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Wälsinnade Läsare.

éck eller Historisse Delen af den Cokne-Bessrif,
ning, jag för nägot mera an twanne fa sedan glor-
de dör/an med, genom bevisningen öftver Sjöstaden

JACOBSSTAD ; tmdefstdtleé nu din granssning. (gäforft
få Skrifter och minnesmärken watit at tilgä, hwilke furmat
lända mig til uplysning, uti denna af inlandsse Hafdateknare,
förgätne orts bessrifning, kan denna del icke annat, an före,
faila dig mindre fullkomlig. Hof^anceli. v. DALINS Swea
Rikes Hist. nägre Historisse Traflater och Dispucacioner,
få anmärkningar samlade af Docurrenterne i Niks- Kammar-
och Antiqeitets arehiverne, det som i ©öknens Knr oböcker
och Skrifter anteknat funnits jämte ojäswiga berättelser, aro
de grunder pä l^vilka denne Historisse del stödjer sig.

Den tid Påfwissa läran och Swenssa potten pålades detta
sands inwånare, räknades större delen af Österbyn under den*
na Cokn, tet har giswit mig anledning at i de första §§- yttra

d nilg



Sä snart Geographiste Charran öfwcr denne SoFn hun,
nit tilliFa med ufräFningarne bliftva färdige, HwilFet tros Funna
sie inom nästa års (lut/ stal den z:dje eller Geometriste delen
af bestrifningen utkomma. ©c» 4:de der Oeconomiste, ar
jag i fall den Högste täckes förläna lif och förmåga, sinnad
sist utgifwa , tilliFa med de härstädes under denne tid af mig
famlade rön och anmärFningar i Naturai-Hiftorien och Pby-
Kquen.

mig om ortens inbyggares härkomst, hälst ingen, sss mycket mig
witterligit är, i de Skrifter, som ofroer detta Landstaps orter
«tgifne åro, det omrört. Modersmålet har jag nyttjat, för at
göra denna SFrift samtelige mine Färe Lantmän begripelig,
hwilFas nytta egenteligen med des utgivande påsyftas.

Ef miföf min Läsares omdöme gör jag mig få mycket
mera försäkrad vni/ som utom det han wet Måne bestrifnin,
gar med (iden lända wårt Fara Fädernesland til marFelig up,
lysning och nytta, det egennyttan minst är drissiädern fil et gö,
tomäl, i HwilFet mit ringa understöd och förråd går förlorat

för Fäderneslandet.

i. dap.



Om de Nordisse Folkstagens, i synner-
het Finnames ursprung, flytt-

ningar, m.m.

Hedniske Tideltnavfmef.
I. Op.

§. I.

(Fors missbruk af fre dem mc&ssapabe förmoner, berofwade dem
och hela deras siikte, utom annat, det förra, och större delen
af Sberas afföba pä andra fusendetalet efter ffapelsen det fcv.ovt
genom en öfwernaturlig Wattuflod. Sedan Noach med deg 2 sina

et Ewiga Masendct hade näppeligen ssapat tottt
lordaklot, förr än Männissan som det ädlaste
kreatur fatfeg at rada öftver be andre ock ut-
widga sig pä denne Planer; de förste Manni-
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sina u"dwl'Fit flodens roSIÖ , intogo tit* efter annan des efterkom-
mande, de dem Fringliggande orter. Det låter wäl icke bewi,
sa sig, det waildrande folkstag, fora warit stamfader til de fiä-
ste OsterländjFe och EuropiifFe i senare tider mycket tiamnFuiT
nige folkslag, Fort efter syndafloden intagit de orter wi nu bebo,
HwilFet någre wåre Historieffrifware(a) tagit anledning af tvist
Gr«!<iffe och Osterländffe Poeters och Skribenters (b) diFter
och bniFeliga talesätt at föregifwa och förfaFta, dock Fan med
nästan ojäfaFtiga stal wisas det en! stor del af »ära Nordiste
Landsrätter warit med inwånare försedde, ej allenast förrän
de under samma climac miVfödre Polen»bclägne orter, utan
ock månge blidare (c), med wiHtt wet man hit Norra delen
af Asien, hwilFcn hos de älsta Historiesirifware Fom under
namn af 8:ylln-r>, warit med inwånare försedd, af laphets
ätt, ej långt efter syndafloden (6) och at en del af dem under

(a) Prof, Ru.i!,3_c!c den äldre, t sin öl!. Den yngre i sin /^. illuftr. »^«lle.
nius, Björner NI. fl.

(B) Som plarc»,!!, SoJonis,Horncri, Hcfiodi , l^rl"^ui!. Diodori , App«l-
-jc>^c>r> Skrifter, h»D:'lfa uttommo närmare 1000 år för Shriflt tit),
i fena,-e lider, 8^,^,0. PlutarcW, in. (T. as hwiltas ssr^f.cr de förre
förcgifwit, det ni sior de! af H^erländffc Styrker härifrån hariiamma,
et de aljta foffjlageii som t dc:> ©. Sirist onrnaiimas härifrån nigalt.
SJ t Moses mcd Hedningarnas Dar l 1 .Ho>. lo z, 55- jämte y'zech. uti
38:26. 39:1,2,6. Es. 41:5. fler. ;i:£. fö> står wart land , ai Or»

si.^>is 100. Ar för den TrojanjFe örlog».'.:, eller a. m. 2600 har seglat
förbi Gii^erien, (Kimi i Cflcrbotn > «it iic,,^. t.t^aid och llpfala wa»
rit et, at Osccrlwtn warit al!a Atnazonets h mwist, al ci^^K. mc har»
ifrån hämtat sm rotset , gudar, t,!!idst^p om fiolens odödlighet, at
h&t warit deras lncksa>>ga öar, be h»rlige l^ivlciste sallen, de heliga
siöar, all tings ände, (Sugarnas fulla fålen, m. in.

(c) €e Björner in Pro.eg, ad orto^r. LingV. dviullu:!:. <_!? initiis öl Mildrat.
Gcnt. ejusJ. Sw. Nis. Hajd>lä!der. 8lcN!!l.l, ol^s. ad Klsil. Armen,a:, !N. st.

(d) Dch'e Scythcr paftvä bewii sia wara mcd >r^vpti:rn<: ,ämnäl'gc, och
Ocu«!l3>! som lfran dem til Gwkds*d., i4oo ar för dH)U\ii föoelsi
©« v. OHli!,l ©». R. $$. i. H. i. (T. l. $
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namn af Herdelcvtlier (Nomadej) begynte under bero* swåraFrig med Dario Hyftafpid», fl6år föl' Christi födelse färdasoch flytta til wåra orter (e), samt til en del hädan til de fofcceEuropa.ste, någon tid därefter, när Vodineme, et annat Scy-
lnistt Utstött ifrån Atmenien, Gelonerne et Grackistt folFstag,
och Neurerne för de Macedoniste wapnen stnll, Woto tWUNg-
ne at begiswa sig hit rsQ år wid pcch därefter.(f)

Omnämnde Nearer, hwilFe wot'o en del af de Hurmet ;som utgingo »från öfre andan af Afiacistc Scythien, och en
blaniing af de Samaritanffe Israeliter, (som i K. i^olei tid
af Ajsyriste Konungen Salmanaffar til träldom bortfördes) (g-)

$3 Scf-
(E) 1.. c. l. 25. 2, 3. z.§ De lefbe på et sätt, som den H. Strifl berät-

tar oh om de gamle JJötVtarchcr, tu de bodde under tjÄfl/ de b'behö!<lo renhet och mcnléshef, deras 'välsignelse war at äga awinr.or rch barn
(lenare och tjenarinnor, deras ritedom bestod i boffap, för hwilfas fsnllde flottade ifrån den ena orten til ben andra, deras Hjordar gofwo
dem nroehälle, mjflf och honung fienfe dem til spis, «II och hudar
tt! fläders de frågade ej efter P!ull och ©ilfiver, deras enfaldighet,
niåttrlighet , tarstighet och rättrådighet n^oro eflerdömen for be» näst»
gransande Mstag, deras egendom stod öppen för allom; de lefbe n>äl
utan de fönster och wetenssaper fria i och Grxkeland stigit fä
tigt, men ock utan list och stadelig finhet; ofunnighet om laster had»hos dem större rocrfon «n Cra-kemat ftinffap om dygd, och be gtngo
högre i fint ffoibiijljcler meb et godt mebföbt tpnne, <Sr H^^iierne
med sin 'vitterhet.

(s) Näven Att. Pctrop. T. 1. z,. 419. T. Y. p. 340.
(g) Mas HeroJot, 1.,!,.!, p. 44. ii 4, p.229. Diod. Bic. 1.2. C. 43. p". 123.firmes det detze af ,<!a'man.itlar öfirer Vulnafieben (fl casan och Aftrakan

i tra!d,>m bortförde Israels barn, fölgt norr tit meb sc>'ll>isse Konun?
gar, samt med dem'sig sirenat och nedsatt, under namn af «armaier,
Saummater, af hw'lkc en del med omnämnde Gra-ker och sviker (0»
gade til ftårtl orter. jamf. sj«merz bref til Prof. /tmnei!, infört i detz
Sm. Nit. Håfdaa^d^r. Ziterådet Gr. Gutt. Bondes fötsit at iaenfinna
§fii|Ta Nations härkomst infört i SÖsftferh. Acad. Handl. ID. ifr.p.79.
liar. och Plissd. Vellings opus Mago Cabbalift. p. 322, IV. Ejraß. 13;
39". 4?. Jer. 16 :13 .- is.
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"Scytlier och Greker, satte sig neber i norra delen af Nyland,
ech Finland, och aro stammen til nu warande Finnar, Lappar,
Efter, Samojeder, Oftiacher, m. fl» De som af dem i Fin-
land Utsago sig beständige boningsplatser regerades i långliga
tider af egne honungar, och Fommo i åist!llige tidehwarf un,
ber särstilte namn, som Hunner, l^eurer, Sarmater(h) Ve-
ntiler, Vender, Vind,, Fenni eller Finnar NI. m. dock haf-
roa de för Swenstarnes inFomst i Landet i II och 12 seculo
hwarFcn med något annat folksiog sig förenat eller wefat ärFan'
na någons öswerwälde, men wäl g.ordt stora utstött (i), samt
fört många swåra och mast olyckliga Frig,(k) icke des mindre
hit infil bibehållit fit egit flägte, språk och seder. (!)

(I») Deras ©amarilanffe namn tyckes ännu wara hos dem t behåll , Lap,
parne lalla sig Samorei, Finnarne, ©uomalaisct, HosBamc>jedcr„e.m.ft.

(i) Såsom mcd svegdur A. C. 260, meb Scanlinavierne ti! Micklagarb ,
eller conftantinopel omlring >SO, med Hwitfärk emot Gonftaminopoli.
lansse Kejsaren kUcKac! ar 560, til ©tverige efter stallen, hwarest be
fotbom befutit ©malanbm. m. til!!appmarlerne t'K. Agnestib 445,111. fl.

En stor del of den marF nu utgör Finland, låg oneFeli,
gen wid deras första inFomst under watn, på den nu of Fin,
narne få Fållade Maan Selka (Landtryggen)(m), hade de c»

(m) Denne itantrngg räknades da til ©eweberget (Norrssa stcß-tt) hwlltet'i mäster wid Götheborg har sin början och meb 20 ntils bredd llpcr
genom itavpmarkerne, gör sin största bugl »ib Gatl^.-r, irattufall, ochsedermera ombytt i grus och ,ordhögar genomlöper Dfterbotn och en
dcl af $i«!anb til Grad, lat. (»9. laug. 45. st vt hela dep lånad »tgöl
ungefärligen 350 mil.

(1) Om Fiunarnes lithet i fpråt och feber meb 3frac!ifertte, tan läsa<Prof. l^ud^eks den yngres Sref fil El. Prof. Tiirner inryckt i G. Aräu,
pulncmi l)!!pur_> de Orig. & Rdig. sennoram.

(k) »tom flera mcd Van!.inder 470, mcd. Agne 44.5, med ivar vidrfarne,
med Sigurd Ring, med med K. Ene rmiiiidfc», 930, med Erik Scgeriäll
970, til des de änteligen af Eric den hel. 1157 blefmo ben ©tsen|ta
Kronan underlagde och Christna reii^io» pätroingabe.
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Ollt Amazonerne, Biarmcrne , Scrick-
Finnarnc och3apparne,QstcrbotnK

Zllbyggare i mm Ttdchwarf
för ffiDrijtenbomen.

genfefigen sst utrymme , alt efter bet landet stulit sig undan wat>
lubrpnct, äro be öfrige platser intagne, (n).

§. 2.

(n) fler Prof. Ge!6! rön och anmärkningar, som biifroit tnbragne i Kongl.
©recnsta Wetenstaps Aca.l. Hand!, för 1743. 1 quarr. p. 33. hålles i
allmänhet före watnet t Öster > och Wastersiön årligen minstas en half
tferftura, och följafteligen 48 alnar sedan Finnarne först (ogo detta
ianb i besittning: huru wih benne räkning fan mara, ffolo efterkomman»
de »tja, men onefelig( ar bet, at utrnmmet i wår Norb tiltagit ech
ändrat sin förra ssapnab; stora skogstrakter samt grönskande statmarferses nu på flere ställen , hwarest man med säkerhet i»et, fordom willa
maaor luptf ; Witze fLifmarfer fiöias, högber fan ta sig och dalar blif<»« åter upfplbe, om hwilket Lanbsh. «i«»c fuligcn utlåter sig sålunda:

Östra eller öfra belen af Österbotn, kon altså meb fäFerhet
räFna sina inwånare för 2200 år tilboko , nebre belen af Lon-

bet

2lf wattufloder sser at falt i dalar fatikes.
<vek gyttjan gor at berg mot marken lika femtes,
Va ömsar all ting, om, » - «

Hrvar matt ej annat förr an fäste länder säg,
Där ser man nu en alf, ock där som böljan rådde,
Hr idel fotfäst zorb. -Haftsnäckor ligga sådde,
pä slätten här ock där. Hur långt frän haf cd) wäg
Urgamle ankrar fins pä bergen ofortänkt.



M ) 44 ( M
det war til större delen af Botnista hofswofnef efter deras an*
komst Dfwifroelaftigt fiere århundrade öfwerswemmot. (a).

Inwånarena funno i början sin bästa utFomst med jott och
siste. Et bistert och gcmsta Failt elimat mångfolt strängare än i
roat tid (b), gjorde alla andra näringssang för dem fruktlösa,
på en lid, deras ssogs produåer ej kunde genom byte med so*derlänningarne förädlas.

Sedan de nu få Fållade Finnar tid ester annan intagit
be nu warande Finsta landsorter mot siösidon, och Göthiste
Bjarmer forenabt sig mcd Osterbolns inbyggare , Fommo de af
Historieffrifworena under namn of Bjarmer (Utgardii ) (d),
och landet nämndes of de Swcnste Bjarmsland, izor^uz [it-*
menet af Finsta ordet woro-ma (et bergoFtigt loi.b) HwilFet
wäl ej Fan lämpas på denne Landsort, men härunder begreps
ock 01l den Terrain nu utgör Permien, och en del of Lopp,
morFeme; of des floder höft utlopp i Gangvje (Lomjsta wiFcn)
och gränsat til Finland (e) wisor at wårt österbotn warit en
del of wåre förfäders Bjarmaland.

Hos utlänningarne Fom detta folFssog en tid därefter un,
der namn of Scry- Screto- Skrick- eller Bcy.Finnar, otwif,
weloFtigt för deras stidlöponde, fom do redan worit i bniF.(f)__ Och
(a) Efter den antagne tt»otttrtninf!nitt«i satsen, skulle watnef, som 400

år för Chrlstnm , statt 16 famnat högre an nu, galt «a 12 nu! öfwer
itu warande hassb md.

(b. Tal om stogarne p. 48. af rPric RifdenlkSld. och Mag. Herkcpa.-i fan»
far om Sittes afwelens l!!förande i Finland, p. n>b.

(c)Defe Siaim^r fommo från Medelpad och Ångermanland, deras stamort,se Björners ©». Rik. Hl,jdc<a!der , p, 70 och 72.
(d) Björner péiffflt al r>jl>rm^r!!e fall namn af Briarco , Nc^tuni mag pil

anförde stallet 2 si, p. 19.
(e) Hetödes och Botes ©c»ga.
(f) Uti Scliefil-n Dcfcr. Lapponia: p. I!, påstås bet gtarkotrer stal ttfiftt

den första, fom fring a. c. 470 under sin resa härigenom landet lärt
dem »Pttjfl stlbor, jfr. Cellen. scouli. Mulir. I.x. p. 3.
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lltaf be inrikes frister man öfwerFommit, är beFant, bet
Biarmerne ägt sin sarffilta gudsdyrFon och regering; de Biar-
mer» Jumala war beFant och wördod på widt "aflägsne orter (ff )
Uti Heröds och Bofts ssga DMr^umeg Hereker deros Ko-
nung (g). Och hos Saxonium sikeFcmmer en annan uti Don-
ste honungen Regners tid' Procopius tvitnar at bägge Fönen
hos dem warit til jogt och Frig lika sticFlige (b). Och håller
jag före tvära otivijivelaFrigt, bet med de Amazoner (om de ej

G . an-

Och begreps under detta namn jamiväl alla be som bebod-
de fiellen.

<i5) Twanne Tempel omrörcs i fagorne, det ena eller förre sinnes i Stur-
Wgers f«ga omnämnt p. 49. momft ajgudahuset ar innan och utan så-
lunda bejfcifnnt, at wåstan för Ninan a stod det på en en siat wall
gjort im-d flor handslöghet af dyrbar wed, få glänsande at hela wallen
däraf glimmade; ty del ann- med gul! bonat och befall med gyllene ste<nar in. m. jfr. BJörViers Hjel.eprydnad p. 27. efter hwilkel Rudera ses
i ©Ätna ©ok» i Medelpadd, se des ©w. Rik. Håfd. åib. p. 78. Det
ft-nare stod på Finsta ftdan i en ffog beprydt meb ben namnkunnige
zumalie bild och med mycket gnll, filfwer samt andre dyrbara gåfrcor
utsirat, HeröJs ©aga p. 27.

(g) ©ådane woro dock i Hebendomen mittre mindre betydande : Konun-
gar blefmo ;en tlb alla be kallade, fom hade nagre berg och högber i
besittning hwUte ingen kunde laga ifrån dem, emellan fabatie war
©werge länge delt, och fommo de under fårffilte namn, fom Fylfc»
©katte « ©må < ©fogs < Hårad*« Nas- och ©jökrngar : når invald
llirädc fastade Folkes ÄutfgdVné iftici ända, fem anuigos för de för»
liämsie, sörwandlade han ©fatlfungarne til Hösdingar och länsmän,
(Botins Ulf. til @(0. folf. Hist. 2 T.V. p. 58.) ©fogekungar nänndes
de htuilfe intagit någon skogstrakt och den npodlat, en sådan w>^r Ha-
greker, dock en ibland de mera betnbante; ©fogs Sjrot.ning tvär ock
-Arnefia, hwilken järnrot bjbbe pa en ort l jotn..h'm hwl.lL egendom
heftob t en hop Getter, dem hennes dotter Prinsehan skmvej> wakta»
de, och hela maltiden ntg.^rde et grölf^t. (-Ejgijls och As!i.ur>dl Hzst.
£d; Saian. c. 3. jfr. Dal. R. Hist. 1 "l. 12. Cap. 1 §. l. a.

(h) Nec viril inquit, nios agros exercere, nee foemiiul notus labor, folut
»■cnacuz utrnjue tciai lufiicic, (d« 2^cii.kön«i«.)



m 7 46 ( M
annars worit diktade) som of både ut* och inländste HofdafeF-
nore i si;nncrbcf (s>falbetrie blifwit med så synnerliga egenstaper
från Fönet offfildrade, ej förstodeö andre an en del BiarmjFe
cjwinnor, hw-lFe genom en sträng diart och ständig öfning för>
wärfwat sig all den stickngbct och mannamod som tarswodes af
en härdad Nordist flagsFämpe.(i)

Biarmemes Regemente begijntc redan i 6:fe Seculo aftc*
ga, nor be förre Rolands imvåiiare ftrackte sit walde öfwer
l. adoga floden , men ofwerundo Fostodes af Norrffe rungen
Harald l^ciri.ilztt« son. Eric B'odyxe och des Broder, som
bern Fringspriddc , wid 930, efter hwilFen tid mon e/ mer sik-
ner Biarmerne nämnde, (k)

Genom sin C-wärfadrrö, en Finst Konunos tilhjelp, tog
Dumbus en _ Wästerbotnist (gmåFung, år 867 den delen ofBiarma!3rd i besittning som nu namnes Osterbotn; sedan den-
ne af 18 sine jättar blifwit of doga tagen, esterfölgde honomdesi
(i) En «undiul h«r bestrifwit dem uti fif arbete De Satrij />maionl!m,

hwarest påstås at de t detta land haft fil egenteliga tillhåll, hwilket
vck Rudoa.->.k i sin Atl, I°. l>. p, p!. 498. jämte joli. Tulin in vita Palm(le.
p. f. Utom fl. intyga: Mefléuius t sin Scond. itluilnitq mil tuffa bet de
warit af Göthist Extraftion, samt blifwit wid deras uttåg lemmde «t
förswara landet, Eoerojq* fager han x. >. p. 56. a Gothis ex sc<^i^ia
dudain e^rcflis r«liäas-, fuere amazones (^uenlandia? eoirupro v(joabii'o
cajaniand^ . deras N^gcmente räknar han fiere hundrade fa for Chri<
sti födelse, in til 1070. 1050 stal K. Emund stagits meb dem, men
genom förakt m;flat både fon och foif. T. x». p. 61. jfr. Bot. «ff,
til ©w golf. Hist. p. no.

(k) Af dem härstamma en stor be! af?apparnc i ©tveriar, s.nmojederne,
Oftiarkerne, KantkoHk» sartar^N'a m. st. Iltulfa bo långs åt tshlfWft(i! obvflrömmen , de tilsiå sig fiejfrce mara fomne från &»mj Zcmbia
eller Finland, hwarö inbyggare ock af nHe mllNidste H.'fd<,tekncre fa!,
lades S.imo (;«t!>er. (©e !>irar,!e!,be,c;z IXfcr, Siberia; p. ]{ samt 9?tfsr.
»ond« fal vm Finnomes nrfprunsi ©tv. Willech. a«d. hand!. 1. t.
P< 97»
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de§ son Barder som hämnade sin fabers böb/ men blef omsi-
der of ofwannomde Röriges Regent Harald 874 med hela sin
Famiiie til Island för>ogob, bär han länge blef efter sin bodsom et Helgon b\)ttab, (i)

Efter Barders afresa stöflobes de§e provincier femrwis af
Swenstorne, JKpgarne och de Norrffe, til bef) et utstött af Fm-
norne gjorde? åt be§e orter i Eric ben Heliges tid etter Fin-
lands underFufwande af tern hwilFe lanbtfiwifles efter % Erics
Forordning, för bet de ej wine antaga ben Cfchritfna läran,(m)
de§e förenade sig mcd de qwarwarande Bj,sm^s, 06) blefwo af
be Chnstnabe Hinnor fyr sin londsfiyFtighet ss!>ll L^poor Fållade,
hwifpet namn ifrån dem fil andra folfjtag éfaerffat denna tid
begvnte blifwo bruFbart(n), och på alla i Norden flyttande
solFflog lämpat.

I anseende fil de äffißifte ställen Lopnorne i desia wiblöf-
fina orter intogo, ocb de särst>!fe lefnodssätt de Mate, blefwo
deste i Skocs, SiZ, ocb £je!lappat fördelode(o), Sjoiap-
par ne sötte sin föda mast genom sisteri famt jaFt och bodde
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(m) Fceileri Defcr. Lapp. Cap. V!» p. 54. ■

(1) Me(T". Scond, llluftr. T. X. p. 4. cfr. Arngrims t?rvn'ol. L. 11. p. n;.
toib 762» Under Ingiald Niradel tid, stal Jette» (i:^!>-.va med sine fötterrciff sill styrka härstädes hwmom Matfe. Diip. de ONroboun.!, p. 19. jfr.
R. Hist. T. 1. Cap. 14. §. i), p. 42;.

(n) 1.c. p. 56. och Cap, 1.p. 5 Gens l.appon!ca , ci Fcnnonicis est »rra, in-
inrcrque ipfos naia , (ed de,'n eie<t(a (ncjuc e ieniionia, vocabtlum la».
Pc in ingua lappon^m, lignificat rejicerc & Lapp l_.x>>>, idcocjue ex Lappis
n, mo eN qui le Lappum dici arquis auribus accipiat >.jeil.för Planrin, lei,
lapp. i» prxfat).

(o) Alt léngst wib sicfanten, nord til Finrn^^en rch offer om igen: f>afiror ©iJstibernc besatt alle jorde, pc pa de store strid wante be Lappesin»
der pc sällas derftr Lappemarf eller milbfnlatib, utom desie tapper oe
E_.ttiesindfr äv'9 pc uagre andre Lapper (rar.ckvd. Nor.lnfa. c.p. 27.
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h)fd sinkanferne, så wäl wid botnista iDifcn, som fl andra Goii
mot Norrsjön och iöha^&ef wid SVJorrste FinmorFcn: i Botni-
sia wiFen war Torneå en ffilnad emellan de östre och wäsire
Sjöstnnarne(p); en del of de förre stingrades ge"om den @me*j
sta calonie Birger Jarl 1248 upsatte i Osterbonis södra (BFäiv
gård (q), de finare med den öfrigo delen of de förre bleswo ofBirFeForlorne Fort baroå förjagade, under K. Magni Ladulås
Regering, hn-ilFom war mcckt gifwit bringa på hwob sälf som
hällF, alla farter Loppor under &\vca Krona , samt för sin
möda härwid upbära of dem statt , mot en witz ofgzft til
Kronan; 0)

(ci) Ivlcts. Seolll3' iUuflr. I. X. p. 9. jfr. 2 Cap. 1. $,

Fjällappar tiämnas de hwilke ncdfotte sig långt? ester fieU
len, och ibFobe cgcntcligen Rensiötfeln , deras ömmande

be*
(p) Lappia mari botnico int^ije^o, in oricntalem & OccJderiralet» d;i:dirt:r ,

cujus a.'quori:: exrre,<:^um loruia eil ( Domian. doel Ecjucs _l.ucic. in
IdiCp. Defcr.)

(r) 5f Kung Magnus Ladulås lid WOfO Lapparne ftf eglt folk, och cfte?
Han intet kunde roir.na dem under Kronan, bod han dem fem wille
wåga och komma bern under ©weriges Krona, så wifle han gifwa dem
hirn i händer til egendom, ti) gfngc 2:'frfekarlar ti! som bvddc i Bir<
fala ©ofn let ©wenstt folk som lxby<tt"denne ort, sedan FylkesKui!'
garne af!>'ziai.d i^räd? brändes) och gåfreo sig (il bern, och dagtingede
meb bern, på så många bågar eller tid, och emellan föerastadc dem cch
slogo månge ihjäl, och nuituio dem under sig alt in til norra och wä-
jlra sidan, ock ftngo så bref af Konungen al be stulle hafwa Lapparne
fom anta bodde tit meb botn med cflati statlen, allenast be gåfwo \w
gee timmer gråstin (il wederf.mnelse Ml, fuinft ibland i°b. Bcfsci Regn,
Antifj striffer. jfr. Da!. R. $, t. 2, i: c p. n§. Detze Birkrfar.
lar, fom af oiao M^gn» fastades JkppknKgar, upbero denne statt af
{apparat/ til K. Lütt. 1. (ib, fingo ock 1541 försäkran få behålla itn
niot dubbel afgiff, neml. 16 timmer flockwerk, och 4 ■ mårbflinn för
hwar, tämte en tredjedel i fiffcnenie, men deras harva medfe.rt med
tapparne gjorde at friheten 1552 aldeles blef bern beröfroab och hela
Lappsiqtten til tryggt, izidragen. Dal, 3. i', i £>, b c..ib §.
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bebo de nu warande LoppmorFer. Skoo? , eller dTtfiifttef^e&ffy
födde sig of iagt, siste j insiöorne ocl) Renstötscl,de inrymde sig
egcntc ligen Österbotn i Eric ben heliges tid, hwilket be tygel,
fritt brutto, in til dej? be af Birger Jarl bfefwo til en del til*
liFo mcd siöfinnorne underFnfwade, ifrån den tid begynte de on-
ten draga sig of siellen, eller nyttja andre näringsfång, samt
utwoljo beständiga boningsplatser: mitt i Länet blbehöllo dock en
tel sit gamla när.ngsfäng hela Pafwista tiden igenom och Flin,
de ej bringas at anlägaa nybyqqcn förr än be Swenffe EFyster
under K. CARL IX. (om hwilFe 3 c?p 2 §.) biciwo hitsän-de at npodla landet och som stött til Kronan ärlägga et witzt
antal stinnworor ärligen ; desse for at sä mycket loliore Funna
ofbörda sin stinnstott, funno nöje i at fålla deras .renar och de
andre twungne at anten flytta undan eller ombyta näringssättet.

4>mad beros OtenjFutfel beträffar, flyttade de meb bern
hela fatt igenom, de ställen emellan, bär fot for desie djur roar
af tilgä; Fiffcriet idkades med qwistFof?or ocb en wi§ sort nöt,
jagfen med pil och boge; deras stiror woro dem bärwib sörbel-
cFtiaore an häst och hunb. De upsiogo sine tiäll anten af
hudor, borF-och borr-träns qwistor, mellan täta tron, eller- föF,
te de stygd för Fölbens wäldsomhet i bergFlyftcr, eller ock som
bruktes af de mera förmögne i sten fotte med ris öfwertäckte
jordgropar. ( s ) Klädnaden bestod mast i nägra wildjursstin,
och födan, i tnjölF, sist, Fött och örter; deras muntra och för,
nögdo sinne, trogna rörelse och mätteliga lefnad befriade dem
bock frän oro, siuFdomor och en tidig bod; fö at pä dem med
alt fog Fan lampos Mat Comeiius l^citul i allmänhet yttrar
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(5) Efter fåbane funna firc marken och rudera större och mindre betes i
öfre delen af landet, hwilke af Finnarne blifwa Lapin 9?ouni'of fållade,
fäfoiii i Pedersire ©ofn och Eroijerroi kapell, t Kerto b» wid ofre an,
han af hufwudfiö», fem ar emellan Lnppsors by och Krog npbpgge;
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sig om Finnarne. (e) Desie Lappar siobo under ingen öfwer,
het, inmänarenaé näringsfång, ständiga flyttning, Landets w.b,
lpftighet, beros fring-pribbe hopat; och oordenteliga lefnod, g.or,
de det til e* emöjelighet, en hwor ägde öfwer sine barn och
jord en oinstronFt myndighet, därof har härrört, at de mot näst-
gränfande Nationer ej finnas haft nägot at påminna, som o.k
inge för Bitger j3ds dit:'omst utom be redai anförde, hade pil
deras Fune och wille porFer nägre afunbfamma öaoti, i sonner,
het ben tid bet lysande Rom, ,var et rof för de blobtörMe
Afuner och härdade Norrmalmer.

Utom de y.ne öliverguborne Thuri eller TurlsAs, Seiran
«ch )ll.n^lH(u), som ofwec hela Fmlanb^och hos bes ätlonningar

byr.

en af 15famnar* l&ngb, 5 bredd med afbcliiiKgar, af fast granen, ännu
til e» ftmns högt) öfwer jorden på stUlen; ha.ie« före af allmogen ma'
rit en Korka; En annan dito t samma kapell, på en sanda?, en half
mil ifrån ©kärvfors gärd, t stogen, något mhbre, hwilfe bagge efter
äftniilen underrättelse at comminift. Qublb^, därstädes förledne roar af
mig besågs. I kappajerwi (Japell Ht fleic' byllla esterlämningar, dock
cnfenligen mindre, såsom Pundas Slutta på Koror.icmi udden; på War<
tiofart helmen w'd Keysala hemman; på 3h)fc!a udden; på £t)filä
udden, och Tant Kängas; fring ©tor. och tiäfytå Hemmans ålrgr i
«JUaicrroi tfapell m. fl.

(t) Tom. 3. dc Gcrmania, Cap. 46. Kortellgen funna des tankar efter or»
ben ft förswenstas: Hos bern fe* en undranswärd wildhef och en
tryckande fattigbom; roupen, haiiar och husera) förlustige, utgör ör--
ter födan, Peljar klädnaden, margen hm:lostab:'n; deras hopp är ben»
wajita pilar, som nyttjas af mm och qtofnnfl liffirbtgt; hopflätade groi»
Har are barnens st.^gb för ro lld.nr och owader, ungdomens nöje, ål»
dcrdomcns tilfiokt; bet hålles faflnre, an iwettas roib åkerbruk, arbeta
meb hnsbyggnab, owitze om Mitt och Sitt; fafrc sålebs för rnannt»
stor; trygge för Gudarne; hårbabe i torftighet, tarfroa b« intet, otun»
nige om bättre, fafna be intet.

(u) Arch, 25t'st. Jpegcij Kyrll» Hifj. 2 Sel, c. 1. p. 5.
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byrFabes, hade be sine unbergudor (v), i synnerbet roar offrande,
jämwäl til Fällor, stenar och stubbar m.m. mycket allmänt (w),
jämte andre ceremonier.(>)

Både Scrick* finnar och Loppor anfägos af utlänningar,
ne meb föroFt gemealigcn ; en del Of de fä Historie» Senberi-

ter som höllo dem wärde omnämnas, trodde dem woro en mel,
lanfort af männisior och beilier^); och hos dem ej fans nä,
got lysande, mebgifmes, men nar en blind afgubabyrFan undan,
tages, träffade de nästan bättre sine pltFter i sin oFunmghet om

la.

(v) Sålunda offrade en del af inbyggarena renar och andre bjur på ber»
gen, åt de si-.-iMandar hwilfe där troddes hafwa tilhåll, andre Ren-
horn på högder, och i dalar, at befria diuren för olycka, någre fjollo
roife trän i synnerhet store stubbar i roifj wördnad, öfwerdrogo dem
med hudar och annan granlåt, famt försedde dem med matroaror; ben»
ragel i fnnneehet hufwndstålarne af witze diur , mast björnars,
hängdes på >.wistarne af resliga (rån, efter fortitgångne ceremonier,
träben helgades efter raglens antal; fa&ane ses ännu på ställen i wg»
ra ödeniarfer; w-jje fällor hällos af andre i arftim, i hroilfe pengar
och annat i senare tider offrades, ©01, måne och sternor fäste an»
dra fm upmärksamhet pa, och ansågo som styddsgudar ; Spelbar,
woro högt ansedde, ©åbane rotbstepltg&eter Oxe roa! t fenare tider
«Ibeleé astagde, dock ur inwånarenas minne ej utplanade.

(v) Anten sadane som de fått of Götherne, som Ton tu, Tomtgnbben,
Kratti, Skratten, a ■oSclaguben, Leiki, af Me, Lundaguden, m. fl.
sfe Aidopol. 1. c. p. 55. jfr. Björners £iei(a Prydnad p. 28.) eller
nationcle, som uko, äftenstapsgllden, Roune, waderguden, H^ircKrc,bo»
siapsguden, By&, wildjnrsguden. (Vexonii dela. Sy.L. X.)

(x) Ai-aop. i. c. sv) ©å afmålas de på ställen med manntsto anfif»
(en, nicn ludne roilldjurs kroppar, af andre åter med öron fom betäck«
(e hela kroppen, clltr ludne, med et öga fram t ännel, eller najelöscl
en be! trodde dem blott yttra sine tankar med afftaer och froppsrörel»se , 111. m. se Plin, l. 4. 13. och 1. 6. ;o. clr. cum nor. Abbat. jui. Pison
ad Corn, Tac. de Germ,c. 46. p. 161. N;o 2.) hwarti! be tagit anltd»
ning af bergs flabeblågt och lefnabssätt, som öfroevgicf deras infigt.
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lasterne, an be belefwade Söderlänningarne med sine Fönster och
boFwetf. " Jag tror " yttrar sig en sinriF v. dalin, "at om
"man Funbe när man wille, lyfta sig ur be seder och tanFesätt
"hwor med roar tit öfwerhöljer of^' i woggan, och i det stället
"fattade menlöse herdars begrep om äran, man dä stulle ty>
"Fa liFa som de, at orFlöshet, feghet och weFlighet, woro gait,
''fa föroFtelige, ot hälsan wore dyrbarare an nöjen , och at
"en ärbar Herdalefnob wore hederligare, an at anwända hela
"dagen pa ingen ting, pa spel och qmicf fåfänga.

§. r.

Om de förste Lhnstne i Osicrbom.

a Cap.
PDvifla Tidclu

fjfijfrletc århundrade för be Swensts SamFonungarnes , E-
#swf ric Bft)ttifons och Björns pä llvg' regering, hade mål
\*i/^ Swerige genom sin widsträcrto handel, ständige tvä,
ringefärber til Conftaminopd , och genom utlönste resor,
fä "blifwit om den Christna läran underrättade , ot i he>
la Scancften war en blanning of Hedendom och Christendom,
bock noor ej öfwerwigten pä Chnstne sidan, förr än Ansgarius
«N Benediäiner* SKuttf, frän Corbeys Klost.ri Veftphalen,
blef genom Kejfar Ludvig säsoni en allmän Christne lärans
förFunnarc hitfänd, mast i af t at hämma Norrmännernes

(?) Nils H'ff- '»T. 2C» 4§« £fr. I.'^vbe ficuris de m«euis des^ifraelites.
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foseri därigenom pä de sobre l^ul-op^iste Fusterne, seban andre
steg woro fåfänge; wonn bock ej sit syftemål förr an år 862,
under Kung Olofs [regering pa et allmänt SuF&mofe. (2) ©en,
ue^nsgarius hade Päfwens uttrycFciiga befallning, af föFa om,
wändo alla Nordiste nationer af hwod namn be halst wore,
hor ock predikat E'.vangclium öfwer ef års tid för sielfwo Scricfc*
ftnnarnc(b), ifrån hwilken tid man med wiHet'Fon räFno O"
sterbotniste Lappames Funffap om den Chnstno Läran, men
länga tider utgingo ännu innan be på Påfw-fft fatt låto på,
lwinga sig ben samma. Är 1064, blef en lärare wtb namn
Btep!,?nus, hwillen of de Päswiste Simon Fållades, of Arche,
Vistonen Ac! 2!ber t i Bremen under den nitälstonde Konungen
Stenkil, Rsgvakl Jarls sons fridsamma regering, til Norrlän,
mngarnes uplysning i Christendomen förordnad, hwilFen meb i,
boghet förtunnade läran i Norrlonden för Öster- och Wästerbot,
riingaftie (O , men man werFon, åtminstone utgick bet ljus be
ärhåilit, ide påföljande tiderne. ©en gudfruFtige Konungen

H Eric

(O Da!, ©i». R. Hist. I T. 16. C. 7 §. och 17 cap. $. 7. 8. 9.
(B) MeiTenius yttrar sig t fin Scond. illuör. T. I. p. 6; fålllllba: dcon Byr-

ccnfibus m^d>> Ansgarius ac svec>,'unr reliquis, alt etum Heiiingis Vermlati»
dii iplisque Sciiy-Hniiis redarn veix beatitudinis lemitain anni ipatio fidcli-
rer deinanltravir. och "l. X. p. 4. 8. Ansgarius ex cc>rl>e^!a krancia,- Mo-
nacl^UF , Schyfinnis Svecia: finitimis , c:!,rittum pra.» licav,t, anno £29,
Och åter t l. c. I.udovicus c_)a:lar ex iitcciis papa: 835 , lubms cognofcit lin'
nis januain iidei etle paresaltam , uuam tamen iilis puNea Sacanas dill
!t,rtim occlulit, jfr. Hrclie-Bist. llac,'. Spegels 25: st. Klönifa. p. 3.

(c) Prof. MetTen. 1. c. T. XV p. 17. I^eatul Stcphanuj procurantc Adalbcr*
to Evangelium pr.edicavit I^eXin^il, MedelpadJis , Jemriis, Angermannis,
Scbyfinuis & Botnieniibus. jfr. T. l. p. 24. l!jusd. T. XII. p. 59. in
Sveonia /lda!!)ertul Brcm. Epiic. direxit Adalvardum junioren) si Tadicum ,
Simoneni & Johanncm Monaclium , pielate & erudicione di^n,tatcn>!e inii—
gaes Epifcopali, de quorunr prc>v,'nci>s ita Parapliraftcs /^danii. Adalvan
dus feiiior, uttique pra.feÄ»z ett Gothix, junior ad $igtmum Si U^t^lillr»
«iireHu! etl , Sur'°n *<* S'linSos» K Johannes »d jutljlal^
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Eric Jedvars son, den Helige Fallod, unberfufwabe år iisl
med härsmoFt $itinarne(d), påtwmgobe dem läran, af bmilFe
en del med denne öfwerlygclse^mifmögde, oftagode ester befall,
ning, ocb intogo en dcl of Osterboms ödelogde platser. (O
Nlntdigen anlände earlen til Bielbo, Birger, hwilken efter sin
Swågers Kung Eric Le.fpe<> beftrning war förordnad under,
kufwa fornt omwåndo de Finnar s)m til denne tid ej warit
Swnisto Kronan stoltstyldige, med en SvcniF Frigs^är til D'
sterbotn år 1248, lonbfteg wib nu waronbe VVafa stad, twin,
gode de§ invånare onten antaga Läran eller tåga mot <viV!leii
ech öfte delen af landet, anlade Kryfsborg sedermera Kors»
liolm Fållad, til förswor emot Hedningarne för de Swenffe hon
af sin ofwerförde Zrme^ lämnade w,d omrörde fäste, i ofsiFt at
upodlo landet och hålla de underFufwcf e i lydnad, efter sin å,
terFomst frän Towost- 06) Sowoland, bwors inbyggare han
ocF nu underFufwode, där fäste för de Swenffos
säFerhet anlades , lät hon for den Swenffo församlingen wid
Kryfsborg och de ömmande, på ben l u så fållade Ladugårds
flätan wib Wala stab upbygga en TräFyrFa, hrvars rudera
ännu fes,

Ef-

(d) .npf-Canc. V. Dalin i lin ©m. Ni?. fljrfl, iT. 4 cap. 6§. f. tog. påflår
triff, bet K. Er,c !>en r>e!iae w>'> st gftista fälttag, re" wed sin flotta
til Österbyn, la^ dssigit wid gö/shoftf, dr fi,'it kappar red Fi!'nc.r från
pffltttftt.» ben han meb ©wensst solf b, satt. ech tillåtit dem jbfa
lrrsi^e fem en Kronan tilkör-g egendoi», (fl jjptfreipåstående Éeficiac,
tagit sig anledning af Matbcai uiip. de Olkobotiinia,

( Adamus de Z:to Ada!var<l<? p. 141.) in confiniis sveonum É
ve! Norman»

riorum contra b>?rean. babitant S<retc-fiHni , QUQS »jnnt enrfu feras pra.-tre,
»d cujus civitatcm primus et^ ab rfrebi Bpifc. delignarus Siephanus J-pifiopus,
quem ipfe mutato nomine §;monem voca it, qui etiu,n niultos earundam
gentiurn fua pra-dicatione lucratus eK .' praurea iimt ähi numero carentes,
gveniiem '.'opuli ,de quibus ad f. liritl anitateni conveifos , acecpimus foiot
GOthos,Verrnelanos K parten) fcritcfingonim »el qui il.is vicini Junt.

(c; c^. I. §. 3. I, II). n.
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Efter öfwerFomsten til ©werige formäbde han under for,

mynberssopstiben för sin son Waldemar, Sweriges utkorabe
Konung, fiere Swenste Famiiier mot wihe förmoner taga fm
kusterne wib ben nyligen of honom uprnttobe Botnista e forfanv
lingen i besittning; pä Fort tid roar hela Osterbotns SForegård,som ej sträcker sig längre än ifrån be i fcnore tider anlagd e sta,
ber, Chriftina och något norr om Gamle Carleby intagen; or,
ternes ofstånb och församlingens förFofring foranlät honom pä
Picfarsori, en Holm? mifl i länet (hworom i foiianbe §.) an,
logga en annan KyrFa of sten, efter hwilFen tid ben förra, fil en
åffFilnob ifrån benne senare nprättade Swensta församlingen
Fom under namn as Mustoori (Sw. Sworlön) ( f), ef namnsom landsens inwånore för MunFornes stull, stol gifwit den ön
KyrFon stod uppå. Ifrån besie 2n,e församlingar hafwa alla de
cfri^e i Osterbotn sedermera stilbt sig.

Om Pcdcrsöre Sokns namn och
Gränsor.

§. 2.

(i) Härom yttrar sig forteltgen Mcii; t fin Scond. iiiuftr. t. x. p. 9. Eri-
cus Bvecia> Rex Finnorum provocatus b nealium piratica anno 1249. träns-
mirlb illuc excrcitu , per affinem dircflo Birgerum jarl , plcrosque Oftro-
botnienfium ad anna convolantium profternit,' bis novos ex fvecia colo.
»05 fufficit, ethnicos ad C-briftum fuperftites, convertit, in binas cum tue»
eis divifas parachias, Pederboienlem Scilicet & Mularcnfem,occafionemque
rebellandi ercpturus illis, prarfidium erigit Korsbolmcnle , tub quo & civi-
las deinde confurg't.

(a) Ifrån och med en del af Wör! församlin, iföder, til Rysta grätten mot §«
ftix, Norbsta och ©wensta mot »väster famt ishafwet mot norden.

Under Pebersöre räFnabes altfä större belen af Osserbofn
\vit bes anläggning (a); hwob fom til namnet gifwit cmlcbning,

H 2 hor



HG ) & ( M
har worif owcht;. At det upFonumt of du statt eller penning
hwor för sig i hela Christenheten årligen stolle erlägga til den.
Päfwisto stolen, i borion of betta årtusende unber namn afe de-
nLrio Petrino (Sr. ?eder.z penning) eller Pt.'<!?ss-öre, föl* få
tvål Apostelens Petri forebebjanbe,'" fom Påfwornes syiinerliga
proteftion stud (b'!, tycks äga grunb däraf, Ot ben första Kyr-
Fa pä benne traFt borstades anlades, under den tid omrörde ut,
gift höls of de Swenste för oumgängcligCc) , såsom ock at
denne St. Peders penning på denne ort of fomteli.qe Provin-
eienz imvånore en witz tid om året osiämnades; icke des mint
dre håller jag före ostrid gt woro , af efter des gnista namn
worif i bruF för Kyrkans "upsätta>:de och ©oFaebeiningen, bör
des urspuung letas ur en hel annan Fälla.

Den Holme, uppå hwilFen Kyrkan of de Swcnsse och en
del ©oFnens byggare upsattes, nämdes förut af Finnorne Pie,
torfoori (©ro. Pedersö) hwilFd namn ännu af dem nyttjas :
den anledning de haft at nämna holmen mcd detta namn , stal
wora följande, HwilFen ock utom 'gamla traditioner och stnfter
stämmer med sjelfwo orten öfwerens(e). Holmen på, HwilFen
Kyrkan upfattes stal warit från fasta landet afstilb och mycket

ste<

(B) cancell. Nåd. Sc»rin de denario zt. Petrino P. >. §. 4.
(c) Dalin I. c. z T. ; C. 7. §.
fd) AflcfT, arcbiv. aat/q. & Reg, Libl. prals. Herir. Lrennerl lir. de brig. Nom,

Pedersöre,msc.
(c) De höga fitllar, fumpfgc och diltpe mellanliggande mof'ar reh b.ilder.

smärre trast och mellan löpande duckar., ifrån i dl 3:ne alnars hönd sf«
wer det når hit infil å ;:ne sidor fringlöpande yafsbrynet, med öftiga
stårcgårben, hw Ifen gör hela platsen til en haifö, af en mils längd
och lifa bredd som på södra sidan genom något land meb fasta landet
er faiiimanhångigt, giswer i war t,b nogsamt tilfäima, at denne tratt
ci många århundrade ttibafa warit med watn gcnomstiiren; btDilfet ock
bårnf bestyrfes , at den största wid ©ofnekyrfan ännu warande flockan
blef 1489 med flinffartyg ifrån Hbo genom Orhamnen (en nn för ti-
den albelci torr plats, horande uuder.j^bttads mulbete) under staden
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stenig, denne har en Swenss intagit nngon tid form', som id-
kat siffcri, desi namn har warit Pehr cch deji imagne holme
efter honom af Landets äldre inwänare Pietarsaari kallad ; mitt
i länet liggande, saker för oförmodelige anfall af Hcdningarne
samt tilräckclig sten til Kyrkobygnaden, har giswit Dem anled-
ning til des upsattande härstädcs; som en omnämnde Pehr til*
hörig egendom, blef efter Kyrkobygnadcn hela notte delen af
landet, hwilken dä hörde ti! denne församling, med samma
namn nämnd; denne widsträckte bemärkelse blef sedan tid efter
annan inskränkt , alt efter de norr och söder om nu belägne
Scknar under farffiffe namn stilde sig bdrifrftn. ( s ) Or;aken
hwarföre det.na Sockn af de (gwcn|ke bfifmit Pedcrsöre kal-
lad, häller jag före härrört af det Swcnffa folket, hwilke wäl
nille hälla sig 'vid de yamn inwänarena gifwit orterne, men
som de c, kommo til rätta med Finffa spräkets uttal, sä än-
drade desie namnen efter Swensicm, od) ombytte ofta hela or-
D?n alt efter de dit ät lydande de funno i fit cgit spräk, hwar-
d härrört at i wär tid sinnes sä synnerliga namn härstädes, pä
soliiar och orter, byar och gärdar, hwilke dock i början warit
ren Finffa Cg), Pietarsari blef således af Cwenffarne Pitarsor,

H 3 rf,

(l) Se följ. $.
(g) Så blef bet här nfanföre liggande frångå och orena paref fem ät^ll»

jer Ranmo och Norrfiön ' P,°rn!ffa wifen, Qwarfen af Swänstarne
tallat, fm på Finsta nämdes fnrfn, (6*, Smalhalsl. Alla be
namn Finnarne lyftade på laf)ti roande Swenstarne ti! lar eller la,
få blef Mahalahti (Sm. lägwifen) Målar nämnt, Kuiwnlahti (Bförl,
wifen) öweftoj/ $etPlo^ti/ (Wilbjurswitcn) Pctalax^ Pyhälahfi (ve»

förder, samt bår från med lastbåt bringab genom Nynäs wifen ti! Norr,
wallen, hart när nnder Kyrfan , efter hwittcn watlulebntng nu
allenast synes en blott dåld', och som stat fring denne (ratt liggande
snmpige dälder med ficlfiua ögnemåttet fes lägre o* djupare, sintes, at
ock de då legat nnder watn, få mycket mera 2.40 år förut, då Kyr<
fan Mef bygder, och an mera när Pehr fistare bar bobbe. ( jainf.
Äyrfobofcn >i:o i.)
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rf, sebon 'JtoWar, Pebersöhr FaUat (h) och t
onfdigen när

Mun Forne som bewokobe KprPodifciplin härstädcs (Fulle
(Frifroa det, bebogode de såsom hofwonde största åhågon p5
inFomsterne o b den Påfwiste Stolens intereffe, tilöFa boFstoft
»en e, (fl ofwentyrs at uttrycka det St. Pehr nu åter fått
et ställe få sif öre ifrån) HwilFet namn ©öknen alt sedan bi,
behållit dem til åminnelse.

ligwifen) Melar, Ilmalahti (Waberwif) Ilmola. ?aihalahft (Mager,
wifen) Zaiffla fållat. Mnstafart Swartön förfortabes til Muffar, i
Wäräiofi (_,lrofiga ån) Lappoiofi (Lappan) m. st jörbyites sista stafwebserne ni Swensta, hwaraf tom SOBårå, lappa. Mräpä (Matzurubben)
funno be (ig wib wänba til Nårois , Munoalo (Slggönj Munfala, Hårä<ma til , Dntoafalo td Orawais och iå widare med be ofrige,
filt namnen af Sw-nstarne på >åd.mt fått förändrade blifwit, styrtes
mycket baraf, at be i Uleåborgs län delagnc orter och Sofnar, til
hwilse ben öfmerfoumc Swenste O! 0»'" ej sträckte sig, hafwa sine
namn på Sofnar, byar och garb^r ännu på renFmsta, de namn htvil»
te e, t be Swenste ''ofnarne af Finkan funna lebas äro i fenare tider
«pfoinne; efter denne anaiärfning tan man a war ort få mycken reba
va orterncs ålbcr och inlwgg, re.

(B) £$<* eller öir ware et Göthi,?f ord , »'om i äldre Swtnstan nyttiades
beniarftt en liten O mö bngtad strand, jeinw,;! fjalfö, ordet nottias
n<ål nit mera e> i ssrftlr, filmes bock <l(rr i n>t|je orters namn, font6fa'is jr, K^mg?ör . Örebro, m. St. Se Dal. 1. c. t. i. c. i. §. 4.1. c. jfr.
».a.er.otz Oefcl. z^ec. jr. 1. i. I. c» 1. Mfet härstäbes l!plt,ar ännu i

Så wiblyffig benne ©oFn war ! sin början, få ringa
roar ock åhörarenas antal; Lapparne til fpråF, gubsfruFtan,

feber

Om Sokncdclningarnc och
Clerecict.

§-ji



M ) so ( M
feber och lefnabéfäft albelcs be ©wenste oliFe(»), woro de
förste åren minst hogode for ©wenst öfwerhet och gudalära;
sedon det Jörsto hindret bock häfbes af Finsta språFet mäFfi-
ge från Abo hit förorbnode MunFor, begynte be fenore efter
hwarann:n småningom gifwa sig, ej så mycket genom Mun,
Fornes prebiFande och löjliga upfog, för HwilFet be efter won,
ligheten låto sig tytt betala, som fnst mera för be wit Kyr-
Forne inrättade marknobsplotser stull(b), hworest be för hon-
belcn funno sin räFning wib, antaga Deras fcbwänjor och plog,
siber. Detta wor otwisweloFtigt förnämsta afftFtcn hwarföre
©alo och Kemi under guboFtigbds monfelen wib år 1550 sökte
och singo frihet stdjo sig frän Pebersöre, !.»'b!)gaa egne Kor,
for, fornt wib tern bålla på sine orter maiFnader(c), hälst
Kung Magnus Ladulås och ölstopen i Abo, roofo twungne
<\t olfworsamf tilhålla dem årli.qcn fil Uericirc afie<wercra
Tionde åren 1330 och ts&(å), l,wi!Fet ej ssedt cm teras of,
sikt med den foFte och erhållne KorFobognoden mar t ren. Ef,
ter Förfamlingens forFofron och tilwad, b:ef hwod ©oFncdcl,
ningen beträffar, Kockolo, sedermera Gamle Carieby Fallod,
från Pedersöre ffild år 1462, af HwilFe 3 ne ©oFnor 0110 of'
rige i Uhleåborgs län belogne, federmera öro upFomne,
om HwilFe i Förro delens i §^ orbobf är. Efter bet!^><^r,
Irby 1611 famf en be! of Lappo och Wörö ©ofnar stilbe sig
härifrån hor benne ©oFn (utom CowijoFi by fom i ©rot,

ning

(c) hellen. I. c. ,'. 14. Kemi Si Sal° Bina: faerant l>»c lempore in f>r«»
policura Boreali Botnia; parxcix.

(d) MefT. I. c. I5?0, öorr>ienses a Rcge admonentur ut clero tuo decimal
pcriolverent Och åter i;;>; _Va«nus Kex & F.pifc. aboetif. Vill SCPC«l»alle

«lelimal a p arceciams l^enii Si Salo , curaeo «juotannis pendciidal.

(a) Se I cap. Z§. (b) Me(T. Zeond. Illuftr. T. X.

baglictt fa! j_7r för £>i witze holmar nämnas «f bern bäras, fem
Sandöhrn, Bnfförn, fällor, NiM', Grunbören, Sobwn, Kalf-
örsklippan, m. fl.
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Föga märkeligit finner man bärstöbes unber Hela Påfwi-
sto tiben föreluoit; utom bet MunForne bå för tiden strifFon,
sten mäktige män, litet fäste sin upmärFfamhet på annat än betsom kunde rikta ten Påfwiste stottFammaren, femte tet til egen lät,
fiefttlla lefnadö underhållonde torfwodcs, blefroo be strifter de
Funnot sammansätta, framtiden til underrättelse om landets då,
woronde tilstånd , anten" wid deras ofre'o efter Påfwens befall,
ning offörde(f) eller förstörde of Lntberoncrne^), eller ock st,
bermera genom brand och siendebond förFomne (h); af det man
hos Historiestrifworeno igenfunnit, wct man hwod KprFoiva,
sendet i ollmänhct widkommer, det Mnnkorne riktat sig of lan,
bets inbyggares förnämsta och tarsweliga egendom, nnder tet
be med hworjehando widstepeliga ceremonier och oseder, fun,
no utmäg hålla dem i mörker och okunnighet om ben sanna
lycksaligheten. Ehuru Kemi, ©alo, ColojoFi med ffere, fått
tilstånd npbygqa sig ÄprFor, onftgos de dock som (heller och
Annexer til Pedersöre ('O, l)wats K.yrFos Föreståndare under
namn af Prost upbar of hela norra Österbotns inbyggare Tion,
be (k), ItFa wäl som Vistopen i Zlbo, hwors påbud och Kongl.

unb.

ning Chriftins (ib blef NyCarleby tilböttib (e), til inneworan,
de något öfwer 170 år blifroit obelb, huru wiba delning ån*
nu bar är nödig sta! i 4-.de delen omorbas. Om des grön,
("or och nu »arande läge ar i omrörde r Dels 1 §" något
cmrördt, widore Fan of den Ckarta Geomettiste bestrifningen
Ftmmer ot medfölja, inhämtas.

(E) ©e allmogens brcf fil Lanbshöfbingen vemttedr. mfcr.
(t) Dal. Sw.R. H. < Företalet t:I iT. (^ Se påfölj. §. (I)) cap. 3. §. 6.
(i) EccleC Aboenl. in arcli, rcgni antiquit, retcrvat, tol, 45. -- le de ca-

pellis i^emi Si jolci noftra; (urisdiftiom lubjeitil, absquc noftro mandato
lemere intromiflt, petcndo Zacnle^e fpolijndo ea oua: nobis & curato in
kederlore ibidem dcbentur armis tinnuliz loco deciniarmn» (e lic, Lpite,
Aboenl. dar. 1374 fena fec. pott. Olavi.

(k; g? lic. i.
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lMdfångne Privilegier MefTfnius fil en bel OMfoFor, (l) ?u»
rati nämndes be, HwilFe wib Annexer.ne, fom lärare förestobo
församlingen; be hade af Prosten undfå ordres til sine göro,
mål, såsom denne os Bistopcn och Ganicatee i §lbo, och be
af Hons Helighet Påfwen mcd sit kardinal Ca]legio ; de
Probstor och Curati unber Påfwiste fiben worif i wårt lonb ,
«re til namnen otz obeFante. ?o!itiste inrättningarne i betta
tidehworf woro of föga wärbe, utom be bå ftlJåtne marlnobs,
platser wib FyrForne, allmanna lonbswagors uprättonbe och bro,
bpgnab, som af be andelige onfågs för förtjenandc.orsaFer til
sabgheten (m). Den stoft Kronan af detta lanb filföll, som
mast bestob i stinnworor, bcwaFabeé af be of Konungen hit
förordnobe hondgängismän(n), Inbyggorenos hontering bestod
i jogf, renstötsel och sisteri, samt wib Luchersta lärans inFomst
i något stogshygge och fwcbjanbe; be ©wenste efter ffoFanfen
ibfabe siste, fornt någon ängs, bostaps, och renstötsel. De
twister bern emellan Funde upFornrna anten i Religion eller Po*
litiste mål, afgjorbes mast of ölstopen och Clereciet, därfke
ock Bistopen ej nämnbe sit Bistopsböme blott ©tift, utan ock
Lagsogu (Jurisdiflio) (o).

(n) Se »21. '" c> 7 C. II §. P. 2t2.

(0) ©c omrörde Bist. drcf unber lic. i,

(l) McfT. I. c. T. H. p. »O. 1259. Anrilles Finlandia: _^.!^valdus tui! imp<»>
liril Diacefanis fportulam k^iicopali quccannis i»er>la oi^éreiidam vul^»
matfkott die^tam.
l^4^ Magnus sl!eciae Kex in fept, rigide mandat kuilandiz ut kpitcopc,
bucvri foremark di&as citra conrumaeiam o_n)»ii,o peodereiic l. c. p. 16. M»fl»

(w)Se Botioi Uff.fi! ©». tSf.pff?. 4- 3. W. p^.224. jfr.Dal. I. c. 2.T. 7. c-. 20.
§. p. 232. Efter Bistyp Mag> i i ?ibo förort ning «f 14,3 stal wid
hwar församling jsm»Äl ef fattighus i stiftet inritat l>Ufn>it.

3. Cap.
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Ewangeliske eller LutKerske
Tiden.

3. Cap

fj^gwea Konung Cu^av i, wor den som wib sif Regements
j^-5 början, efter Doft. _F.utberi unbermtsning , ur reagen
V^H roade ben R«Hgi»ns dimma en tid efter det Hednista
morFret öfwerholgt Norden. P!i OviFébogen i Westerås år
1527 blef wol bet Nomersta Öfwerwälbet albeles urhäfwd,
Klostren och Klosterlefnoden förFostab, störrebelen as Clerecietz
vtilbörliga tnFomster, fornt be fiäste KyrFogobsen fil Kronan in,
drogne, en bel af Kyrko Ceremonieme för wibstepelige förFlo,
rabe, samt Helqonens bilber och oer1 fwor från KyrForne ut'
dömbe(a) för mellonFommonbe Friolbi Iler och Lithi-r^ie blef,
wo bock ej be 2:ne sista omständiabetcr erligen t oFt tagne
förr, an under Carl ix regering, tig*-, då efter Flpsolo mötes
rä> ©tänderneé beslut i ?7orrF^oi'a, cerewowerne antingen
aldeles förFostodes eller bfefwo ändrade) samt belåten, Eptea-
jVier, af Abraham Andre-, fch dctz ftlglfne på et bolbaristt sättförstörde och ur wägen rögde. (b)

Fol-

Om Religions ändringen fallit Päf-
irnffe cftcrlcmningar.

(a) Oa>. '. c. 3.1.1 25. 3 eap. § 23, 24.
(B) Cellen. scond. It, T, VU. p. 33. jfr. val. 1. c. Z. 1. 2 25. I? c.

14 § P. j)s.
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Följande minbre onstotlige efterfemningar af Påfwedömet ,

hor wib Pedersöre KyrFa undergått deras upmärFsomhet. snstadig ©fenfunt of 2me alnars högd, wib borncop fordom nyt,
ljöd, med tilräckeligt inrymme. En Ka(F of 60 lods wigt,
med munFstyl under botnen, Fring Fonterne, Teftamcnium Do.
mini Munk, czui obiit 2:0 D:ni 1429 d. 3. Jan. ad altare
82n^i johannis Baptifti. En förgyld ©ilfmerFatma of unge,
färligen 100 lods wigt, utan åratal, Hålles ännu för äldre an
Falfen, Fonstigt med drifwif arbete l.Ft den gomia FolFen utsi,
rad; oan-ebt den watit of ansenlig tjockleF som of inbögninc.ar,
fitrgarne flutts, har dock tipl)6gnmgarne på fiere ställen blifwitfonbcrnötte, på des sidor fes zme inpräglade, dock mast u:nö.»
te d^viler, den förste föreställer et fält med blomster, med p^,
strift voto nön nafcitur orbe, i den andra fes några fyföf t,
blond hwilFa bet största mitt uti, mycket liknar ©ofnefyrFan,
bock Utan torn, med påstrift mutabilis omne per «vum, den
tredje föreställer a:ne långnäfwode foglar, liggande blond blom,
ster på et hälleberg, under stuggau of et träd, med infcription,
Deus l)Xc fecic otia nobis; denne siste lämpar sig wäl in på
MunF>rrne i Påfwiste tiden; Fring Fonterne of des bofn äro föl,
jotlbe NOmN Sven Månsfon Broems, Maria Eleonora R"gger,
Margaretha Falele. Några bilder, finnas ofwer och wid läF,
tarena(c), et gommalt röFelseFor meb långt.stoff, samt et 2:11«

I 2 sam-
(c)Sasom Jungfru Maria.- bild sirligen uthuggen, af någof mera a» 2:ne

alnars längd, med Frälsailen pa högra armen; öfwer alt utom l,<inder<
ne och anfif tet ftarft förgylder; stående pa et stort med Hjelm öfwerhölgt
ofhiiggit 3at(ehiifitMib t et ståp.

Uti et annat fes en gammal wördg man, ined Pafwist Husivndl'»»
tub sittande pg ett stol ined iifflagne hgrdcr och långt stäng, trampan-
de på en brafe , på högra fidmi 0111 honom föreställes Jungfru varia
med Fr.ilfiren t hwilfens händer hålles fors och arle, på wan<lra si»
da» le.mwal en gammal, man stående, alla wal uthuggne; för förra l><
freden stal denne warit 2Utaru(la.
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famnars långt Fors med Febjor, wib twortrobef hor för en tid
tilboFa hängt sidentyg, som formerat en fana ("O HwilFet nu är
förmultnat. Af gammalt folF förebäret det,ot wit förra ofreda,
tiden gamla striffer blifwit sundne på KyrFohwolfwef och i ©ofri,
stian men of en ©wenst Herre hädonförde, det jämwäl en af
be äldre KyrFoböckcrne intygar, men HwilFen wct man icke,
vm ej forbom v. Prelid. j Abo Leijonmarck hwors namn pä
orgelwerFet i KyrFon änmi fes ristobt, HwilFen ock berättas i en
dylik affair af höga weberböronbe warit hitsänb. Wib grof,
gräsningarne på FyrFogården är för en fib tilboFa grunb of grå
och tegelsten fil et fyrFantigt rum blifwit funnen, fem förmode,
ligen worif et munFeherberge. Alla 3me här wib FyrFan roa,
rande Flocfor woro wal ock för Reformation härstabes, men
cm bern uti 4. §.

Otti Politijfc och Occonomiffe Wtått*
liingarnc ftmt ofrc Sokncns

Inwanare.

§. 2.

©åfom den sanna Notlfärdighefenes ©ol i sin klarhet NU
begynfe uplysa Norden, så fick jämwäl wår Oeconomie, han,
del, Poluie och KammarwcrFet annat utseende; den tvilla O,

ster,

i) Denne har oftrifwefafffif w«rtf en «f de fanor och tors, som i Påf.mtj?e tiden bur»* för lif, wid deras iordftstande, hwtlfa 1593 i ,4
. punflcn «f Kiötts besint blefm utdimdf, val. 1. c. 3. t, 2 2). 13
ta», io§.)

sshristi nedtagande af förset med alla därwid narwarande astildas«ti et 3 ne alnars högt stav jämwäl uthuggitt/ jämte flere trodde dil^
der af föga wärde.
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(FerbotnifFe öbcmarFeu blef nu meb folk förfetb, som genom hel»sosomma inrättningar upmuntrod(a) lade grunden fil des nu,
woronde wälstånd. Ofte Delen of ben ©OFII , hwors bestrift
ning jag nu egenfcligen Fcnmier of hålla mig wib, wor i bör,
jan af sextonde århunbrobe ofcebpgd, någre flyttade hjonelog,
en öfwerlefwa of Lapparne innehade til denne tit stogarne och
unberhöllo sig of joFt, siste och någon renstötsel (b), då wche of
nedre ©oFnens ©wenste inbyggare begynte emot wif'e förmoner
i allmänna ufgifterne taga bege öde orter i besittning, ntwälja
beständige boningsplatser, upbyggo bus samt söFo sin näring
mcd stogshygge , tjörubränneri och siffofänge i bes insjöar och
olfwer(c). Iblonb bern nebsotte sig få Faklabe styltar, unber

33 Carl

fa) Konung Gafta» i. gaf hwad £anöstotfeln beträffar dem en föroro»
ning om stogars och högdjurs hägn af ar 1539, ,m hö och Hl», ar 1541,
om ängsrödning , bitande och humlegårdars anläggning 1550, om sto»gare och obrukbar marfs rödning, 15=59, m. m.

Hwad «Siste undkommer, gaf han i synnerhet om stälfistet 2.ne firord»
ningar af is>o och 1551.För ©anoeln ssull föwbnefbei fiere bcgwamlfge handelsplatser och
marknader, ibland hnvlf; en »tö Lapplrästet i Pedersöre, samt förböds
«!i olaga handel och föpensta» mcd Rrfiarne ; Fartyg och ©nlerer
stulle af dem byggas för egen och Kronans räkning, efter Italienst»faltet, hwarföre ock de undftngo en Byggmästare frän Venedig, redan
1540, i hwilfet de omsider öfwergingo sine mästare (Witterh. AcaH.
"Cmubl. t T. P . 230.) Viduilicwaror stulle ej utföras, (1539) mcd Stock»
holmare stulle de blott på affägfriare orter itzfa handel ef 1589 m. in.

Om Äammanwedfet samt Rantornes iiitrifwäiiöe stadgades 1540,
då ock alle hemman refwades och statilabeS, jfr Dal. 3. f. iD. p. 338.
ftmt om Tnllarne år 15,-3. 160Sstedde j»i>. Ouofow jordrefning.

(b) Flere Lappars afföda lefwa ännu, och aro bönder, hwilfe noga wc«
ta omnämna sine förfäders lefnadsfätt hwarom i 7§. stal ordas. jfr.
1 cap. 3 §. om efogdappante.

(c) Denne tid »ytfjade ock lappv forneboer (hwilfe nämndes Korolatfet,
emedan de da ännu hörde til Storfur» Paftorat) lapptrastet (Lappajer.
n>l «t sista uti, i brist af egne infiöar, efttr hwiltl ännu förmullnadlWFafowwtf »it» de« stränder ses.
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Carl ix. regering, otwifweloFtigt af ten Colenie Jöran svzf,
hobe meb sig po högbemälte Konungs befallning, i Osterbotni,
(Fe Ståthållaren ifac Behms f,d; HwilFen hade befallning be'ät,
to öbemorkerne wib Ilmola med Loppor, som bor stulle idka
stptteri, siste och renstötsel (d), men behe meb annan lefnob re,
i»an roande funno beq.vämligare til ben stofts ärlägganbe of
renhudar och andra stinnworor de til ©wenffo Kronan åtagit
fig aflemna, fälla de äldre Loppors renar, samt twingode dem
därmed anten foga från benne ort afträbe , eller fatta bo ech
afiägga renstötseln.

©ebon be förre njutit sine frihetsår til gobo, och stöttar,
ne ej funno meb lågeri sin utFsmst, late jämwäl be- sig pH
stogsstötsel, och blefwo som onbre bönder med utgifter taxerade,
fom offöda of den ©wenste (Minnie redon i Birgers tid wib
'siöFonten blifwit planterad, wor ©wenste språFef öfwer alt i,
blond dem gångbart, hworof härrört at många ©wenste gårds,
och ägonamn ännu därstädes of Finnorne nyttjas, (e)

Til befje ©wenste insunno sig en ansenlig mängd ©awo,
länningor , bcsse stogsmön blefwo wib sine refor til nedre h*

ster,

(a) Se K- Carl ix förordning, clac. ben 30 Maji ICOB jfr. Da. 1. c. t. 3.
2 £>. Cav. 20 §. 21. Af de^e skyller och siffare M störstadelen fig
har fring Lappaierwi nedsatt, ar af de t orten gångbara berättelser o»
tioifivelaftigt, och ar på Stor- ech Lillstytts hemmans ägor, pftilfe
b. ra namn af dem/ ej längesedan Carl ix;« mnnt fundne,Fisteri före.
ffrefi tzcm i fö>ordningen ibland annat idka; hwartck de wid Ilmola i
brit på iilsiöar e, funde hafwa titfa IIc fil, desuiom som Ilmola bomre
«1 dr g weta nämna om fådane mån, lwifias om någon af bef'e ftffave
dar fig någonsin uppehållit. . .

fr) Ävauatim, ,om Ä.migsåbi), Windal , Sawoby. 6ionair.it Lappträ,
stet Norrsiön , Windalå , 'JSoriung^åbp,- m. fl. Gärdsn^mn , Kawar,
backe, lina, Ger^ , $. rna, lofpefnäs, 6fi;tf/ Kccknr, Kust, Kestar,
©frajtg-i ©en ni. fl. Kur, Wafyai ,' Backar, Berg och Dalar hafwa
mast Sw nsta namn, fem osörandr.de af Finnarn- uttalas, af gård*- och ,-go'.uiii!M'.'it fatt man här siuta htvilfe stallen af Swensic eller Sin»
(fe intagne bl fwit. "" " ■'■
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sierbotn meb sine waror, beh angenäma parFer

coch bee,wamll,
ga lägen morse, uprättobe bärföre Fring benne nägb, i fpnner,
het wib Loppträstd en ansenlig myckenhet nybyggen; en god
jorbmon, til froebjanbe efter beros tycke ganfFa fjenlig(f), be,
gwämlig afförfd för de woror de hade at forpttra, genom be
bäckar och fiober träffen och insjöarne genomlupo til Botnista
wiFen, jämte roisi affåttning wid sjöFanten , woro utan twis,
wel beros förnämsta orsoFer til betta hastiga bestut och före,
tagonde.

Neban år 1636, när be utfingo Copellsrihef, öfwerstred
Finnomes antal be ©wenstas, bock roar ©wenst gubstjenst
bruFlig in til förra ofreben, efter hioilFen fib be ©wenste, någre
ännu fefroanbe älberstegne man unbontogne, genom giften med
ginnarne olbeles ut.gått. Ifrån betta Loppojerwi kapell är&
nyligen 2:ne anbre (Filbe, om HwilFe i 4-.de §. stal wbas.

Om Sokncns Donation samt
Stadrbygilad.

5' 3-

(f) firvarm d de haft plägad : för at få weta om det st. ll' wore >nckl'gt
be'ut''eds at nptaaa och be&miga,'fastna de fälten wed, nsttt på hw'l«fen et pörte upsattes, l^des d-"ta förte i «sta unber de' ffljjdfit b'Mn,
«trö'f:s et annat boningsst-lle , fmar . icke ii'.'b"ades pl-Wti ock den
fr; "g!''ggande t'enl ge matten blef fil swedieland i>i'"'gd! ehuru ällmänt
»ocf detta <w d ande war t början, har bock inwanarena t lenare tider

■unn t bittre rening med tjärubränneri och «nfes huggande til sieps,
»pgiiwb famf br»der.

Denne ©oFn hor i synnerhet fil folFmängben och förmö,
genhden filfogit under ben Ut, ben stob i ben Grefiige De la
Lgrdiste kamilienz pofleflion.

Den
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©en blef wal redan of Kung Sigismund 159-? ben 22 Junii

efter desi broman och Råd, Morch, Amiral, FältMarstatck, Ge,
neral <3ul)rrliacor öfwer Finland, Clas l^lem^inZz död, för
m*4 honom bemista trohet stull, donetad til des efterlemnade
ÄnFefru Ebba Stenbock , men benne donation uphörde fom,
ma år, sedan Frun för stämplingor mihtänFt, i gistlan med
fiere, af Hertig Carl från Abo ©lott til Stockholm öfwcr-
fördes. ( 2 )

©ebau blef" ben af Drottning Christina med allo under,
liggande lägenheter jämte en dcl of Kronoby ©ockn, den 19
Junij 1690 fildomd och stönFt ©weo NiFes broman, NiFs,
MarstalFen General Fältherren Prefldenten uti Krigs-cukZic»
och Lagmannen öfwer Uplond, Högwalborne Herr Jacob cl«
l» <32raie(b), Grefwe til teckö, Friherre til gfholm, Herre

fil

(a) lemför Dal. 1. c. 3 T, 2 D. l? Q". 2) §» 356 l. X. ech Jf£,
(d) Utdrag af Äamma^AiciHvi o>p. Bof för Osterbotn, år 1650

©öre witterligit <ft wi af stnnerlig gunst och nåde, så ock f anseen<
be af de langligc,.tappre, hiilönc och märfelfgc tjenster. som mkt fal.Högtärade K. Herr Fader och Faderfader, bägge ©lofwyrdiast i åmin-
nelse, få w.U som sedermera ef och ©tveriges Krona, jämwäl »ti Den;
ne fin böga äldcr och olägenhet icke utan fil största beswär, Wår ochSweriges 9;:'feé Troman, Rad, Srärch och General Fältherre, Pre&
dem Uti wårt .Sn'gs<Go!icgio , och lagman öfwer upland, 05 ålstelig.
Välborne Herr jacobns 'äc la (3alcl,c, (greftpt til i!cefö Friherre til
EfHolm, Herre fil Kolfa, Kida, Hopfal, Saguö, iK.dbare, gjort ochbewist hafnn-r, det samma han ock än ytterligare, så wida hans ar
och ålder samt sundhet och lifsstnrfa bet till.ita fan at göra och bliv faförpliftad xotxxa stal, hafwa iindt, stänlt och gnwit wälbemalte ©refwc jacob de la Qa.ciic. jjJebersöre Sofn ntf Osterbotn belägen, med
alla des hemman, petti^äcjer och lägenheter, som af ålder barfil lydf
och legat hafwa, och au bdrt-1 ligga, (at nndwifa t»ibli)fttghef tife*
lemngs be, antalet af Elattehemmaatn i beunc Sofn woro 217, Krom»

Christina med Guds Nåde K.
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fil.KMa, gita, Hopsal, Dagnö och Nnnsa, Dcibdars/ -fftr
be^ synnerliga NiFd gjorde tjenst i ?:ne ©weo Regenfers tib.
Denne Hidtens Fort därpå fimode död förhindrade honom nyt,
tio denne wundne donation, som til des AnFcfru Ebba Brahe,
Grcfwinnan of <2BintTgöborg, öfwerlänmades , HwilFen på et
titmärFf sitt giordc iamtelige ©oFnens inwånore sig fö. bundne;
efter hög'vede-rbör!igt tilstånd lät denne ÄnFe-Grefwinna til
allmänbetens tjenst .och. allmogens m.ärFdigo förkofring, ej alle,
nast anlägga wid ©oFncharnnen Heinäpäro, på Bockholmen
en forne Kungsladugården Pmonäs tiihörig plats, en ©tad,
(fem efter hennes, saligen aftedne ©refwe Jacobsftad nomdes,)
försåg ben med privilegier samt umewånare of ©oFnens inbi).

hemman 30. Piuonås ägor fom sedermera blefwo lagde under jacods'
ft»<i, 5 mantal ©faffe, i «ic<-> Krono. Af Kronobp Sofn, linden
lades denne ©refme 19 mänt. statte hemman.)

Alle dltze gods med bårtil hörande lagenheter, i afer, ang, ssog och
marf, holmar, stöar och strömmar, siste och sistewatn, givarn och givarn»
stallen, torp och torpställen famt alla andra tillägor, i wåto och torro,
Harbi) och sierran^ intet undantagandes, af alt som nit bitti! ligger,
of ålder legat hafivcr, eller härefter med lag och bom tilfdja och »vin»
tias fan, at n)tica,brufa och behålla för sig och fin hustru och manlt*
ga arswinM', och få arsloinge efter arfivmge, under adel:g frihet och
Frälfemantta ljenst, fil cwäidelig egendom aldeles med de cnnäilwnev.
och wllfor, som Norrköpings beslut, år 1604 uprättat, med mera tn<

' ii.håller och förmäler, Kördemannen af staitehemman sin rätt o^a^äi.céi-a.l och förbehållen. Därhos, och som det for land.ens walfard gr
cngelågit, af hw«r fliiti orten och. lägenheten bet fordra fatt, (Städer

' här i Swenge uprättas mågc, icke mindre til cuitur och föröftuug af
Ommelc,c!,!,e och därigenom följande tillväxt uti Sttffeni infomster,
ar nytta och beqwämlighet för ljudet och det genifna bästa, allfå, och
efter »t förnumne bemalte SJJcdcrsön: ©oftt, således wara belägen, af
dårntt en Stad icke illa std wara at bygga och fingera, fördlustnll
hafive wi gifwit och f:lstådt., efter fom wi harnnd gifwe och tiNtå be<
«läite @reftuc och deg manliga br^starfwmgar fulifomi.g rnogt och momib^ghet, at antera nu eller t framtiden npratta dar i feornen en Stab,
«ch bruf>> därtil den gamle Pedereöre hamnen, njutande «ppg Mima
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Mg^, et löst och onyttigt folF(c); utan ock med freder och
goba stadgor, uphjelpte handeln, åFerbruFd, ängs, och stogs,
stötfeln, Ehuruwäl ©toden onlodes, förmentes dock icke allms,
gen, för at ännu Funna hallo sit nya borgcrstap i jacobzstad i
tygeln, sielfwe til ©fopclstaden öfwerföro sine woror, HwilFen
frihet be hitint:! bibebållif. Utom detfo satte hon sig jämwäl
genom st.mFer och gafwor fil de heliga rummen, uti en Får å*
tonFo hos ©oFnens dåwarande innewånore och deras eftcrFom,
mande.

Hwad de nuworanbe Kyrkor i ©oFnen wibFomma, mar,
fes först SoFne- eller ModcrFvrFan, upbygb Fring >2sc> asgrof

Nnder ben flora Redoaion blef benne ©oFn of Konung
Cd X!. få wäl fom anbre of Drottning Christina borfstänFte
Kronan ttlbörige gods och egenbomor återfallab, hwarwib den
alt seban forblifmif.

Om Sokncns Kyrkor och deras
tilhörtghtter.

§. 4.

Stad och hamn alla de wilfor, fri i-ch rättigheter som Stad^ne här
i Swerige i gemen muta och Grcsweståndet hafwcr efter dem %'fnt
siivNl^ici-, uvpå de staber, fom under deras Grefwestap ligga och Ibug»
na sig wid, bet alla som wederbör hcswa sig at efterrätta, icke göratu
des eller göra låtandes mera benulfe ©refwe Jacob dc la Gardie, fian*
hustro och manliga -fw^ngar h.':remof hinder, meen eller förfång/
i någor måtto uti eller t tilfommande tider. Si! oftermera witzo hafweWi detta med eg^n b.in'' i^dcrstr fwit, och med wårt secrcil underhD»gande beträffat, gfwit upp' »Srtl-jlDtl Ziucl^i^lm den ly^uniiår 1659.

CHRISTINA,
tarefs Kanrerften,

(<) Se i'"' Delen eller 2?ejTrifnfiigeti öfwer jacobsfad, i. §. i. a. n,« 6.
samt jj. 2. 3.
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prof «lassen, F©e 2 Cap, 2 50 De§ längd, bredd, &<s,
inhämtas af widfogode Figurer, få til msiiltN, fern gruubrit,
ningen, efter wibftaenbe Schala.

Flere förändrnwor hor benne Styrka e^fer sin första npres,
ning unbercä'f, det nuworande tornet stol någon tib efter Äpr,
kons b'agnob upsolt blifrott ; $itie rpsor stal ToFef a !:y.' blif,
wit fpent, tornet tmenne, maflaarne blefwo på sidorne o«r lagade
Den FalFstigne or 1662 'målades inuti 16^2 (^), med org,
wärF af siv stanmor be^rodt iöBf (c), en ny 0,.u sirlig, me.t
kostsam 'SfirartafFa bitFöoteé 1707 (a), Tomwtm blef Fall stigen
,724, å npo raopab 1759. KorFonp strud och egendom ar offöga roaröe, qwarlämiungarne d'ter de P^fioiste åt» omnämde

K 2 uti

(i») På en Spelare i 8. o. hörnet läses: anno 1642. dfcrtft, Avg. K. s. Hr.
16. Regi". IQ. c^«f>lera elt remf>'i hujrs pictura mentibul lo I'aft, f»l.'?.
tliec, Math. Bothnienté (Foitelio), B»ce^. c,ar^l« ti»nuU (\v'«fliyncliio) t-
licc> Ilaci (*^r(i.l) ri^iurc Jochim. - -

(c) P_l wässra sidan af bet ännu i Styvtan stående af Rytzarne förstördellPeefef l.lteS: i" dl'M. jMii, au I^Bs '« Ok.! T. Q. ,v. glorian»
»rque ccmpli (tujus ornamenrui'l eft Ixac "ceanum aufpicio P. si I'. M.
laur. Preuts Ost. Goth. Sacc! ane'l„m VI. Joftplii Mathcfii St la.cobi v eft.
tynllni, a Joh ,!,^e & Chnrtierno Nibeijrr fVnrrihus el Tecr.pli propiia pe-
cuma exstl,-wm, detta Örgélfoeri är u om beljarne och nttre tr^n^ifet
f.Zrdersivat. Kring d.tz >.'ak!Är!>, s«m stå:' framför Sa'rist'an, la.es : Gul»
til ära och ssnrfan ti! prodnad f«ftvci- Häradihöfdingen éftver St. Si«
wolar ?'l:el'H'-!i? »cb i!aafarne Herr Olaus Namn us låtit mcd 200 D^<leti fostnab beta Orgliverf utstophera a " 1686.

(a; Som af ort"-n och årato'et pa östra sv»rf«ns gafn»el»äggs yttra fiba»froan fönstret, inhämta*.

(d) På högra sidan uti en inbögning af denne 'asta låses Rrgnanrc Ca-
ioiu X 1, 8. O. Vq. Reg? Fp Tcopatum vtro aboenfero leneine Di. Doft,
Jo!» Gezclio joh. n . På W.Nlstra sidan, Prap. & Part. l'ede>z«_-es>ll M.
i^li. ("..lelic, ... k,', commimftr. Mig. i riro Pant Li Dn. jo!,. >', si W,".
munder start Opus hoe Ho'nvae a:« MDCC V. curance flii Brcnnero ro I,
Antiq. /.flr.-flbre, per'' rit Raspar Scrölrr, ftatuariuj. J.NU.in är fritlf}
lanternc firad med stöna bilthuggeri stycken, inuti föreställes Natlwar,
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uti f. 8. '$. C, ben ofrige består förnämligast i något silswer,
mesiing, kläder och böcker («). Den a>it KyrFon warande och
förledit år ca (Terade Klockstopelen blef upbygb 1689. »frän b. 3.
unii (ii b. 16. Aug. Til en .1!) af sten, efter 6 famnars-långt»,

bredd och bögd dre efter Allmogens öfwerenskommelse meb We^
derbörandes tilstånd stenar redan Förde. Iblanb de z:ne Kyr,

kon

(E) Stlfaw, EU 6ilfwerfaniiA af 16c lods tuiFt. En fialf af 100
lods rotgf mcd 2_ne Paeencr, förgylde samt meb Adel-ga Wapen och

i botståfwerne I, G. li.s» af år »624. på sidan af Kalfen och ena paie,-,er.
En rund <Ib,_nai?, 4 stycken Sdnebods Kalfar med fateHcr och en
bu.bbe! : Silfwersted. .- ':" . ■ -i)

'. lNäninZ. E«. liiusfrona af 2:ne rader pipor, meb inlcr. fil tymsi*. öre. Korta-, 1732. ■ En.annan dite* mcd infc>. anno 17-51 ar denne dus'
trona föpt ti! ifiebcrsöre Kyr?a för Kyrfans medel, förutan 20 Wa-. tar b(äm Saniwmaitnen johan obion på gfsbacfen til p'u^s namns a«

' Ja båeff! förärat. (in dito af en omgång pipor, mcd pastrift l. o. h.
i... m.,T3, 172). E« dito utan påsirizt. En ]?iu«ila'e på altatet med 5

" piper 7.:ne duo på prebifflolert mcd y.nt, en duo i ©afnsilan, bejjutum
7 stycken mindre. ,. "ixltoev. En fwarf Sammets J9?åfjfafe meb borderid fel på brö-
stet, lamt fors «f ©üßgalon på rnggen. 1729. En röd dito med nann'.r. T. b. j. D. Et Bår^åde mcd S. mmets fors 1674 , et duo med
meb Sfaggs fors och Gnllgalon, 17^, ef dito nytt. Uom nödige
Mefjstjortor, OörbLf, Salfbnfaf, H firar, Snifepellen, ävlnffläder,m. m.

i T&étktt, 20 in fal. 18 111 qvarto. ,d Oäavcr jämte anbre nödige per?- sedlar, som Sfåp, K stor, tfftnt-bftaf och togwerf, hw-lfe förtvnraé. lit> en Knrfan tithör g bod på Km-fowallcn. Utom de>i ar ock Kyrfan
firad mcd fastor , splaf, m. m. men fom de hwarfen röja någon fnn»
nerlig ålder "■Det* länder detz H storie til någon uplnémitg, lämnas be.
Epitapinum efter en »Älaftaß Carl ävensfon,fom bödt ben 19 I^INN 16^0.
Et annat' dito hitstäntt af 1.a,5 l'e«son Krok, borgare i Stockholm,
hwari hustrus föräldrar nerv härifrån af ben l. Uvt, 1060, fes här.

ben wal målad af Gafvelia; därunder ar följande ivers, gjord af So-- pina r.!is!beih Brewntfr,Herr' lEsu du fom här dig fielfwcr ger til bä^
fla, mi( at hwar hungrig fiol, fern fommer dig at gästa , Den tro,

, ben tilförsigf, rätt in i hjeefaf går, At han fin 3,gfmn mit i Sa-
cramentct får.
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Kon fifbotige .fföeFtit nr ben största af 1-« ofné högb" nedan om
Klock-oFd och ringarne, fornt 2,'- alnars brebd »ib nebersta
kanten; meb MunFestyl Fring ben öfre (O- Den meblersto är
af 1^ alns högb samt r^ alns diameter, utan påstriff, Jungfru
Mari* och Frälsarens bilber samt et bomoreFe ses på ena sidans).
Den minsta ar of »§ alns högb samt il alns brebb, med in-
fcription, Ii DKus pro nobis quis conll, not H:a 1610(b)
beros wigt igenfås ingenstädes.

(l) Se 2 «o. Z §'. l. <-.
(8) Tros Påswetden hii.sn^t hifstinff af en förmögen bonde; 0«, benne

flocka flår len af fnr^döckerne ; af ner den under St. ONav i. td'
stulle afföras Ritters gälb meb, Fafm a 8 hastar ef fått hen,
ne mer an litet från stapln , när därsöre til* »vadare de skulle utspätt»
nas, och»? redan blifwit löste, har den Sifteaflettfl as sig ffelf Innit med

,■ henne fiibnfa, hwarföre hon ej blifmff miöore til ttaaon stulds beta»
lande asicmnad. At år t<i;t tn flocka blef från broar församl-ng t Rt<
fet, utsedd at betdl, Lrbeekssa ffulden med,, äger .fin rift^het, fal. Sw.
Hist. '5. f. i©. 4c. ibs. men fom mot witz afgiff, allmogen »ar
tillåtit utlösa dom, är troligt) det den under afföisien bl fwtt tn'öst;
hwaraf bland Kffa folffs tdtstepelser tilgifne, och teglcticulc efter»fommarde detta ryfte upfommit.

. K 3 Ibland

(h) Denne Klocka fern 2>ne gångar ;fmif omg'tt,m , stal filförcnc hängt
nti ■forfteriief, samt wara jämnårig med sielfwr. fnrfait,

flti Kmfebotti' i\'.o i. l. a. låffg f Ilande; " me?' detta som mar.". nu aswen wil 'tiföra, ar så säkert, som det annn äfwen- år i fr,'sti"
minne; år ,7,4 jedan den Btt«fe armera efter erhållen lejer wid Stor"
fnrn ech Navo giorl^e sig mästare af f>ela landet, fom et partie til »e "bereöre, lom npbrånde j^coi>sN.<! mcd Prästegården, bortförde Kyr "f>iii« fosteliaa ffrnb i Lmdro»»", ajMjjfjaToj:, Altar- °ch Bänfflåden,'
få de ock med en brottare bröt" sig in i klrcksilireln, hwilfen n«or !å>''
fler,'begynnande sedermera afhnaga o'et rå Klotforne, at de måtte fal''la dem ner at bortföreé, tom ds gjort med de si'lie t derne ptovinti.''
hio'l'e de öfwerfommit, t det id'ma öfw^r^om dem en ftast-g gtöptft/*'
het of tt fasel'gt't don, af b-t af Kyrfogårben rdrnade wib föfra hör."
nef af fboret »all nedan för hörnestenen, fem ännu är sprucken, til"
tprfpgävben* födöllrg hörn, hwarwid Strame/ fåfom ?ck sednn,tt«"
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Iband-tze många fwåra ttllbob benne Kyrka wib V^Mornes

framfart härstäbes tib efter annan öfwerstådt ar år 1714 mun'
»örerta ännu i gon minne, edå Nyssarne wib anFomsteu Mats»
mässo bogen om roåren, bobo fa mål til genom granater, Fa<
stanbe få tornet i brand, HwilFet bock. genom Fölb och nederbörg
mifjlyckabffi, så'om ock fa egendomen henne beröf.vod, hwiiid
zgmwäl otmif.^oaFrigt -genom något Swenstt partus mellan,
j^omst, emedan beFant. or , bet från ©torkpro siog fiyFfiao ©men,
sto KdgsfolFet fattat stånd i Gamle C.arleby, onnu icke gickför
sig (»); Utan brogo de sig samma bog mot aftonen sedan Ja-
cobsftad på 2tne g.srdar när ocb Kyrkan blifwit i afFalagb, ha*
ftigt (K) til NyCarleby, hworifrån de åter fogade

'

föd'r ut,
hworom widore i6§. Samma år dm 7 Aog eller bogen
for 4tbe Bönebagen, när Npharnes återkomst beFant blifwit,

«»ed,

"ifwerensstämmigt berättade , ssg fett hela £p'Fegårbcn tå) ben ba»-w''d
'' ring! gg«!'de nägden öfwerhölgf, al be ej annat fågo, anat ©roeu»
"starne b in på tivå stbor omringat, hwarpå be flydde härifrån och''lemnade Älocforne.

©lutet ar übeiliff, , sant «r bet Kyrfogärden rcmnaf, hw.irefter fom
tt dife syntes än"n på jo talet, men är nu genom gr fgrfntng^r och
gråsroåpten gengrodf, det war första åren «f ii alns bjiule? ech lita bredd
wib lorbntan; at betta genom tjullfall sommit, ar trol»gast, men ej
genom fpöfen ell-r upståndne döda, hroilfeu tcnfe allmogen därstädes,
i fynncrhet de cldre ci w la gå ifrån; ingen af de ånnn lefro.intie har
jag funnit fom detta »en , utan beröra be sia rå sinc förfäders
beråtltl!e af hroilfe en del fom fångar warit närroaranbe.

(i) Se Dofl. Nordbergs Hist. öfwer K. Cd XII. 2 Del. 18.kap. I?.
59. 65. 64. jfr. j. 6.

(K) ©anstå rcfoivenc h,d' be warlf »ib afrtfan, emcban någre hwilfe
wib öfre luckan i tlockstap! in futto och jpifcbc , under bet be gofwo aft
på 0,11 nå^eSwensie rooio t uegben, lämnat b.rsiäbes på et br.ide bå»
de mat och möz,or, famt utan at gå ned utfir trapporne efter fått
fom ej är «f fnnncrlig högd, t«st.tt fig pa underligaande marfen, ech
lind de 6fr ge tagu ,^tt.:n, samt bl froft til 9it)?ar!ebp amin" af tå

■Jail»de fpö.en efuriöigbe; vUxx på oUoclerne i (pmierhet den mtu|ja*
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MfögoS åf ert' d'cl allmoge be 2:ne större Klöck^rne, och blef,
wo på styckesFälFor (il ©Fitfnäé brogne, bworest be fottes på
borgmästarens Wendelii ©Fepp at til ©merige öfmerforas,
beta Fartyg, fK'onbobe .på ef grunb, tKargrunbet Fallat, wib
Påsstärd, en mil utanför ffffFarfebif i llpfanb; på betta grunb
lipsad s KlocForne ot'f»rmara£( i), ©en minsta KlocFou blefben 30' samma månab: om natten of Pastor Telijn meb 2 ne
drängars' tilhfelp olle församlingens lebomöter omitferligt, neb,
grofwen på et berörbe' Wenddio filhörigf åFerstycke wib Wa,
si?rsunds^ hemman, HwilFet samma nött för större säFerhet Råg,
f-böejCm), en del ofKiirFans strut» fog denne Paftor meb sig
til Bngbeå , l)wilFen wid fredssiutd församlingen åferstältes,
I Augusti månads stnt begynte Nytzorne åter roffa sig, men
ledan General Ärmfebc efter Rådets bestnt i Stockholm dragit
fig til Swensto sidan Mfs all ting Nyf?arne til stöflings; i
Oä. Månads början fföfiodes KurFan, och alt tet öfwerFom-
ms Funde borttogs, De 2:ne ofwonnämde Klockor blefwo år
1753 af Handelsmannen i JacobsfUd Anders Scoiman återhäm,

tade

(J) Marfel'gt ar af Stnsiarne fom, plmbraf häromkring, hwilfe ock kun»
na njifaS warit på denne lille H uppe, ej Uffwit bern tvaxie , oamebt
de meb litet granris ofwan på marfen warit öfwerläckle, wib siösirauden.

öro (il hälften afhuggne, och bjupa yrhugg i ben största fes ännu. <£>
huru brott betze dock giorde sig med afrefait, hade de dock hunnit <po-. firra Kyrkan , borttaga Ljusfronorne , ©fruben , förstöra orgwerfet
igenomögna en dcl grafwar och fistor i hroilfa de förmente sig firma,
något undangömt; så af ej nnberPgif roat-tt om inwånarena h rstådcs'
wid återkomsten til Korfan, närde blefwo de öpnade grafwarne, och
tipflagne fornt updragne liff.flerne warse, trodde det de dö?e behagat
stiga up, af hwlfet hela det fringlupne lyftet om de bbbaé upstin»
bl,fe härfiäbes lör hafwa sin uprinnelfej lama «nina crcicit eundo.

(m) Hwilfef jag inha'mfat af Paftor Ic!,>s handstrift, i Kartans fora
Bibel ännu förwargd.
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3.appajerwi förra CopellFyrFa or näst SÖeoberkprFan tett
äldsta här i ©öknen, den upbygdes år 1636 af trä, wid wä,
si.ro andan af bet stora.Loppträstd, på en bå ännu Fringfiu?
ten holme, 8 mil ifrån MoberFyrFon, i famma proportion som
MoberFyrFon meb tom, war 30 alnar- läng och 18 dito brcb,
inwigbes of båworande Probsten Fortelio, 1661 blef den til,
öFt och förbättrad, 1666 inålad af en Job. Svart.

Såsom förfolien och wanstött blef den förlebit är för o,
duglig til widore reparation > sörklorod, i bes ställe upsattes
en ny KoröForFa, hwors langb ar 45 alnar, och brebb ii
dito med SoFristia bakom Altaret. Sblanb bes Kyr,
kostrub märFer man en KolF, af ungefärligen 60 lobs wigt,
HwilFen wib förra Kyrkans upbygnod ifrån MoberFyrFon bfif,
mit hitstonFf, och förmenes roara lika gammal meb ben i nsta
§. omnämnde, HwilFen ben liFnor , föreställande " på sidorna'
Christi FJMnoé Historia. Utom des Funna anmärkas 2tne Kyr,
kan ' filbörige LiusFronor mcd en omgång Pipor af "Mefjing.
Des förre Klockstapel blef för 30 år nedrifwen, 'då den nu
woronde upsattes, ibland des 2:11 c Klockor är Den större of
2 SFeppnnd och 13 Lisip. Wigt guten Of Gerhard Meijer i
Stockholm 1727(0). Den mindres wigt Hr obekant, profwas

bock

iode(n). Dtn tredje upgrofs från bet ställe den blifwit nedhy.
Sedan benne tib Hofrwa inga märFeliga anbringar, hwob Kor-
kan och bes egendom beträffar förefallit.

(n) £JrftaÖ stal. ock efter hans egen ock) andras bcrätlclsc !!sgot ftnner-
I'gt ftmai, han war aldrig i taitta, blott för deras atciförjc! stli! gjf,
t»a sig in på et m honom obekant och n,ed klippor nolptt w.un o, n*
(ett han b..rom bllswit anlftt och mcd hederlig wl-dltgällning lör^.krad;
nuen ett. jiark siurm drcf honom iinda* pasta fiéiwfeji fr g dch r&tia

, furled,' oskadd til sidan af dt grund Klockorne iftWftgUPftOl hwiiNt
nödgade honom taga bern dadan ; efter lyckl g ort » och 'återkom''! frän
Stockholm , hemkom han med dem i au», immad;

(p) inienpe, ax: i» uluui Ljpp^jcrv. fufi Tum'a .ccrifardo Mtijer fuiorc Re.
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Ssse CopellkyrFa blef 1755 som et Bönebus upbngt 2me
mil från Moderkyrkan wid Esse elf på en hoglondt ort, af 22
«alnars längd samt 14 dito bredd; stol 1714 of Carl XII. Un,
der betz worelse i Bender sålt genom en ingifwen bönestrist Ca-
yeflfrihet, som dock ej wedstältes, for Probsten <3e?.eiii böbs-
föll stull i Stockholm under Riksdagen 1714, hwilfen berör,
de resolution om händer hade, och efter dcf) död ej igenfans.
1736 undsingo be på no anhållan Dang Friedries resolution och
tilstånd, at få enst lt Präst; Kyrkan blef wäl inwigb of Prob,
sten Degerman tetan 1732, men hobe Interims Präst til 1736.
Utom 2tne ljuskronor , ben förre af 2:ne omgångar pipor.,/ ben
mindre of en, förtfenor bes FyrFostrub ingen upmarFsamhct, 2tne
Sila stora Klockor, öro här, af obekant wikf.(p)

dock W&tå iZ SFeppunb. Guten af Mäster Torgen ?utsnson
{ Stockholm ,652, HwilFet af des ena sida inhämtas, en Lax
ar på ben onbra guten. För ben förre stol en Klocka warit,
fom wib Rytzornes hilFomst 1714 blifwit t et Färr unbangcmt,
HwilFen sedermera ej Furmat igenfinnas.

Alajerwi CapeUFyrFa upbygbes år ifå n mil i 3. 0. frä
MoberFyrFan, wib wastra kanten of Alaferwi fräst pä en soiib,
yeb, Copellfrihetcu utficks samma ar, bes längbär 56 alnar

L och

(p) Den enas pastrift ärt Denne Klocka år Esse sapell i Pcdersöre ©oktt"och österbotn tilhör:g, och föpt af des h^erl:ge och förftånbfgc Dan»
nemän; Då warande Probst och Kyrkoherde i P(d:reöre ©ofu och ja-, «Qhzllaä, Herr ''t^.nA"^2x Uc^ecniin , (^ommnuttcli! HetP Kl2l!i^ul, ciior<eus, Kyrckowärb i-1-ic Fafvsis- (ht»ilfet namn dock utstrapat firmes)
Eufen i Stockholm 1746.p«. sen andre: Denne Klocka gr föpf til ssssewe nya Capellfyrta
1731, för 600Dal. Ktmt. Guten af c^,r<i J4%r i etodljvlm,

gto 1^u1,!,,^ anno . 1727. Rege Augiifti/limo FriJeiico t. Bvec. G-oth,
VanJ:q. Rege 52ct_,p.-> Gen. Maj. i.il?. Bar. V. v. Ellen. Epifc. Aboenl.
Herrn', Witte, P. Se P. mag. Ecico Fant. $ac,. Sam. zin!2lin , Oc^on.
Tefnp!. 01. Sträng, Procuranre j. Alm & A, Sörman,-
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«d bredben 75 dito, Tornets hvgb 52 alnar, och Kyrkans 27,
i tornet fes ben Klocka KyrFon ar tilhörig , af y.nt (gFcppunbö
wiFt (g). ffuéFronor och någon märFelig KyrFeegenbom firmes
för öfrigf icke.

(Swiictvoi CapeNFyrFa blef blef ar 1758 på en hög bocfe
Wib Norrsiön eller Eroiierrci trast, Kniswilä Kongos Follob,
upbygb af trä i Forsbygbnod/ 40 alnar lång, i 0. och W.
famt 36 dito i 8. 06) n 4 i?s9 upbygbes Klockstapel, 1761
blef hon inwigb Of numaranbe Probsten M. Gabriel Afpegren,
den 26 julii samt Follob Elifabeth. Kyrkogården omrinaaé af
en ansenlig stenmur, i fprFont. Utom KfccFnrne ben större af
Z ©Feppuub och 2 morFers wiFt. ©en minbre af ii SFep,
punb (r) ftreFommer ingen märFelig bes egenbom.

For Lappaferwi KyrFos byggnad; npffjobes en holme Ru,
mtfari Follob , i Emijerroi fräst , at begrofwa lik på ; grafstäl,
len Funna darstäbes ännu beses.

.(q) pfifVtiften lyder: Regnante Adolpho Friderico Fpilcopo åi prnstance!»
lario ökoenti Dn. Doft. j. Brovailio, pra:pot, «c Patt. in jacobz^ali & Pc-
«lcrsöre A. Degerrnan, v. Paft. mag. Jf/ficl», Lithovio Si Sa"!' 3110 kappa-
jervtilfiThonia wilkman La:c campana fufa & tcmplo cleNina-
«a ell. anno 1752. Guten af Gerhard Mcijer i Stockholm.
PäöeöartOCftflöa: Quot «neulli^c clangor vocat appropcrare sacellum

Peftora ror verl>i Sonitus ve! amore~ fidetjue.
Firmet & ad fuperos pendenti tramite ducat.

M. t,
(r) pä den större: Vobll lefV Yr flc paX $angV|ne pam (Chiit,

Vol IVtierVenfes aerc VoCare DeuM.
pä des ssndra ft&a: Fi!>en-.e lpilccipc, Doft. Carolo Friderico Mennanief,

kaNore mag. Gabriele Alpegren ii
Commini 11ro Dina jonarme,Ceiliiberg,

Pä den mindre: Den fom hörer han facge fom/' och ben som törster
han tomme, och ben bår wil han tage iliftetfs tnatn för intet. Up«
petib. Bof. 22: 17.

pä den fitiöce: gör @!tn'jert»t kapell Upföpt »7sy ba mag, Gibriel
Alpegrca tOflr Kprtohf tbf. 2lf ««härd M«)«l i Stockholm,
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(»55? flutet af Kung 6u^«vs regering, blef en Pastor hit for,
g!\\ ordnab , at efter Stänbernes befluf i Westerås , på Lv,
"3; therstt fatt förwolto gubstfensten (§. 1.). Denne Pafton
medhfelpare blef efter betz bob bej; efterträbore, utwerFade
frihet för sine 2:ne söner at wara Capellaner härstäbes ,a), Ef,
ter HwilFen tib 2tie wib ModerFprFan unberhållits. Ar 1638
fick Lappajerwi bomie Tapellfrihst och särstilt Präst; wib),.
cobsftads FunclÄtinn, tilöFfes KyrFobefjeningen meb en SoFne,
Adjunft, HwilFen tilliFa mar Posdagog i berörbe Stad. Efse
Capell fick fin färMe Lärare 1736, famt Ala, och Ewijerwi
Capeller «762.

Om FörsamlingarneZ Lärare.
§. 5.

PrcbiFanterne wib MoberFptfan anfågos ar '754 mara
rfwerstödige, hwarföre Stodfens inwånore fämfe SoFneboerne
wib MoberFyrFon hos Hons Ma'f i nnderbånighet anhöll», fH
anbre Capelians foffan wid MoberFyrFon osstoffob, HwilFet wal
blef offfogit, icke bes mindre funno be bock utwäg år 1757 fe'
dan Stobsboarne albeles och SoFneboawe til en bel affagt sig
ginst Gubstjensts bållanbt i KyrF»rne, bliswa från SoFne,
Adjunaens unberhållanbe befriabe, samt blefwo i des ställe lof,
Zifne få efter behag unberstöbja Paftoris Adjunfl.

Dej !ine 'ötict- j«i'an och Knut blefwo efter hans p.,prtan för CipcU
laucl harstabes förflarabe.

Den förste hit förorbnobe Lutherste KorFoherbe stal hetat
wicol.Alis, en Swenst. Defi medhfelpare od) efterträdare war

2. ttei^ntc: Jacoiissojv, Paftor 1657, bog 1683.

l * Hans
(a) Dock fa at ben ene af bern >"mfe be prä<lcr!iga förraflningarne för-

rattabe Klockarefp^lan, hwillcn i fenare lider bliftvif en annan perjo»
tlpdrazen.



M 5 86 ( W
Hans $\isttt bette Catharina , Eric ångermans eller 5^!!.?, et! f&ttilfa

gett och iiaiH!iF;-:nnig -Sundes d/tter frän Uhmea, d^n älsta och första afhe 7 sftston ©tfrjtlfö?, font fil Osterbotit cn"cinmif , ifrån hwilfe de fö:>
namsie famt största belen af de 1111 i Österbyn loarande $tlfit Fair-ifier
leda sin härkomst, fom inhämtas af bet ©'äfnegtster öfwer Ojierbotn in<
«an fort" tres ii!föM'«a genM frpcket;: Denne cathatfeä tienfe hos Hans
Forddl den äldre, Befallningsman öfwer Norra Öffcelwtn (hwilfett
bodde nära iittil »efyrfän, pä Nynäs backen, bär ännu radera fun>
lta bcf s) fom Ni)ckelp:ga, När faNor Hesrie fäste fin upmarffanihet pä
henne»

3) Eric Johansson Tenaienfis, född i SoFn,
Studerade i Upfalaf, Capelian härstädes ifgr. KyrFoherde I^B4.dog 1600« Hon hor undcrstrifwit Decfetura Upfalienfe.

S<nne tog til hus!!!! U»%lz\<tia, foster til omnamnbe citliaritui;
af hwilfen hon blifwit hiffciflad, och sta! han genom detze fommit til fa^
ftoratcr, denne rafnas för Stamfader til Sandlimbs hemmans äboer,
hxoiltet han filhandlac fig af en barnlös 3onbe (inta, börbebrefwet pS
detta heipman sinnes, ännu , famf ar underssrlswit af Kung Sigismund.2}efj gififstcii fes i Choret i ©ofncf^rfart med följande oswerstriff,
härunder ligger* bcgt'nfsoen ben hederlige gtibfrnffige och nwllarde ä?«ti
Herr tric jpjiahsftffl Tenaienfis, forbOM Faftor i <}Jeberé6re, hwillens flatSnb nadeligen hngswale och affomnabe han ben 24 maji 1600.

4) Knut Hénxicssön, anbre PZöorn^ son; Fom fil Pa<i
ftoratetj år 1600, stban hon en tib förut WOVif Capelian > dog
1621 på Sr, Olofs bog.

Denne ffa! warit kiaLfftratn^ Ola! och tam-emil, be förste Sttaifge»
jiste lärares vimpel t Swerigc; hivavföre han ock hc:l!it fin fon i ©träng.
itis Schola, som af best grafstriff inhämtas fan, war ;s år haisiades
Capeilari. Hans Hilstrl! war lucia Hans Forddis ben Otigres, en gallffg
förmögen asefallningéman* botter, meb hwilfen han habe ii barn, iblandntsilfa Johan log Morfabrens namn fordel! , famt nämnde fig sedermeraFortelins. Hans son Knilt sta! lefwtlf i 7 Negenters tib, bejj hustru Anna
Mar max. r«n oiai, paNc^cnl i Uhm.ea butter , famt HJirwkrn* Mit/«m hwllfe i lln. Alk. Difpur, de ltiimoa. p. jo*

s) Magnus Mattsson GA««Xi., war fornt Capelfarij
sedermera föregående Paftoroi måg cd; efterträdare 1622^ Dog
1636 ben 3 Febr.

Def;
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l)) Mag. Ericus Mathi^ Bothnienlis , f>dermerO Forte*
livs Fållad, undfick Kongl. FullmoFt på Pedersöre Paftorat hen
56 April 1636. Dog på SuFsitaflen i Stockholm ben 26
Junii i6<)o,

Han har Studerat wib ©fi'dtfgtlas aymnassUMj blifwtf rna^ifter i Itp,'
fala, famf warit Rcäor sedermera wib A<>o <7)n nafinm ; onifider Kyrloiherde hälstädes faMf General Probsl öfiwr Norra OssérbotN! blef af et
fall genom ifen, pa en fofnevcfa 1649 förfplb, hwilfef stal förorfafat tcfsvöd; ligger t Stockholms Storfrrfa begrafwen, som af des Itfprebifait
tan inhämtas. Hons hustru Brita l-tan>>dotter fick ge«om nådig ffrfffcelfe
ef ben 15 jnlii 1650 af Hennes Maitt Drottning C!>r,ftina i sit oförförg»
Ve tilstånd, och nnder henne* barns omyndige är, frihet pä beras stat-
tehemman, Kiwilös frän alla Krono ntstylber. m. m. Han* fader n-ar
bonde på Gonds hemman i Mtterpurmo by.

De paföljanbe 9 Kyrfoherbar och Probstar, aro l första belen Indrag»
ne, p. 16, 17, nttlemt.as för forfheten stull harstädeS, ehuru et och
ämnat därwid fimbe tillägga*. I^laiib dem firme* m. /°. Perrsus iflförb/
fom bock aldrig warit här utan i (Samla Garlcby, hwilfen irring härrör»de af et ooaliteligf niJntffcrfjpc, Om Prof. Sved Vcoeliui iv. gtjcrmniias A*
boa iitt.iata. p. 46. Oth ©IV. Biblioili. 2 B. 5 st. p. 1?I.

Defi faber war född pä Gammalbn i Nyland, hwaraf rollinet <dej&
Defj farfader war jacob Scepner, Kung Johan iii. ©feppare, hwilfen
ftdermera b!«f 25ui*ai|:ästm*c i Alwl alla hans 4 bröder woro tillifa Pr*-
Jäoliii och Paftofes i Ojterdotn. Hans hustrn helte Margareta Kuutsboltet*,som fick efter defi död, Paflör Henric Brenner i Cronoby til af ta.

i) Johannes, 2:dl*o kattoms soN, Capellafi issB, Hade älfF
NU betänFonde wid at gifta sig, bog därföre!sBQ ogift.

2) Knut i;dra Paftöm» son, Capell. 7^70, sedermera ?2^
Kor 1600 hor underffrifwif decretum Upfalienfe,

3) Ericus Johannes Tenaienfis, Cap« isBi. Pailor år 15*84horstades.4) Jacob Sigfridsfon Bofgoenfis, en Prov. sjkobfrö fött,Capeii. i?Bf. nnderffref Decret. Upfai. sgmt blef första KprFo,
herde i NyCarleby år 1607. dog 1625.

L 3 5) Mil-

3'bfcnb Capelianerné fjafroa följande warit wib ModerFyrFom
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s) Magnus Matbis Gammal, Cpell. i6or. febetttieM

Paftor hdrstobes 1622.
6) lfac 3:öfe Paftorns son, Capell. 1607, Follobe sig efter

fin Morfader Surfill , bobbe på éanbfunbö hemman och bog 1628.
7) Carl, 4tbe Paftorns son, Capell. 1623, sedermera Pa-

tior hdrstddes 1654.
8) Eric, 6:le Capellanens son, <ter.'rabbe sin fader 1623,

dog lssi.
9) Petter Lundinu», Klockare son hdrstäbes, Capell. i6ss

och bog 1670.
10. Mag. Jofeph IVsatliefius, Probsten Mathefii fort från

CafafoFi, blef Capell. 1671, febermera Probjt oel) KvrFoherbe i
CalafDFi 1685.

11) Johan EricFon Tavaft, Sibolåntlirtge , ben B^e Capell,
efterträdare och måg, Cap, härstädcs 1652, febermera KyrFoher,
de i PohäfoFi 1681.

12) Jacob VVefl?.vnkblUs, B*be Paft. fon, Cap. 1682, se-
dan Paftor i Gamle Carieby 1694, bog 1702.

13) Hans Preutz io;be Patt. fon, Capell, hdrstäbss 16g?,
dog 1692.

,^) Johan Vend-iiuc, capell. 1695. sedermera KyrFoher,
de i ChriiVin* stab och fiappfxerD 1713, bog på sipgten i Ma-
riaefred 1719.

16) Mag, Eric Fant, den l2te Cape!!, måg, Capell, 1696.
Kyrkoherde härstäbes 1719.

17) Elias Telijn, n^^em^nt» PaNor wib et Sochsisst
Regemente, blef 1713 cal^il. lörstädp, bog 1734 benig l^laif.

18) Laurentius GaI lenlus I2tfe florns måg, blef Ca-
pelian härstäbts 1721, dog 1737.Defi faber Lars, 9;be Capell. mag, war mB!are, fom «enom mänge
ft.st c» träffabe stycken hos nuwaranbe fofnett* allmoge gjort fig ihogfommen.

14) Johan Riveli, Capell, 1690, bog 1695.

19) Quliav Granroth, Capell, Mag, Bengt. Granroths foit
från
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från Weå, 17.be Cap-il. måg, war först bch Adjuna, feban
dest cftcrtrdbore 1735, bog 1755 den 19 April.

20) Zacharias Dahl Borgareson från Wasa, Capelian
1738. bog 1754.

War först Brnfsprebifanf wib tyti Brut i Finlanb, feban 5 ar
college wid Wasa Trivial Sch^la ; war i Pocfic synnerligen infommen.

21) Mag. Michael Lithovius, Cap. 17^, dog 1756 i April,
War Primus wib mag. Promotion i J°(bo 1739» förorbnab 14 l'aft. til

Adjunrt och måg 1740, v. Paftor 1751. förestob Paftors fyllan unber lebig»
heten 1752,5; och »754-

-22) Anders Bange Capell. 1756, bog 1765 i April.
War först sin fwarfabers Äprfofieibeit wik.-rs /^«ijunÄ i gttalajc, fe<

dermera Poedagog och ©ofne Adjunkt Hdestäbeé ifrån 1736 til 1756-
-13) v. Paftorn Mag. Gabr. ttolnoucld, blef Capelian här,

stabes 1758; hwillen fysia hon til inneworanbe tib, meb synner,
ligit beröm förwaltat.

24) Vacant,

i) Piaorius en Malöres fon från NyCarlehy stol blifwit
hit förorbnab 1638, blifroit Fort bärpå rorb til sina sinnen famt
återförd til sin föbsiostob.

2) Johannes Laurentii Efievius fobb på LotzfolF htMMON
i Esse Copell, war Poedagog i NyCarleby 1635, Capelian
Härstäbes 1642, i hans tib Ofbronn förra Prdstegårben, upbyg,
bes febermera wib Piätilä übben bör ben nu dr, benne stal wo,
rit Capellan härstäbes något öfwer 40 år.

Lars Effevius efterträdde sin faber och bog 1721 ben 28
Jan. 764 år gammal, stal för ålder och siuFdom stull i flutet
af sin lcfnob mäft förrättat Gudstiensten på Prästegårben.

4) Petter Pclander Bonbcson från gamle Carleby och *})*,ro gårb; Ovegemeiits Paftor meb K. Carl XIl fullmoFt af år
1702, fången förb från Pultava fil Siberien, friFollob återFom
han til Riket »722, förorbnab af Coafiftorio til titta Capen,

tili

Capellanerne wib LappOjcrwi Capell.
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til des bättre lägenhet för honom stu'le yppas, bog hon härstädcs
i stor fattigdom år 1724 och efter sig lemnade många barn. y

f) BZmuel Simalin efterträdde honom til Man och ak,
tenffapet, utfick fullmoFt of den 23 Martii 172?-, dog den 2?
Maji 1739 på sit 0 ålders år. War född i RuoFolox, Präst,
wigd 1707 blef hitFallod från Witaiori redan 17.17,

6) Thomas wilkman blef fororbnad til sin företrädares
AdjtinÄ 1732, och Prästwigd of Biffop Tammelin i Kelwiä,
fick fullmoFt til Sacellaniet ben 22 Aug. 1737. v. Paftor 1752.
dog ben s Jan. 1758.

7) itac Lagus den förres måg och efterträdare, har fedan
1762 meb upbpggelfe forwoltot syflon.

Herr Jacob Ulfing Probsten Dagermans /^d)unK och i3:be
Paftorns M-lg, war interims PreblFont härstäbes ti! ål' 1736,
då Bataiions. Pre&iFanten wib Osterbotns Regemente omnånm,
de Probsts Degermans måg

1) Herr Abraham Achrenius blef ordinerad til Capelian
tjärstäder, HwilFen sedermera blef KyrFoherde i Nousis @6fti
i Abo Län,

2) ©ef efterträdare ar den nu woronde Capell. därstädes
Math«us Choraeus , fom sedan 1741 förestått denna församling.

Capelianer wid Esse Capell.

3) Adjunftus 3a(.e!l. i Loppojerwi Guftsv Pehnder pre,
diFode Sön, ocb Högtidsdagarne härstädcs år 1751 efter tet
hyttan war upsott, dog samma år.

2) Ad). Sac. i gappaj. Johan barman sin företrädares Suc-
ceffor Matrimonii Fom hit och uptog Präsieborbet 1753, bog
den 6 Febr. I7ss.

3) Ad), Minift. i gappaj. Anders Brennmarck, sine före,
trådaret Luccell. Matr, hit förorbnab 1755, bog 1761.

4)012HF

Capeflaner wib Alajerwi Capell.



m ) 85 ( M
4) Olaus Roth den nuworanbe och I. sta Cgpelf. härstä-

bes, utfick fin fullmoFt 1762. ar jämwäl alla be föregåenbcs
SaccefT, Matr.

Capellaner Wib Ewijerwi Capell.
Den nuworonbe Capell. Johan Cuhlberg blef först ordi.

nerad fil sin Swdrfobers A. Strömers Ad/unft i OrowOis,
feban Adj. Paft. i Pe&crsörc, 1774. Interims Präst härstäbes
1760. Capell. 1762.

Fieitteliga infall och mijjroäjft, seboli fäb til fota begynts
nyttjas , hor benne SoFn få wäl som öfrigo belen of denne Pro-
vins ofta (a) worit unbcrFostob, bet förra har härrört af bes
öpno läge för uästgränsanbe folFstog , bet senare mast af inbyg,
gorenos oFltnnighet, ringa brift och fläta huvhållning; atne hus,
wuborsoFcr til iuroånarenas ringa antal i beile wibstrdcktaganbéorf.

Om Sokncns oden och siente-liga infall.
§-6.

(l,) Da!. Ow. R. £ifh 2T. 19 cap. IQ § *>. 18. Af flaacbrrf nrrJf»
ta e af norra lanbefs bå warande inwånarc finner man detz stridbara
män blifwit fwara ptnte, anten fteftc wib fatta elb, eller hnftvuben
genom tåg hoptrpcflc, til des ögonen utbrustit, eller nafigrne upsturne

At förbigå smärre olyckor och folFobonbe omständigheter;
wor en gonsta fmiffosom och döbonbe siuFdom härstädcs få wälsom i hela Swerige mycket gångbar 135-0 under namn of ©i,
gerdöden , HwilFen bortryckte 4of landets inmånare. 1496 ut,
ofwades of Tortoriffe Hit in swdrmonde folFstog , som Fommit
i de siste århundrade under namn of Ryssar oärhörbe grymhe-
ter (b). Så fföftodes of dem landet åren 1496 ,517 och !,*B9.

M utan
(2) Om dep förre Sben, fe 2 «p. ; §.
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nfon of beke ssröfwonbe partier habe «fsiFf behålla, men blott
efter OsterländfFf satt ödelägga be intagne orter. 1597 ©tu,
pade i (iTjstig^eferne emellan Kung ?igismunds eller Flemming-
sta och Hertig Carls partier ,' det så fallate KlubbeFrigef of*
wer itOQQ Manliga Osterbotningor (c) för landet en obotelig
fFaba. De sw.iro misiwäxt åren 1600, 1679, 1695 -96 , 97,
twingade en ansenlig mnrfenfeet fo!F, onfen giswo sig från denne
ort, eller genom offenlig föda soFa sit uppehälle, siuFno och
bo(d). Til Wiborgs undsättning utgick år 1708 en ansenlig
manad solF, anförde of gänsmän och SoFneffrifwore. En oäst
gralierade 1710, Mast wid siöFonterne' det hunger och siuF,
dom på en tid ef Fnnnot uträtta , worFstalte en Tyrannist
fiende ifrån 1714 ti* 172?. (E)

Ar

(c) D.l. I. c. T. 3. B. 2. cap. 17. §. 44.
(ti) På de 3:ne sist anförde åren, stel hälften af z^stcrbotns inwanarc a'

fet', otifen flottat ti! Swenste siban, eller genom be af otfenlig spis liv-
fomnc Ifutbflinar omfommit: år i6«>f stel is legal hela sommaren öl»
wer i Sfäregården, bet påfölianbe stal en frostnatt i Julia förtärt gro*
dan, bå reb^,nspanmål hitförbes fr«« anbre siban om Wiborg, meb u
brägelig fosinad; barf, frotzab halm reh ht stola inwänarena tnarit
iwnngne betjena sia af fil föda, en nian blef, utom ficie, wist w:d
Lärplar funnen döb tncb söndertngaat hö i munnen, 3:bie året ber wäl
ej warit mjfroijtt, men hwarfen fillrodbe sig fclfef, eller habe be nå-
got at utså.

(c) Efter en förlorab flaffnfnit wid tflapo bn i Storf»ro Sofn, hwarestmången lantman fi'f!öt sine igon, fattobe ben Circrste Ärtgéniaffcn ej
flånb fort^n i Ocmle c^ieliv, hwarföre lanbets inbyggare i be mellan»iiga.n>be orlerne anten intogo stogarne, famf «tider hunger och f&lb i
riffofot* och stogswisten afwäntade fit 6b«, eller blefwo «f b.n påföl-
jande fknben npfntppabe, nebhnggne eller til fånga tagne, fil Pebers»

fre Voberfyrfa anlände fienbens förtropp, bagen efter äftatfltnäfan,
för middagen (fe 4_be §.), af htnilfe en del log wägen til ben nära

sch fring träben i stogarne wribne, at inä!fn»ornc ntlnpit; dera* qnjitt*
not* uphängde, stMe, spenarne afffnrne och omsider genomstnngne, bar-
nen anten mcd stnfrar och fpi.nl genomlrabbe och genomstutne ,, eller
i hus instängbe och upbrnitbc.
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Ar 1742 blef wäl åter lonbet of Dvo§arne, befijnnerffgen

ServifFe, iVloldaviffe och UngerfFc l^ulattr öswerfwcmmat, men
efter KAferliga ordres genom General Kinderman för alt öf,

M 2 wcr.

Bär infil liijgan&e jical^N^, som utom någre ålderstigne qwinspersoner
på foif stod ode, sedan be bädati tagit någre igenfundne fcttlar, famf
3:ne fanor för Soknellockorne och iyrfDjfnibcn, itändes Borgmést«rens
i)\ii, htuarpå «Ga de andre utom Tydstens, Rödgården och Kyrkan af.-
»funno; sedan stöfiades och itändes Probstegården; Sofne^yrkan stniie
därpå i asta läggas, men först fpcrfiwas, be flogo därföre med en stoet
tip mindre jårndören; hivar på den qwarlemnade egendomen borttogs
hwarom i omrörde 4. §. >.n annan de! af denne Nyste Fötlropp begaf
sig npföre Esse elf, t tanke at besöka I'appatcrnn, ti! hwilfen ort en
någre år förut af dem fången man, ifrån ©uniléfolf gård i Esse stu!»
le bern ledsagr, men blefwo emot fönnoban af någre och 50 raste Un»
ber w.b berörde gård tagne, hwilfet twinge.de dem ändra sif be»
fint och roanba om; rädbe för de (Srccnflkc wågade be fig e. längre
mot norden togabe bärfire föder nt, sedan de befökt Bredarholmen ochEjjctiK&n fil hiifwndlägret. I början af Mardi månad aftogade Rys-
farnc i 2,ne partian ifrån landet, infaprejvt efter fioitranden genom Ghti-
Km,, c.ivi!!«:« genom !!appo, Riwwesi, Tafwastehns 0. s. w. Se 0:r
Nor Ib., K. c «I XI . bestr. 2 d. 18 «p. §§. Swenste ci-ivailer,^ får»
lades ester iivtd afrefa nti Nvcaricby, Gamle c.il!cl^ och Pyhjiofi,
Infanteriet u.i Viai^ttaä, hwarefter sommartiden roar fredlig, oel) fa«»
tclige warblcfne lanöifcilffl intogo och nytfiade sine ägor; men i oäo-
drr månad behag fienden efter siöfanten både land och siöwag , meb
förnyad grymhet återkomma, underlade sig landet til Gamle Carleby,
rch i.d^n Swenstarne acnom Ni.n*rdotn aftogat, hela Osterbotn Nn i»
hfelsiogs åter en myckenhet felf af de fom fttntc i stogarne öfwerkom»
Mas, de yngre af mankönet fbxbti måst fiingne från landet.

Wårtiden npförde be fig gansta b.rbar stt mot inroånarena, fjroarfil
be bock ficlfioe mycket warit wiillande, i det de i ben af dem intagne
stegen fronra pinte rch af daga togo de Nvlior de åftotttoimns och kun»
de förrasta, hwarmcb de ci annat nfrSffcbc, ån at de öfrige, sedan de
om «ne landsmans medfart blifwit underrättade, åter ;»go sig före ef»
ttr fin uråldriga plägsed ftefa folk, samt fcdan deras rygghud litpit af
fyran i storpa, pista dem in til restenen, så blefwo ;me ostyldige män
ibland andre wid långwatnet, här i Cofnen nära infil si»e stogswistcn
ömkeligen af daga tagne, hwarnl aium åsyna »ttnen sifreas, fem med
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werwåld befriat- Ifrån HwilFen tid man under en mild och
ftidälstoiide Ofwerhet, cgcnteligen fått hugna fig af en Ifuf
fred, och rönt den högstos synnerliga waisignelse, fil inwåno,
renas stora förFofting i Gudaläran, FolFöFningen och gandt-
fotfelen,

*> 7-
Om näringsfången , Znbyggarenas

böjelser och seder.
Som öfre och nedre SoFnens inwånare of färfFiffe folF,

stog härstamma, så oro de i lefnadssdlten wida ststilde. De
förre om hroilFoé htFomst 1 Gap. 2 §. p. 49. ordat är, föda
sig af fFogsbruF ; oFunuige om åFerbruFores fälla lefnod, måtte,
ligt i sine bchof stäpo de i fin fwett på en tid wdllusten ännu
hos dem icFe wunnil burjFop, af ffogen sin föda.
>» Tfärubränncri deras cgenteliga näringsfång ocb forfrycF/
jämte något fFcp^ive.Fö hygge, brädsågning , sifFe 0$ stred,
fandc oro be medel , genom hwilFa dc§e forstoffo sig sin
torftiga utkomst. Efter tet solFet hos dem öFes , behofwen
tiltago, fogen förswinner, genom brand och hygge öFes swårig-
heterne och inwånareno finna med bet trägnast arbete näppe,
ligt» sit bogeligo iippe^tillc. gonbtmonnen härstäbes, sedan han
med otrolig möda, roar, sommor och höstetid hunnit tifrcdo nå,
gon O) tjära, aföres ben til nästgränsande Stod, ifrån 6 til

12 mil
fnnnerlig rörelse påminna sig betze fwåra t!>ehwarf. En hop SJ&fjae
sta! ocf benne lid omkommit rå fwag is i geppafcrrot fräst mot 3Bftr«
dala bi;, hw*!ke af de Swcnste fnnnaf hielras, men ci stett. Det
påsoliar.de året blefwo dock defe grymheter genom Ryste Gcriewfitttéo
stränga *dr« hämmade, och de öfwerblefne inwånare mot wift afgiff
fom wid fivart sirafs föresättande firaxt fltilfc tifknmos, tfllåtnc, nyt.
tia f)eium:; utan Sl^xnei synnerliga förfång; hroilfet roarabe til
fredeslutet år 1721.

(a) Förmögen ar ben Bvnbe/ f>mlt<t\ har at «flata jo « 42 Tunnor,
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12 mil OfTtåub efter obonob mag i många (afj, wintertib; för
ben Föpffiniug handlanden därstädes behagar honom bestå, up,
köper han i ©awo, och Tawostländffo orterile ifrån tes hem,
ort lika ostägsne, den fpanmåf, han tarfmar öfwer året, at
underhålla sig och de sina mcd; därof fölfer ot stabsmannen of
honom wäl bor sin rtFeliga inFomst, Sowoldnningen blifwer
för minsten sttil upmuntrod uptaaa ny /ord och förbättra den
gamla, men denne förstör obetänFt sin siog och sätter sig ssuteli,
gen ur stånd med alt sif arbete winno sig födan. Gonffo be-
qwämlige lägen med god åkerjord förfedde, oculciver» ParFer,
grönstonde jlätmarFcr, mullriFo alfs, och insiöstrdnder samt o,
{Fattbara Farr, hwilFo omgifwo des Fyffen (fem i följande delar
stolo för allmänhetens ögon å dogo läggas) hafwa ef warit
mäktige få des bog til åferbrtiF, ang*" och boffopsstötsel bögb,
nptogen åkerjord ffulle i hans lisstib , ej gifwo den oftast,
ning des arbete förtfenf, des efterFommonde Fnnde litet belöna
honom därföre i grajweu, af (gtobsboerne fuKe han då hofwa
ingen inFomst, ej heller de of honom, fil åkerbrukets i stånd fät,
tände ffnlle fordros ansenligt fTnl.g, m m. fämte en öm fan»
Fe om bes förfäders bruF, hwilko nöden lärt, när (feg mar
ymnigt at tilgå, uptogo detta näringsfång, hofwa förorsakat
betta och dyliFa förwändo tonFesä:t hos^honom; wiljons fel är,
at ef lesnodsfättct förändras, hwatföri' Ofwerhetens åtgärd här
torfwos; förståndets, af ef de of honom offige födofätteu for,
bättras, hworfore erempcl fordros' tet förra wil hon icFe, betsenare förstår hon icke' hon tror sig woro föbb for sig, utan of
mara styldig lemno cfferFommondernc tet hons förfäder lemnot
honom, än mindre arbeta för någon dem tilfiytande fördel.

Til feberne dr hon somfelige lauteti Finsta inwånare liF;
ibog och arbetsam, meb litet förnögb, lältrogeu och wdlmenon,

M 3 b«,
genom hwilfen näring efter nogarc Mräfning han tan förtfena i» til 18öre cm bagen.
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(K) ©å brutabes här en fib filbnra, och fil äfroeufyré på ställen nutitt
albrig spinnas Tis» och Torsdags qwällar, på St. oiofs dag stulle aldrig
hö stås, Catharina: dag stulle et Far staftas och ätas i fähuset, rå alla
Hclgone dags afton stulle mat nödw.indigt lämnas bå borbet for Käc<
tre och Helgonens råfning, och i Badstugan Kvastar och tvatu; dörträ»
den för fähusen stulle forfas för trollen håstafton m. m.

be, twär men upriFtig, i sin gubobyrFon onbäFtig, sätter dock
stort wäroe på wis;e namnsdagars firande (b), famt warit fFrocf
och widffcppelftr mycket tilgifwen. (c)

Ne,

(c) Så talas här allmänt om wihe som furmat fiufa ormar, falla l!p
björnar wintertid nr sit hide, för af städa folf. Om Sawoboer, fom på
gråflenshällar rest öfwer ilappajerwi trast, hela 2ne milen, i brist afbåt, om trollkäringar som funna flyga, af hivilfa en for en tib tilbafa
ifrån luffen blifwit uebsttifcit, med fiere dylifa orimligheter.

Härwid fan jag ef underlåta nämna följande fynnerliga händelfe som
aldeles otwifwelafiig, htoillen jag wäl wet af en del fritänfte läsare
ined åtlöje genomögnas, men som den werfeligen handt, af gansta mån-
ga roitncn jämte mig fan bewitnas, har jcg ej underlåta fnnnaf den
allmänheten föredraga , wäl wetande det en del wår f.ds mindre efter»
täntsamt foif leda alla förefallande omständigheter af naturliga orfafer
och werfii:ng..r, lifa fom »lan i det triste tidehwarfwct trodde de
fläjtc warit öfwernaturlige; 2)<änni|Tan fan fällan hålla medelvägen; Den
Ondes werfningar rictai ti af någon rätt sshr-stn och förnuftij

Här i Eofnen, Alaferwi Cape!!, tjurejofi by på ©aufo hemman tottt
tade en ande, fern af Finnnrne Liridu fållades, 1764 och i början af
1765 på et bcfiinticrligit fatt. Michelsmäsistiden begynte berörde gård*
innehaftrare naftetib höra ef owanligt buller på mellanfafet, b.mfarne
och golfoKt uti bet rum be bobbe , nian at toib efterseende funna
firma någon som det förorsakade, bulret bestod i hårdare och bufare (lag
tamt frassande som efter starfa fler; detta buller tiltog mer och mer at
folfet omsider Jhomasmäfo natten blefwo fwnngne lämna sine sängar
och begifwa sig i et annasi rum, i hwilfet, feban be intagit sine hsjwlo»
stållen, fingarne nedbröts som mcd handkraft, och folfet ftonngtie på
banfainc i ständig fruftan afwänfa den följande bagens npgåenbe, ifrån
denne fib warabe sådan och dylif oro til weckan för första Söndagen t
Fastan, anden flyttade sig emellan be mm folfet tib efter annan intogo.
Sit undwifa andie iamwäl ojafaffige witnens intygande fil bet fynner»
ligg och Ovåra tilstånd denne gård träffat uti, wil jag för wiblyftighe»
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Nedre EoFneboorne, ModcrFyrFo cch Esie £apellé forsom,

finge ledamöter, ärt) någre Finffc unbonfogw, HwilFe genom
gisten hit inkommit, olle Swenffe, föda sig af åFerbruF, Ängs,
Skogs" och Boffapsffötfc! famt siste i siärgårdcn; genom'sit
åFcrbrnF ärhållo de dock 'fällan den Sparmål, til teras un-
derhåll öfwer året åtgår; en myckenhet Föpcs årligen of dem
isrå de föd re SoFnorne, Wörö, Äyro, Laihclo och 3lm;qla,
hwilFas inwånare fåFert icke besitta så härliga och ti! åFer
tjenlige ställen som dcste, men nyttja ock icke så många åFer-
brutet förhinderlige näringsfång. I sin boffaps och ongstötsel
dro be wäl ibege, men nyttja afFästningen måst til egit behof.
gästar hofwa hos dem Fommit i btsynnerligt wdrde, hwor-

före
fen stlill blott hafioa följande anmärff : på en resa hit upförc wid flu»
tet af iobruai-i månad, u»m* iag i berörde gård och hus, fornt i flere
främmande mäns narwaru, hwilfe denne tid gårdsfolfel til fråfi, ifrån
be fringliggande gårdar cch byar rc>i«wis hitfommo, fåg ej utan fasa fil»
ståndet härstädes enligt med fringlupne berättelser, hwilfe iag mal hört,
men aldrig trobt,!'n mera detta framfarande undmöftes, des mera faitts
bcsie göromal, på långt nät e, funna tilägnas någon mannista, få dag som
nat Ctid hördes då och da slag, p.i wifie ställen i huset, utan et någon jyntes
tt>:b tilfällen finge gårbsfolfef , i synnerhet barnen (lag i ansiftet eller på
troppen, utan at weta hwarifran, frågte matt hwad flockan nwre, flögs
få mänga flag på golfwet, den ungefärligen war, då och då sick man til
sig det man begarte från något annat ställe af rummet, utan at funna se
någon som det framförde, men wäl hnru det begäfta anten fastades eller
fom enciu til hands genom luffen, grus fastades ofta från en ugn, ulan at
man såg någon som det lastade, men wäl hwar det togs, o, s. w. På män,
Kistor lunde delta framfarande minst lampas, här röntes en förmåga för»
ställning och insift, fom ingen dödelig fan filfomnia; mellantafet och pur»
fafet lodades en morgon uti et fähus af en fraff fem tycktes werfa på ålar»
ne, men ncbfUptes, efttr hwilfas rubbning ännu marfen funna beses, siag
ich gny hördes på wisie ställen utan at någon båt' fyntes, och genom stag
yppabes på tilfrågan mångens alber, m. m.

Detta och bniift fan af siere hundrade personelbeträffas, och föreföll bet
wisie af de oftägsne här framfararbe folfen ef så frcmmanbe, nämnanbe
honom fem Utta werfade för en dum ande, och de i garden warande barnen
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före ock här fes de bästa, nästan i hela lånet, be biMg som
aga filrdckelig ffog, ibFa tjäriibrdimeri: be SoFncu igenomlö-
poabe stober hofwa gifwit alla wib tern boenbe, i synnerhet
Effe Copclls inbyggare anledning, at uprdfta Sågqwornor,
famt ifrån öfte belen nebfiotto en ansenlig mängd stoekor, bernsaga och til Stabsboerne meb ansenlig winst föryttra ; ©keps'
byggeri ibFa i fynnerFet SFdrcbyggoreno mer dn be borbe, i
aiifeenbe til ben ffog be hafwa at tilgå; igenom bche närings,
fång hofwa bes ibFore wal Fommit til ansenlig wälmågo , i syn,
nerhtt blifwit of be Fringligganbe orters iimewånare utmärkte
för sine sirlige och Irivfenrleqfe gårbs och husbygnaba*, men å,
kerbruFet liber^ och wanffötes, ffogen förfwinner och öbeläggeö,
yppighet och öfwerftöb tiltoger , som hos of? äro ?.ne säkre fö,
relöpore i fall ci ändring ster, til enl omsiber onnolFanbe nöb
och fattigbom; D-t är ock en wanstofsel och soraFt, ffrif,
wer cii witter penna (cl) af den wäfslgnelse et land är be*
gåsivat med, när det dem ej tätt nyttjar, syndigt är
at genom oFumiighct och wardsläs! et Jämna största
bilen båtaf at andre til eftertommandernas städa och
färders.

woro mera rådde för en bit ankommen resande, än def'e be|"t)niKi*S.ga flag.
Af iugem blef denne werfande ande fedd , men n»id wi^e tilfällen af flere på»
tagen. Spccidare begrep om denne händelse fan af alla de där warit närwa»
rande inhämtas, och med eed, om få påfordras stulle, bestyrfas.

Til slut mil jag infora såsom något oroanltgf följande händelse, 1761ben 1 Nav. föddes wib Ewijerwi församling et dödt piltebarn med 2:11chnf»
wndcit , det ena war på sit rätta ställe mcd hals , det andra wid högra axeln,
i stallet för högra armen, bägge hnfwuden woro af allmän floilcf , i alt
med ögon, mun, näsa och hår hwår annan lifa; i öfrigf mar der et annat
barn lift, en tong undantagen wib ryggens fint af en fingers längd, men
något tjockare.

Hwad

(rf)Genera! Cieuni. Commcnd.och Ribb. Friherre Math.Alex.v.UngernStcmbcrgs
Tal wib *«r, aflägg. wid Kongl. ©». Wet. a«a. den 2; )3U. ijp,f, 3,4,
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Hwab besie (^oFnens Inwånare til sinnelag och npforanbe
beträffar , äro de i allmänhet fforpsiimige', nmntre, arbetsam,
me, i synnerhet til honbostögder

(
benägne; om sin mälmaga och

anseende mycdet ömme, bccF sällan of tonFa på eftcrlommon*
berue, et^fel hos de 'stoffe Osterldnningcir; be fatta stort wdr,
be på en ärbar borna upfojfran; dre höfiige men upmärFsom,

me; til Froppsstyrkan st.nFe, i orbete härdabe; i Guba,
läran föste; mot *dswcrh.ten trogne;

sins emellan enige.

(>il at betyga Min Herre/ sa min tvänstap/ fom
& i följe däruf uiiii werkclga fagnad/ éfivcr tet
Min Herre dr sinnad; at förfwara et lärdt arbete;
l)ax jag bordt däriucdclfl lyckönssa Min Herre/ til
at taga fa lycfeliga fom tttt|a steg pll Parnaffen;
Dör Min Oerre för sin nedlagda -flit och IpcFcliga
jnlUe blifwcr wardigt bclönt. Fcnsar emctlmiö
at (;i)fa Manlig wanstnp/ för

Til Herr RESPONDENTEN
Högwällarde Herre,

2lnde på Andra Delen.

Sin

trogne »an och öbmfnfe
fjtnarc

PEHR GABRIEL KALM.



Bothnia perdöctis multum lastens Atomnis!
Grataque jucundum Bothnia fm^äe .melosl

PR JISIDI 2c AUCTORI,......... ■- ses w

Eruditissimo RESPONDENTI.

Clärijfifflö &■■ Doftiijimn

Mc non

lwclio ramen Aspegrenks Nc>;. '
3ic Patriffi laucles. promc» er iple luaj.

Lcii^ieruni veteres;. Ar iiiulti errore laborant:
Saepeqiie dormitat Bongius ipfe Pater.

Tfuir e tenebris Tuus Aspegrenius. imis,
Quicquid ad Hiftoriam contulit ipfe Tuam.

Hinc opus ac lador eK falfis difcemerc vera,
Scribere & annalciL Bothnia piifda Tuos.>

GratulOr yximium, lärarrum clariffima biga,
(^uo^ peperit voW vef^bra Sophia decus,

Bothnia c^uotH vobis tribuit, vc>3 re66iliiB illi;
Et per vos cunas coiilpicu i^>sa Fuas,

Sk opphiudere wiuit
C, G, B. sv.
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