ifrån förfta fundation har Scaden haft fin egen Ma-
giftrat: neml. 1. Borgmäftare och 4. Rådmän, af hvvilka
tednare en hwar (It år förer i Accis Rätten, No-
tariens fyslla förrättas af Borgmäftaren. Magiftratens un-
der-betiening är här 1. CafTeur, 1. Fifcal, och 1 Stads-
tienare. Uti Stadfens figill ftår Slottet ien brufande ftröm,
och omkring läfes deffe orden : Sigillum Civitatk Cajanaborg:
J727. Följande hafwa warit Borgmäftare 1. Häradshöfdingen
Johannes Curnovius , a. Häradshöfdingen Nicolaus Pktre-
lius, 3. Capitain Christian Gisselkorss, 4, Johannes
Holst, f. Krono-Befallningsmannen JohannesTammelan-
»£R, 6- Johan Johansson Tammelander, 7. och nuwa*
rande min K. Fader Matthias Castrefn.

År I6fa. har ock här i Staden af bägge deffe Caja-
na Socknar en Scholftuga med 2:ne kamrar blifwit upbygd,
(f) hwilken Staden warit förbunden at hålla wid macht;
(fj men 171a. har den af Ryffen blifwit och
federmefa har ingen ordentelig Scholftuga här blifwit in-
rättad. Psdagogi hafwa här warit: 1. Thomas Henrici
Uhlander förordnad til Paedagogus 16f4, affatt ifrån Prä-
fta ämbete och lågenhet 1660. 2. Andreas Samuelis Caja-
nus. 3. Andreas Antiuus. 4. Samuel Petrelius död
1704. f. Andreas Hildeen 1707, förordnad til Pidago-
gus, war derwid til 1714. 5. Sigrid Carlsmus blef död

förr



förr än ban tiltradde fysllan. 7. Olaus Junneuvs har
derjämte warit Nådars Predikant häTftådes (*). Pxdago-
gus har tilförene haft i lön 30. Daler Siifwermynt, och
Paldamo iamt Sofkamo Socknars diekne penningar. (/"jNu
förtiden niuter Pcdagogus, h-wiHcen (fåfom redan ofwan-
före är förmält) tillika år sKyrckiolierde och Slotts Predi-
kant, i lön allenaft ao. Daler Siifwermyrrt och hälften af
Sofkamo Sockns diekne penningar.

( a ) Se Prob[kn FRrc Cajani vifitationr »B jf dtn
24é Januarii 1713.

( t> ) Jdmfar det uti yttfl fceregaenäe $, citerAde Prebft.
f. Cajani href til Bifkop Gezelius, a/ dm 47. O-
tfetr. i6f*t

(c) Htrttpphgifves LandslwefMngens LOREX7S CRELITz
refolution af den 7, Ftbruariiijoiy fim jstnvMfinnes i Con*
ftflorii Archivo htrfhdcs,

(ti) Htntn kun fes fcerut citerade ERtc
JANT vifitAtions *3.

(e) Vid Pidagogernes irntr jag falgt Ad-
junßen Peitzii ntanu/cript om Öfterbotnitka trtflerficn»
pets SltgirtgifteT) for» nu firwes i Confflorii Archivo.

(f) Om den isen ttdagogns hur tiffartne ktniutit , /ö?r-
tHsler Prohfl. ]. Cajanus uti det fosrutntmdc l/ref til Bi-
fkop. GeZEUUS.

§. 11.

JAg wil alienaft taed några ord här -omföra de hårda B-
den, hwaraf denne Stad tid efter annan erfarit fvvåra

känningar. Förutan det Staden, fåfom ock det omkring-
Jiggznde landet, hwarom uti 6. §. något är omrört, under
de fwårji miffwäxt åren på folck anfenJig miftning haft, fa
at år 1597, här ci funnits flera, »n 12, lnwånare; (a) har den

D ock
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ock ar 1712. af et parrie Ryfka Koffaker, fom ifrån Ktx*
holm oförfet infallit, til en ftor del jernte Kyrckan, hwar-
om förut är förmält, blifwic ilia plundrad,och Scholan til-
lika med de bäfta huvs i Staden upbränd: då ock någre
Inwånare mäft undergå en wåldfamlig död. Kort dereffef
år 1716. wid Slottets öfwergang blef ock Staden af fienden
belägrad och aldeles i afna lagd. Invvånarena, fom tagit
(in tilflycht til Slottet, at enligen ordres förfwara det fam-
ma, blefwo efter belägringen twartemot betingandet dels til
fånga tagne och bortförde, dels ock ihiäl flagne. Seder-
mera har ock denne Staden fått kännas wid de här i lan-
iflet tätt på hwarandre infalne månge miffwäxt år,
iom förwållatj at månge inwinare nödgats lämna fina går-
dar, och flytta fig pä landet. År 1742: då Kemi-jemte
Cajana Compagnie* låg här i Staden, grafferade rödfoten
härftädes, och hädan ryckte mycket folck 1743. undef
fidfta RyfKa tiden, då i förftone om wintren någre 100.
man Coffaker, och fedan emot fommaren lika ftort antal
af Soldater woro här inqwarterade, utftod Staden åtfkil-
liga befwarligheter få i anlende til fkiucsfärder, fom ut-
ikylder m. m.

(a) Detta bekrtftes af Kyrckiob, JoH. ANTiLH hrtf
til Confiftorium i Afo *f dm 2+y Afril 1697,

§. 12.

EHuru Staden intil Ryfka belägringen warif bebodd aF
ungefär lc>2. Inwånare, af hwika en del warit nå-

got förmogne; få har docK år 1725. här befannits allenaft
24. fattige, och merendels ifrån Ryfka fångenfkapet hem-
komne Inwånare. Ifrån fidftnämde årtal, här docK folcket
förökt fig,fåfom följande utdrag af 175). års Mantals Längd
utwifar , utom barn och dem, fom för fin ålderdom m, m.
ifrån Mantals Längderna 210 utflucne.

Utdrag
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Utdrag af 1753. års Mantals Långd.

På det Stadens tiltagande på folck defto bättre måttefkön jas,vil jaghår anföra en förteckning öfver föd-da och döda ifrån och med år 1753. til och med 17fj,

§. 13.

NU fordrar ordningen, at man äfwen tilfer befkaffen-
heten »i Stadens närings fatt. Alt fedan förra ofreds

tiden har -Staden intet kunnat uplifwas til den högd af Cm
D % wälnaä-
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bån- möd- och och ga,r, gor.
der. rar. Magar zon ''♦

49 3? 8 13 lo 16 13/I

Årtal
Ifrån och
med 1733
til och

med 1743
1744
*74f
1745
1747
»748
1749
I7fo
i7fi

i Fö(dde Deide Sui nma
Man-
kön. Qvia- Man-

Ni. Qvin-
kön.

FjddaI I^öä,.
I

52!
s
2

':

! 58
3
6
4
3:
3

11

44
2
I
il
I1!

10

37
2
4
5
4
4

ia
6

HO
8
8
6
7
8
/

14
13
9

»4
202

$i
4
5
6

4
22

" 3!
31
1

9l
7
7
21

° 5! 4
6\1752

'753
Summa,

4

92
_9 i 1 1

"17110 67 —I/2l



#£ K #£28

wälmngo, Tiwarwid den dock kort för belägringen fig be-
funnit Örfaken dertil hafwa warit de biftra öden, foai
den tidt ock ofta erfarit.

De ganfka fä ifrån fängenfkapef. hemkomne Inwånare
hafwa I långliga tider ingen handel idkat, icke heller nå-
got annat närings fäte, för utan det de haft något litet å-
kerbruk, och at de med arbete hos bönderna förtient (Ig
födan j fedan hafwa fomlfge förmedelft Krögerie eller Öls
och Bränwijns fäljande, i fynnerhet under Marcknads och
fiåmmings tiderne, börjat något at förkofra Hg. I nyligare ti-
der har ock en del af Stadfens inwånare begynt med tiä-
rubrännande, rrwartil Stadfens widfträckta uttnarck gifwit
dem godt tilfälle. Tiäran förilas fedan långs Uhleå ån»
om Sommaren med båtar ner til Uhleå, och förföljes def
fammaftädes til 12. å xy. Dal. R.mt turman.

I deffeåren,dä Ryfka handeln igenom Höga Öfwerhe»
tens högwife förordnande bfifwit infkränckt til Cajana, hafw»
någre at" Borgerfkapet, dels med medel, dels ock med
andras förlao, ophandlat af Ryfka handlande någre 10a.
Lifpond Lin och garn. fom de fedan til Brahe-
ilad och Gamle Carleby nedför/lat, och der förfålt. Den»
ne Höga Öfwerhetens håjfofamma inrättning med Ryfka
handeln y är nu för tiden det endafte medel, hwaraf den-
ne näringslöfe Stad,med trygghet wänttar fin förkofrirrg. Wore
äfwen önfkellgit, det inga egennyttiga affichter ci heller
framdeles fkulte rubba en få gagnelig och wäl grundad inrätt-
ning. Allmänheten har ock en mycket känbar fördel häraf,
häln LUfendrägerier härigenom til en fior del kunna hämmas,,
bwilka annors på denna gränfe ort fwårligen ftode at före-
kominas.

Twänrte marcKnader hålles här arfigen, den förfla ora
höften Larsmäffo tiden, fom höks tilförene Johannis tid,
men Llef igenom- Kongi. Camnjar Coilegii bref til Geneial

Majo-
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Ma)or«n och Lands-Höfdingen Herr Baron LORENTZ
CLERCK, af den ii. Maij 1709. för Uhleå Borgerfkapets
och Allmogens ftörre beqwämlighet flyttad til befagde tid.
Andre marcknaden hålles om wintern Kyndersmäffo tiden.
Marchnaden, i fynnerhet om wintern, är här anfenjig; den
befökes ziUble*, Bräbeftdds, Gtmle-Carltby, NyCarleby, och un-
derftundom af iPafa och CÅr//?<»<*-Borgerfkap r fom med
fig föra Tobak, fpecerier m. m. få ock af den har i kring
liggande Allmogen, och i fynnerhet af Carelare och Sawo-
lax boar, hwilka hitföra allehanda fkinwaror, gråwerck,
fmör och talg, hampa, lin, ra re. En myckenhet af Ryka
handlande, ifrån Repola, PybtnUwi, Wuickiniemi,Ryfka Kemi.,
SorddivuUa Karg*ptl, och under tiden ifrån Anbangtl in-
finna fig ock wed marcknaderne härftädes med lin, ham-
pa, garn, allehanda lärfter, läder, ftöflor, handfkar, m. m.
få ock med et Hågs lax och fill, fom om wintern hitföres
näilan färfk ifrän hwita hafwet (4). Dock hafwa marc-
knadcrne för belägringen warit här långt anfenligare, dä
i fynnerh«t om wintern handlande ifrån Wibarg , &bo, och
de flafta Öfterbotnifka Städer, famt ifrån åtfkillige Ryfka
orter, med allehanda waror fig infunnit.

(4) Far ntfll. hr 17/3, bar Ry/ka tullen beftigit fig til
907. Oalt it, öre S\mt Och Lånat tullen, fedsn itticffinzjia
blifvit afloent, fjz. D.\l. S\mt

§. 14.

HWad nytta och fördel deraf fkulle til flyta icke alle-» > naft detta Cajana län, utan ock i fynnerhet Carelen
och Sawoiax , om denne Stad kunde ifrnn lic ftoft uphiel-
pas, och til åtniurande befordras af de förmoner, som na-
turen don ämnar, kan en och hyvar fnair finna. Det ärnoofamt
bekant, huru Carelaren och Sawolaxboen nu för tiden <päen
50, a 60. milars wäg, nöigas om wintern med ftort be-

fwär



fwar omkoftnad" och tids fpillan, förfla fina wator til nä-
fta kiöp Stad, då Stads refan til Cajana wore långt dräg-
ligare och kortrare, allenaft de der hade affättning på fi-
ne waror och finge alla förnödenheter. Inwänarena i det-
ta widtbelägna Län hafwa fullan den förmån, at de kunna
med trebördings båtar, fom bära 10, i<x- å if. fkeppunds
wigt, under fommarmånaderna, igenom många häftiga for-
far fin tiära och andra waror til Uhleå afföra; men det
kan dock icke fkie utan landtbrukets ftörfta wanhäfd, hälft
öfwerbyggarena på en fädan Stadrefa nödgas anvvånda 2. å
g. weckors tid, och äro twungne, at giöra flera fådane re-
for om fommarn, emedan de ci på en gång igenom deffe
förra ftrömmar kunna få fram alla fina waror.

Om altfå denna Stad på något fatt fkal kunna uprät-
tas det omkring liggande landet ril märckelig hielp och
ftöd, få torde dertil ganfka mycket bidraga, om en fegel
led emellan detta Län och Carelen, famt Sawolax {kulte
befordras. I brift af en fådan fegelled förfäljes, (tör hän-
da) allenaft ifrån Pielisjärfwi Sockn til Rysiland årligen
Go. tunnor imör och 300. lispund Gäddor, fom eljeft fkul-
le falla til Cajana. Huru mycket ifrån andre Carelfke
Socknar dylika waror til Rysiland oförmärckt kunna för-
yttras, är häraf lätt at attaga. Carelen och Sawolax hade
ock af denne farled en ofkattbar fördel, hwilket deraf en-
daft är at aftaga, at detta länet, fåfom uti 4. § är om-
rört, igenom en landtrygg är affkildt ifrån Carelen, och
Sawolax; hwarföre Carelfka och Sawolax bönderne, få
framt de wilja beföKa höftmarcknaden i Cajaha, nödgas nu
för tiden ifrån den ort, der båtleden ilutes, med ftort be-
fwär öfwer Landtryggen Häpa fina waror til näfta farwat-
net på denne fidan, och fedan härftädes med frachtbåtar
fig widare framhielpa: då liKwäl fielfwa naturen til en
ren farled tycks gifwa en fynnerlig anledning. På det
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faken matte blifwa tydeligare, och at deraf må fes, på
hwilka ftällen en durchfart ifrån Sawölax Lands-Höfdinge-
dömet til detta Län lindrigaft kunde öpnas, wil jag här
meddela en kort befkrifning öfwer landtryggen; fom ikiljer
Cajana län ifrån Carelen och Sawolax. Det ifrån Will-
rrianftrand igenom hela Sawolax och Carelen flytande wida
Sawoiräik, eller Siön Saimen, med åtfkilliga defs grenar,
ftracker fig med defs högra gren igenom Pielisjärfwi til
Salmis by i Nurmis Capelgiärd , hwareft möter en
liten åå Haapajoki kallad , fom leder fitt wattn på
fl. nya mil up ifrån fodra ändan af Maanfelän fuo eller
kärret, hwareft watufkiftet är wid gränten af SotKamo
Sockn. På {■ tnihl när fodra ändan af ManfeJänfuo, eller
der fom Haapajoki tager fin början, har en annan wattu-
idra, MaanfelänjoKi kallad, ifrån benämde kärr eller Maan-
felånfuo, och defs Nordwäftia ända fitt utlop, och löper
på i. milswäg igenom någre fmå träfk in uti Kiandojärf-
wi uti neder Sotkamoby; derifrån fedan en ren båtled går
igenom Kiando-och Nuasjärfwi på 4. nya mil in under Ca-
janaborg. Skolandes omfalte Haapajoki, fäfom ock Maan-
fclänjoki in til deffe tider under påftående wårflod och
i wåtare Somrar med h \ h 2. läfter fäd laftade trebör-
dings båtar igenom faras kunnat, men i torrare tider kan
fwårligen en tom twåbördings båt alleftädes framkomma;
hwilka åar utom defs med deruti infalne wrak och floc-
kar nu mera fnola mycket ftängde biifwit. Deffe ftröm-
mar kunde dock utan fynnerligit befwär upränfas , ock
wore äfwen gtörligit, at upgräfwa en canal igenom omrörd-
e kärr; hä|.ft det fom redan är anfört, ci är öfwer i- mil
långt. Defs förutan fkal ock på detta Kärret upwälJa en
källa, fom i fynnerhet om wåren •gifwtr ifrån fig wattn,
iå at fmä rätvnlar eller wattu ådrar derifrån fkola rinna,
eller formera den ena gren til Maanfelänjeki, och den an-
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dra til HaapajoKi. Skulle konften här något underftödja
naturen, få wore en få högt angelägen fak fnart wunnen.

Den wänftra armen eller gren af förenämde wida Sa-
woträx eller fiön Saimen fträcker fig igenom Cuopio-och
Idenfalmi Socknar, och andas wid Wieremänpa, under
Wieremänby pä 2. \ mil uti Wäft-nordwäft pä denne eller
Öfterbotnifka fidan om Idenfalmi Kyfckia, och wid gränt-
fen emellan Idenfalmi och Saresmäki byn i Paldamo Sockn.
Til nämde Wieremänpä löper en fmal åå, kallad Wiere-
mänjoKi, fom faller på 1. • mils vväg ifrån Salahminjärfwij
denne åå kan til 1, mil i flod wattn med laftade trebör-
dings båtar igenom faras, men i torrare tider allenaft med
torna twåbördingsbåtar. Den öfrige tredie delen eller |
milen af denne Wieremänjoki, fom eljeft kallas Murren-
nusjoKi, blifwer ifrån Kyhjenkofiu ak mer fmal och grun-
dare, famt för några branta fteniga forffar aldiig warit na-
vigabel. Ifrån omtalte Salahminjarfwi, fora hålles för 4,
å 5- famnar diupt, och } mil långt, bör;as landswägen,
den på 1, mils wäg intil Hellemönjärfwi beftår mäft af torr
mareK och höglänt fandhed; docK fkall en liten bäck til j
mil krok förbi denne fandhed rinna ifrån Hfcllemön-til Sa-
lahminjarfwi. Hellemönjärfwi fäges wara ungefär 3. å 4,
famnar diupt, och § mil långt, fom widtager en måfTa afTrs
mils långd wid Rahajärfwi, fom likaledes för 3. å 4. fam-
nar diupt upgifwes. Til Rahajärfwi infaller en liten bäck,
fom leder fitt wattn, förft på \ dels mils wäg igenom en
måfå ifrån Maanfelänlämpi , och widare på -rt mil, ifrån
Haapafuomåfan eller kärret hwareft wattufkiftec är, |. mil
på andra fidan om Saresmäkibyn. Detta kärret eller Lands-
ryggen är allenaft 3. musqvett fKått långt, och med defs
ymniga Kalls ådrar, giör redan en början til de, dels åt I-
denfalmi fidan, dels ock åt Paldamo och Uhleå träfk,
ned flytande bäcKar och watuådrar. Ifrån wäftra fidan af
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denne Haapgrfuo rinner en liten bäck allenaft uti wär-och
höftilod på 46 dels mil igenom några måfar, til et litet och
in emot i. famnar diupt erafk Saarijärfwi, nordoft ifrån
Saresmäki byn. Ifrån detta trafft utfaller en dels frnal och
grund, dels åter bredare och något diupare, famt ftenig och
ikider bäck, på i. § mil til Wuolijoki; igenom hwilken
åå på \ mil laftbåtarne til Käkilax wiken, och Uhleå trafk
akid kunna utKotnma.

Til förrutnåmde gren af fiön Saimen faller än
en något diup och bred åa , MatkusjoKi kallad ,
wid Salmis byn | dels mil i föder om Idenialmi Kyrckan, i
nord nordoft ifrån Cajana Län; hwilcKen åå på i. mil leder
fit watn ifrån Sångajärfwi träfK, der de refande med lafta-
de trebördings båtar altid fkola kunna framkomma. Til
detfa Sångajärfwi löper åter en fmalare åå Sangajärfwen-jo-
ki kallad, igenom några fmå fkogs träfk, ängar och måfar,
på i. mils wäg ifrån twänne in wed hwar andra belägne,
och tilfamman q- dels mil långa få kallade Wenäjänjärfwi
träfken.Denne Sångajärfwen jokikan defläfta årfens tider alle-
naft med twåbördings båtar up-ochned faras. Til deffeWenä-
jänjärfwi träfn ftöter en ännu fmalare, och allenaft i rlod-
watn höft och wär med twåt>ördings båtar någorlunda res-
bar bäck, fom jämtetwenne fmå ftenigafor(Tar, genommåfar,
och dels torrare platfer, på § mil faller ifrån Sukena-
järfvi, hwilnet är ungefär af 6 famnars diuplek, och § mils
längd. Defta Sukena-järfvi leder fit watn genom en liten
bäck, ungefär på | mil, hvareft äfven en liten forfs före-
kommer, ifrån Pyöryänjärfvi, fom är wid päls i. famn diupt,
och \ mil långt, och til hälfren lyder under Sawolax och
Cajana Län. Til Pyöryänjärfvi faller en liten med Sl«)g
bewuxen vatuådra, igenom Ahveroifen etälä fuomåfan, pä

mil, ifrån et litet, eller til 3 mufqvett fcott långt, men yt
E 4 fam-
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4. famnar diuptträfk, Ahverorfen Lampi kallaf, derÄhveror-
fen maanfelkä fuo, eller Landsryggen vidtager. Den-
ne Landtryggcn är eljeft lågländt, men likväl pä defta ftäl-
let, emellan AhveroiLn Lampi och Yli wuoctojärfvi | mil
öfver, Har ifrån faller vattnet ci allenaft i fydwäft uti
ofta-nämde Ahveroifen Larnpi åt Idenfalmi fidan; utan ock
i Nord-oft åt Paldamo uri Yl*-wuotcojärffi, fom har 2 a
3 famnars diupt vatn, och är J mil långt. Derifrån rinner
en fmal bäck, fom for detta kunnat uti wår-och höft floden
med båt nedfaras, men är nu far tiden med widbufkar öf-
wer-wuxen, på mil in uti Alavuottojä;fvi, fom jämväl
är och 1 a 2famnar diupt; dt-rutur fedan Wuot-
tojoki på \ mils väg, mäft igsnom ängar och måfack-
tigs orter, famt efter fyra fmå fteniga forffar, fom allenaft uti
ftod vattn höft och wår kunna med twå-bördings-båtar igenotn-
faras, flyter ned utiWuottolaxwiken och Uhleå tråfk. (<« )

Af det fom fåledes anfört är, kan fldunits»
At en farled emellan Savofaxfka Höfdingedömmet och det-
ta län, fkulle igenom någondera af deffe ftällen möjeiigen
Kunna inrättas. Jag lämnar til Höga wederbörandes och
andras och nogare underfökande och fkärfkådande,
hwilken dera af deffe leder kunde jindngaft öpnas och up»
ränfas. Dock torde farleden emellan Carelen ocb Satkamo
Sockn förefalla aldra minft koftfam och befwärlig;. hv/i[-
ken derjemte torde wara nödwändigaft, och borde aldra-
förft befordras. Skulle arbetet delas Inbyggarena emellan
under en kunnig hands anförande, fä hade de den minfta
Känning deraf. Sedan kunde efter hand endera af deffa
nyffnåmde farleder ifrån Idenfalmi eller Sawolax til Uh-
léå träfk upränfas.

I mediertid, innan detta wärckftälles, wore väXy om
Inbyggarena pä deffe trackrer blefwo wahne, at beriena
fig af fådane näfwer båtar , fom Herr Candidacen 4»J,
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CbyäenUt befkrifwit i Än gradval dlfputation under Herr
Praefidis infende, och dem de i Norra America boende
med få fynnerlig fördel nyttia wid dyliKa ftällen, fom def-
fe omtalte; och på ån wärre, och hwilka fä läte Kunna
bäras öfwer land.

Det wore äfwen görligit, efter det mig blifwit beräf-
t3t, at ifrån Carelen igenom Sotfcamo til Cajana inrätta en
Landswäg', hwaraficke ailenaft Cajana Stad, utan ock Ca-
relen hadeen ftor nyttaochförmån.Då ikulle Carelaren til Cajana
höftmarcicnaden derigenom I<unna införa fin bofkap, hwar-
på han dock nu för tiden har ingen eller ringa affättning;
dettaär fom waller, at bofkaps fkoffein ar nu förtiden fnarc
fagt aldeles i wanhäfd hos Carelaren.

Det förnämfta medel, hwarigenom denne Stad kunde
uphielpas, tyckes wara, om den unnades nederlags
frihet i Uhleå ; eJler at Cajana borgerfkap finge betiena fig
af Uhleå Stads hamn, at derifrån med fine egne fartyg eller
iagter affegla til Stockholm. Uhleå fkulle derigenom intet
komma at lida, emedan den utom defs hade tilräckeligit land
under fig. Men få länge denne Stad nödgas fakna en få-
dan fördel, få lärer den näppeligen hinna til någon färdeles
vralmågo ; hälft winften föT de waror, fom den til Uhleå
handlandefKulle affätta, torde wara ganfoa ringa. Härjgenom
fkulle äfwen åtfkilligemedel fafte ifrånandre Städer ,hwareft de
för de handlandes myckenhet, hwarcken finge inrymme eller
fåge fin utkomft, lackas at fatta fig neder här i Staden.

Eharu handtwärck och hända ilögder äro de grunder,
hwar på en Stads tilwäxande fig ftödier;; få hafwa dock få
nödwändiga inrättningar hartils i denna Staden faknats. Bor-
de fördenfkul här fådane inrättningar, flögder och närings
noedel anläggas , fom fkulle paffafig med defT naturliga fkick
och befkanenhet. Ibland fådane inrättningar härftädes fkulle
Tvbsh FAbriqutn ci fynas odenlig ; hälft och Tobans plan-
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teringar redan allenaft på någre års tid i Carelen få lyc-
kats, af de, utom fit egit behof, Kanna föryttra något til
Ryfka Carelen, hwarom Herr Candidateo Aurenimt i deff
under Herr Prsefes ufgifne difput: em ätt fom ter i acht
tågat vid en Stacft p. 17. förmält. Förutan det
TobaKs bladen ifrån Carelen kunde upiuöpas» få har man
et heller orfak at twifla, at ju den til denne Staden tilly-
dande marcxen til fådane plantagier wore tienlig, »llcnaft
de af en nödig ans och wettfkap underftöddes. tatafie
fiuJerie kunde ock här med ftörfta fördel i anfendff til den
yminga fxogen inrättas; likaledes wore här til GUsbrukt an-
läggande £od lägenhet. Då fkuile landet hafva en anfeo-
lig winft för fina foogar. Til Linneviifveritr wore här äf-
wen tilfälle, emedan icke allenaft ifrån Carelen och Sawo-
lax något lin och hampa hitinfaller, utanock en anfenlig myc-
kenhet dylka waror jemte garn ifrån Ryfiland. large»
rier och Trycktrier wore här fa nyttige, fom nödwändige.
Icke allenaft ifrån detta län, utan ock ifrån Carelen och
Sawolax, fknlleallehandatyger, walmar , ochlärfteratunder-
gå färgningoch tryckningm.m.hitförfändas > hälft qwinfolckea
i fynnerher, numera ickekunna umbära fådan granlåt, utan be-
tala årligen tilRyffen en myckenhet penningar ,befynnerligenför
trycK lärfter,hwilka dock äro afilätt godhet. Garverier och SÅmfk'
makerier fkuile och Stadenicke tilringa tilwäxthärkunna anläg-
gas. Dertil fkuile ifrån det omkring liggandeLandet allehanda
hudar hit infalla ; Renhudar och andra råfkin kunde äfweni-
från Kufamo LappmareK upköpas Til Garfweriers be-
främjande bidroge förnämligaft, om någon Mäftare eller
Gefäll ifrån Ryffland kunde hit inlockas; hwilket nogfamt
deraf kan ilutas, at Ryffarna fö.r få billigt wärde härftä-
des kunna föryttra Citt läder, juchter och ftöflor. Dä
fituHe man förmoda, at Ryffen ci hade få ftor affättning
på fltt läder m re. på marcknaden härilädes, fom han dock
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oa för tideo har. Om deffe, femte andra nyttiga inrätt-
ningar och handaiiögder har fk alle winna burfkap , fä fkul-
le man ci fåfängt förwänta, at denne Staden kunde ifrån
fin ufelhet fnart uplifwas.

Jag har hår korteligen fökt at fulfölja, hwad mig å-
legat, och budit til at utftaka fådane medel, fom fkulle
tycKas lända til Stadens uphielpande i framtiden. Jag läm-
nar nu under Höga wederbörandes ompröfwande, om icke
denne Stad borde och kunde förhielpas til deffe förmåner,
och ilikeomtalte inrättningar här anläggas; hälft ock bådeCro-
nanoch det aimänna härigenom en märckelig båtnad och fördel
fkulle tilfalia.

(*) Om de uti de gamla Graki/ka och Utin(kz bifto-
rltr fh namnkunnige Jrgonauter , bVilka rofoadc bort det
gfldene fkinnet ifrkn Coubis % togo Vägen ti/hka igenom it*
(IciltigA fiuder i KtffUndtil L*d9ga fibn; fitneä'ifinusUnni-
tus -, vidare ttngs efter finföa fkargärden til Übtea , och (k
up får Uhlek etf förbi der Cajtna nu ligger til Hvita baf-
Vet: ytterligtre förbi Norrige, flora Brittamen o.f.t.ge
mom fundet vid Gibraltar in i \JMedellandfkA häftet , och
tnteligen hem tit Grskeknd., fom Herr Pre/. OLOF RUDi
BSCKuti deff/ltlmt: T: / f:66f+ocb feelj. Secker Vtåtyfte.
ligen bevi/a , och pä Tab. 2, afde til /amma vjtrch hmran»
de "tabeller[lär utprickat » Umnar man i (it vardet

OM PALDAMO SOCKN.
§.15.

Sr belägen 10.miliÖfter ifranUh!eå,oeh gran»
iaråt Öibr tilRyffiand , ät Wäfter til Uhleä och Sijkajoki

Socnai*
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SocKfiar, åt Söder tilldenfalrai, åf Norr lil Kufamo eller Kemi
Lappmarck, åt Nordoft til Sotkamo, åt Nord- nordwaft til Pa-
dasjärwiSockn. 1 äldretider, dåSotkamoäfwenhörthärunderi
harSocknen blifwitkallad Ctjana Sockn. I gamla handlingar och
fkrifter kallas den ockOulttjtrfvi-eWer llhleitr*fkSoikn , twifwels
utan derutaf, at en ftor del af Socknen ligger wid benämde
träfk. (4) Men fedaa Sotkamo blifwit fkild härifrän, har
Socknen blifwit kallad Paldamo. Den tyckes hafva fått
fit namn af Kyrkiobyn ärbelägen.Det är tro-
ligt, at åter Paldaniemi har fic namn af finfka ordet Paidet,
fom betyder på fwenfka bredd, hwartil ortens belägenhet
gifwer anledning; ty Paldaniemi är ytterfta bredden och
udden af det fafta landet, eller den halfön, fom af Wuoc-
ki-kerälä-Hyrynfalmi-Riftijärfwi-och en fräckt af Uhieå
träfk på norra, och af Lendua - Ondojärfwi - Sotkamo-
Nuasjärfwi - och Rehjänfelkä träfken på fodra fidan år
omgifwen. (t)

Socknen är ungefär a<J. cnil lång eller efter Inbygga-
renas räckning 40. gamla mil, och ungefär 3, nya mil bred.
Nuförtiden räcknas hår3B9. bebodde, och 35% obebodde
hemman-eller röketal, fom innefatta 7J. 2| bebodde, och
i. obebodt mantal.

(4) Se Probften Cajani månufcrifu
(b) Angående Paldamo namnets etyntohgie, bkHer

Herr frofekoren ocb Bibliotheairien SCARIN fmre ,
icke vara olikt tänkt» om man föker den igen i dekoft*
bare foderoch fkinnkläder, fom de i Norr botn boende
gamle Finnar betiäntefig utaf, nu vid fin Gudstienft,
åter en annan tid antingen til egnefina förnödenheter, el-
ler at de demötverlåtotil andra Nationerstienft,fom dem
med mycken begärlighet förlkrefvo, och dyrt inlöfte,
Defle foder-verck nämnas hos Admum Bremtnftm PAL*

DOKES
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DONESochho*; pågammal Göth-
$@S2och $££$©. Angående hvilkea

Hädedrägr, forbemälte BremtkeCanicken harmas öfver
fne landsmän, att dereftem marturinantde SAAMIA ( Sab*
Mia) AnhtLrint quafiad (ummam beatituntm. Medflikkoft-
bar $3Ci'£ eller $(?££ har i Biarmalands tempel Jomala
guden ifordom timma varit öfver fkygder;och om käm-
pen Alpin berättar Olf TRyGVEssoNSfaga, athan fatt pä
ftnlen cmboddmed en dyreftepell, med mera. Att fåda-

(>rtltll fdcfn äro hos ofsännu gängfe, vitna orden
frllfopcU och lifpcl ( tåtftäfce ••>> hvilka vid famme aäer
äro i förfamlingenihanurminnes tider vordneconlerve-
rade. Om Pell och P.aldoner rächna fina ahnor ifrån

ochpelih , eller detfomfnaraft är at
leja: både ©6tffa och Latinfka ordet äroaf et och fam-
ma moderfprak giör osf vid detta tilfäl-
Je lika mycket. Detunderrättar osf Heratius quodftragu-
Jis<Sc togispeHiceis
modo quo ptdit* & peltigera genss Getica &, Amazont* alio
nomine neque iniigniri meruit.

§.16.

PAldamo och Sofkarao Socknar hafwa i äldre dder, få-
fom en Lappraarck hörtunder Limmingo förfamling, men

•under Konung Eric denXlVts tid hafwa deblifwic föndra-
de ifrän Limmingo och uprätcat för fig fielfwa et färfkilt
Paftorat; då den förfta Kyrckan blifwit upbygd på Mana-
rranfalo. Men fedan Socknarne blifwit; af Ryfftn plcn-
drade och cdelagde ocb Kyrckan tillika upbränd, famt
deras fö'fta Kyrckiohetde i hiål flagen, hafwa de åter blif-
vät ffmmanfogade med Limmingo. Under Konung Caki
den !X.s öé, då landet med nybyggare biitwit förökt, haf-
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defle Socknar andra gången ifrån Limmingo Paltorat blif-
wit affkilde, och bekommit fin egen Kyrckioherde, (m )och
fedan folcket något mer tiltagit, har Sotkamo år 1647. i-
från Paldamo blifwit afföndrad.

Ehuru widfträcktdenneSocknar, fomafnäftforegående
$.kan fes* få år här dock allenaft en Kyrcka; fom
är belägen i Paldamoby ungefär J mil i öfter ifrån det
ftället, hwareft KyrcKan tilförene ftkdt. Med bygnaden på
denne kyrcka börjades år 1725. den 24. Maij. fom ock
famma år fulländades, Kyrckan år af trä i kors bygd ;
uti tornethänga 2:nefköna och wäl liudande klåckor, hwilc-
kas Hud dock til en del borttages, dels af det de hänga
owanligit lågt, dels ock sf kyrckan, fom förqwäfwer liudet.
Änfl<önt deffe klåkors belägenhet är få obeqwäm, få höras
de dock i lungt wäder på i. ny mils wäg. Den ftörre
klåckan är guten i Stockholm år 168/ > och wäger 4, fkep-
pund och 8» lifpund ; den mindre är guten i Lybech år
löaa, oth är af i| fkeppunds wigt. Då den förra kyrckan
år 17i6.-blef afRyffen upbränd , hafwa deffeklåckor i jor-
den warit nedgräfne, ochdengenom undfluppit at falla ffen-
den til| byte, oachtadthan anwänt all möda til deras opfpa-
nande och efterletande»

Förfamlingen föreftäs härftådes af Kyrkioherden och
tte Capellaner, hwilcKa alla bo wid moderkyrkan, Hwar
Präft refer fyra gångor årligen omkring focknen # och för-
rättar Guds tienften jenate andra pråfterliga fyfflor på 30.
332.förhör-eller få kallade ginger - ftällen. FörutandetPräfter-
na, på-weckors-på öfre -, och 2. weckors tid på nedre track-
ten af focknen, dageligen fyffelfättes med ftändigt arbete,
£a giöra ock de eländige wägarne refan mycket befwärlig,
Hwart gingerlagjiir 4. 6. a 8* gamla mil ifrån hwarannan
belägit; hwilcken wäg Präften omwintern, på fleraftållen ,
der inga Renar brukas, nödgas fara med fkidor, hälft hä-
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ftarne uti en få dlup fnö ornöjdigen kunna framkomma, och
wägarne gem&nligen åfo oupkörde. Om focnmaren nödgas
äter Präften, åtmiflftone til halfwa wägen på öfre trackten,
gå til fots flera mils wäg om dagen, och det merendels
öfvver kärr och moraffer. 1 anfende til defle, och
fiera andra t>efwärligheter,fom Präfterne härftädes äro un-
derKaftade, flculle ci fyjias abilligt, om af Höga wederbö-
rande aJJa de fördelar, fom afwen Lappfka Präfterne til
godo niuta, fkulle dem förunnas; häJft deras ftåndiga ar-
bete, och många, famt alt för befwärlige refor intet i nå-
gor måtto eftergifwa, om ci öfwergå Lappfka Pråfternas,

Almogen i denne fockn, äfwen fom på många andra
orter, är til en ftor del kallfinnig i fin Guds dyrekan,
och kan på den korta tiden, fom Präften wiftas på et
och hwartilälle, ci fä tilräckeligen i fina Chriftendoms fiyc-
kefl upbfwas, och defs framfteg noga utrönas i hälft de
utom des raånga på en gång Präften ålisgande fysflor,få-
dantpå defläfta fiäHen förhindra. Om höft och war måfte i
fynncrhet öfre trackcen wara utan Präft in emot twi må-
nader, för det då infallande menföxet, De langft up i lan-
det ty. & l%> nya mil ifrån »öder Kyrckan aflägfne inbyg-
gare kunna ci heller flera än högft twå gångor Qtn äref,
Larffmäffo-och Kynderfimåffo tiden, beföka moderkyrckan,
Deffe ölägenheter ki'nde iloch förebyggas, och åhörarena
bättre i Chriftendomen öfwas, om et eller fiere Capell nå-
gorftädes i Socknen fnulle inrättas- hwartij Socxnens af-
långa belägenhet ci fculle fynas otienlig, Öfwerbyggarena
i denne SocKn hafwa ock redan wid förra Riksdagen un-
derdånigft anfökt, at få inrätta et Capell i Suomusfalmi och
Riandobylag; hwilketdock ännu härtiJs ex hunnit ti] någon
wårckftällighet för de hinder, fom häfemot legat i wägen.
Den namnkunniga Probften Joh. Cajakus har ibland andra
fcii goda f&rfactuingar äfvven benamde Capeils anläggande
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ätänckt, och dertil utfedt lägliaaft Karhula J mantals Kro-
bo hemman i Wuockiby til Capdlans bol, hwar in wid
Capellet ci heller dagligen byggas kunde. Dock fkulle
harti! icke fycnas kunna urfes någon tienligstre belägen-
het, än omrörde ftälle i kiandoby; fom ligger ungefär 12.
nya mil ifrån tmderkyrckan. Denne Capell byggnad
wore för deffe öfwerbyggare högft nödig ocb nyttig, fä för
deras förkofring i ChnUendomen, fom ock för deras ftör-
re beqwämligher; hwarföre wore önfkeligit, at de ci länge
en flik förmån fkulle fakna.

Kyrckioherdar wid denne förfamling, hafwa warit föf-
jande: 1:0 Olaus Rahicainpn, fi»m warit Kyrckioherde då
Förfamlingen förfta gången ifrån Limmingå Paftoraf warit
föndrad, och Kyrckan ftådt på Manamanfolo; han fkal
blifwit ihiälflagen af et ftröfwande Ryfkr partie i Muhos,
dit han med flt hushåld flydt för fienden. Der hålles före
hafwa händt famma tid, fom RyfTen upbränt Limmmgo Kyrc-
ka, hwilkef af någre utfattes på år men af andre
åter pä if.B2. (t): Sedan förfamlingen andra gängen
ifrån Limmingo blifwit fkifd: 2. Gsorgius Nyland kom
härifrån til Pyhäjoki 1612, 1. Bsnkdictus har af
Förfamlingen blifwit hatad ocb förfölgd, och derföre öfwer-
gifwit Paftorateti6i4. 4. Simon Erici Fkostbrus fon til
Ericus Hlsivrici Frosterus Stamfader för Frostkrnk, ( hwilken
waritfödd LLojoSocKnoch Packalahemman iNyland; ochförfi
blifwit Capelfan i Calafoki och fedan Paftor i Carlön) (
waritPaftorhärftades ifrånden 19. Juliii6r6. til 1620 Under
den tiden harhan ock warir ReétorSchoi»iUhleä,hwarefthan
federmera blifwitßyrckioherde <;. MANsvt-TusjAcoßilfoefifis
fufpenderad T6ag. 6. Matthias död 1644»
7. Samuel Thojm: Paft. Carloénfis fttius död !6f r. 8. Frobft.
Johan rVf atthije Antilius Saloénfis Sacellan härftädes 1644.
Faftor iö/i« 9. Probften Johannes Andrea Cajawu*. fon
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tit RiTcsdrotzen Gref BRAHES Fogde öfwer CajanaLän And.
Cajanus (hwilken war af Adelig Slägt hemma ifrån Kyrck-
fiätrs Socka,och kallades förr Gyllen bjertd,) år född ungefär
år 1614, och pä titt 24. ålders år af Bifkopen Isaac Ro-
'THotius ordineradril Capelian härftädes ; affomnade år 170?.
Om des fwåra och långliga tienfte-år kan fes etbref tilConfi-
#orium härftädes af den 9. April 1698. der han fåiunda cm fig
berygar:Jag beder,at kke allenaft mina långligafwåra tienfter"
måtte Höggunftigt anfes, fom redo i jo. år här i förfam-'*
lingen ired mödo uti Aor farlighet af Mufcoviter och o-"
gudachcige åhörare rient hafwt-r; utan och PraEpofiti äm-u
bete här i Cajana, Sak», Braheftad och Sijkajoki, famt"
i Carelen och Sawoiax i WiboTgs Sticht med ftörfta be-"
fwär i 36. år utftåt hafwer m. m. BemäUe Probft har
ibland annat förmått och befordrat det i 8. §• omrör-
de ktiecKte contraöet och andre förmåner för Läner.
Igenom han* beförjande har ock den här ännu wanlige
gränfe freden under förra ofreds tiden emellan detta Lä-
nets dertil befullmäcktigade Präftnan och wifTa af allmo-
gen på denne iidan, famt wiffa gränfe Ryffar pä Ryfka
allmogens wäonar, blifwit inrättad. Denna gränfefced
har ledan blifvit ci mindre af Glorwördigft i åminnei
fe FLonung CARL den XII, än Cxar PETTER faft ftald
och oryggelig hällen, undantagandes , at, fedan Tullbetie-
rungen i Cajana wid Kyndersmaffo marcKnaden 1712. con-
fifcerat et anfeniigif partie wallmar af Ryffame, hafwa Ryfka
RoffaKerne om wåren derefter igerjcm Carelen infallit, och
famma confifcation revangerat,h«varom i följande widare fjul
omtalas. I fynnerhet ftår farama Probfts nit wid truldoms och
andre hedniika ftyggelfers affkaffande uti deffa Förfamlingar
«i til fullo at berömmas; hwilket äfwen klarligen kan fköp-
/a« af deff vifitations ait hållen år 1696. 10, Piobflen E-
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•Rictw Cajanus, Son til den fidflnämde, har allorectan
i Fadrens lifstid efter Hans Rongl, Maj.fs Nådiga til—
ftädislfe af Dom-Capitlet blifwit förordnad til Probft
och Ryrckioherde fedan han förut i 2f. ars tid wa-
rit Capelian härftädes. Ar 17i5- har han af Rtffen
blifwit tagen til fånga på Cajana Slåft, och förd til ÅhOj
hwareft han efter fwara med märckelig tålamod utftåndna
bedröfwel er och illa handterande efter freds/lutet faligen
affomnade, ii. Abraham Jacobi Frosterus Mag til den
nyffnämde, och fon til Probften och Kyrckioherdtni Uhleå,
Jacob Frostkkus, (hwars fader war den ofwanförmaUe
Kyrck. Simon FrostkrusJ hai warit förut Sacellan i Uhleå,
fedan KyrcKioherde i dtnns Sockn ifrän 1720. til 1725»
åå han lämnade detra fimmeliga. 12. Probften Mag. Simon
Foustr ;m förft Reétor i Uhkå, fedan år 1727. Kyrci io-
Jierde härftädes it> til 1740. då han efter en långlig fiuk-
dom igenom döden afgicn. 15. Ajvdrkas Cajanus tilförene

i Uhleå fedan Ryrckioherde håriladfs,
död 1747. 14. Mag, Ekic Munseuus war förft Sactllan
i Uhleå,. och fedan tilcradde detta Paöoral ar 1749 af-
femnade 17/1, Nu för tiden är Paftorattt ledigt.

härfrKdes hafwa warit: ii Maivsvetvs Ja-
cobi Stamfader fur Fellmannerne; har bodr i Mtlalschti
by» 2. Matthias Tammelin. 5, Gabriel Cfmstikrm Ii-
MiNGivs, Gaptllan härftädes 1627. federmeta Captllan i Ke-
mi. 4, Samjkl Thom*. j. Johan Arithius fe-
dermera i robft och Ryrckioherde hirftåde*. 6. Barthol-
dus RoRitAtAiNKN en bondefon ifrån Sijkajoki S©ckn och
Mangilaby, federrnera Paftor ildenfalmi. 7. Johannes Aivd.
Cajanus fedan Probft och Ryrckioherde hårftädes. 8. Joham
Samuelis Paldawhjs. 9. Petrus Petbi Paoch.«us Paftoris
Käffwiénfis filius, 10,E*ic.FoKiEtius,n,ÅssFAl,AKX)£&}fecier-
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mera Ryrokioherde i Cafajoki. 12. ERIcusJoHANNIsCAjANUsi
fedan Probft och KyrcKioherde bärftädes. 13. JohAhnkPetri Procrsus 1694. 14. And, CajAnus, (Fader
til den ftora Daniel Cojanut) ordinerad 1694. och federmeW
ra affatt ifrån fin fysfla. 17. Samuel Nicolai Petre*
mus, erhållit fulimackt kort för fin död 1703. 16. Ericus
Erici Cajanus, död i Åbo 1716. under Ryfica öfwerwäld»
tiden., i7,Joh. Brax, tilförene Collega i Uhleå, Capelian
håiftädes är 1713., har kort för fin död erhållit fulimackt
på Carlo Paftorat. iB. Caspar. Groen , Pyhäjokienfis for-
ordnad til Capellan 1704.» federmera Paftor i Sotkamo. 19.
Johan Erici Cajanus, död 1741. 20. EricvsJoh. Brax,
fedan Capelian i Uhleå. 1 1. Jacob åbrahami Frosterus,
nu for ridenCapeilan i Uhleå. 22. Isaac Erici Sini-
us död 1717. Nuwarande Capellaner äro : vice Pa-
ftor Simom AppELGiiéN, MicHAéi FoßsuißG, och Mag.
Isaac Fortemus.

(a) Beft oftAnsmde Probfl, CAJANi v*Anufcript\ och
Kyrck'oberd<n Måg. clitp* de Oflrobornia p.
2i buarefi afven aUa Kynhr, /om intii närvarande tid
pAdt i Pftld4'»o, uptecknade tro,

(t) Jjmfeer difp. de U'oa part. I. pag. * 1.
(c ) Se bsrom Adjttnft. Peitzii manufcript om O3

fttfrb. Piäiltfrikapets Slägt regifter.

§. 17.
T) 4*>ln*n i denne ort är långr fwagare, än Wid Siökan*

fj ten o:h i Södra delen af Öfterbotn, Svart-mylla är
här mycket fälfynt; fand ocl| mojord med lös grund, ti
tKk giäs-eller pöflera merendels blandad med någon fin fanj
urgiöra näftan de allmännafte jordmanet. Sandjord med
någorlunda ftadig grund, anles här för den bäfta iordarc.

AÅ*rév;m
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åkerbruket liar icke ännu hunnit ti! nrigon
tyg högd; men kunde dock på denne, fkiöht långt til norr
belägne ort, bringas mycket högre, få framf en inritad o-
vvana wid åfcrens häfdande, och luft för fwediande med me-
ra, kunde Htrotas. Inwånarena häTftädts hafwa få länga
töat fig med fwediande, ti! des fkogarne merendels utöddé
blifwir , då de warit nödfakade at något flå fig pä åker-
bruk j deras utfäde i åker har näftan til mannaminne be«
ftådt allenaft uti litet korn. Miffwäxt infailt-r här
ganfka ofca, fom förorfakas ci allenaft i fandjord af fom-
mar torekan, enär långwarig toreka infaller, innan btåddert
hinner täcka mareken eller någorlunda uj wäxa ul halm ,
och i ierachtiga jordmåner af mycken vväta; utan ock i
lynnerhet af tidigt inbrytande naftfroft ; fom förderfwar
lädeswäxfen , förr än den hinner til mognad. För eft
fådan nattfroft är ci mer den öfre, än nedre kanten af Sock-
nen befriad", och emedan den, fåfom igenom erfarenheten
nogfamt är bekant, har fin uprinnelfe af mäfar och kärr
lamt med kals ådror upfylde pareker och fumpar ;
få äro de närmaft til fådane ftällen beiägne åkrar den fara-
ma mäft underkaftade, fora i fynnerhtt uti Ruckoila och
Wenecheitto byar på nedre kanten af Socknen, Deremot
Runna de wid det ftora och wida träfket belägna torra och
öpna åkrar ci få fnart at kölden eller nattfrosten fkadas;
och ju längre fnogen på alla fidorafrödie* omkring åkrarne,
defto fäkrareär man för froften jämwälpåfumpigeoch lågt lig-
gande orter. Nu mera har förfarenheten giordt en och hwar myc-
■ktt' angelägen, ar, ommöjrligit är, flytta fin åker och bohl-
ftad ifrån froftome til torrare och mera froftfria orter,
hwarunder de fattigare hemmans åboer med nödiga fri-
hets år högwederhörigen underftödd* Wifwa. De allmän-

■naåe miffwäxter uti denne orc förorfakas af de tid efter
aooan här infallande kalla fomrar; dä hwarcken fadsf-ellgx
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andrewäx ter,fäfomliamla, lin, hampa m. m. ci heller på debäft.
belrgne åkrar,kunna hinna tiJ mognad, innan någonftarck natt-
köld utiÄugufto el!er början af September infallerroch wäxten
en dödande fKada tilfKyndår. Sjike fynner] igenkalle Scmrarhaf-
wainnom£o ars förlopp infallit 1731 och 1737.Rågbrådden w»J
ockhärftädes nog ofra, hälft på ler-åkrar, under fnönafgå och
förfwinna, då diup Inö om höften nedfaller, innan jordentil—
frufit; eller ock när mareken cm höften mycket tilfryfer,,
innan någon fnö fallit, hwaraf fiälen blifwer tiockaxei ro-
ten på brädden icke tji ringa fkada. Dylikt,händer ock,
när fnön om wintren affmålfer ifrån brådd-åkren och derpå
följande ftarck köld förorfakar is på brädden.

Åkrama här på orten äro furoelfe i fyra delar, hwil-
ket är oumgängeligit , i anftnde til denne magra jordmån j
fom intet tal at årligen befås. Bör altfå åkren, hwarifrån
rågen om höften affkuren är, den påföljande fommartn lig-
ga i trade, och kan förft nafta året derefter til korn-wäxt
bruKas, farnr derpn följande fommaren åter med råg befäs.
Med en fådan hwila kan en wäJ glödd och omlagad åker
i bättre år käfta ifrnn fig 6, 8> >o. å I2:te ja oele under-
ftundom til ij:de k rnet efter råg-utfädet, och 4, 6. a io:de
ach ganfka fällan i2:te ko.rnet efrer korn-utfådet. Doch har
en landtman i Urala by år 1742. uc£adt 1 kappa råg, och
deraf inbärgat 1 htl turrna; hwilket anfes för fynnerligic
har i orten. Sielfwa fånings fättet bidrager och mycket
derril, at jordmånen härftädes kan förädlas til någon af-
kaftning. Igenom påliteliga rön har man funnit, at en rät»
ttligen giödd och wäl beredd åker af 14000. quadrat alnar
får ci tåtare

#
befås, än högft med 1. tunna korn, eller f

tunna råg, Akren måfte ock hwar gång gödas under kor-
net , hwarpå en fådan åker utan widare glödande til räo->
iädet en gång nyttias kan.

Gmd{em famlas har af ladugården, och tilukes med fo-
t>«*
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por halm och allehanda affkrap , som kaftes i Gödnings
hopen at brinna och förrutna med den gödfeln. Någ-
re Stånds peruaner bruka ock at formera gödfeln förrEedfclft
granris huggande på ladugården och under bofx apen; hwH-
ket cfterdömrne man afwen önlliZlle af gemene man blif-"
wa efterfölgdt, fedan han märckt, hwad nytta en fådan
gödning åftadkommer , i fynnerhet i deffe lerblandade åk-
rar. Gödningen utKöres här på åkren om höften, och det
lam om wintren famlas, med (idfta föret om wåren; dock
pläga några förfickcige hushållare föra gödfeln ut om wå-
ren näft för fåning« tiden , och den famma ftraxt derpå
nedplöja.

Til at bereda åkren brukas har allmänt en twågre-
nig piogj på Finfka fabrdt eller ahta, fomuti Mag PAzelii
aiffut. eller anrmtrckningar om »eng och Okerfkwrfel i Qfterbotn
finnes befkrefwen och afritad; til äkrens harfwande brukas
en träharf. Med åkrens tilredande förfares här fafom jord-
arten på et och hwart Kalls det tyckes fordra.

Korn-utfkdden förrättas merendels ifrån den 19 tildeo
29. Maji uti fand-åkrar, och ifrån den 26. Maji til den
7. Junii efter gamla stilen uti ler-åkrar, och ibland nå-
got fednare ; men rågen utfås gemenligen öfwer alt i
åKrarne wid Augufti månads bör;an. Dock blifvva fwedior*
ne befädde redan wid begynneifen af Julii månad,

Skibrde.tiden infaller här efcer det iom lommar väl»
man w»rit Kärrs eller miners, och på fånings tiden entien-
lig wäderlek fulgt. Manfår dock fällan börja med inbärgnin-
gen in medio Augufti, utan ofta fiorton dagar eller tre
weckor lenars. Ar 1742. flirtade min K. Fader Korn-fkiör-
äen förft dagen förr Michefsmäffan eller den 9. Oktober
efter Nya Stylen, då liKwai famrra korn ännu var ofkadt
af kiöld, men war dock näppeligen half moget. Hos gam-
malt foicK. år »n i minne, ut Kornet Hkwäl Kunnat innoraa»
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fiu weckor ifrån fåningsdagen fullmoget inbärgas', hwllket
i fynnerhet fkal händt år 1697. på flera ftälltn här i lan-
det, 17x2- har ock.korn-Htfadet innem twå månader i då
warande warma och tienliga wäderlek kommit til rätt mog-
nad. Uti kallare fomrar hinner korn-ucfådden på fyra'må-
nader intet til någon mogenhet. Säden fkäres , bindts, tore-
kas och bärgas på lika fatt, fom i omrörde Mag. Paze-
J-ii Diffut, pAg. f6. och if. §. finnes utfört. Efter tre och
ibland twå dygns riande aftröfkas fäden, då den warkt
någorlunda torr wid införandet i rian. Med uttröfkningen
går merendels ut til allhelgona-tiden och på fwedie lander-
ne långt längre; föröfwerbyggarena ligga ock fpanmåls fky-
larne underftundom hela året i fkogen orörde. Akren
giärdas med wanligt gUrdfeie , fom i Finland och annor-
itädes i Öfterbotn.

Utom Ra.g och Ktrn fås här ock af någre ganfka li-
tet var Hvett jämte ärter, hwilna <ioch få längt i norr
intet wilja fynnerligen trifwas, H*mp-frö utfås här alle-
naft cil egit behof; med Lio wäxten har ock för några år
fedan blifwit början giord, fom dock hartils knappaft
lönt mödan, R»fve-frö utfås merendels i fwidie land och
något litet i ny åker. Hui*legard4r äro här fälfynte, dock
förmodar man , at de hädanefter lära blifwa allmännare.
Kål jemte någre andre dllminns krydgzrdt Ptexter brukas här
ännu allenaft af Ståndsperfoner.

De almännafte och handgripeligafte ofeder, fom wun-
nit häfd vid åkerbruket här i orten, äro i fynnerhet följan-
de : Det är ett allmänt bruk, hwarom redan något är an-
förd t, at Landtman med förfta fnön om höften utkörer «fi
allenaft fin årsgamla gödning, utan ock den fom dä kaftat
ur fähufet, på trädes-åkren eller det åkerftycKet, fora den
fommaren warit under råg utfädet, och förft andra åreC
derefter kommer at med Korn befås, Giödningen Jämnas
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laff om laff at ligga öfwer wintern til näfla fommarerr,
då den änteligen utbredes och ner-p!öjes, fedan både köld
och watn, til en del ock fölen, all muft deraf affört. Der»
näft är ock dcc et ftort och näftan allmänt förfende, at
med utfädet om wåren fkyndas , innan åkrarne hinna rart
forekas, eller ac fånings tiden ci paffas efter ägornas lä-
ge och befkafFenhet då för tiden; hvvaraf händer, at fndes-
kornet uti en få wåtoch kali jorddels förqwäfwes, och hin-
dras wäxten at fkiuta up ; dels blir ock brädden, dä den
änteligen långfamt upkoramer , mycket klen , och ografet
rager öfwer handen. Detta fker fuller i den affigt, fom
i miffwäxt åren har fin grund, at en tidigare befådd åiter
Kan tidigare och innan froft-nätter infalla , hinna til nå-
gon mognad; men i fielfwa vvercket tilfkyndar Ladtmars-
nen fig dymedelft en årlig miffwäxt. Utom deff befar
Landtmannen här i orten fina Korn - åkrar mycket tätt,
hwarefter blifwa ganfka fmå, och en få tät wäxt
genaft faller til mareken, famt kan federmera intet få läft
refa fig un igen af blåswäder. Widare kan ock räknas
för fel i åkerbruket, at ehuru här finnes en fådan tilräc*
kelig kärr-jord på många fiällen, fomjemte kra kunde med
nytta anvvändas til fand åkrars förbättrande, ock äfwen
öfvverfiödige granfkogar alleftädes åro af tilgå til at nyt-
jas til deffa fwaga ler åkrars i ftänd fattande och giö-
dande; få wil Landtmannen JiKwäl här ännu ci mycket
weta af annan giödning derril, än den fom efter bofeapen
famlas, hwilken fäledes, iom redan förmält är, icke hellef
rätteligen fkiötes, oachtadt det wår högt berömlige och om
jandets upkomft nitifke Landshöfdinge General Majoren
och Riddaren Högwälborne Herr G. A. PIPER fiere alfwarr
famma befallningar få deruti, fom i många andranyttiga hus-
hållnings mål, urgifvif. Dikande äfidofätces här äfven af
Landtjnan, och änfkunt dika fina åkrar, fa hafwa
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t?!e dock det rätta diknings fättet fig ci bekant \ ganfoa fa
iandtmän hafwa fina åkrar i tegar delte. En tnärckdig
ofed wid åker bruket fpöfjes ock deruti, at rågen fäs på
åkrama alt för nära til gardes-gärden, luvaraf förorfaKas,
at, enär ymnig fnö om wintren famlas och til hopa yrs
i flora drifwor wid gardes-gården, och ligger ledan oaf-
fmäldt långt in på wåren, blifwer brädden - derunder för-
legad, ja ofca på 3| a 4 famnar ifrån gardes-gärden aftwi*
nar och aldetes afgår ; fom af förenämde orfak ofel-
bart härröret ; hälft wathe* följachteligen ftadnar län*
gre tid på berörde ftällen. Här til kommer ock,' at
äker-renarne äro för höge, ci heller med wederbörlige di-
ken förtedcfe. De fiällen fom li£ga nårmaft til fådane går-
des-gårdar, der fnödrifwor giärna plåga lägga fig, kunde
anten lämnas til wår-fäde eJler gräswaxt, och dike, fom
aiförde watnet, upgrafwas emellan det och råg åker-ftycket,

Öfwerbyggafena i denne Sochn bruka öfwer alt fwe-
die, fom dock i denne magre jordmån mer tid och arbe-
fe fordrar, och långt mindre af fig käftar, än på andre
orter i fetare jord ; d«ck förhåller fig afkaftningen hårftä:
des ganfka mycket efter wäderleken. En bomle uti Sal-
träs by, har för 9. år fedan utfådt i fwedie allenaft 8. cap«
•por råg och inbärgat deraf if. tunnor. En annan bon-
de i Suoli-järfwi by, har år 1737* utfådt 3. cappor råg,
hwaraf han upfkurit 1000 band elier åtminftone io- tun-
nor. Likaledes har famma bonde förledne fommars utfådt
5. cappor flch bärgat deraf lika mycket eller k>. tunnor.
En fådan afkaftning är dock fällfynt här ftädes. Til fwed»
|eland utfes bär backar och höglänte ftallen, gemen-
Bgen med tall-och granfkog öfwerwuxae, Uppå den fkog,
fom man ätnar til fwedie hugg, är här öfwer alt wanligt,
at om höften rothugga ( på iinfka Caftroita) eller afhug-
ga den fpäda £kogen, fom beftår af bulkar och telningar;
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em wåren derefiter nedhugges den gröfre fkogefi, eefi fbrft
året derefter förfta gängen afbrånnes; följande aret, fedan
de efter förfta branden lämnade trän och ftocKar i wiffa
högar blifwit hop famlade, ( fom på finfka kallas rkvitM) t
antändes de ytterligare och afbrännes. Deruppå (ås rrarc»
ken med råg och på wanHgt fatt mylley. Sedan den wäx-
ten är afbärgad, Kan famma rrarck intet befäs något an-
nat år , utan måfte fåfom aldefes utmärglad och i grund
bortfkämd, utan något hopp at någonfin mera kunna hiefpas
til fit förfta fruchtbara tilftånd, under fää fot Jämnas. At
här något orda om den fördel eller fkada, fom fwediandet
har med fig fynes onödigt ; hälft detta ämnet nog fyffef-
fatt wåra hushållare. ,

§. 18.

Jt*}gArne härftä'des äro mycket fwaga och mindre indräch-
/f tige i proportion emot åkrarne. Inbyggarena nödgas
derfore lämpa åkerbruket efter ängen', få ar de icke fä up»
bruka mer åker, än de i anfende til ängen kunna vvid
macht hålla. Höflaget uppå deffe ängar bsftår til ftörre
delen af gröfre och finare ftarr, famt fräken och räf-fwan-
far ( Equifeti fpecies ) på rinfka k*rvs kortet, jsmte
andre gröfre höflag. Wäpling är mycket fällfynt; hårdwalls
hö finnes endaft på de uti linda lämnadefand och ler åkrar;
hwilcka allenaft wäxa i några års tid. Mås ängarne} fom
egenteSigen här förekomma, biifwa efter h2nd mci och mer
måslupne, och i fynnerhet när en wåt höft infaller,
af watnet aldeles öfwerfwämmas , fom ledan filfry-
fer och afbräjiner gräs roten, hwaruppä en fådan äng på
flera är intet tager någon gräswäxt. Likaledes biifwa
de wid trafken belägna ftarr-ängar, af det ymniga wår-
flod- watnet, fom wiffa är i4, ©ek underftunaom 6, wec-

kor
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kor ligger qwar öfwer famtna ängar, efter hand förtärde
och ankölgde; hwaraf händt, af på många ftällen, hwareft
förr jo. a éo år fedan anfenliga ftarr-ängar warit, der ftär
nu för tiden watnet 3. å 4. alnar diupt, fedän det affkölgt
ängen. De i fynnerhet wid Uhleå-träfk belägna ftarr-än-
gar jemte de fruchtbarafte äkrar undergå årligen famma
öde. Sådant kan docK icke på något fart förebyggas, få-
framf ci igencm Höga öfwerhetens bandliafwande Uhteå-å-
--mynningen eNer (kofktn nifka ) fom är det enda utlopp,
hwarigtnom watnet härifrån utfaller, kunde uprenfas och
diupare göras. Då fnulle ci allenaft det af diupa fnön
hvarje wår här förorfakade och äfwen i detta wida U-
leå träfk til 3. å4. alnar perpendiculairt högt upftigande
myckna flod-watn hafwa bättre utfopp och på kortare
tid utflyta , utan ock det deffutom här ftadnade myckna
watnet, fom de fläfta åriens tider ftår lika högt med må-
farne och andre lågläntE orter, något närmare aftappas,
Häraf hade orten at wänra den nytca och förmån, at mä-
fla delen af de på flera mil fig fträckande onyttjge mäfar
och murafer kunde fruchtbare giöras , och icke allenaft
til äng, utan ock på många ftällen til åner upbrukas.
Härigenom fKulle ock denne ort i det ftånd bringas, at
den, äfwen fom andre orter, kunde nära Cg endaft af åker
och äng-fkötfeln. Inga lador bruKas här på ängar, utan
höet förwaras i flackar.

§. 19.

EHuru denne orthaft godt förrådpå ftora och widfträcktä/3ftf-
gar t få beftyrcKerdocKerfarenheten, det landet allaredan

kinneren märckeligfaknadhärpågenom den framgångnehushålh
ningen med enfå dyrbarnaturers gåfwa. Skogen utödes bär för-
nämligaft genom fwedjande och tiärubrännande. Det förra idkas
aföfwerbyggarenatil något öfwerflöd jfå atman på öfrekantenaf
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Socknen fer fkogarne tämmeligen fcrflcrde, dels af fwedian-
de, dels ock affkogs-eidar , fom ofta igenom fwedjebrukares
wårdslöshet fluppit lös och giordt fkaöa på några mihlar i
kring. Det fenare eller tiärubrännande idnas af Inbygga-
Tena på nedre frackfen af Socknen. I deffe förfiutne åren,
då tiäran wäl lönt mödan, hafwa fkogarne blifwk få al-
deles uthuggne, af invvånartna derftädes innan Kort lära
wara nödfakade, at ci aUenaft öfwergifwa tiärubrännandet,
utan ock fanna nödig fkog til timmer och bränfle, dereft
icke tiäru-brännandetitidin£kränckes,ochdertiiailenaft nytt-
jas rötter och til annatbehofrnindredugeligeträn, då likwäl nu
för tiden den gröffta furu-fkogen utan åtfkilnad Kåtas til tiä-
ruwed, ochmåfteftupa för yxan. Skatorne af de nedhuggne
trän lämnas i fkogen, utan at de til bränfle eller annatbehof
fkulle nyttias och famlas. Ifrån nedrekanten af dtnhe Sochn ä«
to i deffe näft förflutne tider åtminftone 3000. tunnor tiära
årligen utfkeppade. Igenom tiärubrännandet förfummas å-
kerbruket har alt för mycket, hvviiket i anfende til det för-
ra anfes af mäfta delen ailenaft fom et mellan-arbete och
fkötes af det odugligafte folcket på hemmanen, i fynr.erhet
under den tiden karlame och det bäfta arbets folcket om
wåren och långt på fommaren äro fyffeJlfatte wid tiaruda-
!en och med tiärans nedforslar.de til Uhleå.

I anfende til det fkogs • ödande, fom
på margfalligt fäte här utöfwes , fkulle tyckas, det fkoaar-
nes delning wore härftädes få mycket nödigare, fom at der-
igenom icke ailenaft wiffa allmänningar kunde för framti-
d-en affkilde och befredade blifwa; utan ock de förmögna-
re och folckrikare hemman betagas, at med öfwerflödigt
tiärubrännerie och fwedjande förfördela fina fattigare gran-
nar, famt fkogarne för dem vtöda; af hwilken här all-
mänt inritade bedröfweliga ofed erfarenheten lämnat otwif-
welacktiga wederj?dåJeru
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De här allmänt wäxande trä-flagen Kro : Tall, Gran,
Biörck, Rönn, En, Ahl. Wide, Afp ; men mindre allmän-
na äro Hägg, Sälg, Try( fom aiienaft wäxer pä en holme
i kiando träik ) fvvarta och röda Winbårs-famt törne bu-
fkar, Frangula, Kalfbär, Betula nana, och Myrica.

§. 20.
härflrides är af lika ftorlek fom pä andre orfer

lJ i Finland. Inga oxar brukas här til körilor e|]er åker-
bruket , utan ailenaft häftar, fom äro af mindre llag, men
derjemte trefna och fynnerligen ftarcke. Fårfiagjst är ock
af lika ftorlek och art , fom annorftådes i Öfterbotn ;
inga Tyfka eller Spanfka far finnes här. Utom andra
allmänna bofkapsflag underhälles äfwen getter vii nå-
gra bylag. Åfkaftningen 3f bofkaps fkötfeln beftår uti
något fmör, talg och hudar, hvvilka waror af Landtman
förycres dels pa Cnjana marcknaden, defs nedfures de ock
til Uhleå. I nedre delen af Sochnen giöres wäl någon oft,
dock ci m;r, v.n til egit bchof.

Af nägon fynnerljg bofK.ap fiuka wet man här intet,
utan en och annan gäng, då bofkaps peften öfvver hela Ö-
fterbotn graderat. Biörn tilfogar här näftan årligen gan-
fxa ftör fKada på bofkapen, i fynnerhet i fkogs bygderne;
hwarforeäfweninågreby tag wa!lhjonmåfte hållas , änfnönf det
ci kan fkefamfält af någre hemman eller något bylag j hälft de
äro långt ifrån hwar andrabelägne. Biörn kommer ofta om nat-
ten på äkren och uncterftundom i fähufet om fomrnaren, och
fäller flera creatur, innan foteket kan upwakna och hinna
fil hielp- Häftarne måfte ock ofta ftupa för honom; ja nå-
gre hemman blifwa ibland aldtles utblottadepå häftar, få at de
om höften intet hafwa någon enda öfrig. Til at förekom-
ma den ftora fkadan, fom de lida af deffe fnade diur, haf-
wa någre bylag öfwerens Kommit, at förfkaffa /ig trum-

mor

## x • *# $f



trummor; på det de med ftarcKt trumlande förft omwåfen,
och fedan tid efter annan om fommaren, måtte igenomgå de
fkogs trackter, hwareft deras häftar och annan bofKap pläga
gå i bet, och fåledes förjaga biörnen. Ehuru detca Oi
diur på det fåttet intet kan aldeles bortjagas, få tros dcc
docK deraf blifwa iå fkrämt, at det ci den fommaren
•wågar fig at hålla til, farot giöra någon fnada på de orter,
hwareft det tidt och ofta hördt trumman. MärcKwär-
digt är, at, fKiönt biörnen uti den öfriga delen af Sock-
nen tilfogar fkada, få fKall han, efter gemene mans be-
lättelfe, dock aldrig wifa /ig på Paldamo byns mulbete
och utmarck. Gammalt folcn föregifwa til orfaK, at biörn
efter deras förfaders fägeh i urminnes tider fKolat ofta wift
och uppehållit fig innom denne utmarck äfwen fom annor-
ftädes , men federmera fKal en Lappe gått omKring det til
denne byn hörande mulbetet, och förmedelft fina konfter och
widfkeppelfer förjagat den famma. Man lämnar denneberät-
telfen derhän; egenteJiga orfaxen dertil tyckes wara de»,
at denne byn är något tätare bebodd, än andre byar,
och at landet, fåfom uti if. §. är anfördt, på tWenne
fidor är omgifwit med watn, få at det på det bredafte
ftället ci är bredare, än något öfwer en ny mil, Jiware
Jjiörnen icKe gärna fördriftar innäftla fig.

Uti Kiando byn, iom ligger närmaft til Kufamo, un-
derhålles ock tama Renar, hwiicka af bönderna derftädes,
fom hwar för fig äga mer eller mindre af dem, nytjas ora
wintren uti den der warande ymniga fnön wid körflor ;
med B.enar hemköra de fit hö, och den otröfKade fäden
ifrån fwedieländerne, med dem göra de ock fina refor til
Stad och ftåmning m. m. När deffa renar om wintern
fkpla betas, hålles en af de äldfta renarne, fom har en
KlocKa om halfen, fafttiudrad på fådant ftällc i fkogen ,
isr renmäfa är til fångs j då de öfriga renarne hälla fig

nar

?S S# )o( ##



när in tH den famma, utan at de på något fatt {kulle för-
ijungras. Om wåren utlläppes alla Renar, då de fedan
med förfta bar marek kalfwa i fitogen, famt aldeles ifrån
hwarandra förfkingras. Wid Augufti månads flut, då
deras ftimmings tid infaller, fkåcka de fig åter uti en
hop. Sedan fångas de om höften med förfta fnön på det-
ta fatt.* Man tager faft en ren fom är bäft tam, och hän-
ger på defs hals den bekanta Ren-klockan ; fedan ledes den
til en til detta ändamål i fkogen upfatt gård eller ftängfel,
( pä finfka poronpelto) dit de andre Renarne äro den fam-
ma följachtige. Innom detta ftängfel blifwa de öfriga Re-
narne fedan utan fwårighet fafttagne. Bönderne nödgas
ofca anwända 14. dagar och underftundom längre tid til
deffa fina renars upfökande och fångande ; hälft de om
fommaren blifwa tämmeligen fkygge, under det de en och
annan gäng wiftas i hop med will renar. När renarne äro
3. års gamle, wänjes deat draga, anten de ärokoreller o-
xar, Hwart hemman, fom äger tama renar, kan om hö-
ften flagta 8. å 10. ftycken ; af en god ren-oxe kan fås
til S. lifpund kött och £. lifpund talg.

§. 21.

ZAgt och FegelfÅnge är et ibland de förnämfta landtman-
nens närings lätt här i orten, Skogsfogel , fom Tiä-

der, Orrar, Snöripor och Hierpar fångas här mäft med
fnaror och flackor eller fällar, i fynnerhet om höften uti
Auguft, och Septemb, månader. Gränfe-allmogen fångar
äfwen fogeln under defs leke tid om wåren på leke-ftäl-
len, famt under trän der det något tidigare blifwit bart.
Af ftörre flags foglar brukar bonden at rimfaltä och wä-
dertorcka en del, {om han fedan befpar til fin refekoft j
deffe torckade fogel bröft (fom kallas på finfka Lin»
»Htttäfka ) ära mindr» benante i Finland och Swerige, och
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tHredVs allenaft i LappmareKen, och någre Socknar i
Öftcrbotn. I allmänhet klagas har öfwer fogelns årli-
ga aftagande, fom til en de! tyckes härröra deraf,
at fkogarne blifwit ut-ödde, och foglama äfwen ftör
hända ) för den ymniga röKen , lom upftiger få ifrån
fwedieländeine, forfi ock ifrån fkogs eldarne, nödgas ta-

ga fin undanfiycht asncrftäds ; det är ock genom erfaren-
heten beKant, af fogel-ungarne, fom intet äro i ftånd at
rädda fig, måfte nog ofta fatta lifvvet til uti den ftarc-
ka röken. Siöfogiar här ganfka Jifet; Svtnor ,
Cisf och någre /lags Ktider tilhälla om wären i niigre flo-
der, bäckar och ftnala fund ; hwarefi Svvanor [cch änder
fångas merendels med faxar, fom äro upgilrade brede-
wid bredden af wattnet j de andre /lags foglar fångas mäft
med fkiutande : Dock är fanget mindre fördejachfigf.

Mornkiutes-här £emtnligen ifrån medio Octobris och öf-
wer hela vvintern af Invar man, fom äger en ftålboga
och en eller twänne gode ikorn-hundar : En karl, fem Ikiu-
ter ikornar, bruKar alrid med (ig en poike, fGm pä fin-
fka kallas KoLkamtes , hwars fys/la är, at noga gifwa
ackt hwareft Kolfwen eller pilen nedfaller', och den fedan
bringa til fkytten. Wid godt fänge och med goda hun-
dar kan en karl fkiuta til 10 å if. och flera ikornar cm da-
gen. Flygande JKornar äro här mer fälfynte; de äro nä»
itan af lika ftorleK, fem de andre. Med fina wingars
tilhielp Kunna de bätre, an andre ikornar kafia fig ifrån
det ena trädet til det andra; dock Kunna de intet flyga
ända rätt fram. De äro rådande öfwer andre ikornar och
fbrdrifwa dem ifrån fina boen , hvvilka de fedan intaga
cch bebo; em;dan de intet äro wane at bygga fig nåften.
Sin föda taga de mäft af ahknoppar och förtära äfwen
■wiffa /lags löfblad, jemte hårdt bröd m. fm. De ligga öf-
wer dagarne uti fina boen, och förft wid kl. 7, om
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qwällen komma de fram, och föka fin föda in til klocKan
4. å f. om morgonen, då de återxrypa in uti fina näften.

Hkrtnfliner fångas med hundar, hwilka upwädra dem
under gran och andre rrä rötter, och dem fedan upgräfvva.
Dock Kunna hätmeiinerne efter en wåt höft intet dölja fig
under trä rötterna, utan måfte hålla fig fram, Ufom defo
fångas de ock med fällor.

Räfvdr fångas med faxar, Kanor, famt med de til den
Ändan giorde bräder (på finfKa K'ipyUuädt ). Htrsr fångas
har deis med fällor, defs ock med fnaror. Mårdjr, Loar
och Fiifrajjar ärohär fällfynfe. Uttrar fångas uti några åar,
<Jock icke til någon mycKenhef.

Ifilla renar fcåcka fig altid i ftora hopar om win-
tren, då de på deras ipär ofta med fnaror af rep fångas;
men i fynnerhet fälles de i ftarcKt owäder lättare med bys-
fa; då en karl, fom ftår under wädret Kan fälla flera af
hopen , utan at de andre låta fig af fkotte< färdeles fkräm-
mas, få länge de intet få wäder af Krutet och fkytten, el-
ler ock få fe honom. Ren-jagtenfortfättes här dock wanligaft
och med ftörfta fördel om wåren med fidfta föret, när inö-
ilcaran bär fkid-kaden och desf hundar, men fäiler ren.
När ren blifwit någon tid af jägaren efterfatt, nödgas den
utmattad twärftadna för honom, fedan deff ben af fka-
ran blifwit fårade, och fenorne på bakbenen blifwit af
'hundarne färgade och föaderiikne. Köttet är dock mindre
fmakligit af en få ftarckt jagad ren. Under det renarne
jagas , föKa de til at ifrån fkogarne och der diupare fnö
är, utkomma på flacka ifar och fälten, der de intet haf-
wa fwårt at rädda fig. Ä/^rblifwaibland wid denne gränts, på
ItKa fatt fom renar uti diup fnö,upjagade och nedfalte.

Biörnar blifwa om höften med förfta fnön på dcc no-
gafte uti deras hiden efterfökte, och der fedan emot wå-
ren, då faöfkaran bär fkid-Karlen ocb deff hund, men
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intet biörn, med fpiut nedftötte; eller om biörn flip-
per undan på flychten, blir den på deff fpår af hundar
upföKt och efterjagad, famt anten med böffa eller båga
och fpiut nedfaldt; hwarwid den dock en och annan
gång får tilfålle at illa fkada och färga jagarena, när
de intet äro förfedde med goda hundar, eller och elieft
oförficktigt gå ril wäga. IFtrgAr wilja wäi nog ofta in-
nåftla fig härftädes, men utrotas gemenligen på en gång
med godtfkid-föreomwåren, då fnöfkaranci bär någon warg.

Skinwaror, i fynnerhetgrä-wärck,förföljesmerendels hem-
ligen til Ryffarne, hwilka i deffe förftutneåren betalt dem nog
dyrt; en del affkinwaror förfäljes ock på Cajana marcknaden.

§. 22.

Fifkeriet är ock et allmänt närings medel här i orten',
och i fynnerhet under miffwäxt åren jämte fogel och

miölck det maKa folckecs endafte lifs uppehälle. Wiffa ös»
werbyggare förtära fällan något bröd med deras färfka
iilk, icke heller bruka de något falt deruti. Fifkeriet
härftädes är icne öfwer alt lika dräcktigf. Uti någre by-
lag kan hwart hemman årligen förtälja några lifp» torra
geddor, och några tunnor falt fifk, dels muickor, dels
ock fik ; andre deremot äga mindre och dels ingen tiljans
påfifk, utan äro nödfakade at kiöpa af andra til lic egit behof.

Geddfifktt fortfåttes wid förfta isloflningen om wåren
med nät och ryflior uti wikar, bäckar och å-mynningar,
under leks - tiden ; geddan tages ock med liufter, då
den upftiger til grunda Kränger at leka. Dell utan
fångas den ock med krokar ute på diupet, få w»l uti in-
fiöar, fom ock i öpna träfk. Abbor, Mört, Brdxen och Id fån-
gas ock om wåren med ryflior och nät på de Kallen, de
pläga at Ära fin leke-tid. Om wåren Kraxt efter islofs-
lunden utfattes äfwen i någre träfk Lék krokar med flor
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nytra, då den rimfaltas och rorckas ; den fångas ock eljeft
om wintern alt ifrån kynders mäffo riden med ryffior un-
der ifen. Straxt efter wår fifket utruftas fommarnoten ercoC
Giös,Sik och annan fmå fifk. Midt pä fommaren utredes
äfwen nät ut på diupet förde omförrr.älte fifkflag, fom lik—
wäl pä få ftällen och allenaft wiffa tider lönar mödan.
Höft noten, fom giöres långt ftörre än fommar noten, el-
ler til 100. 120. a 130. famnar lång omkring, och 2. å af
famn diup, utredes wid September månads Hur, och fort-
fares med notdragningen efter den få Kallade Muiku til
defs ifarna lägga (ig. Detta mukkufänget är det fördelack-
tigafte, och Kan med en not om höfte tiden fås til 10. 11. å
14. tunnor, fom dels infaltas, dels lagges den ock ränfad
och ofaltad under tyngd uti fådane til detta ändamål gior-
de tunnor, fom ci hålla nägor watn; hwarigenom den kan
förwaras til kokfTfk näftan färfk öfwer hela wintren, fedan
den en gång wäl tilfrufit. Den uti Uhleå träfk beffnfelige
muickanär långt fmärre och magrare, än den fom fångas uti
Kjando träfket j ehuru detta fidftnämdetråfkär mycket mindre.

Uti Seittenoikia forffen och derunder i ftrömmen, få
ock uti Pyhänänjoßi, öfwer och under Aiftokåfki uti ke-
rälåby, famt uti Suolijerfwi {bommar fTnnes fullan f'irlor\
men mäft af mindre flag, och til få ringa qwantitet, at pär-
lefifkeriet derftädes intet lönar mödan.

§. 23.

IBland fiöarne är Uhleå träfk i denne focKtt namnKunnigaft.
Ifrån kåfken nifka eller der Uhleå elf tager fin början

är detta träfk i en rät Hnea til Manamanfalo ftranden ij
mil; famma holme eller öö beftår af ig- mil i längden, och
§ mil i bredden, och berättes innehålla innom denne rymd
-27. infiöar; uti någre af dem finnes Rudor, hwilka annor-
ftädes här i landet äro ofynlige. Ifrån denne holme fträc-
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ker fig benämnde trafk 2/J mil i hredden til Jalanga Joki eller Lel-
nola hemman i Jalangå by. Widare gar träfket 4. mil
upät til Riehiman joenfu och der belägne Sopal3 hemman.
Utom desf fträcker (ig ock detta Uhieå träfk ifrån redan nämnde

åt Cajana, då Cajana åån widtager r?rmil
när til Cajana Stad och Sloct.Föruf an Manamanlalo holmen,forh
är bebodd, ligga här ock åtfhillige andre fmå holmar,
dels med furu-och gran dels ock med löffkog öfwenvuxne,
fom ci litet bidraga til deff behageliga utiichr, Uti det-
ta träfKet finnes följande fifkflag : Gädda, Abbor, Mört,
Sik, Muicku, Nors, Laka, Giös, Braxen , Id, Åhl
och Lax, fom dock är mycket fällfynt och derjemte af min-
dre flag. Ehuru detta träfk efter gammalt folcks fägen
fkal fordom warit mycKet filKrikt, få har docK fifken få
hår fom annorftädes nu mera aftagit. Kiandojerfwi är oclc
ett utaf de ftörfta träfken hhrftädes ; det är 4.3- mil långt
och \ mil bredt; der ligga ock mänga dels ftörre, dels ock
mindre holmar. I fordna tider har i fynnerher muicku
fanget warit i detta träfk ganfka fördelachtigt ; då äfwen
bönder ifrån Uhleå Sockn idkaé fit fifke. härftädes,
under den tiden deffe ftränder än warit obebodde. Suo-
lijerfwi är märckeligit för deff mänga holmar, fom räk-
nas til -af. ftycken, oanfedt detta träfk är allenaft \ mil
långt och bredt; här är ock. en holme inwigd til begraf-
ning platz. Neliängäjerfwi, fom är f mil långt och bredc,
är bekant för Siömaimen, fom der i långliga tider 'bli/-
wit upgräfwen. Man kunde ytterligare här anföra an-
talet af de här befintelige många infiöar och ftrömmar,
famt utwifa deras widd,hvvart de fträcka fig, och huru
de til fin fifkriKhet m. m. äro befkaffade, famc huruledes
en ked af träfk med åar och ftrörnmar , hwilcka famroan-
binda hwarandra, tager fin början wid Ryfsa granfen,
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•Her vvid LandCryg^en, ( hwarigenom denne Sockn fKiJs
ifrån Rys/land) och igenomfkiär S cxnen. famt änteligen
urfaller til Uhleå frcfk bredewid förutnämnde Kiehimänjo-
cnfu : (hwilcken led få ivnl Ryffarne, ftdan de dragit fi-
na båtar öfwer nyffnämnde Landtrygg, fom ock denne
Sockns inwånare färdas med båt, änfkönt de fomligfiädes
förbi de fwårafte forffarne nödgas draga båtarna öfwer
land ) Men fom mina omftändighaer intet tillåta mig at
bärutinnan v:ara widiyftigare; fä nödgas jag det alt nu
förbigå. En och annan liten öfwer wäxt inftö fin-
nes här, pä hwilken årligen bårgas höö. At nå-
gon annan tnfiö här uttorckat wet man icke, förutan
den tu bonde i MiesJaxby förö a 8. år fedan aftappar,
hwaraf han fädt et godt och ymnigt hööflag. Sådant
kunde med fltre högiänte infiöar här i orten med ftörfta
nytta wärckflhllas,

Uti de här befinteliga mr.nga forffar wore wsl på
flefta ftällen tilfäile at inräcta miöl-och fäg qwarnar ;
nicn emedan hemmanen äro lange ifrån hwarannan beläg-
ne, få kunna fådanä miölqwarnar intet med fördef nyt-
jas ; hwarföre nu för tiden et eller och fiera hemman
tilfammans hafvva fina fmå fqwalt qwarnar i bäckar, fom
allenaft mala med höft-och wårflod. Hwad åter fågqwar-
jiar beträffar, få åro icke heller fådane til närwarande
fid här anlagde , ci helier kunna de (oacktadt derti! nö-
dig fkog ci ;fkulle faknas ) med någon fördel här an-
läggas; hälft man pä bräder ci hade någon affättning, få
wida inga flörre, än allenaft trebördings båtar, lom högft
bara 10 å ij. fkeppunds wigt, hwarom uti 14. §. är för-
mält, härifrån igenom Uhleå åån och der warande mån-
ga häftiga forfTar til Uhleå och näfta fiöhamn kunna ut«
komma. Men fkulle deffe fprffar wederbörligen uprånfas;
få Kunde fådane fågqwarnar med ftörfta nyfta och för-
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det har anläggas. Inga tiliandningaf har mary här blifwit
warfe, utan hälre tillökes watnet alt derefter fom åå-
mynningarne afnedflytande jordoch mull, eller af den ymniga
wårfloden dit bragte ftenar förftoppade warda ; hälft wårflo-
den bortfkiär och utförer årligen något af ftränderne ci
allenaft af ler, uran ock annan jord, Enfäftarek wårflod
förordfakas här af den ymniga fnön, fom faller ofta til
a\ alns högd ; ojn den med regn afftnälter, blifwer wår-
fioden defto ymnigare; men enär fnön af folfkien fortares,
och watnet fmåningom afnattkölden aftorcKas, få kan wår-
floden incct blifwa få ftarck.

§. 24.

INnom denne Socknens rymd finnes ätikillige höge och
något långfträckte Berg ; af hwilKa jag här förnämligaft

tnärcKer följande, fom af inbyggarena i orten föregifwes
för-de högfte och märcKeligafte : Et berg i Uralaby , Iwara
Kallat, hålles före wara öfwer ico:de famnar högt; icke
långt ifrån detta ligger et annat något mindre berg korpi-
wara. SiJKawara berg i Suolijärfwiby är ock tam-»
meligen högt; det föregifwes underftundom gifwa dån ifrån
lig, hwaraf Suolijärfwi äboerne, hälft om'wintern, förefpå
wäderfkifte och i fynnerhet urwåder; men om höften fkal
famma berg ryka öfwer dygn för infallande regn-wäder,
Nuottiwara, fom ligger emellan Auho och Suolijärfwi byar,
är ganfka högt, ja få, at fölen uppå deff öfwerfta kulla
Kan om fommaren fynas heU natten. (4) 1 Puolango by
föreKomma ock twänne anfenligen höga berg, det ena Lei-
piwara och det andra Kuoretwara kallat; Räckywara berg
i Näljängä by fkal åfwen wsra ganfka högt. (£)

Uppa nkgrt ikngt mindre bögder vid kiAnd» tr*(kttf
£» hfvtnntmnde Nuottimara berg , (kal jtmvtlfölen midfom»
rn*rs tiitn éfper hel* natten vara fynlig j dejf utAn bar

•ek



ack min Sockneman C*m. Herr Johan Wtchmxn Ar tyrz,
i birjan Af Junii rnknaå emellan Hoffa ocb Rucbtinan*
falmi gingerlag uppk detförcnxmde trtfket Anmtrckt , at foten
blxfut efynlig kl. | pi u. ocb Äter fynlig \o. minut: pk
i. Det torde gifot ttlftUe at trs , det Potbigdtn btrftétdct
et Urer mycket différera a/ de ortert, [om dmtnt tro be»
kante fsr det de fe midnatts fölen.

(£) Ont Htfis Slott fom Af formenet vxrit
h*r i Socknen beUgit, bafvA de, (hbilka flera refor htfedt
det foregifnA ftallet) för viffo berättat , at der , fom det
fkulte varit beUgit , /kall allenaft finnas et något bögt berg
tippa en Viifirtckt rnkfa ,• ocb fom der inga Umningar til
et fadant Slott /kola fynas ifrige ,faUrer ock ber *ttelfen
•m detta Hi(ts Slott kanna anfes ntftanför ogrundad,
Wtdare Hus btr i faken torde framtiden Vid banden gifva.

§. 25.

HÄr i Socknen faknas ci heller ymnige kMer, ehuru de-
ras fynnerligakrafc och nytta är inbyggarenatil en ftor del

obekant. Uppå öfwerfta kullan af det i näft föregånde
§. omnämde Iwara berg är en Källa belägen, fom aldrig
uttorckas; watnet deruti beråttes ock wara ganfka klart,
och derjemte mycket kalt. Likaledes fkal på öfwerfta
fpetfen af Kotpiwara berg finnas en källa, fom är af li-
Ka befKaffenhet med den förutnämde. Ifrån Kuottiwa*
ra fkola efter inbyggarenas berättelfe 3:ne källor opfpringa,
hwilka alla innehafwa ymnigt och Klart, men i fynnerhec
den tredie ganka behageligit rent och Kalt watn; hwarfö-
reock Präfterne ganfeafällan gåfamma Källa förbi; hålft den
ci ligger mycKet affides ifrån Präft-wägen emellan Auho-
och Suolijärfwi byar. Uppå Leipiwara och Kuoretwara
bergen äro ocn flere fadane Källor, hwilcua aldrig tilfry-
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fa. OniKring Sänrterijärfwi i Salmis by fkola stfkiiiige käl-
lor finnas mäft på jämna måfar belägna, mlrcicelige för
det deras breddar ftå til 2:ne alnars liögd pfwer måfan och
watnet äfwenledts jämr med breddarne, fom dock ci beftå
af faft jord, uran endaft af måfå. (a) I Paldamo byn
och vvid ftranden af Uhl-å träfk icke långt ifrån kyrckan
ligger en källa, fom är omg-fwen af en röd järnocker; wat-
net deruti är vitriolifKC ; uppå Såstajärfwi fkogs mareken
förekomma äfwanflera Käiior uti och annorftäds
belagne; på botnen af någre wiiar (Ig jämwäi en rödach-
tig ocKra, och watnet fmakar mycket ftarkt af bläck.

(a) Om de[fe Kullor , fom ock öm de i fasregaende %,
Hprtckna.de ber% , bar vice Ija(i t Herr Simon Jppslgrc»
gunfltgt Ummt mig underr*ttelfe.

§. 26.

HWad minerdkr och bergarter beträffar, få har man
hartiis ci blifwic warfe någre fynncrlige härllädes.

Kalck-ften finnes fällan uti Melalax by, dock ci til nå-
gon ymnoghet; icke heller brännes har kalck mer , än til
egit behof. Slip-och qwarn ften (tafis cotarius") fins i Ri-
ftijärfwi by, hwarifrån den allmänt t3g_s nåftan til
Socknens behof. Siömalm (minera ferri jubAquofd) upgräf-
wes på flera ftällen i kärr och infiöar, i fynnerhet uti det
i 23. §. omnämde Näljängä träfk, hwarifrån inbyggarena der-
ftädes hafwa få wäl alt fi( järn fom ock ftal. Malmen
uptages ifrån fiöbotn med en dyliK håf, fom brukas af
fifkare och är giord -af tätt bundit nät. Järn tilwärckningen
fkier på detta fättet: Innan malmen far läggas i ugnen,
läggfs den i en hög ofwan uppå en til detta behof af grof
och lång huggen torr wed giord lafwa } fom fedan antändes
och upbrånnes tillika med en hop af famma wed, fom är lagd
osiKring och efwan uppå lafwan och malmen; pä det dera

deri-
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derigenom ma ränfas af den mafia widhängande ärgen, och
fåledes beredas til bätre fmäkning i ugnen. FörmedeWl
detta brännande flyter wäl malmen i ftora högar, men
derefter blifwer den jönderhuggen uti ett dertil giordt tråg;
dä järn-ämnet flyter öfwerft , och ärgen famlar fig
til botnen , hwarifr-ån den efter hand utfkafcas.
Sedan ftrös järn-ämnet ungefär til et ftop i far.der of-
wan uppå"glöden uti hyttan, fom flår i ftandig låga. Hyt-
tan är utan uppå en famn i qwadrat kring bygd med tim-
rmr ungefär til 4. alnars högd, och med en liten lucka
neder wid grunden ; denne bygnad är innanföre kringmu-
rad med gråften, och emellan muren och wäggarne fyld
med fand, fom bewarar wäggarna för brand ; i anfende til
defs innanrymme är ugnen ofwantil något widare, midc up-
på allenaft 3. qwarter i diametern, och wid botnen åter
widare, fom bsftår allenaft af tätt i hop /lagen mull ; hwar-
ifrån fmältningen lättare kan uttagas igenom förberörde luc-
ka, ochjärnecdefto mindre får tilfälle at undan rinna. Smält-
ningen uti hyttan påftår ci längre än * dygn, hvarunder uti
hyttan häfwes ömföm kol och malm under ftändigt
biåfande med en något ftor fmediebälg , fom med
fit rör bör wara ftäld der hyttan kr trån.gaft. Hela
tilwärckningen upfmiltes på nytt uti äffian , på det all roft
och arg defto nogare ma derifrån affkiljas- Så framt med
alt detta rigtigt tilgår, och hyttan elieft blifwer ofkadd,
famt intet fwårt regn öfwerfaJler, få blir afkaftningen för
" dygn til 3. i 4. Lisfp. och af malmen kan wara åtgångit
30. a 40. Lifsp. håller altfä denne fiömalm järn til 10. pro-
cent. Fömämfta jäm-tilwärckningen fner uti Naljängä by;
éjieft dlwärckas ock myrjärn uti Lua-Riftijärfwi-och Mur-
tomäki byar, hwareft malmen upgräfwas uti kärr och
rör ; få wida de derpå ci hafwa någon tilgäng uti infiöar.
Detta järnet berömmes allmänt af fmederne., ledan det til7

la " räc-



räckeligen af flagg blifwit renacJt; och Mkt fom här m-värckas, bruka de til ägg på yxor och Knifwar JångtJiäldre och fram för något fwenfat, fom de ci Järdf fio at
utblanda och upbruka.

Mur-tegel ilas här allenaft i Paldamo by til egic be-hof, på det allmänt wanliga fättet.

OMSOTKAMOSOCKN.
§. 27.

rothmo Sockn granfar åt öfter til Rys/land, åt wäfter tilO Paldarno, åt föder til Idenfalmi, åt fyd-oft til i ie-
ii«järfwi eller Carelen. Hwaraf Socknen fått fitt namn Kan
■ci med trygghet fägas ; dock fynes troligt, at den fatt fict
«amn af et träfk, Sotkajarfwi kalladt, fom är belägit ftraxt
■ofwan för SotKamo Kyr.CK.ia. SotKajärfwi har åter fit namn
af et [lags fifk måfar, fom kallas på finfka Sotka , och
JiwilcKa til en myckenhet hafwa fit tilhåld i famma traflc.
Socknen är ungefär a4. nya itiil lång och 4, å 6- mil
fcred. Den innefattar uti fig nu för tiden 217. bebodde
och 31. obebodde hemman, eller 39! f brådde och |o-
bebod. mantal.

§. 27.

DEnne SocKn har, fåfom i 16. §. är förmält, Sr 1647.blifwit et färfKilr Paftorat, då ock den törsta kyrckan
här är upbygd, fom 1691» af en urfinnig kar! blifwit up-
bränd. Derefter har åter en annan kyrcKa här blifwit up*
fatt, lom af liz fielf förfallit; den fom nu för tiden Kär,
är 1737. upbygd. Denne Kyrcka, få «Hl lam de föregåen-
de, beftår af trä-bygnad', här Är« ock twänne fmå klockor.
Så i denne, lon» ock ide andraKyrckiorne, finnesingamärc-
wäidighiter, ejuedan de tid etter annan af kallen blifwit

plundrade
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plundrade och aldeles otblättade. Ehuru ti heßer har i
Soacnen in til närwarande tid warit något Capell; få haf-
wa docK inbyggarena redan wunnit den förmån, at Han»
"Kongl, Maj:f firJedne höft alfernådjgft bewiljat deras pä
Öfre kanten af Socknen i Kuhmoniemi och korpifalrni by
fökte C apel] bygnad, och dertil lika nådigt bewiljat en
allmän owilckorlig collect öfwer hela Riket.

Förlamlingen härftädes föreitås af Kyrckioherden och
2:ne Capelianer. Kyrckioherdsr hafwa warit följande: i.
Mansvetus Jacobi 2. Ericus Andrea Cajanus KyrcKO*
herde härftädes år 1672. 5. Ericus Erici Cajanus förut
Sacellan härftädes. 4. Isaac Simus död 1727* f. A-
braham Sadk.mius Aboénfis Paftor 1728- död '73f. 6«
Caspar Groen Pafior 1735. död 1744. 7. och nu wara-
de Probften Lars Henric Backman , fom år 1746. erhål-
lit fulmackt

Capellaner wid denne förfamling hafwa warit: I. E ric.
And.CAjANUsCapellan 1647. fedan Paftor härftädes,a. Henr.
Joh. Hoffrem Capellan i6f2 fedan Paftor i Idenfalmi 1672.
3. Eric Erici Cajanus fedan Paftor fåfom 'redan förmält
ar. 4. Anders Erici Cajanus f. Isaac Sinius federmera
Pafior. 6- Eric Isaaci Sinius 7. Zacharias Uhlbrandt.
g. Eric Svahn. 9. Joseph Ahllund, 10. Jacob Chyde-
kius fedan Paftor i.Kufamo och nu för tiden i G-Carleby Nu wa-
rande Capellaner äro.Htwßic Mei-anus ochJosEfHt Ahuund»

§. 29.

HWadangående inbyggarenas närings fatt i Paldamo Socka
uti 17, 18> 19 > 20, ai och 22. §. i Korthet är fagt,

det kan äfwen lämpas til denne Sockn ; hälft inbyggarena
härftädes idka farrma och enahanda närings-fån|, och fielf-
wa lar»det 6 belägenhet icke heller någon urfiulning häru-
tinnao fordrar* Det fynes altfå onödigt, at emtormälte

närings-
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■näringsfång här widare igenomga, Har förekommer al!é-
riaft den ätfkilnad, at i denne Sockn ti>\värckas fällan
någon tiära , fom härrörer deraf, at inbyggarena, få frärric
de kunna utkomma til Ulileå träfk , äro r.Cdfskade at förbi
forffen Koifwukofki och det häftiga watufallet ( amma )
igenom Cajana Stad öfwer land fiäpa fina båtar jemte tiä-
ra och andra waror til Cajana åän Men om någon ren
'båt-fart, til undwikande af flik olägenhet,kunde uptäckas,
och med dräglig omkoftnad öpnas förbi Staden ; eller om
,det ftarcka ftromfallet igenom behöriga machiner kunde giö-
rae navigabelt, hwilketei torde wara omöjtligit: få fKulle
denne Sockn hafwa deraf en träffelig nytta och förmån.

§. 30.

BEnne Socnn innefattar uti fig mänga ftörre och rr;in-
dre tfäfk och in.fio.tr , fom til ftörre delen äro något

fifkrike, och innehafwa famma fifk, fom Paldamo träfken;
bär föreKomma ock och fiYon.mar , fom fam-
manbinda träfken och igenomflyta SocknenJ, begynnandes
ifrån Rysfka granfen j hwilKen led få wäl Ryffarna , fom
allmogen härftädes färdas med båtar til Cajana t hwilkeC
alt man här utförligen kunde befkrifwa, famt deras antal
pch befkaffenhet ådaga lägga, iå framt tilfäller vville ftädia
det til denöe gången, Någre öfvvervväxte fmå infiöar fin-
nes här afwen, af hwicKa i fynnerhet märckes ett uti Wi-
flamo by, fom fkal hafwa fmå öpningar, hvvareft geddor
pch abbor-ar ofta fkola wifa fig.

§. 31.

BLand de har i belägna Berg är det bekanta
Ifuokatii. fom af Herr Tuneld i defs Geographifka

befkrifning öfwer Swerige berättes wara ]- mil högt, 3 mil
Jånot, och \ mil bredr. Uppå öfwerfiaKullan af detta

ö berg
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berg finnes ( efter en trowärdig bondes berättelfe-, fom
ar »är vvicl famma berg boende ) forft 2,-*ne fmå infiöar,
fom innehafwa fwart och grumligt watn , få at inga fifk-
flag der kunna trifwas ; mtn något ftycice längre i wäfter
fkola äfwen uppå famma berg ligga 2:ne andre fmå infiöar,
hwarefi watnet är aldeles hwitt och klart. Uti endera
af dem fkal ett flagsfifc , eller ( fom tros ) ormar, någon
gång wift fig, fom få til ftorlek fom utfende ci waril
olike ftörre nejenägon eller mindre flags ålar. För förra
ft-igde tiden har man, efter gemene mans berättelfe,, ifrån
detta wuokatti berg til den deitil närmaft belägne gården
TicKalanniemi fkolat hört åtfkillige ftarcKa fkott; få at he-
la udden deraf darrat och fitakats. Ifrån detta berg be-
rättes om fommaren upgå fiere rökar, fom af de när
boende hålles för fåicert tecken til regn; underftundom fkal
det ockryka om v\intern, hwarafman dock ci wetnägot at före-
fpå. Ktl&vara berg, 4. mil ilydoft ifrån Sotkamo
kyrcka, föregifwes ock för något högt; öfwerft uppä desf
kulla fkola finnas 2:ne fmå iniiöar af ao. eller 30. fam-
nars längd ocb bredd, ungefärligen %:ne ftenkaft ifrån hwar-
andra belägne : Uti dem fitola] geddor och ab-
borar en och annan pang biifwit fångade. Här lig-
ger ock ett berg Tälvivara eller Hopiavara kalladt, fom
kyrcKioherden HerrMag. Mathesius idefs difp. de Ojlrobotnia
pag. 16. anmärckf.

§. 32.
MYrjärn och ftål tilwärckas äfwen här i SocKn; Myr-

VK malmen upgräfwes i Kärr ock infiöar lika fom i kal-
damo. Svart Jäm-fand finnes ock på någre Kallen, oan-'
fedt ci til någon ymnoghet, hwilken innehåller i wigt dub-
belt mer än annan hwit och röd fand. SPtfpel.kiet fin*

neg
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nes pä nagre berg, i fynnerbet pä det i näft föregående §#
förmalte Talwiwara. Inga andra bergarter äro til närwa-
rände tid här upfundne.

§. 33.
#T TArtil wil jag lägga några ord om Tidt-|_ \ ryckning i detta län. För defto ftörre och klarare

uplylning härutinnan wil msn härhos anföra några åratal,
hwarifrån de fordom börjat fin tideräckning : „ i<soo. fto-
,,ra halm-året. 1608.Johan Otte Sons Jordrefning. ( a") 1611
~förfta flychtings år eller Karkuwuofi. 1621 rtfte konung
~GUSTAV AUOLPH genom Saretmäki, Käkilax och Sä-
j.resniemi byar. iéjrS andra flychtings året eller karku-
,,wuofi. 1669. fwårt år. i67f 1676 1677 "d ' Öflerbotn.
»1676. knecKte året. {b) 1687 1688 oår och dyrtid i Ö-
,,fterbotn, 169f1696 1697 oexhörde hungers år. 1712 den
~15. Martii kängas-fåta. (01716. den »4. Febr. Cajana
~Slott intagit.,, (a) Nu för tiden räknar allmogen fin
ålder ifrån freds flutet 1721, Påuta Kefä 1730, då det wa-
rit en owanligen torr och warm fommar, Yxinäinen Hälla-
wuofi 1731, då natt froften allmänt har i orten för derf-
wat ärswäxten, Kemiläis Talwi 1742 då Kemi Compag-
niet låg härftådee til granfens förfwar, Kafarka Talwi
1743, eller fidfta Ryfka öfwerwälds tiden. Likaledes lä-
ra deffe näft förflutne wintrar blifwa deras ålders märc-
ke åhr.

(4) Man bat föga tilfbnkeUg kundfkapt om denne
jördrifninZ) [om i det ofrigt Öfterbotn /kal varit tllnumy
til tikgon del gadt for (ig b*r i Unet.

(h) DÅ bar kneckte fkrifning btrtfrkn fkiedt til
Davfka kriget.

ic) Kängas /äta betntrcker fk Stenfka txämÄr hig%
•cb bar bli/Dit n*mndt efter det [om gifoit '»led-

ning
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ning til detta Kyfkå inf»il , ty fammå kr under marek.
n*den i Cajana bar Provincial Tub infpeßoren Bergftfbm
éf Kyfka bandiande tonfifcerat ett parde (for» förmenet )
ricbtigt firtudadt valmar ; bvilcket til at hamnas » (fåfembur om förut tilftttigt vis något *r omtalat ) Ryfka Ctsfk*
kerne ungefar tit ioot eller no man igenom Careten infallit \tc6 plundrat forfl Sotkamo kjrcka, Prafle garden, Turujf
tona hemman , fom afledne tjliajoren Affueck da haft i
befittningy ocb vidare Cajan* Stad, /afom uti ii. $. fsr.
mdt *r ; härifrån de begifvit (ig til Paldamo och der pjt
frtfteghrden, ocb dk varande Befaßningsman lammelanders
gärd Immola pa lika fatt fortfarit : /a at de med fig bort'
förit en anfenlig (katt affiifver ocb annan redbar egendom.

(</) Denne anmarckning om de gamlas tiderackning
faftm den bar *r införd, har Kyrckioherden cJWdg.JoHAN
F&OSTERUS uti en afledtn muns Pfalmbok funnit.

§. 34.

Förutan de många winter märckedagar, af hwilkS här
i orten fpås om på följande fommar; hålles följande af

de förftåndigafte för fäkra teekn tit föreflhende viiäerlek.
När Solen om fommar-tiden fynes wara omgifwen af
en ring något Hk regnbogan, fpäs kulit i luften; likaledes
om wintren, när månan är omringad, förefpås urwäder. Af
fölens utfende wid desf up-och nedergång tages ock et fä-
Jkert märcke til infallande wäderlek. Om torndyflarne om
Sommaren flyga och furra efter fölens nedergång, blifwer
klart wäder, jämwälnär daggen om fommaren faller ftraxt
efter fölens nedergång, fä at gråfet giör handen eller föt-
terna wåta. Nar lärekan om wåren fiunger högt up i luf-
tsn, (äges allmänt, at wårman blir beftändig- Nartwint-

K. ten
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eller bofincken lärerilia, bebodar det kalt ', fatnmate*

des när tranorna mycket fkrika. Öm fpinlarne efter fol-
fätfningen flitigt vvafwa och utfpänna fina nät, följer regn;
dylikt fkier ock när hunden (uggar grhs, och fwinen bä-
ra halm i rrarmen, famt när vrattu-puffar. och lerig wäg
häftigt rorckas efter regn, eller när watnet. efter. ftarckt
regn ci öker fig i fynnerhet uti regnbäcKar. Norrfsen på
fodra delen af himmeln, tros äfwen föreboda töö- och regn.
När dirnban ilar up, och det då wid pafs kl. 8. f. rrr.
begynner at regna, går regnet fnart öfwer', åker torndönet
häftigt, warar ci heller regne"t länge, och twärt om. Det
tages ock för fäKert teckn til r?gn, nar tioeke moln drif-
wer fig up om morgonen i wäfter twärt emot den upgå-
ende fölen ; åfwen få anfes, när röken Hår neder ät jor-
dan orofommaren, eller när myrona ftiga up i löf trän. När
om wintren efter brunnen wed, glöd til någon myckenhet
blir quar i fpifen, hålles det för teckn dl toö eller blida-
dare wäderlek ; fom jämwäl fpäs här någon" rodnad om
wintern fynes på himmeln. När fradga famlas på fträn-
derna förebodar fådant infallande ftorm wäder, och i fyrv-
nerhet ifrån famma wäderftreck fom ligger emot ftranden
der fradgan famlas. Så framt om wåren ofta omkring fölen
fynes wäder folar, och fölen derjernte fkiner lika fom i-
genom flor, hålles det för teckn til fwag årswåxt; lika-
ledes tros ock enär £öken 0lT) vpåren höres alt för tidigt,
då fnön än ligger qwar på marcKen.

Ungefär år 1700. liar et owanligt åfneregn fallit här
i orten, hwarefter i Paldamo Sockn och Uirala by någat
itycKe ifrån Saris hemman an i dag fkola kunna fes fpår
öfrige och fohrar af någon alns diuplejc i jorden. Ar 1710.
har på flera ftallen förfta dag juhl infallit et ak för ftarckt
och häftigt blåswäder, hwars liKe man här federrnera ci
foal erfarit, 1737. har i fynnerhec på Naljangå trackten i
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PaMsmo Sockn Jacobsmäffo qwällen et fa häftigt åfkeregn
nedfallit, at det befynnerligen på åxrarna fammandrifwit
mullen til i| alns högd wid gärdes gården, fkurit efter
Cg i' alns diupa fohrar, och deJs ned/lagif dels ock med
allo bortfört famt förderfwat ärswäxten. Uti Salmis by
bar förledne tömmar en fwår wäderwirfyveljjfwsrgåt et hem-
man, fora kullKaftat hufen, och fönderrifwit taken, famt
bortfördt någre wid hufen liggande nafwer högar, hwaraf
flikar blifwit fedde wid Pakanajärf>vi, fom ligger ij mil
Ifrån detta hemman; denne wäderwirfwel har äfwea- kull-
kaftat alla föreKommade trän, ja o.ek de tiocKafte furur
på 2| ny mils w.äg och allenaft aoo. ajnas bredd»

§. 35.

C Idft wil man något nämna angående de här fordom öf-
X) Hge "widfkeppelfer. Ehuru deffe igenom Lärarena*
ofparda möda och myckna flit nu mera mäftendels affkaf-
fade och utrotade u'lo , träffas här däck ännu de , fom fåda-
ne widfkeppelfer kw tilgifne ; och torK hålla Cg til wiffa
dagar och efter dem inrätta fina fysflor : Såfom til exerrp,
intet börja utfäde, ci heller utfläppa boikapen, eller bör-
fa fwediefäll pä någon måndag, iom almänt jemfe freda-
gen kaJJas och hålles för kateben eller k*det pkivå på
twenfka atwundsdag ; intet fpjnna torsdags qwällame; ic»
ke bulta elier mycKet ramla i gårdarne och innom hus e-
mat fredagen och i fynnerhet Geprgii dag, emedan der fkal
fororfaka defto häftigare tordön om fommaren : Icke lIZ,
än mindre bärga något höö Olofsmäffo dagen, på det biörn
« må ikada bofkäpen. Det anfes ock för ganfka fkadeli-
»n at utgifwa något creatur i/rnn gården förr än man il-
rat ITuodenatÅjijäifet. Widare tros det ock föra med fig hwar-
iehanda lol6erf, om förfädernas ftadgar och bruk om wiffa
dagars firande kulle å &do fatta». Ibland fidane dagar är

» 2 for-
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i&rl eller Allhelgondagen, fom efter alt uN
ft-nde fins på 2:ne hända fätr, dels efcer heden Jomen , den
fordna Finfka AfgJden kem til ära , dels ock efter Påf-
wedömets plägfed de framfarne helgon eller få kallade Py-
billt miehide til åminnelfe. Efter hedendomens plagfcd fi-
ras denne fäft fåiunda : Aftonen för Allhelgon dagen tller
ganfka tidigt famma dags mårgon flackfas et får, hälft års
gammalt, fom ledanKokas utanat föndra något ben , eller at ci
Wid helfans förluft fmaica något deraf, ja icke ens defs
fal ta, innan det helt på bordet. up-
äfes det utan at lämna nagrg qw:u|efwor : Och emedan un-
der det namnet kihi afwen tomtegubbar tycKes wara for#
borgade ; ty tilred.s för dem qwällen förut allehanda mat
och drycker, f9m ära at tilgå, af någre uti fä hus för bo-
fkapß-lyeican,afnågre utiftall förhäftelycKan, af någre under
ftore trän ochwidftora ftenarpåäKrar eller i fKogarne , ochaC
fomligepåallaupnämdeftällen ?illika, alt efter detforfadsrneff
plägfed de?kräfwer. Men hwad efter Päfwedöraet giöres de
helige man til åminnelfe, beftär der ut i, at husbonden
qwällen för allhelgon dagen i mörckrec på gård;n
dem emottager, och införer uti badftugan, fom är för dem
få wäl annors upftädad, fom i fynnerhet til badning til-»
redd med kalt och warmf watn, famt qwaftar; hwareft af«
wen är et bord anrättadt raed allehanda mat och drycker.
Husbonden uppaffar dem derflädes vvifTa tider , och omii-«
der följande dags qwällen, fom gemenligen Kallas Sulum*
fhhä, fenc i mörckret raed blottade hufwud och med öl*
och bränwins fpänderande dem utar gårdea heledfagar.
Hwarwid märckes at få framt efter deffe helige mäns ba«
dande qwarblifwer i watnet något ax afhalmen, tages der-
af bemärckelfe til följande godt och fruchtfamt är; men
befinnes der parte brand eller deraf fallit kol, betyder
det infallande misfwäxc, Mutant stAa/aisfäft, kwars firan-
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n
<te anfes få nödigt, ar alt företagande urt hushålnirigen.
dcffutom ci har framgång, förutan der, fåfom redan fag{
är, ingi creafur innan defs firande få utgifwas, är icks
bunden cil någon wiis dag, men firas allmänt på den dag,
fom det efter förfådernes plägfed uti en och annan gård
kommit i bruK, Til defs högrjdelighet Jlackfas et får, och
tilredes både mat och drycKer til öfwerflöd. Det är befyn-?
nerligen märckwärdigt., hwac» fåret beträffar, at innan dcff
kött både fil hufwud och klöfwar, m. m. är af folck för-<
tärdt, fkal intet creatur deraf få det ringyfte lmaKa; hvvar-
före ock under defs flacktande inga hundar få wara. närwa-
rande, och efter flacktningen förwaras och nedgräfwes
innanmäte m. m på det icke heller nägre rotFoglar må
komma dertil. De fom deffe widfkeppelfer äro tilgifna,
pläga äfwen Thomas måiffo dagen föra elden omkring fina
gårdar, på det eldsfkador mage undwikas. Dagen för
Juhl röra de intet watn, på det flugor, ooh /lik ohyra*
ci må trifwas i gårdarne. Juhlwoftan låta de intet fynas nå*
gon eld ifrån gårdarne, på det kråkor ci må upäta års-
wäsrten på åkrarne om höften; då äfwen en karl helt na-
kot fkal gå med Jian på åkren, och lådas lika fom flå höö,
få framt tifteln i åkren fkal kunna utrotas, Juhi-dagen
gifwes foder åt häftarne utur en få Kallad bubmsr eller en
trå mortel, och för höns lagges korn innora något käril-
band , på det de måtte defto bätre vvärpa j men eljeft fko-
la höns då ci få fe dags livs, inga fwin elJer andre crea-
tur utfläppas eller watnas hela dagen. Staffansmäffo da-
gen watnas häftarne öfwer filfwer, och på det de måtte-
defto bättre trifwas, rägges famma dag i Kyrckiohofwen
ett ikorn fkin, Faftelags Tisdagen hålles ingen eld, utan

lägger folcket fig ganfka tidigt til bwila. Påfk högtiden;
helgas uppå widlKeppeligit fatt ända ifrån SKär-dorsdagen.
Om Skär farsdagen går husbonden 3, gångor omkring fin

gård,
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gård, fitfwatirle i ena handen en tiära-bytfa och et ftye2
ke näfwer, i andra handen bodnyckeln och en lia» i mun-
nen et ftycke fwafwel, och wid lifvvet bunden famt efter-
Iläpande en ftör dier ock en eldgaffel ; hwarigenom tros
all ohyra, i fynnerhet ormar från gården kunna afftängas.
Långfredagen bär man med någon fKälla wstn til fig ifrån
fremmandebrunnar, då fättes ock faltet, hwarmed bofkapen
fcåfkmorgonfkalgrutas, uti Kofkällan och förwarasuti huhmar
eller trämorteln. Om Påfk morgon lagges fkällan om halfen
på kon, fom bär den hela fommaren; all bofkap grutas
famma Påfn mårgon med falt och tidigt upköres ifrån fina
nattläger med et dertil ifrån fkogen om Skärtorsdagen hem-
tadt fpö. Wid barna-Chriftning , trolofningar famt jagt
och fogelfänge äro åfwen åtfkillige widfkeppeligheter öflige,
fom man dock här för widlyftigheten wil utelämna.

Detta är, hwad jaguti en mycket infitränckt tid angå-
ende mit Födfloland och desf inbyggare gittat i dags liufet
framte. Emedan ämnetår i fig fielf widlyftigt, få har det et
af mig fulkomligen Kunnat utföras : I fynnerhet har jag wid
afhandlingen om Sotkamo, nödgats wara mycket kort. I-
medlertid behagar den benägna Läfaren bewärdiga detta
arbete med et fådanc omdömme, fora han finner tienligt
at upmuntra , och ci affkräcka andra, at uti fliita ämnen

framgifwa fina Snilles fofter til wärt K, Fädemes-,
lands tienft och nytta.

ANDE.
Rättelser.

pag. 9. lin. 21. lät oupodladt. pag. 29: lin. 34. tis
til fsz> Dal. pag. 59. lin ftkr Saamia /a/ Sambia. pag,

39. lin. f. fäs beatitudinem. pag. 39. lin. liftar
Pell/ä/ Pellar. pag, 49. lin. 14. får, giärd»

fele iht giärdfel.
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